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Gamla skolkort

Klasskortfrán Strömsundsskola klass 5 1952. Lärare Jonas Stenberg.

Ft: v. bakre raden: Lennart Taraldsson. Örjan Häggström. Sten-Uno Färnlö Barhro Olsson. Sonja Eriksson. Paul Hedström,

Birgitta Bergvall. Leif Backlund. Jonas Stenberg /lärare). Gunnar Lindholm. Kurt Jönsson. Öivind Sundberg. Jan-Erik

Mårtensson, .Vils-Georg Grönlund. Siv Magnusson, Kerstin Svanheim och Birgitta Persson. Mellan raden: Staffan Olofsson. Erik

Zackrisson. Kerstin Landet: Karin Roos och Kristina Nord/und. Främre raden: Bengt-Göran Johansson, Leopold Adolfsson.

Ronald Ragnvaldsson, .Vi/s-Olo/' Mårtensson, Sven Eriksson. Bert-Ottar Blom. Karin Selindett Märit Andersson och Maud

Stjärnkvist.

Alanäs skolafrán klass l till 7 195 7. Lärare Tora llahlström och Bo Nordlund.

Ft: v. bakre raden: Berith Persson, Reidar Esbjörnsson, Staan .-Ilveho, Ingvar Sundqvist. Bo Mickelsson, Gösta Esbjörnsson.

Ove Ahlqvist, Stig Sundqvist, Sören Åslund. Bengt Mickelsson. Iärarinnan Tora llïzhlström och lärare Bo Nordlund.

Mellan raden: Britt Magnusson, Gudrun Hansson. Doris Mickelsson. Märith Wikström. Anita Olofsson. Margit Blomgren, Birgit

Wahlström, Anita Alveho och Svea .-lslund. Främre raden: Britt-Marie .Vässtrom, Gun Eriksson. Elvv Mickelsson. Margaretha

Pihlaneen, Anne-Marie llahlström. Anna-Britta llïik. Bo Edelsvärd. Solo Lasarexz Ra_vmond Lasarev. Monica Wiik och Östen

Wiik
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Byggrusch utan like

Åren är 1957 och 1958. Det intensiva byggandet fortsätter. Stockholms-

Magasinets fastighet, Föisamlingshemmet, Godtemplarhuset och kommunal-

huset blir färdiga och högtidligt invigda. Ute i bygdema kan vi nämna

Gubbhögens bönhus, som tas i bruk till allhelgonahelgen 1958.

I Strömsund tillkommer Utsiktstomet och Nya skjutbanan, Motocrossbanan

samt Skogsplantskolan i Täxan. En mopedskola startas och skridskor på

långrör blir mäkta populärt. Det är en entusiasm utan like-mycket på gnmd

av den nya bron, som ryckt upp Strömsund ur sin Törnrosasömn.

Man dansar jazz, Snoddas sjimger ”l-laderian hadera” och livet lekeri rosen-

rött. Ett glädjens årtionde för oss alla.

Från 1950-talets glädje till vår egen nutid.
Vår lilla grupp, kommittén för Strömsboken, har förändrats. Ame Rosenberg

lämnar gruppen med utgången av 2006, efter 32 års arbete med boken. Nils-
Olof(Sola) och Kerstin Mårtensson saint Ronald Ragnvaldsson tillkommer.

Vi tackar Ame för hans fantastiska arbete under dessa år och önskar de

nykomna amgång i arbetet.

Den 32:a årgången bjuds ut till våra läsare, alla Ni lojala köpare ute i landet.

Sten Sundquist 
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lfv över nedre Lillviken

Folkmllngdsuppgifter 1957

Ströms folkmängd vid årets början: 6.598 personer, därav Alanis folkmängd i vid årets början: 1.590. därav 860 män och
3.424 män och 3.174 kvinnor. Födda: 94, därav 45 män och 49 730 kvinnor. Födda 1 1 gossar. 12 ickor. lnyttade 103, därav
kvinnor. Döda: 62, därav 37 män och 25 kvinnor. lnflyttade: 49 män och 54 kvinnor. Utyttade 75. därav 29 män och 46
340, därav 168 män och 172 kvinnor. Utyttade: 385, därav 184 kvinnor. Döda 12, därav 8 män och 4 kvinnor. Folkmängd vid
män och 201 kvinnor. lngångna äktenskap: 37. Upplösta d:o: årets slut 1629, därav 883 män och 746 kvinnor. Ökning 39.
24. därav genom döden 24. Folkmängden vid årets slut 6.585 lngångna äktenskap 4. Äldste invånare f. skogsarbetaren Frans
pers., därav 3.416 män och 3.169 kvinnor. Oskar Magnusson, Havsnäs, född 17 maj 1863.
Församlingens äldste invånare: f. arrendatom Jonas Abrahams-
son, Risede. född. 21/2 1862.

Länsstyrelsen tillstyrker gymnasium 2/ l 1957 Elevhem blir nödvändigt
Ett fullt tillräckligt befolkningsunderlag finns för ett gymnasium Befolkningsunderlaget i de kommuner, från vilka dagliga resor
i Strömsund, uttalar länsstyrelsen i Östersund, och tillstyrker till och från ett gymnasium i Strömsund beräknas kunna före-
livligt att ett statligt gymnasium med latin- och reallinje inrät- tagas. uppskattas till endast 14.000 invånare. Detta innebär
tas i Strömsund vid tidigast möjliga tidpunkt. Till stöd för en att, av ett gymnasium på 180 elever. 130 måste vara
utökning av den nuvarande gymnasieorganisa-tionen torde inackorderade. Högst 103 av de sistnämnda kan enligt utred-
kunna anföras tre skäl, heter det i yttrandet, nämligen ökat ningen erhålla inackordering i Strömsund. Behovet av elev-
behov av intellektuell arbetskraft och därmed ökat behov av hem gör sig fördenskull starkt gällande. Ett sådant hem bör
studenter, den på grund av vidgat läijungeunderlag ökade uppföras samtidigt med att lokaler iordningställes för gymna-
tillströmningen till gymnasiema och behov av en jämnare geo- siet.
grafisk fördelning av utbildningsmöjlighetema. Detta tredje
skäl har en speciell anknytning till Norrland och en alldeles
särskild aktualitet för Jämtlands län. Detta län har nämligen Logen Norrskenet i Strömsund
endast ett gymnasium, förlagt till Östersund. Det gymnasium kunde vid sitt sista möte för 1956 notera en rekordökning av
som föreslås inrättat i Strömsund avser att betjäna en region, medlemsantalet. Vid detta möte intogs i logen inte mindre än
som omfattar nona Jämtland, södra Lappland och nordvästra 21 nya medlemmar. lntagningsakten leddes av DT Elias Jöns-
Ångennanland. Enligt den verkställda utredningen skulle gym- son, Jämtlands Sikås. Vidare medverkade KT Elias Blomqvist
nasiet få ett befolkningsunderlag av omkring 62.000 invånare. och Stig Hallström.
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Saga Strömsund
Strålande lustspel i färg

Sickan Carlsson i Hasse Ekman-filmen

Sjunde himlen
med Hasse Ekman och Gunnar Bjömstrand

Torsdag den 3jan. kl. l9.30
Fredag den 4jan. kl. l9.30
Lördag den 5 jan. kl. 20.30

Söndag den 6jan. kl. l8 och 2l
Bamtillåten

Bambiljetter säljes endast söndag kl. I 8.00

Strömsund befäste sin ledning
Strömsund befäste sin serieledning i div. lll genom att besegra

lokalkonkurrentema från Järpen med rejäla 8-2.

Nyårsfirande i Strömsund under lugna former.
På Grand Hotell och Blå hallen dansades det på nyårsaonen

och som vanligt hade många slutit upp. Polisen har heller inte

något att rapportera annat än att allt gått lugnt till. Den

inhiberade bilkömingen torde på sitt sätt ha bidragit till att

trafiken ha sin gång utan äventyrligheter.

Födelsedagar
80 år fyller den 5 jan. lantbr. Magnus Mattsson. Storhöjden.

Ström. Han är född i Storhöjden och har bon på sin gård sedan

bamdomen.
50 år fyller den 4 ds fru Märta Wilhelmsson. maka till lantbr.

Wille Wilhelmsson. Älghallen. Ström.

Dödsfall 4/I 1957

Fru Amanda Mattsson. maka till lantbr. Zakris Mattsson. har

avlidit i en ålder av 6l år. Hon var född i Vågdalen och kom som

giñ till Storhöjden.
Lantbr. Jöns Mårtensson. Renån. har avlidit 86 år gammal. Han

öm ßruncß
Hammerdals bridgeklubb hade i torsdags inbjudit klubben i

Strömsund. Från varje klubb deltog 8 par.

l)Ame Hammersjö - E. Hammersjö. Hammerdal 257

2) Fjällgren - Nilsson. Strömsund 239

3) Häggström - Persson. dzo 235

4) Söderstedt - Åström. dto 235

5) Andersson - Andersson. H-dal 228

6) Arth. Hammersjö - Andersson. d:o 225

LEDIGA PLATSER
Finns det någon enkel och snäll kvinna i pensionsåldem. som

är villig att sköta om hemmet åt en frisk och kry pensionär med

egen gård (ej ladugård). med vackert läge och utsikt över Ströms

Vattudal. Svar till "God hemhjälp". ÖP:s exp.. Strömsund.

Rälsbuss fattade eld föraren kolosförgiftad
En rälsbuss på väg från Östersund mot Strömsund fattade på

måndagskvällen eld då den befann sig strax söder om

Ulriksfors. Passagerama märkte plötsligt hur stora lågor slog

upp från bakre motomimmet. Rälsbussföraren Per Erik Thorsell

stoppade omedelbart och msade runt bussen till det bakre

föranitrymmet. där han fick tag på en skumsläckare. Med derma

lyckades han hejda branden. som sedan kunde släckas helt då

ett par passagerare kommit till hjälp. Under släckningen blev

Thorsell koloxidförgiftad och måste föras till Strömsunds sjuk-

stuga.

Födelsedagar
75 år fyller den |0 ds ingenjör Elias V. Johansson. Strömsund.

Ingenjör Johansson har under nära ett halvt sekel varit en av

förgrundsgurema inom Ströms kommun. Han kom till Ström-

sund l9l0 som chef för Per U. Holms elverk och kvarstod i

denna befattning till endast för några år sedan. Inom det kom-

munala har han nedlagt ett minst sagt aktningsvärt arbete.

Han var med när Ströms kommunalfullmäktige bildades. och

har inom denna varit ledamot av de flesta styrelser och nämn-

der. råd. m.m. Landskommunemas förbunds guldmedalj bär
var Renån Och hade en del år han med den Men utöver detta är det mycket annat

han hunnit ägna sig åt: bankstyrelser. turistföreningen.
hembygdstöreningen m.m.. m.m. Ingenjör Elias V. Johansson har

med andra ord varit något av kommunens allt i allo på sin tid.

sedan bröt han benet och hade sedan varit sängliggande.

Strömsborg Strömsund
Trettondagsaon lördag den 5 januari kl. 2 l _ l 5

DANS - Musik: Gösta Sundins Orkester
från Östersund. med Tobbe Larsson. känd från Flugan l956.

samt Hasse Hedström. en ung. uppåtgående barytonsaxo-

fonist. -- Fri “f'|kning" för de 5 första dansande paren --

Lördag den 19 januari Gammaldansarnas kväll

Tekniska rutan
Den nya transatlantiska kabeln mellan USA och England
har en längd av cza 450 mil. I kabeln finnes 52 förstärkare
vattentätt inbyggda. och totala kostnaden har uppgått till 72

milj. dollar. Vid tillverkningen har l2.000 ton ståltråd, 3.000

ton koppar. 1.000 ton tjärprodukter, 2.500 ton juteväv och

1.500 ton plast bl.a. åtgått!

DU SOM SKÖT EN GRÅHUND
i Vågdalens by 27 dec.

Meddela dig med ägaren. för din egen skull_ Ellas la' Johansson/år Landskommunemas förbunds

8
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Lidsjöbergs sektion av SSFAF 9/ I I957 *
har hållit årsmöte. Styrelsen ck följande sammansättning: Per Strömsbørg STRÖMSUND
Otto Säterhall, ordf., Ingvar Karlsson, kassör, och Gustav Lid- Lördagen den nian' kl' 2] ' 15 ° 01 '00 Tl“g°"dag'lm"t'DANS
berg, sekr. Revisorer: Gunnar Österhall och Einar Gahlin. Mußlkß RUNE HEDMÅNS

Alla Knutar fritt inträde. Julgransplundring.

FRISÖR Utdelning av påsar.

får fast anställning omgående, NÄSTA LÖRDAG GAMMALDANS
eller I febr. i modem trevlig herrfrisering.

scllnönlzlzs luzluu-1usr~:luN(; Semmrvideri länet
Str-omsnnd Det senaste dygnets blidväder har medfört att rena vårvädret

råder i länet. Från Sveg rapporteras att snötäcket på tisdagen
Födelsedagar var omkring 15 cm. djupt, men på onsdagsmorgonen var snön

94 år fyller den I I ds fru Lisa Kajsa Blomberg, f. Johansson, Så 80" Sem lxmsmall- Del lllallallde fegllel l “ena -lamllad
ankaeerlantbr Zalq-is Blomberg, l~lallvilren,l-lamrnerdal l-lon och framförallt i Frostviken har gjort vägama där hart när
är född i Ström, oamkomliga. Enbart under tisdagen föll enligt väderlekstjänst

93 år fyller den I l ds ankefru Katarina Magdalena Degerman, bortåt 30 mm regn i Gäddede. men regnet har pågått sedan i
ålderdomsnemmet, Tullinggåe måndags och fortsatte även hela natten till onsdagen och på-
50 år fyller den I I ds vägmästare Nils Hugo Nilsson, Hall- giek f0faI2nde På 0nSd8gSm0l'g0nen-
viken, Hammerdal. Född i Vedjeön, Ström, började han tidigt Två Wtibilf från Sl1'ÖInSund, SOIn På IiSd8gen på beSlällning
med vägarbete. För att förbereda sig för sitt blivande yrke frånStrömsund fickresatill Blåsjöfallet i Frostviken, blev kvar
genomgick han först NK]-skolan och sedan Tekniska institu- där då de ansåg sig inte våga färden tillbaka. Tiden för resan
tet i Stockholm, Första anställningen ek han inom Hammerdals dit upp hade varit exceptionellt lång. En arman taxibil som från
vägdistrikt och övergick sedan till vägförvaltningen i Jämt- Slfölneund Skulle kÖi'IillYXSk8kälen, ek Vä-ndåißredkälen
lands län, när vägama förstatligades. Dessförinnan hade han då den inte kunde lå Sig uppför bäekam där- En av Chauffö-
även lnrnnit vara med om ett antal lrraftbyggen, bl_a_ i Forsmo rema uppgav att det varit många dikeskömingar. Vägförvalt-
och Hjälta. l och med byggandet av vägen Hallviken- Ulrikgforg ningen i Ströms distrikt har använt mest hela natten för att
bosatte han sig i Hallvilten, där han dareer haft sitt hem, sanda vägama inom distriktet och på onsdagsmorgonen torde

de esta vägama vara tämligen säkra.

Alm-:luNGsKURs r srlzölvl sm, sLKF__m,n,,_g
DCH 28 jan.-2 I-Cbf. hållCS JKUYS I apíßflflg I Vågdalelß Sl(0l8. har hållit årsmöta Ti" styrdse omvaldes Freja Tamldsson, ordf.,
Årets virkespriser ger helt nya förutsättningar föl' Emma Jönsson, v. ordf., Märta Lindqvist, sekr., Ebba Risselbom,

apterrngen, vllket behandlas vld kursen. Goda v_ sekt och Inez Eriksson, kassön
stipendievillkor: 30- I 20 kr plus kommunalt stipendium.

RA" APTERING °° ÖKAD INKOMST Alanlset har bildat församlingsfond
Vrd ett sammanträde med Alanäsets kyrkliga syförening på

Vlgde torsdagen bildades en ny fond. nämligen en församlingshems-
Vägmästare Folke Svensson och kartriterskan Anita Salo- f0n¿_ som min från stam" ck 100 kt av 5,.eningen_

monsson, båda från Suömsund, har vigts i Åsele kyrka av

l<yfk0herde B- E- Sundqvist- Ur Ilnsstyrelsens handelsregister:
Karl-Erik Olofsson i Ströms kommun ärnnar i nämnda komrnun

”Fångslande” driva rörelse för mottagning av gods för befordran under finna
Från New York: Den största sehlagersuecén I USA just nu, Busseentralen, Strömsund, K. E. Olofsson med postadress
”Just walking ln the rain”, har skapats av två straffångar I Box 31, Strömsund.
Kaliforniens statsfangelse. Komposltören, som uppbär stora
royalties, får knappast sjalv någon glädje av pengarna. Han l Sffllmslmd dnsldeelale lll
avtjinar ngmllgen ett gtrapg 99 in ßngelse, 1'errtß|-fntrnren efter traditionella fonner på söndagen. Bamen och deras för-
dllremot slipper nt redan ngetn år-_ äldrar samlades kring granen på torget och därefter vidtog

ringdans och danslekar. Sedan kom jultomtama åkande med
Orgelnndalrt i Str-omg kyrka alla gotterna, som añärsmän samlat ihop och bjöd på. Så mycket
på trettondagens kväll, varvid musikdirektör Rune Jansson f0lk hade lme Samlals l al", Samlellkl befeemle Pa all manga
framförde verk av flera kanda kompositörer Andalrten inled- strax dessförinnan övervarit ishockeymatchen, som trots
des med Toccata o. fuga i E-dur av Buxtehude och följdes av Sffömsundsseßem blev tämligen kylslage På ßflmd aV den
sex kdralfzsrspel av Bach. sedan följde "vem Himmel men da låsa tempermren, ca IS minusgrader-
komm ich her", pastoral och fuga av Pachelbel, "In dir ist
Freude” av Bach, och till sist den utomordentligt vackra kora- FÜRLORAT
len i A-moll av Franck. Allbaadsul'

(gulddoublé), borttappat torsdagen den l0 jan. i Ström-
Guumumj mr medborgerg mnjhm sund. Ev. mellan Baren - Pressbyrån - Bron -

Fdne kommmlalfnllmalnlgedrdsranden Nils Granlund, vag- l-°“l*°'ß“ae°“ ' Slal“°“afl°*l'°“-
dalen, har nlldelan gnldmedaljen mr medbnrgerllg fzsnjansz. S"°"“““°l '°'~ 3” l~l°'“"'”°"l-
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Ströms folkskolestyrelse ll/1 1957 Dödsfall

höll på fredagskvällen sitt första sammanträde för året. Därvid Fru Hilma Bergstrand, Saltsjö-Duvnäs, har avlidit. Hon var

omvaldes till ordförande boktryckaren Sixten Fjällgren och till född i Strömsund 1876 och dotter till förvaltare Z. Åslund och

vice ordf. folkskollärare Birger Kållberg. Till folkskollärar- hans maka, samt sedan 1919 ärlka efter östersundsfödde di-

tjänsten i Högbynäs förordnades för vårtenninen Lilly Pers- striktsveterinär Eric Bergstrand, Strömsund. 1926 flyttade fru

son och i Ulriksfors Elisabeth Backengård. Lärarinnoma Greta Bergstrand till Stockholm.

Alstergren, Birgit Eriksson och Anne-Marie Hugosdotter er-

höll förlängda förordnanden. Mmdag ml. sex st 18 kronor

1 litermjölk 70

Saga - Strömsund 2 dl tjock grädde 138

Lustspelet eer Rune Mobergs jättepopulära radioserie 1/4 kg margarin 88

Lille Frldolfoch jag 2 kg potatis 79

med Douglas Håge, Hjördis Pettersson, 1 lättöl 25

Lars Ekborg, Inga Gill. 1 citron 50

Tisdag - Fredag kl. 19.30 Lördag kl. 17.00 och 20.30 l'/1 hg färska champinjoner 50

Söndag kl. 15.00, 18.00 och 21.00 6 hg köttfärs 450

Bamtillåten dill (djupfryst) 40

Bambiljetter säljes senap 90

endast lörd. kl. 17.00 och söndag kl. 15.00 6 stora tomater 2.60

1 påse chokladpudding 1.25

Fndebedngnr 1 burk fruktsallad 1.15

ss år fyller den lv ds f. slwgsarb. Nils Eriksson-svara, ålder- 2 kom vain che 80

domshermnet, Tullingsås. SUMMA I 7-73

75 år fyller den 17 ds f. kokerskan Sara Kristina Svensson, (Samtliga Pris" dagspflsefl 5l0Ckh°|m 3/1 1957)

Ölm, Ström. Hon är född i Öhn men vistades ett 25-tal år i USA,

där hon hade plats som kokerska. För ungefär lika många år Hawa”. och uvmfgmmen
sedan kom hon tillbaka hem och tog hand om hushållet åt gm, sko||.esepeng,,- || Ungern

$YSk°“°“- En av de finaste gåvor som någon gäma klmnat ge till Ungem-

hjälpen, har skolbamen i Östra Havsnäs och Lövberga skänkt.

Sölldlgßklfßßlßl' l SÛTÖIII De hade samlat ihop till en skolresa till Stockholm, som de

Kyrkans söndagsskolor i Strömsund och Ulriksfors hade sina saken darhemma i de avlägsna jan-ltlandsbyama önskar sig

sedvanliga julfester i fredags och lördags. Vld bägge festema mera an de flesta andra, Nu skänkte de spontant 200 kr, av sina

var det sång, grantändning och samtal med bamen av kyrk0- insparade medel till Ungem-hjälpen genom Radiotjänsts in-

herde Berg. Därefter följde jullekar och utdelning av gottpåsar samling. Radiotjänst hyllade dem också i sitt önskeprogram

och tidningar. l Ulriksfors var 85 söndagsskolbam närvarande genom att taeka dem den spela Pete;-somßefgefs Ffösöblom-

0Cll l SIr'ÖmSUI1d 150. stef för dem_

STRÖMSUND Jönsson i Strömsund 1 nordiska rådet

FIRMA CONTINENTAL Nya i nordiska rådet blev hrr Netzén, Bengt Sehlstedt och

öppnar fredagen den 18 januari i ny lokal P.M. Jönsson i Strömsund (s), samt fru Sandström (fp).

H. S. B.-HUSET, Storgatan 10.

Vi hälsar såväl gamla som nya kunder välkomna! Sn-dmsnndlnnn

BRHTA°°h TORSTEN Roos- '°|°f°“ 61 När julen dansades ut i Strömsund på söndagen kunde ström-

sundsboma se tillbaka på en ovanligt vacker och behaglig

Gamlin medlem 1 hembygdsföreningen jultid. Temperaturen har hållit sig tämligen konstant några gra-

Vunnit inträde i Ströms hembygdsförening har den inte allde- der under nollpunkten, och vädret har merendels varit vack-

les obekante hrY. Galnlin blivit, som häromdagen medverkade ert. De goda väderleksförhållandena har kommit väl till pass i

i Knäppupputsändningen i radio, varvid det berättades om denna oljebristens och de dyra kolens tid, och alltid har en del

jubileumsutställningen i ldéons foaje med bl.a. "Yngve Gam- kurmat sparas in. För det nya teaterhuset, som skall byggas i

lins första skiss, utlånad från Ströms hembygdsmuseum”, som anslutning till kommunalhuset, synes sakema nu ligga bättre

det står på plakatet i montem. lntendenten i Ströms hembygds- till för att man skall kunna få sätta igång bygget. Det var ju litet

förening lät inte den stekta sparven yga sin mun förbi, utan motigt i portgången, som man säger, men nu tycks det hela

sände bums iväg en räkning till hrGamlin: "An Utlånad skiss rett upp sig. Man väntar att få sätta igång nästan när som

50 kr. Gäller också för medlemsskap i Ströms hembygdsfören- helst. Under tiden har församlingshemshuset växt väldeliga i

ing”. Gamlin skickade genast uppen femtilapp till föreningen, höjden, och de ovanligt höga takstolama reser sig nu över

i vilken han alltså nu är hedervärd medlem. Eljest sysslar han byggnaden och visar vilka proportioner det kommer att få i

som bäst med att skriva balettsynopsis och kläcka diverse färdigt tillstånd. En annan byggnad, som också nännar sig sin

idéer till en glad Knäppupplm, som man ska börja spela in i ñlllbordan är den gamla parstugan från Vedjeön, som flyttats

nästa månad. Hasse Ekman har skrivit manus och skall regis- över därifrån till Hembygdsföreningens tomt nere vid Vattu-

sera, medan Martin Ljung får huvudrollen. dalen.
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Folköknlng i Alanis och Havsnäs ”Flatas” femte raka satt långt inne, 6-4
Om måiiga kommiineri länet minskat ifråga om befolkriings- Strömsundsishockeyn fortsätter att segla i medvind. Laget
siffroma, så harAlanäs helt plötsligt kunnat uppvisa en knap- vann sin femte raka seger, på söndagen. Detta trots att laget
past väntad ökning med inte mindre än 39 personer. Det är inte hade sin bästa dag. Motståndarlaget GIF Sundsvall hade
märkligt, därför att Alanäs annars visat stor tendens att stän- sitt starkaste lag, men Strömsund knep ändå poängen med
digt minska. Exakt var ökriingen ligger har man ännu inte rik- siffroma 6--4 (I-2, 3-1, 2-l) eñer en spännande och snabb
tigt klan för sig. match, där ledningen växlade eia gånger, innan hemmalaget

i slutet av andra perioden kvitterade och tog ledningen vilken
Bath" de sedan ökade i tredje perioden.
F' förste banmasmm Oskar sV°'m°ss°"* LÖVb°rga° har avhdn' Den justa matchen dömdes bra av R. Melander, Tullingsås.
Han var västgöte till börden och född i Vara I884. Redan tidigt
kom han till Jämtland och var först stationerad i Lövberga, Ishockey

men k°m sedan Ü" Ulñksfors S°m förste banmäsme' Trots dåliga isförhållanden blev ishockeymatchen mellan
Strömsund och Skönvik en snabb och rivande match, som

BIL hemmalaget säkert vann med 6-l (3-0, 0-0, 3-l ). Laget tog där-

boitbytes mot moped eller l-maris motorcykel. Telefonsvar m°d_°“ sm" steg "ënfare Señfsegem' Hemmalaget mg smbbt
eer k|_ 16 ml nr 6_ SMB oh", Sn.Ömsund_ ledningen med l-0 i första penoden genom Bosse Thor, och 2-

0 snitsade Clyde Turesson in. Spelet jämnade eer detta ut
sig, men vid slutet av perioden ökade Bosse Thor till 3-0. An-

Dödsfall 21/ I N57 dra perioden blev jämnast, även om hemmalaget borde haft
Laritbr. Paul Dyrvold i Havsnäs har avlidit i en ålder av 87 år. något må|_ men gästernas målvakt Vmy Öberg arbeta* m

Ha" Vf" bÖ"^l'g å" N°_'g° men k°m ' “nga år "ll S_V°"g° °°h och var omutlig. Skönvik reducerade omedelbart i början av
s|°g s'g "ef ' Nyhm" ' Havsnäs' Ha" var en dukug lambm' sista perioden till 3-l genom RolfPettersson, och hemmalaget
kan °°h sk°gsarb°m"°' hade svårt att finna melodin. Eñer sidbytet blev det bättre fart,

och Jan Erik Andersson, Clyde Turesson och Anders Eriks-
STRÖMSUND son antecknade sig för varsin fullträff och fastställde dänned

Mândag_onsdag slutresultatet till 6-l.

REÅHSIÜOII Begrgvningar
Barnskiddräkter .............. .. 25:- 35:- 43:- l Ströms kyrka jordfästes i söndags f. banmästaren Per Oskar
Pojkskjortor, sport, ..... .........7:75 Svantesson, Lövberga, och gossen Per Dennis, son till baga-
Gosstrikåernterlock) ....... .. 2:75-3:75 ren Bertil Månsson och hans maka i Strömsund. Kyrkoherde
Kalasbyxorbamstorlek .... .. 2:75-3:75 Gunnar Berg förrättade jordfästningen och en flicka sjöng från
Stñdrockar 44 - 48 ......... ..l l:75 st. läktaren ”Tryggare kan ingen vara”.

Massor av billiga artiklar Änkefru Emma Hellberg jordfästes i söndags i Frälsningsar-
Stuvar. mén, Strömsund. Lokalen var klädd i vitt med blommor och

ljus. Kistan var draperad med annéns fana och bibeln därpå.

Märta Eriksson Oiciant var divisionschefen major Harry Floby, Östersund,
MANUFAKTUR som också ledde gudstjänsten. Han talade över bibelordet:

Tdefon 188_ "Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp,
jag har bevarat tron.“ Majoren tackade för de 63 år som u
Hellberg givit i tjänst för Frälsningsamién. Fanjunkare Elias-

STRÖMSUND _ ULRIKSFORS son talade på kårens vägnar. Oicerama sjöng duettsång: Jag
Dmgspelskmsen böljar mrwagen den 3] januari k|_ |9_ har hört om en stad ovan molnen. Även strängmusikkåren
Loka i G1-_ Lärare. Egon wessém Dragspd u¿hy,.eS_ sjöng. Vid kransnedläggningen talade Mattias Jönsson, Täxan,

Anmälan ti" HOOFS MUSIK, telefon 30_ för de närmaste, samt en dotterson, Anders Tåqvist, för gran-
narna och hr Löfström för garmnal gemenskap. Sekr. Erik Svens-

son nedlade kårens krans. Högtidligheten avslutades i loka-
Strömsund len med sången Gyllne stad med pärleportar, döden dig ej når.

Vi har i dag yttat in i nya lokaler i HSB-huset
vid Storgatan och har samtidigt därmed utökat Saga * Strömsund

till fullständig färghandel.
Riséns Judy Garland - James Mason

FÃRGMNDE En stjärna föds
Tdefon 59 Fredag kl. 19.30, lördag kl. 20.30

Söndag kl. l8.00 och 21.00(ANNAS sJUi<vAiwsMAGAsn~1) Bamßrbjuden

1:5.-|e|,“|¿g.r En oförglömlig lm, intim och personlig,

so iir fyiief den 25 as fm Anna Månen, anka efter iaipman fylld av Sång °°h musik- Värme °°h Ömh!
Haris Mårten, Strömsund
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Avdelning 76 Strömsund Kyrkan och ungdomen hand i hand iAlanås

av teleförbundet hade på söndagen årsmöte. Till styrelse val- - Det är roligt att arbeta bland ungdomar, säger fru Elin Halsius

des Harald Thelenius, ordf., Gustav Wikström. sekr., Ragnar i Alanäs, som tidigare varit scoutledare i Nyhem och som nu i

Jonsson, vice sekr., och Olle Olsson, kassör. Revisorer: Erik nära tre år stått i spetsen för en livaktig ickscoutkår i Alanäs.

Blomqvist och Kurt Karlström. I början av denna månad anordnades i scoutstugan den tradi-

tionella julfesten. Ett 30-tal ungdomar hade slutit upp och un-

Dödsfall 24/l l957 derhållningen bestod i tävlingar av skilda slag, sång, musik,

lStrömsLmd harelmontör Erik Skogman avliditien ålder av 33 sketcher och mycket annat som hör en glad scoutträff till.

år. Han var känd som en ovanligt duktig yrkesman och präktig Tänk om vi finge alla våra yttande ungdomar tillbaka, fortsät-

och pålitlig arbetare. För idrotten i Ström hade han nedlagt ett ter fru Halsius. - Det nns inte så många ungdomar kvar kring

initiativberikande arbete. främst när det gällde ishockey och I8-20-årsåldem, men det fåtal som stannat hemma. utgör till-

fotboll. På dessa områden var han en av stöttepelama inom sammans med bamen en mycket flitig grupp och intresset för

IFK kyrkan, de religiösa tingen och scoutverksamheten är mycket

gott. Fön'a året var det nio ickor i juniorgruppen och vid ett

Strömsunds färjor får nya uppgifter tillfälle bjöd vi hit Gärdnäs ickscoutgrupp till en trivsam sam-

De båda färjoma, som upprätthållit trafiken över Strömssundet mankomst. Friluftsfesten, som vi arrangerar varje år vid mid-

i många år. är nu på väg att försvinna från Strömsund. Båda är sommartid, har blivit tradition och den skall vi naturligtvis

för tillfället nedrnonterade och den äldsta av dem kommer att också ha instundande sommar. Fritz Eriksson, 28 år gammal,

transporteras till Åsama, där den enligt uppgift inköpts av ett och hans fästmö lnga-Lisa Wahlström är två av Alanäs för-

skogsbolag. Meningen är att den ska sågas av i två delar på samlings mest aktiva ungdomar. Fröken Wahlström går för

längden och sedan fraktas till sin destinationsort. Den andra närvarande på skola i Östersund och de två deltog i Hämö-

färjan avses att sättas in i Öhnsundet, där den gamla färjan sands stifts ungdomsförbunds ting i staden.

blivit alldeles för liten. Detta kan dock inte ske förrän isen gått

upp. Det är två gamla trotjänare, som med de gamla färjoma

lämnar Strömsund. Den mindre av dem var förresten ett arv

från Hammerdal sedan man där fått bron över sundet färdig.

Ströms skyttekrets
har haft årsmöte. Av vad som framgick av styrelseberättelsen

hade kretsens verksamhet varit god under året. Deltagama

vid kretsens skjutningar visade en ökning från föregående år

med 64 deltagare. Strömsunds skg och Äspnäs skf har domi-

nerat vid lagtävlan om vandringsprisema. Vid mästerskapen i

fält- och skolskjutning kom Strömsundsskyttama på eerkäl-

ken, sedan Erik Mikaelsson, Äspnäs, lagt beslag på fältskytte-

mästerskapet. Mästerskapet i skolskjutning togs av Pelle Pers-

son, Äspnäs, med 168 poäng. I tävlan om vandringspriset
mellan Hammerdal, Föllinge och Ströms skyttekretsar, segrade

Ström med l56 träff och tog dänned priset för alltid. I det av

Gustav Karlström skänkta vandringspriset i skol- och fältskjut- .

ning tog Helge Edesund första inteckningen med l74,5 po- f J

äng. Styrelsen fick följande sammansättning: Waldemar Wik- 1nga-L,'5a Wahlspröm och Fm; Eriksson

ström, ordf., Pelle Wänberg, sekr., Ulrik Nilsson, kassör, samt fdsrefolk i samverkan

Olle Lindgren, Pelle Persson, Gustav Löfvander och Rude

Melander.
Ställningen om kretsens seriepriser blev följande:

Mästare: l) Helge Edesund, Strömsund, ll8 poäng; 2) Enk körd 30 milçkomam l0_200 kn,

Strömberg, Hillsand, I 12 p.; 3) Enk Mikaelsson, Aspnäs, l l2 p Skatt och fö m bet OBS ej byte

Högre: I) Olle Lindgren, Öhn, 107 poäng; 2) Ragnar Edin, Svar tm .,Ö_ Lon'eriv;nSt,, ÖPS exl;

Strömsund, 105 p.; 3) Olle Jonsson, Öhn, l05 poäng. ' ' '

Lägre: l) Olof Forsberg, Hillsand, 99 poäng; 2) Einar Olofs-
son, Tullingsås, 97 p.; 3) Rune Norrman, Tullingsås, 97 poäng. Ur Dagens blandning:

En annan med skägg är Yngve Gamlin - ordinarie Rampredzs

Födelsedagar följetongsgur. Det senaste om Yngve är att han nu till råga på

75 år fyller den 28 ds f. jordbruksarb. Mårten Mattsson, allt också slagit igenom som radiostjäma. Hans crazysnack

Kärrnäset. med Jörgen Cederberg i Pekka Langers underhållningspro-

50 år fyller den 29 ds lantbr. Karin Magnusson, Ringvattnet, gram “Packa Pekkas kappsäck” har fått Överdådiga lovord. Så

50 år fyller den 30 ds lantbr. Mårten Wassvall, Renålandet, den där atapojken Yngve är verkligen lovande, konstaterar

Ström. Wassvall, som är född i Renån, har gjort sig känd som stf. Rampred., som traditionellt är försiktig med sina överord.

en duktig lantbrukare och som en hygglig och bra människa. Han kommer att gå långt.
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Dödsfall 29/l 1957 DM | nöjesp

På åldmmmshemmet ' Tunmgsås' har frökfn Emma Carlswn Hemv.gården torsd. 31/1 kl. 20 DANS till Wesséns orkester
::|:l::iå:°:?sf'g;:S:f|t7if] gifïdzfåafšdiamåëïïsiïgöïšu srrasmsborg rörd. 2/2 iri. 21.15 DANS mi wesséris orkester

' BASARANORDNINGAR
"anade hm en intresserat arbete och var en uppskattad med' Hemv gården sönd 3/2 kl 20 DANS till Wesséns orkester
lem av församlingen. ISHOCKEYBANAN

fred. 1/2 kl. 19.30 skämtmatch, sönd. 3/2 kl. l7 ishockey-
Strömsunds första bakstöt _

kv
lnte oväntat gick suveräna serieledama IFK Strömsund på match mellan StrÖmSund_st°c Ik
den första bakstöten i lördagsmatchen mot GIF Sundsvall på Bush" I /2 1957
Stencrossplan i Sundsvall. GlF:s ”vardagslag“ är utan tvekan | den höga adam av nyss fynda 94 år aed p¿ onsdagen fm

“nens näs' bästa lag- Då man endast Yafdagaf kan Énvända Lisa Kajsa Blomberg, född Johansson, Hallviken, Hammerdal.
de fyra bandyspelare, som förekommeri laguppställningen, så Född i Alavattnet, Ström, ingick hon i mycket unga år äkten-
är GIF på söndagar inte mycket värt. Nu hade alltså Ström- skap med |ambr_ Zakarias Blomberg, som avled för merän 25 år
sund oturen att råka på GIF en vardag, och då vann sedan
sundsvallsboma med 5-3. För Strömsunds mål svarade: Sven
Mattsson, Clyde Thuresson och Sigvard Nilsson. Billiga mattdagar

Måndagen den 4 febniari t. o. m. lördagen den 9 febniari
Mfß' '°' SKÖN* BALTUM 1 STUVAR pr rn. irr.s=so.
Skönvik ck sota ordentligt för Strömsunds lördagsnederlag passa mlmkt välj ut en matta medan sonengen
mot Sundsvall. få-l vann atapuckama med den här gången, i mönster är som bäst
och det var aldng frågan om, vart segem skulle gå. Ströms Konsum Manufaktur

srnöivisßonc T°'°'°"5“
Aifrrri Hirrircocirs SW-”M

-I-ArF^s-I-1-JUVEN Den med ganska stor spämming motsedda striden om damer-
mæcuy Gnm, Grace Ke“y_ nas 5-km-tecken ck ett snöpligt förlopp. Två av huvud-

Elegarit, spännande, romantisk och nurligt ihoptråcklad k_°“k“"°m°ma -Agda 0|Ss°“ °°h Bmw O|°fsS°“ " dök fläm'
juveltjuvhistoria utspeladi Rivieramiljö. :Igåï Éanska man :pp :]ak:läš°"' kïm ynerhgare

virms samma v g, an em en je av e mera namn-lšâïfo kunniga, Anna-Greta Berg. Dessutom hade ett par till kört fel
Sómiag k|_ |8_00 och 2100 men vänt om, med påföljd att tidema blev cirkus l0 minuter

Bamßrbjuden ölyer dtïrilcšrrnala. Ešter konnstšllmpršddetíåägerldär â::<öminEge:
s ett, s tarrang rema,i m un asen n

Hela Strömsund nistar för skid-DM Lundgren, att tävlingen skulle köras om. Dock inte i Ström-
IFK Strömsund bnikar gå griuidligt tillväga, närman åtagit sig sund utan på plats som senare bestäms. Ett DM på skidor är
ett tävlingsarrangemang, och förberedelsearbetet inför årets inte längre vad det varit. Det är inte samma fart och äkt i dag
skid-DM, som börjar på torsdag och avslutas på söndag, ut- som för bara 4-5 år sedan. Förr kunde man tala om rena DM-
gör inget undantag. Redan i början av november månad bör- febem, och tävlingarna var utan överdri en folkfest. Men
jade man dra upp skissema för tävlingama, och sedan dess tidema förändras och publikintresset med dem. Åt den saken
har det varit full rulle. Man tänker inte överlänma något åt ärdet nog inte mycket att göra. Startem AlfReirihammar tänkte
slumpen. De som för närvarande kanske är Strömsunds mest med vemod tillbaka i tiden, när han såg de 60 betalande DM-
belåtria innevånare är brödema Jonas och Nisse Olander, gamla åskådama. 1937 körde man en tävling i 33 graders kyla. Vet ni
välkända skidrännare, som nu på "gamla da'r“ träder fram i hur många betalande man räknade in den gången? Jo, hela
anangörsleden. Banläggarbasen Jonas svarar, tillsammans med 2.000!

Nisse, för att det skall DM-tävlas på helt utslagsgivande ba-

ïmslåfrïiSf21'frÉïfål?"ÉÉ.šïå1°'åÃkä'l'°r sm*”^“S'<"'*S'“““<“°“S
' g g g g' Nybörjarkurs i modem och garnmal dans anordnas

nu ärdet inte län nå on risk försteni as .NärlFK Strö - _ .

sund år 1953 arïrgririe Skid-DM,šrvar:1rr man för farsa å U'“kS§°'Sl"f°f" '“.°:| blÖ9"¿“3 f'°d”g°“
gången området ovanför tvätt- och badinrättningen som "Sta- en e man
dion", och eftersom den platsen till alla delar fyller erforderliga
anspråk, får området även nu bli centrum för DM-händelsema. Dödsfall
Det blir också i huvudsak samma baristräckningar som då. På I Strömsund har f. skogsarb. Salomon Nygren avlidit i en ålder
onsdagkväll får DM-tävlingama sin högtidliga invigning. Då av 89 år. Han var bördig från Vilhelmina men kom i unga år till
blir det fackeltåg från Realskolan till Ströms kyrka, där idrotts- Strömsund, där han bl.a. arbetat i revirets tjänst.
gudstjänst skall hållas av kyrkoherde Gunnar Berg, Vidare Fru Maria Albertina Modin, maka till lantbr. Sven OlofModin,
medverkar operasångareOscar Hising och musikdirektör Rune Äspnäs, har avlidit i en ålder av 67 år. Hon var bördig från
Jansson. På torsdag fönniddag är det så klart för första stan, Trångåsen och kom som gi till Ãspnäs l9l0. Där gjorde hon
och det ärPelle Olofsson, Hammerdal, och Sven A. Blom, ÖSK, sig känd som en duktig och arbetssam hemmakvinna, gästfri,
som är första paret ut. glad och vänlig.
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Besök från Länsstyrelsen 4/2 1957 Gäddrekorden
Det hela började med en stor överraskning och en väl bevakad Nya uppgifter om de beramade stora gäddoma i Strömsund,

hemlighet från länsstyrelsen. Landshövding Anders Tottie rik- har Rampred fått ifrån Lundholmsjämhandel i Flata. lfrågava-

tade sig, före de egentliga förhandlingama, till f. kommu- rande gädda togs, heter det i brevet, en sommardag i en lång-

nalfullmäktigeordf. Nils Grönlund i Vågdalen och tackade ho- grurid vik i Ströms vattudal av hrr Modin och Mattsson. När
nom för de utomordentliga insatser han gjort till Ströms gäddan befann sig hos Kolthoffs i Uppsala för konservering,
kommuns fromma under många år. Han framhöll hans am- åkte en delegation från Statens ñskerianstalt i Drottningholm
gångsrika verk, den skicklighet med vilken han lett kommu- upp och examinerade djuret, som vägde något över 20 kg. och

nens öden och den omtanke han alltid haft om utvecklingen konstaterades vara 18 år gammal. Den utgör svenskt rekord
här uppe. Så meddelade han, att han å Konungens vägnar för sötvattengädda. Dagen efter nämnda fångst gjorde en äldre

hade glädjen att till hr Grönlund överlämna medaljen "För med- ulriksforsbo en ny gäddfångst, i en vik cza 500 m. öster om den

borgerlig förtjänst” i guld och av femte storleken. Till och med försmämnda. Även denna gädda sändes ner för konserve-

hr Grönlund verkade, hur härdad han än är, litet pa' inför den ring. Den befanns vara cza 2 cm. kortare än den första, men

fömämliga utmärkelsen, men han klarade persen fömämligt, vikten var densamma. Den första gäddan kommer att placeras

framförde sitt tack och fick en jätteapplåd från auditoriet. i hembygdsgården i Strömsund, medan den andra har hamnat

Landshövdingen inledde därefter dagens ordinarie förhand- som utställningsblickfång i en jämhandel i Göteborg.
lingar med att omtala, att man på länsstyrelsen följt diskussio-
nerna om municipiets vara eller icke vara i Strömsund, Han s|dd_DM
redogjorde för, att när municipalbildningama började ske kring _ . _ _

sekelskiftet, så hade de en helt amian u ift att fylla. De var Det I helgen avshltade skld_DM iströmsunfi blev Melker Rts-PP8 ber
. _ _ . _ gs. Den prydlige harnmerdalingen gav ingen pardon. Till

då en bra och kanske nödvändig institution för tätortemas .tt .t rsda rövmd 3_ .lst k fo ad h ålö da

utveckling. Nu är emellertid förhållandena helt olika, muni- sl ' 0 gå C . e ml ec.en' 8. e an p r gen
Ci .erna har blivit och omodern och màn har seger på spnnterdistansen, och_i går skidade han hem den

dalfil upplösts. Härefter började diskussiâfien. Geoii Örjebo krävande 5'n|::n' Den nisse" gjorde hmmm tm mästerskap'
ville veta hur man inom länsstyrelsen såg på de olika altema- äns oklönle gi' Ö I

tiven, alltså municipiets bibehållande, en enkel uppgång av Rgïlïïnlorers ml uppg re se'

det i kommunen eller alltsammans förvandlat till en köping.
riamii mfkimde iandsiiovdingen, an det dai med kzspings- "S“”° °'““°“° F'°S°“* 27"°- 2) L°'““'“T““'d“°“° S"°'“'
á anmestvore reklamå aenemamnfrå amsåemem sund, 38.24; 6) Åke Jönsson, Strömsund, 38.43; 7) Sten A.

8 8 8 - - - _

psykologisk historia. Skillnaden mellan en enda kommun eller Enksson” Hmmm' 3843' lo) Sven Forsberg' Strömsund' 3926'
en gemensam köping för hela Ström, skulle strängt taget inte
vara annat, än att man som köping gick miste om vissa statsbi- Q;-ßmgund

drag till polisväsendet, kanske skulle det kunna röra sig om Su-öm; sk0|0|- för yfkesumiefvisning ang;-am; kvällskm-ser i

20.000 kr. Det var ju dock inte länsstyrelsen som här ville ha bilgeknik, bamavàfd och engg|5|;3 för nybörjare Sam; dagkm-ger

något avgörande, utan det borde komma från Ström och i klädsömnad och vavning Vävkm-sen baja; den 4 mars och

SII'ÖmSlll'ld. Del böfjade l'll.l bll Väl Varm! l l0l(alCl'l, Vafßl' man da Övriga Inn-gg;-na dgn 14 fgbn Upplysningar Qçh anmälningar

beslöt tillsätta en utredningskommitté och tackade landshöv- |-ms unde;-mc]mad_ Te|_ 553, $;f5msjmd_

dingen och länsstyrelsens representanter, för att de kommit Rgkmg-_

till Strömsund i denna angelägna fråga.

STRÖMSBORG saga sTRóMsUND
Världssensationen JAMES DEAN I

Rock AROUND Ömf °'“ Ed”
THE CLOCK Prisbelönas I Cannes som 1955

med den nya djärva modedansen inMsn dnmimh mm'
ROCK AND ROLL CinemaScope - Warner Color

Djarv dans, mustig musik och imgdomsgiadje i imbik. FREDAG kl- 19-30 LÖRDAG kl- 20-30

FREDAG och LÖRDAG id. 19.30 SÖNDAG kl- 18-00 och 21-00

SÖNDAG ki. isochzi. - Bmföfbjvdß -
- Bamförbjuden -
Sdïg kl I 5 00 EN Lägre promlllegrins för rattonykterhet

. Straftbarhetsgränsen för onykterhet vid ratten sänks från 0,8- Bamtillåten - _ _ _ . .till 0,5 promille i ett lagförslag, som upprättats inom kommuni-
Alanis rodakorskrets kationsdepartementet. Lagen skulle träda i kraft den l juli i år.

har halt årsmöte. Medlemsantalet har ökat från 225 till 238. De

styrelseledamöter som var i tur att avgå omvaldes. Nyvald Ny kommunnlfulllnlktlge-ledamot
blev Märta Jonsson, Harrsjön. Ny ordförande efter Elin F. kommunalordföranden Nils Grönlund i Vågdalen, som av-

Halsius, som avsagt sig, blev Gunnel Nordlund, Alanäset. Re- sagt sig, efterträdes som ledamot i fullmäktige av skogsarbe-

visorer: Petrus Wassdahl och A. P. Wikström. taren Anders Bäckström, Hillsand.

14



Gratis taxitelefon 7/2 1957 Födelsedagar
Vår utpost i norr, om man får lov att kalla Strömsund så utan 50 år fyller den l6 ds byggmäst. Torsten Blomberg, Ström-
att bli uppäten med hull och hår av Knäppupprevyn, som ju sund. Han är född i Hillsand, men flyttade sedennera upp till
har vissa förbindelser i F lata, rapporterar följande: För att på Svaningen för att därifrån så småningom ytta ner till Ström-
ett ännu bättre sätt kunna tillmötesgå sina kunder, har Taxi i sund, där han byggt sig en villa. Han har genomgått era
Strömsund just installerat en ny telefonanläggning med fria skolor för sin yrkesutbildnings skull och visat sig vara skick-
direkttelefoner, dels ifrån jämvägsstationen och dels ifrån sjuk- lig och pålitlig i sitt fack.
stugan. Genom växeln på taxistationen kommer dessutom di-
rekta anknytningsledningar att ställa den som ringer i omedel-
bar kontakt med jourhavande chaufförer. Man behöver alltså
inte längre gå och leta efter tioöiingar för att komma åt en bil
genom en telefonautomat, om man nu befinner sig på jäm-
vägs- och busstationen eller sjukstugan, utan kan komma i
direkt förbindelse med Taxi genom de nya telefonema.

Metervaru-REA
LÖRDAG - SÖNDAG - MÅNDAG

Vissa tyger skall ovillkorligen bon - Prisema däreer.
BOMULLSTYGER ån . . . . _ . _ . . . _ _ l :-
YLLETYGER från . . . . . . . . . . . . . . . _. l:50
SIDEN från . . . . _ . . . _ . . . . _ . _ . . . . _ _ 1:-

Stuvartill bøttenpriser Ströms Spelmanslag på Aspudden, Strömsund
FÖRSUMMA Ej |)E'|1'A 1'|1_|_|:ÄL|__|.; 1'|LL FyN[).|(Öpg Fnv. Göran Grindefors, Torsten Blomberg, Per A lvebo,

MÅNSSON & OLSON AB Sven Hallström, Carl Närsjö, Karl Olowsson

Öjams arbetarkommun _ d _ I I _ k _ _ h k B I har haft årsmöte. Till styrelse valdes Sigvard Mårtensson, ordf.
ärm m Ju cs" momns orpns oc ey' estämme Ser' och studieledare Bror André, kassör, Jonas Hansson, sekr.,

Lagen ska" bestå av 6 spelare och en reserv per match' Vidare samt Jonas Jonsson och Nils Hansson. Revisorer: Elof Sjö-får ingen deltaga som aktivt deltagit i ishockey eller bandy ber - -
_ _ _ _ g, Birger Göransson och Anselm Andersson. Ombud till

eerår 1952' Mmlmlålder l9år'Anmålnmgaruppwgandemmn årets distriktskonferens Nils Hansson, Öjam. Efter förhand-
på lag samt lagledare ska" vara Göm" Hanssm' Cigarmären' lingama talade landstingsman P. M. Jönsson Tullingsås omf I ' 'tel. 305, tillhanda senast fredagen den l6 ebr. k _ l8.00. _ - ._IFK3 KORPSEKTION aktuella kommunalpolitiska sporsmål.

Betong som lllroämne
Dddßfdu En svårbesegrad materia är betongen, men i syfte att klara den
Skdmdkdfe -ldas Eflkssdn- Strömsund» hal Wild" 45 ål' Sam' biffen befinner sig f. n. verkmästare Reinhold Jonsson, Ström-
mal- Han Vaf född l Ûmlkd- Sedan 1949 hade han Vdfll bdsdd sund, bland deltagama i en betongkurs, typ B, som anordnas
l Sddmsdd ddh d1'lVll Skdmdkefí- Pdf en Pdf df Sedan bY88d° av Statens hantverksinstitut i Stockholm.
han sig också en egen fastighet, som han vid sidan om sin
egentliga verksamhet, under senaste tiden ägnat ston intresse. Tinge;

Vid onsdagens ting passade landsfiskal Uno Lange på att de-
Födgbndagnr monstrera en ny tavla, på vilken man kunde återge hur en
75 år fy||ef i dag |an;bf_ Zakns Göransson, Önn, Han är gdd trafikolycka gått till. Det var en mycket fömämlig sak, som
på nen gård, som han amjann bmkaf och har gjort sig kand landsskalen skaffat. Sedan man ritat upp olycksplatsen med
som en mycket duktig och skicklig jordbnikare_ kflïa På tavlan. kunde man med en hel Uppsäfmlg mllawf'
75 år fyller den 14 (15 5|;0g5a;b_ Jana; And@;5s0n_ VedjeÖn_ bilar/ motorcyklar magnetiskt fasta dessa på tavlan, så att de

olika momenten, i den händelse det gällde, kunde återges efter
St 6 d ß Ii I m i hand genom pjasemas yttning den ena situationen till
_ r “mm S re sn ng, nu ng den andra. Traktavlan är den första i sitt slag i Jämtland och
inleder sm vånermm på torsdagen' då ßrfamren Lelf Back rönte 'vetvis stor u märksamhet från rättens sida, särskilt- 81 PP
man tallar om všrldñns djâçvaslïe .måni enåföredraååï då landsskalen böijade sitt första mål och demonstrerade enupptäc tsgeogra i oc rym ors ning. uts ngaren _ _ _ . _ __

Sunesson kommer nästa gång, med visor från Bellmans tid till kggšlïïaïïñnšllpísrgbšluïjcnSïïïstblI I hornet av Bred
Evert Taube. Om våra bams och ungdomars läsning av Fanto- g g g
men, Kalle Anka o.d. kommer rektor Stig Watz att berätta, och
kyrkoherde Folke Engström talar om den japanska krisma Födelsedagar
socialreformatom Kagawa_ Slutligen står ingenjör Thore Jons- 75 år fyller den 21 ds lantbr_ August Norman, Vågdalen, Han
son på förelåsningslistan. Han talar om Fallskärmen, yga- år född i Sponsjönäs och av värmländsk härstamning. För ett
rens livboj. Föreläsningama hållas som vanligti samrealskolans 20-tal år sedan flyttade han som arrendator till Vågdalen, där
aula. han nu har en egen gård.
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öra niuncrz
1 Strömsund fortsätter man SM-kvalet. Andra omgången gav

följande resultat:
1) E. Häggström-G Nilsson 121, 2)Fjä1lgren-Månsson 118.

3) Månsson-Månsson 1 10.

Sammanlagt: l)Wolter-Wolter 254, 2) Häggström-Nilsson 225.

3) Månsson-Månsson 222.

Taklagsfest i Strömsund
En trevlig taklagsfest var på onsdagen anordnad på Grand

Hotell i Strömsund, med anledning av att Ströms församlings-

hems nybyggnad i Strömsund nu fått tak över huvudet. Det

var ett 50-tal gäster närvarande av dem som deltagit i byggna-

tionen och representanter för de kyrkliga institutionema med

kyrkoherde Gunnar Berg i spetsen. Även de deltagandes da-

mer var inbjudna. Det blev en mycket angenäm afton. och

tacktal utväxlades i vederbörlig ordning.

saga STRÖMSUND
JOHAN på
SNIPPEN

med

ADOLF .IAHR och

Charlie Norman show
Fredag 19.30 - Lördag 20.30

Söndag 15.00- 18.00-21.00
- Bamtillåten -

Bambiljetter endast söndag
ld. 15.00.

Födelsedagar 19/2 1957

95 år fyller den 21 ds f'. lantbr. Jonas Abrahamsson. skriven i

Risede, nu vistandes i ålderdomshemmet. Jonnvattnet. Han

har varit en ovanligt kraftig och seg person i sin krañs dagar.

Fjällhemmanet Jougdaberg, som han övertog av fadem, då

denne började bli orkeslös, var hans hem, och där gjorde han

sig välsituerad efter tidens krav. tack vare företagsamhet och

arbetsvilja. Han var gift med lnga .Iunetta Nilsdotter, och ma-

kama hade många bam. Hon var tidvis sjuklig och dog 1914.

Han fortsatte en tid att bruka hemmanet med bamens hjälp
men lämnade småningom hemmanet, som var arrendegård inom

renbetesfjällen. åt en son och slog sig till ro hos en dotter och

svärson i Risede år 1931. Han har nu fått inackordering i

.lonnvattnets lilla vårdhem för åldringar.

Facklöreningarna
Avdelning 1 1 1 av Svenska musikerförbundet har haft årsmöte

i Strömsund. Som avdelningens ordförande kvarstår Egon

Wessén, Strömsund.

Begravningar
1 Ströms gravkapell jordfastes på söndagen skomakaren Jo-

nas Eriksson från Bredgård i Strömsund, gårdskarlen Salomon

Amandus Salomon-Nygren. Strömsund och fru Maria Albert-
ina Modin från Risnäset.

DAMDRAKTER
sys på beställning. Ring och beställ tid för måttagning.

ER11<ssoN, STRÖMSUND.
Telefon 132, bost. 659.

Födelsedagar
50 år fyller den 22 ds fru Asta Eriksson. f. Nilsén. Östersund.

Fru E. som är född 1 Strömsund. avlade småskollärarinneexamen

i Östersund år 1927. Hon har sedan. genom upprepade kurser.

särskilt utbildat sig för att sköta undervisningen för bam med

läs- och skrivsvårigheter.

>' öv

Fr. v. Sara Texhammar Asta Nilsén-Eriksson och

Signe Larsson

Början på EU
De sex kol- och stålunionsländerna, Frankrike, Västtysk-
land. ltalien och Beneluxstatema, enades på onsdagen offici-
ellt om att upprätta en inbördes tullfri gemensam marknad.

Ström protesterar mot tågindragning
Den av SJ föreslagna tidtabellen för Inlandsbanans vidkom-
mande. har föranlett en skarp protest från Ströms kommuns

trakkommittés sida. som anser den i högsta grad försämra

nuvarande kommunikationer och för framtiden bidraga till en

fortsatt avfolkning av landsbygden.

STRÖMSUND sTRöMsBoRG
Am" -101188008 Skdd Lördagen den 23 februari 1r1. 21.15-01.00

telefon 338. bostaden 765 (MMMAL DANS

yttar den 20 februari till f. d. Erikssons Foto Musik; |;|\/ES
vid Turisthotellet.

lsamma lokaler öppnar Uddens kafé

Ströms Kemiska Tvätt Alvar Oskar Hilldén i Ströms kommun ämnar i nämnda kom-

-|~e|_ 333 och Ramsek 225 mun idka handelsrörelse under finna Uddens Kafe och Dans-
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Högdramatiskt när Flata klarade första kvalet
FOÖÖC srromsund ooh vmdoio bjöd på en fonfyno kvoimoioh mi div.

CIl'0lI hill' fill ell BROR ll. Hemmalaget vann med 4-3 eer periodsiffroma l- l . I-I .

Ingrid 0Ch Kall Ulander 2-I, efter en stark slutspurt i sista minutema. då Strömsund
5IfÖmSlmdS BB 17 febr- 1957 kvitterade och gjorde vinstmålet. De yttre betingelsema för

matchen var de bästa med n is och lämplig kyla. Jönsson i

Ströms husmodersförening 22/2 l957 målet har en viss fönnåga att växa med uppgien. och särskilt
har hållit årsmöte och styrelsen har fått följande sammansätt- i sista perioden visade han prov på sina stora kunskaper i
ning: Britta Svanheim, ordf., Anna Persson, vice ordf.. Lisa konsten att freda en kasse. Målgörare för Strömsund var Tures-
Vilhelmsson, Ruth Blomberg, Karin Bergvall, Lilly Eriksson, son 2 samt Jacobs och Eriksson l vardera.
Ragnhild Kjesbo, kassör, Greta Lander, sekr., och Jamie Sten-
sjö, studieledare. Efter förhandlingama höll länsförbundets Dubbemger mr Opeicubbhögens 20 km
Ûfdf- Maf8°l Hafwlfd ell föfedfag bellllaï "Ska" Vi gå hemma Gubbhögens 2-milslopp på söndagen blev en spännande strid
°°h V05” lg°""- AV åfsbefänelse" 'amk°m bl- 3-~ 3" °“ kurs I mellan klubbkamratema Hennan Pettersson och Gunnar Se-
hemmets linneföffåd med Vävläfaflnnan Rebecka Stföm S°m lander från Ope. Tävlingama, som lockat rekorddeltagande,
ledare har hållits, liksom en svampkurs under ledning av hem- gick vä| 5 |ås_ Menan 2_300 åskådare hade Samms VM Stam
konsulent Nina Gustafsson. Föreningen har l65 medlemmar. och må|p|a¿sen vid 1~a||u¿¿en ¿ |__i||v¿ken_ p|ace,.¿ngar att no,

tera för Ström-Alanäs: Börje Löwing, Harrsjön blev femte man
på 2-milen. I yngre juniorers halvmilslopp kom Sten Allan Er-
iksson, Harrsjön, på fjärde plats och i damloppet kom Britta
Wikström, Strömsund in som trea.

Saga
sTRöMsuNn
ALEC GUINESS i

Ladykillers
i färg av TECHNICOLOR

Fredag kl. I9. Lördag kl. 20.30
söndag kl. 18.00 och 21.00

Bamförbjuden

5 poäng i SE = högsta beröm
BERÖM IALLATIDNINGAR

Ströms Röda Kors
Strömskretsen av Röda korset har hållit årsmöte. I styrelsen
omvaldes till ordf. Ingrid Hagermark. v. ordf. Nils Berghult,
sekr. Stina Olofsson. kassör Nils Berghult, samt Dagmar
Amcoff. Märta Lindqvist. Elsa Engelbrektsson, Viktor Anders-
son, Alvar Hilldén. Hadar Dahllöv och Lars Lövsund samt
som ständig medlem provinsialläkaren på platsen. Av års-
berättelsen framgick b|.a. att medlemsantalet var 477. vilket

Brita Svanheim utgör en ökning från tidigare år med inte mindre än I99 med-
lemmar. 72 personer ur kretsen har anmält sig som blodgivare.

Hvslläs Höstens verksamhet har helt gått i Ungems tecken. och av
lördagen den 23 febr. öppnar vi Diversehandeln kretsen insamlade medel har l.7 I 0 kr kunnat sändas.

i f.d. Ame Isakssons affärslokaler i Havsnäs.
Vi hälsar alla kunder välkomna. .

På öppningsdagen bjuds kundema socmldemokntema
_ Strömsunds arbetarkommun hade årsmöte på söndagen.

På “Y'°S'“' G°““"“'““ff°- styrelsen ok roljando sammansättning; sigma Jonsson, ordf.,
HALVAR WIK Gösta Hansson, kassör. Övriga styrelseledamöter: John An-

dersson, P. M. Jönsson och Nils Holm. Revisorer: Lars Holm-
Födelsedagar berg, Olle Ogenrud och Ivan Nyström. Beslöts att ordna ett
50 år fyller den 27 ds lantbr. Daniel Strand, Lillviken, Alanäs. arkiv, där samtliga arbetarorganisationer ges möjlighet till arkiv-
Han är född i Lillviken, där han brukar sin gård samtidigt som utrymme.
han vid sidan därav bedriver en droskbilsrörelse sedan ett I5- Strömsunds SSU har hållit årsmöte.
tal år tillbaka. Alltid tjänstvillig, god och pålitlig har han till- Till styrelse valdes: Göran Sigvardsson, ordf.. Bjöm Hjortling,
vunnit sig många vänner både inom sin by och dämtom, bland sekr., Marian Nilsson. v. ordf., Inga-Britt Fjällgren, v. sekr.,
dem som fått taga hans tjänster i anspråk. Marian Nilsson. studieledare.
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Högerns ungdomsföreningi Strömsund 25/2 l957
har hållit årsmöte och till ny ordf. valt Nils Nyström. Övriga Saga STRÖMSUND

ledamöter av styrelsen blev: v.ordf. Lars Hedman. sekr. Lars ÛÅRB0
Holm. kassör Hjördis Knutzson samt Bengt Stenstrand. Nils l"YPT°mläf *W

Simonsson och Siv Bertilsson. Till program- och tävlingsle- KAMELIADAMEN
dare utsågs Nils Nyström och Siv Bertilsson. Till “husmöd- Fredag kl. l9.30 Lördag kl. 20.30

rar" i föreningen valdes Gun Granlöv. Birgitta Ledung och Söndag kl. 18.00 och2l.00
Ellen Ledung. Nils Nyström och Lars Hedman skall represen- - Bamförbjuden -
tera föreningen vid distriktsstämman i Östersund den 30 mars. En upplevelse - en välkommen nypremiär.

Vigde l/3 l957
Jämvägstjänsteman Erik Löfvenberg, Strömsund med maka

Ingrid, dotter till byggnadssnickare Vilhelm Nygren och hans

maka Svea, född Forsberg, Stockholm. Vigseln ägde nim i Fila-

delfiakyrkan i Stockholm och förrättades av pastor Gideon

Johansson, Solna.

I-'acklöreningen
avdelning 327 i Strömsund av vägarbetareförbundet har haft

årsmöte. Styrelsen fick följande sammansättning: Nils Holm,
ordf., Thure Gradin, sekr., HolgerAllberg, kassör, Malte Gradin,

vice ordf., Georg Allberg, vice sekr., Nils Holm, studieorgani-
satör, Martin Persson, statistikförare.

Strömsund
Nytt modemt

Konditori, glass- och korvbar
har öppnat. Först i sitt slag i Norrland.

Nisse Nvström r.h. med lillebror Gunnar DUFBERGS KONDITORI

Dödsfall
l Ström har fröken Gunilla Karlsson avlidit i en ålder av 72 år.

Storgatan7 STRÖMSUND Telefon ll7
REKÛMJWENDERÅS

Hon var bördig från Berget i Strömsund och hade den sista Begravning”
tiden vistats på ålderdomshemmet i Tullingsås. I Ströms gravkapell jordfästes i söndags fru Johanna Jons-

son, f. Bolin, Stamsele, och fröken Gunilla Karlsson, Tullingsås.

Radhus med I9 lägenheteri Strömsund Efteråt var en minnesstund anordnad på Hotell Gillet för släkt

Strömsund kommer. om allt går efter beräkning, att inom kort få och vänner till fru Jonsson, och på Böijes Konditori för släkt

sina första radhus. Det gäller sammanlagt I9 lägenheter, som och vänner till fröken Karlsson.

kommer att uppföras i kvarteret Baggen mellan Lagmansgatan

- Ängsgatan - Strömsvägen i Strömsund. Byggnadema skall Husqvarna Autgmatic
uppföras i sten i tre längor. Mot Lagmansgatan 7 lägenheter i Den vmdsberöma Husqvarna Automatic nns nu

två våningar om fyra rum och kok med en làgenhetsyta av l00 även mr inbyggnad i mÖbe|_ Har Ni en tmmpmaskin

kvm. mot Angsgatan fem lägenheter i ett och ett halvt plan om eller en elektrisk raksömsmaskim lå, mig ge Er en er_

3 rum och kök med en yta av 88 kvm. med tillhörande garage bju¿an¿e vad en ombyggnad kostar!

ovan mark mellan huskroppama, samt mot Strömsvägen 7 lä- Ström Frostviken och Föllinge.

genheter i ett och ett halvt plan liknande hus mot Angsgatan. Rem. Ragnvald PEWERSSON
Byggnadema är ritade av kommunalingenjör Sten Åsbjer, -|~e|e|-on 206,s".ömsun¿_

Strömsund.

IOGT i Strömsund får byggnadstillstånd

FLOTININGSSTAMMOR Logen Norrskenet av IOGT i Strömsund har i dagens konselj
Ordinarie ottningsstämma med intressentema i nedan fån byggnadSm|s,ån¿_ för an uppmm byggnad för Sam|ingS_

nämml 0fml“g5rÖf°"l“8af hållïs Grand "me" J Ström' lokaler i Strömsund för 800.000 kr. I konseljen beviljade reger-

Slmd l°"dage" de" 23 mars med b°fJa" kl- l3-00- ingen byggnadstillstånd till ett 30-tal företag i landet. för en

Ånåns Fl°““i"25fÖf°"i“B sammanlagd kostnad av drygt 70 milj. kr.
Jerilåns Flottningsförening
Klövåns Flottningsförening

Ringwmenåns Homngsmrening lïttfölfilåund har fru Ingeborg Olofsson maka till lantbr Mag-

F|o“ningsfö|.eningarnas nus Olofsson, avlidit i en ålder av 63 år. Hon var född i Vedjeön

stvre|se|. där makama hade sitt hemman tills för några år sedan. då de

18

' flyttade till Strömsund.



Vigde Lottornas fettisdagsfest 7/3 1957
Fältygare Bo Månsson och fröken Birgitta Thor. dotter till Lotta är var och varannan dam omkring Ströms vattudal. Vilket
förvaltare Carl Thor och hans maka f. Andersson. Strömsund. också framgick av den oerhörda trängseln vid Ströms lotta-
Vigseln ägde rum i Ströms kyrka i lördags och förrättades av kårs fettisdagsfest. som blev mäkta lyckad. Största intresset
brudens konnnationslärare kyrkoherde Gunnar Berg. väckte nog sketchen “På bystämma med Ströms kvinnor". somE var aktuellt tillspetsad och framfördes med bravur. Program-

E*

met inleddes med folkdanser. varefter en obekant dam med
vacker sångröst sjöng "14 år tror jag visst att jag var”. De
krañigaste applådema rev dock folkskollärare John Eriksson
ned. Förklädd till TV-stjäman Esmeralda framförde han med
kvinnlig chami bitar ur Czardazfurstinnan. Till orkestem sjöng
också på ett näpet sätt Ann-Chaterine Wessén. Som vanligt
blev det repris på föreställningen. medan under tiden dans
pågick i Blå hallen. Vinsten blev 3.000 kr.. vilket är nytt rekord
för strömslottomas energiska arbete. En brudkista med allt
dess innehåll, vanns av en ung nygift fru från Tullingsås.
lngeborg Nilsson. och kom alltså vinnaren väl till pass.

.lämtlandspredikanter på studiedagar i Ström
Under dagama I-3 mars har Evangeliska fosterlandsstielsens
predikanter med fruar i Jämtlands län varit samlade i Luth.
bönhuset i Strömsund. till bibelstudium samt överläggning
om verksamheten.

Födelsedagar
50 år fyller den l0 ds fru Dagny Olofsson. maka till lantbr. Per
Olofsson. Bredkälen. Ström. Hon är bördig från Västerbotten
men kom för ett 15-tal år sedan till Bredkälen. där hon då gifte
sig med sin nuvarande make och samtidigt blev honom be-
hjälplig med att sköta postombudsplatsen där.

Dödsfall
Bmdpare, B,-rg,-nu och BO Månsson l Strömsund har repslagaren och skogsarb. Carl Thunberg

avlidit i en ålder av 73 år. Han var bördig från Gävle. men kom
redan för ett 40-tal år sedan till Strömsund. där han alltsedanIFK Strömsunds weekendresa d , bo H k__ d d k , k

IFK Strömsund hari veckoskiñet turnerat vid kusten, men inte ess valll san' all Val all som ell ll llg yl eslllall'
för sitt nöjes skull. Puckargänget har hañ synnerligen allvar- Skyddspmpaganda i Strömsund
liga avsikter med sin utflykt. ty det har gällt div ll eller lll nasta Sko Sbrukets sk dds anday i Samarbete med Röda kon

. _. _ . .. 8 Y P P 8
Säsong' på lördagskvällen besolltes 'llllved° lllll lalllllalllllsll sets arbetsskyddsavdelning. har under de senaste tre dagama
pllllllg lllelllev eller ell lälllll llllllllll' lllell gladare lollel Spela' ha en kurs i Strömsund med ett 20-tal skogsarbetare som
des upp på sölldagllll' då mall klarade av Vllldelll' Resullllll elever Liksom vid tidi are kurser av samma art meddeladesJärved-Strömsund 6-4. Vindeln-Strömsund 2-3. Bästa Ström- d '_ _ . h g k H Fri. .d I k f H . k
sundsSPClare i båda matchema var mv Jöns-Erik Jönsson och ervlljnmg I mên e O ara V] 0 yc S a l S Ogen'
Bertil Jacobs. Jacobs är lagets dominant och uträttar det mesta or lm unna bla pa Slg Sla V och andra
både i anfall och försvar. IFK Strömsund får två poäng och Momcmssbam och mopedskohiströmsund

kommer uppldlv' 2' Norra Jämtlands lokalavdelning av MHF har haft årsmöte i

Strömsund. och därvid diskuterades möjlighetema av att starta
Havsnäs får regleringspengartillvatteii och avlopp en mopedskola i Strömsund, vilket skulle genomföras eer
Havsnäs vatten- och avloppsföretag föreslås av vattenräns- kontakt med myndighetema. Vidare beslöts ställa i ordning en
domaren i Mellanbygdens vattendomstol få bidrag med 5_000 motocrossbana. Till styrelse valdes: ordf. Ragnvald Lövström.
kr, av regleringgavgismedel till vatten- och avloppsanlägg- kassör Sven CarlSSOri. Sekr. Göran Falck. VlCC Ordf. Gustav
ning för Havsnäs by, Modin. vice sekr. Bror Sandmark. korr. sekr. Bror Eriksson samt

Reinhold Jonsson och Per Wikström. Till revisorer utsågs Pelle
Pettersson och Valter Ohlsson. Vidare valdes en propaganda-

Motorcyklisterl kommitté bestående av Harald Baudin. Anton Andrée. lvar
Motorcykel- och mopedreparationer Sennvall och Karl Erik Mårtensson.

utföres. Anlita fackmannen.
Pl-ELLE MAGNUSSONS Postverket

M0'I'()RVER|(STAD Poststyrelsen har på gjord ansökan antagit e.o. kanslibiträdet
Strömsund _ Tel, 457 Siri Reijto i Sveg. till e.o. kontorsbiträde med placeringi Ström-

sund.
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Dödsfall ll/3 1957

F. lantbr. Mattias Mattsson, Höstoppen, Äspnäs, har avlidit,
83 år gammal. Han tillhörde en av de äldsta äspnässläktema

och hade sitt föräldrahem i Äspnäs stamhemman. 1903 flyt-
tade han till Höstoppen, som då inte var annat än en fäbod.
Han bröt mark, nyodlade och vårdade skogen, och lyckades
av vildmarken skapa ett mönsterjordbnrk.

Alanis Östra RLF-avdelning
har hållit årsmöte och valt till styrelse: Anders Lindholm, ordf.,
Karl Sundin, Frans Palmqvist, Olof Palmqvist, och Salomon
Norberg, samtliga i Havsnäs. Revisorer: Sixten Strömgren,
Nyhamn och Volmar Sundqvist, Viken.

Strömsund kommer även i störtlopp l

Det noterades framgångar för IFK Strömsund vid söndagens

störtlopp i Kyrktåsjö, på den bana som mätte 2350 m och hade

en fallhöjd av 375 m. Det är tydligt, att även Strömsund så

småningom kommer att blanda sig i striden med distriktseliten.
För Bo Sjödins del blev det i seniorklassen en delad seger, och
så var bollekaren Bert-Ottar Blom överlägsen segrare i junior-
klassen.

Postlådorlplast
Postens brevlådor kommer snart att göras i plast, berättar
intendent Nils W. Tell i postens eentralförråd. lntendenten
upplyser vidare, att de dåliga pennstlften vid postens
kundpulpeter snart skall utbytas mot moderna kulspets-
pennor med arldvbeständig pasta.

Dödsfall
l Siljeåsen har fru Sara Kajsa Höglund, änka efter lantbr. Nils
Petter Höglund, avlidit i en ålder av 90 år. På sin tid var hon

något av byns allt i allo, tjänstgjorde som bammorska, var
behjälplig vid begravningar och mycket annat.

Lägenhetsäg. Nils Oskar Andersson, Järvsand, har avlidit å

Ströms sjukstuga i en ålder av 75 år. Han var född i Havsnäs

och var en arbetsmänniska som få, Han tillhörde DUF:s för-
bund i Havsnäs alltsedan detta bildades 1903, och var de sista

åren dess ordf.

PLATSSÖKANDE

5-6 vana huggare
med motorsågar, önskar arbete omg.

Tel. 15 b, Bredkälen, kl. 19-20.

Födelsedagar
50 år fyller den 14 ds lantbr. John Gustafsson, Vedjeön, Han är

född i Vedjeön och har, fönrtom åt sitt lantbnrk, ägnat sin
verksamhet inom vägförvaltningens tjänst.

Dödsfall
Fru Julia Berg, maka till träarb. Johan Berg, Ström, har avlidit i
en ålder av 67 år. Hon var född i Mårdsjön. Ångermanland,
och gifte sig 1912 och kom i samband dänned till Strömsund.
Sedan skaffade makama sig ett småbruk i Vågdalen.

Farligt nöje
Vintennetet i Ströms Vattudal invid Strömsund under de se-

naste vackra dagama, framkallar åtskillig oro bl. a. hos polisen
i Strömsund, som allvarligt befarar att en olycka kan ske när
som helst. Isen på platsen där de flesta fiskare håller till, är näm-
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ligen så svag, att man särskilt efter de senaste dagamas tövä-
der kan befara, att den ger med sig när som helst. På söndagen

beräknas ett hundratal personer ha varit ute och skat. Man
håller också till där isen är som allra svagast, nämligen över
själva djuprännan i Vattudalen, där strömmen kraftigt nöter på

isen underifrån, samtidigt som tövädret gör sitt till att för-
svaga den ovanifrån. Polisen gjorde en undersökning på mån-
dagen och farm, att en fiskare satt på enbart en tums tjock is.

Polisen har tänkt sig möjligheten att frakta ut några stegar eller
plank till platsen, för att åtminstone något slags räddnings-
attiralj skall nnas.

Dödsfall
1 Svansele, Ström, har lantbr. Per Johan Svensson avlidit i en

ålder av 68 år. Han var född i Svansele och har bott där hela sin

tid.
Låg.-äg. lsrael (Bror) Israelsson, Risnåset, Strömsund, har

hastigt avlidit i en ålder av 63 år. Ãrmu på måndagen var han

ute i skogen och körde timmer, men insjuknade vid hemkom-
sten och dog under natten. l ett kvarts sekel var han anställd
vid Näsvikens ångsåg som körare. Israelsson var mest känd
som en djurvän utöver det vanliga. För några år sedan fick han

också emottaga Svenska djurskyddsföreningens medalj jämte
diplom för derma sin omtanke om djuren.

Begravningar
I Ströms gravkapell har jordfästs fi'u Betty Olofsson Bred-
gård, Oiciant var komminister Lars Lövsund. Mångalav den

avlidnas släktingar och vänner bevistade jordfästningsakten.

Strömsunds hantverks- och småindustriförenig
har haft årsmöte. Två medlemmar har bevistat kurser vid
hantverksinstitutet och ett mästarbrev har utdelats. Ett sti-
pendium till elev vid realskolans yrkeslinje beviljades. Efter
komplettering fick styrelsen följande sammansättning: Edw.

Bergdahl, ordf., Birger Bardosson, v. ordf., lngemar Norrman,
sekr., Anton Andrée, kassör, och Jolm Westerlund. Revisorer:
Helge Uhlin och Elnar Olsén.

Tinget
Strömsundstinget fortsatte på torsdagen, då domar avkunna-
des. För olovlig helgköming ck en man, som två gånger iakt-
tagits under nöjesåkning, utge 40 x 6 kr. En annan person, som
en söndag kön ner från sin by för att hämta post i en annan by
inom Ström, kom undan med 10 x 8 kr. En strömsundsbo, som

efter ett gräl trakasserat en annan person nattetid, fick för
hemfridsbrott 15 x 8 kr i dagsböter. Slutligen dömdes en per-

son, som för andra gången stod åtalad för att ha kört motorfor-
don utan körkort, till 60 dagsböter á 5 kr.

Saga sTRöMsUND

UNG REBELL
med JAMES DEAN

Fredag kl. 19.30 CINEMA
Lördag kl. 20.30 SCOPE

Söndag kl. 18.00 o. 21.00 FÄRG
- Bamförbjuden -

”Säsongens bästa film”



Födelsedagar 15/3 1957 Vigde
50 år fyller den 16 ds fru Hilda Amalia Hansson, f, Svensson, Stationskarlen Einar Wängman från Ragunda och Greta lrene
maka till gkoggai-b_ A, Hansson, Manager, Henriksson från Lövberga. Vigseln ägde rum i söndags i Ströms
50 år fyller den l7 ds blomsterhandl. Nils Olofsson. Ström- kyrka och förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.
sund. Han är född i .lonsgård i Strömsund och har själv brukat
fädemegården där. Nils Olofsson har intresserat sig för en hel STRÖMSBORG
del vid sidan om sin vanliga verksamhet. Han har varit en Strömsund

Egïlsšmdt Sïïtbtefcz ïïkñam Esišdtïrä Fkygelrçrïnklngen Lördagen den l6 mars kl. 2 l . l 0-Ol .00 spelar
'“° S ° a a °° g 'V 'g ° " ' S°'“ ' “wesséns Dark lvlusi Plavin and sin in nowåtskilligt annat inom föreningslivet. ti" MÄ°SKE'RA%)EN g g '

“I SKYMNlNG“
Tag med stallykta eller cklampa.

3 dräkt-, 3 tröst-. 3 röstpriser.

Ströms arbetarkommun
' hade på söndagen ett talrikt besökt sammanträde i Ström-

sund. Provinsialläkare Bertil Wikström höll föredrag om en
provinsialläkares bekymmer. Han gjorde det också på sitt eget
och högst okonventionella sätt. och gav auditoriet många
goda råd när det gällde sjukdomar och läkare. Speciellt uppe-
höll han sig vid de för våra landamären så typiska sjukdo-
mama och olyckoma. och lämnade en uttömmande redogö-
relse för hur man borde bete sig i de olika fallen. Efter föredra-
get blev det allmän diskussion.

STRÖMSUND m.o.

Besök eller Ring
söRENs Foro _ Tel. sso

Vi öppnar måndagen den 18 mars ny och modem
FOTOAFFÃR MED ATELJÉ i Stiftelsehuset.
Bredgårdsgatan 8 (samma hus som Sko-City).

KAMEROR-FILM-ALBUM-RAMAR-TILLBEHÖR-
Arsul-':-om url-:noroclw-'ERING

"öl:;ñ.f°;'*"'É'i“”d°'“.iå'g.ll I Id _O dr G FRAMl<ALLNlNG-Kol>ll:RlNc-FöRsToRlN(;
af ll fSmÛle,VarVl Ü styre Se Omva es. f . eofg Innehavare Sören Espmark

Blomster-Nisse lur sig en pipa rök.

Öljebo. sekr. Sixten Näsström. kassör Nils Vilhelmsson. Erik
Hemmingsson. Ebba Larsson. Holger Näslund och Märta Dahl- Ströms kommuns"-unmäkge
löv. Revisorer: Natanael Svensson och Ragnvald Pettersson. höll på söndagen sitt första sammanträde för året i Folkets hus

iAlanäset, dit man reste i gemensam buss från Strömsund. där
Raftfyuenst ' sfröm de esta fullmäktigeledamötema samlats. På resan medföljde
S"°mS""dSp°|_'Se_" ck Wd 15 '30'"de" på Söfldagen la hand dessutom elevema i sista klassen i Ströms samrealskola. som
om en mnfyncnst ' B'-edkälen' S°m 'förde omknng med en mk' skulle få en liten inblick hur den kommunala förvaltningen
'or "led en släpvagn på en Sy""e_rhg°“ Vinglígl Sätt' Ha" för' fungerar. För första gången presiderade också riksdagsman
des till läkare för blodprovstagnlng. Sigfrid Jonsson som fullmäktiges ordf. efter Nils Grönlund i

Vågdalen. Ordf. inledde sammanträdet med att hälsa de närva-
Sffömslldsvdeliße rande ungdomama hjärtligt välkomna. l början anmäldes att
av k°mm|afbtf@förbUd<=I hade i lördags årsmöte- var- till eftemädaie år Nils Grönlund i vågdalen. som avgån ur
Vid Ü" Ofdf- Ûmvaldes Gunhild Cafl550"- 0*/riga Ü SWTÛISC" fullmäktige. hade skogsarbetare Anders Bäckström i Hillsand
blev Hilding Amundsson, Oskar Wallin och Seraa Lipkin. u¿SenS_

Strömsund. samt Karl Erik Andersson. Hammerdal.
Ströms jaktskytteklubb

Juniorernas isllockeynal höll på lördagen årsmöte i Strömsund. varvid till styrelse val-
Utan att ta till överord kan man gott påstå att IFK Strömsunds des: Erik Hjort. ordf.. Rune Lundholm. Valdemar Viksten. Jo-
burväktare Leopold Adolfsson gav sitt lag segem. när JDM- nas Persson. Ame Roos. Rikard Brännström. Anders Kjesbo.
finalen i ishockey mot Järpen avgjordes på hemmaplan. Hans Stig Hedberg och Ingemar Nomnan. Efter förhandlingama höll
insats i målet var något av det grannaste som uppvisats i skogsförvaltare Kjell Parde föredrag om jaktskytte. Vidare för-
Strömsunds rink. Resultatet blev 2-l efter en snabb och ri- rättades prisutdelning för föregående års tävlingar. Margit
vande match. som bådade gott för föreningamas fortsatta fram- Nilsson och Viola Roos erhöll l :a resp. 2:a pris för en tävling
marsch i ishockey. Den justa matchen dömdes förtjänstfullt av som anordnats i somras. Klubben erövrade också det av klub-
Rude Melander. Tullingsås. ben själv uppsatta vandringspriset för alltid.
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Modellflyg-DM 18/3 1957 I Strömsund bildades en Resoklubb. Olle Eriksson gav sig inte

Strömsunds modellygare gjorde en överraskande stark in- och experimentet lyckades. Inom kort var idén ute över hela

sats vid distriktsmästerskapen i modellyg i Strömsund. landet och växte utöver det vanliga. Hr Eriksson berättar, att

Hemmaklubben lade beslag på hälften av titlama. Tävlingarna det nu nns inte mindre än 56 olika sådana här resodistrikt i
hölls på Ströms vattiidals is, och blev ganska krävande ge- landet för småstugesemestrar, och att de övriga skandinaviska

nom djupsnön, som gjorde det besvärligt att starta segel- ländema följt exemplet, samt Holland, Frankrike m.. För att

modellema, samt den eerhand allt kraftigare blåsten. Ivan underlätta för turistema att hitta, kommer man också inom kort
Örjebo, Strömsund, var amgångsrikast med en första- och en att utge en broschyr med karta över Ström, och alla byar inritade

andraplats i segelmodellklassema. I intemationella klassen med vägar och avstånd, samt en hel del förteckriingar till led-

vann han överlägset på förhållandevis god tid. I lilla gummi- ning för turistema som kommer och vad annat som kan vara

motonnodellklassen gjorde Strömsund en närmast impone- av värde. Den utges i en upplaga på 10.000 ex. och blir tryckt i

rande uppvisning och tog de fyra främsta platsema. Bemt fyra färger, alltså en mycket god reklam för socknen.

Andersson segrade efter fem jämna och verkligt övertygande
starter på dagens bästa sluttid, oavsett klass. Födde
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Beerviiiner
I Alanäs kyrka har jordfästs f. skogsarbetaren Frans Oskar

Magriusson från Högbynäs, som avlidit i sitt 94:e levnadsår,

och lägerihetsägaren Nils Oskar Andersson, Järvsand, som

avlidit i en ålder av 74 år.

Ströund
MHF och Polisen i Strömsund startar inopedskola i Ström-

sund i mitten av april månad 1957.

Kursen, som omfattar teori-, motorkunskap och film, skall pågå

5 veckor med 2 timmar per vecka. Alla mopedåkare, både man-

J ' P _ gr liga och kvinnliga, som under året fyller 15 år och uppåt äger

rätt att deltaga
Ångbâtsbeßlhfïvare Anmälningar göres till Bror Ericsson, tel. 512, och bör arimä-

maskm' °°h "_l°f°f5kÖtaf° Sökes U" °m“n85SåS°"8°“- lan göras senast till den 30 mars 1957. Kursen är kostnadsfri.

H5-nvändelse Ü" Kursprogram tillsändes varje anmäld deltagare.

Strömsund den 19 mars 1957.
ÅNGERMANÃLVENS M].|]r& p0|_|5|;N

r~'rm'rNrN(;sröiu:NrNG
Box 92, Strömsund.

Födelsedagar
75 år fyller den 23 ds maskinisten vid Ströms vattenverk Al-

Strö d boi till b d
msn" S “givare yg esemestem fred Lögdberg. Hari är född i Sunne men kom redan i mycket

Lantmästare Olle Eriksson i Strömsund har blivit en av de stora

pojkama inom Reso, fått dess fina märke och blivit heders- ungašïšig Strömslirg amsedagsdess varit ïofast' get
medlem av föreningen. Anledningen till dessa na utmärkel- var I an anstä es V' "bmw" vanenver ' som an

ser är hans stora insatser för bygdesemestem, vilken för vårt fortfarande sköter med den äran. I detta hans yrke har bl.a.

lands de' kan anses Startad här i Ström åtminstone i Resos ingått vattenmätningari Ströms Vattudal, vilka varit till stort
. . _ ' . . tredn' ' V da

regi. Ett par år tidigare hade Ströms Vattudals turistförening f:gglnel§:]rgdïws::aå:3tÖver':šra:1n;l' tsšïgïlåjïâïiznïmlåï
försökt sig på jobbet, och också lyckats plocka ihop en hel del
Småsmgor och fäbodar, som stäms ti" mrfogande_ Men cm över tlenjpieraturförhållanden, vilka även de torde komma att

hela strandade bl.a. därpå, att sedan de första turistema väl ge en e el för framnden'
kommit och börjat trivas, så hyrde många av dem för egen del
stugan till ett annat år, varför det krävdes en ständig fömy- Flottningen iAl|ån och Klövån läggs ner tills vidare
else. Det var i detta läge, som Olle Eriksson drog upp saken Allån, Klövåns, .lerilåns och Ringvattenåns ottningsfö-
inför Resos styrelse, och jobbade själv för att få det hela reningar höll på lördagen flottningsstämma i Strömsund. Vid
igång. Det blev ett omständligt kringackande på vägarna för stänirnan slöts bl. a. att ottriingen i Allån och Klövån skall

att söka upp folk på deras gårdar och intressera dem för saken, läggas ner tills vidare. Däremot kommer arbetet i .lerilån och

och få dem att ställa sina hus och sig själva till förfogande. Ringvattenåri att fortgå. Till styrelse för Jerilåns ottningsfö-

Och det blev sedan ett inte mindre påfrestande arbete, att rening valdes Anselm Sandemo, ordf., Walter Norgaard och

katalogisera och kartlägga det hela. Varje plats krävde ju sin C. (1 Wikman. Till styrelse i Ringvattenåns ottriingsförening

egen beskrivning över belägenhet, vägar, service, m.m. m.m. valdes Kjell Parde, ordf., C. G Wikman och Walter Norgaard.
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Dödsfall ~ 2l/3 l957 -nu sa."
I Vågdalen har maskinisten Georg Sjögren avlidit i en ålder av
nära es ar. Han var bördig från vågdaien och harsmmmaae på Em nIï3|3'°°';“ddm°t":ask“_, k
mödemet från de första bebyggama i Vågdalen. Han började ' 'per un m” mo pàs ors 0 '
som linjearbetare vid Per U. Holms elverk 1904, men blev snart L' FRANSSON' Muråsen' Stromsund'
maskinist vid Lövöns kraftverk, en syssla som han innehade Ströms sockens brandlörslkringsbolag
tills för några år sedan, då han pensionerades. höll på lördagen bolagsstämma i Strömsund. Ansvarssumman

har under året stigit med 917.000 kr. Till styrelse valdes J. A.
Nilsson, Tullingsås. ordf., Per Nordlund. Ön, och Nils Nils-
son, Strandliden.

Lidsjöbergsbon återfunnen drunknad
Den i onsdags försvunne Mikael Jöns Jonasson från Gärd-
viken, Lidsjöberg, återfanns på söndagen drunknad i Faxälven,
ett hundratal meter nedanför Laxbron vid dammarna i
Ulriksfors. Det var strömsundspolisen jämte släktingar till
Jonasson som fann hans döda kropp, sedan de lyckats spåra
hans väg ner mot älven.

Begravningar
l Alanäs kyrka jordfästes på söndagen Elof Jonsson, Havs-
näs, som avlidit i sitt 55:e levnadsår. Jordfästningen förrätta-
des av kyrkoherde T. Halsius.

Georg och Mia .Sjögren
Sten från sprângning slog genom Ströms-tak
lnte mindre än l50 meter slungades härom dagen en 5 kg. tung

Ud5.lÖb°f25b° mfïwde ”dill ddsddged sten vid sprängningar, som pågår vid ottningskajen i Ström-
En Skdgsafbeïdfe» Mikael -'Öns 100355011 å Ûäfdkes Lid- sund. Stenen kastades över viken och slog genom taket på
SJ Öberg- fdfswn På dsdaßen eller besök hds läkare J Sffdm' Fresks upplag, men lyckligtvis kom ingen till skada. Vårdslösa
Slllld OCh CU gången hall SågS Val' sprängningaf fappor-[graf posen Också från kommunalhus-
Vid 16'dd°" Samma dag mena" bfdamd ÖV°f FaXå|V5gf°"ama bygget vid Storgatan i Strömsund. Där har tak och skyltföns-
Vld Ulflksfdfs- SPa"l"8ama Cef h°0m f0Så°f- 3008550" ter skadats på en del byggnader, och vid ett tillfälle slungades
är fddd 1905- en sten över ett av husen på motsatta sidan av gatan.

Ströms konsumentförenings Telefonkabel revs neri Strömsund 27/3 1957
distriktsmöten inleddes på torsdagen med distrikt l, l0 och 4. En telefonkabel revs natten till tisdagen ner i närheten av vat-
Distrikt l och lO skall sammanslås, då det inte längre är nöd- tenverket i Strömsund, varvid 20 abonnenter blev utan telefon
vändigt med två distrikt då färjan förkortar avstånden mellan i närheten av olycksplatsen. Dessutom blev indikerings-
samhället och ytterområdena. ledningen till vattentomet förstörd, vilket medförde en vä-
Till medlemsråd för första distriktet valdes: Sixten Forsberg, sentligt försvårad kontroll av vattentillförseln. Man tror att
Harald Baudin, Ingvar Palm, Adela Thom, Valborg Gradin och det är en timmerbil som varit så högt lastad att den rivit ned
Erik Adolfsson. Fullmäktige: Olle Backengård, Malte Gradin, ledningen. Någon anmälan från någon timmerkörare har dock
Alvar Mårtensson, H. Holter, Viktor Andersson, lngvar inte ingått. Det blir en ganska dyr historia att reparera de cirka
Kejving, Karin Jönsson, Brita Olsson, lngrid Jonsson. 50 meter kabel som har förstörts.
Medlemsråd i distrikt 4: Marta Nilsson, Even Jonsson och
Bror Nilsson. Fullmäktige: Evert Jonsson och Henning Hans- Filßkyßß dig
50n_ Efter törnandlingama följde samkväm med sang av Ann- i Ströms Skyttekrets anangerades av Strömsunds Skyttegille i
Katrin Wassén och musik av Wesséns kapa|| sam; |m_ Strand. Det blev svårskjutet genom solen och den starka blås-

ten. l 14 deltagare ( I43 i fjol) ställde upp från l2 föreningar.
Alanis kyrkofullmäktige RCSUMI
sammanträdde på söndagen. Till ledamot i ecklesiastiska M5Sïfk|SSï 1) UI10 F°l'Sb°l'3, Hillsand 29 ïfääf. 2) Olle Üll-
bosradsnämndan vaides Erik Olov Eriksson med Hjalmar Wahl- neriusson, Grenås 26, 3) Helge Edesund, Strömsund 26.
srröm som erganara Sknggbirräder ck begärd riliaggergarming Klass Högre: l) Olov Forsberg, Hillsand 2l träffar, 2) Mikael
för resor, och stisjägmästares förslag att kilometerersättning B|0mb0I'g. Gäl'dI1äS 21. 3) Beflil ROSCHÖCTB, Öh 21-
hädanefter skall utgå för skogsbiträdets resor bifölls. Arvodet K|aSS I-581123 1) Ragnar Meldf- TU|li8SåS 21. 2) BCI1 PCFS-

till vikarierande kantor fastställdes. Beslutades att dörrar, föns- S00, Vä118°|5b)' 13. 3) lvaf Må1'lßSS0- SïfÖmSUd 17-
ter Och panel 5ka|| repareras på kyrkan Qeh gravkape||e[_ Tur- FÖl'bUl'IdClS hCdCfSpl'lS V8l1I'lS GV Hillsand med 63 träff.
lista för kyrkbussar och bestämmelser för kyrkskjuts med bil
fastställdes. Förslag att ordningställa blivande församlings- Födelsedagar
hemmet i Alanäset godkändes, och till byggnads- 90 år fyllerden 31 ds f. hushållerskan Regina Löf, Bredkälson.
utredningskommitté valdes Harald Söderlund, Carl-Olov Näs- Hon är bördig från Älghallen, där hon hushållat hos en broder.
ström och Martin Broström. För några år sedan yttade hon till Bredkälson.
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sraöivrsßoac
Måndag. tisdag kl. 19.30 den mest efterlängtade av

nypremiärer

REBECCA
Alfred Hitchcocks Oscarsvinnande mästerverk

med

Laurence Olivier och Joan Fontaine.
- Bamförbjuden. -

Donator sökes
Ströms Hembygdsförening saknar ett golv till Hembygds-
gården på Aspudden. Vem skänker eller säljer (billigt) ett så-

dant? 6.2 meter långa spontade eller pinnade plankor(36 kvm.)
erfordras. Till komplettering av ett innertak behövs ett 20-tal
spontade eller pinnade l.95 meter långa bräder.

Vidare upplysningar genom telefon 150 eller 159, Strömsund.

Nattlig sensation i Strömsund
Det anerande Strömsund fick natten till torsdagen vara med

om en extra sensation. Då rullade nämligen ett helt hus genom
Strömsunds gator Storgatan-Bredgårdsgatan och Lövberga-
vägen. Det var köpman Börje Sandström som måste flytta sin

sportaffär vid Storgatan för att ge plats för det blivande teater-

huset. vilket kommer att byggas på den plats där han haft sin

butik placerad. Nu står butikshuset på en tomt mitt emot
godtemplarhuset vid Lövbergavägen. strax ovanför Grand Ho-
tell. Transporten som skulle äga mm mellan kl. 22 på onsdags-

kvällen och kl. 7 på torsdagsmorgonen. tog endast ett par
timmar i anspråk. trots att man fastnade på ett par ställen.
Huset släpades på stockar som fick tjänstgöra som medar.
men då det under onsdagen töat ganska kraigt och det blivit
bamiark här och var. blev det bitvis ganska tungt. Men allt
gick dock bra. och på torsdagsmorgonen återstod endast att

placera huset på sin nya sockel.

AL...Å

ggwn l -;

Många intresserade nattvandrare ser Sandströms
Sp0rta_{fär_/lytta till Lövbergavägen 3. Till vänster

på bilden slrfvmtar Franssons matvaruaïir vid
Storgatan.

Födelsedagar
50 år fyller den l april fru Ester Johansson. född Larsson.

maka till skogsarb. Konrad Johansson. Hillsand. Hon är född
i Draganäs.
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Öhndistriktet av Ströms konsumentförening
har hållit distriktsstämma. varvid konstaterades att försälj-
ningen inom distriktet ökat med l7 procent mot året förut. Till
medlemsråd valdes AdolfPersson. Ragnhild Jonsson och Evert

Persson samt till fullmäktige Mårten Lindberg och Olle Lind-
gren.

Födelsedagar I/4 1957

80 år fyller på onsdag fru Anna Wahlström, född Eriksdotter.
Alanäset. Hon är född i Lillviken. Till Alanäset flyttade hon

l925 och hon har varit en verksam människa i yngre år. Hon

har fostrat inte mindre än l0 bam.

Alanäs Folkets husförening
hade på söndagen årsmöte. Till styrelse valdes Nils Ström-
gren. ordförande. Bo Nordlund, kassör och Vilhelm Sundberg.

sekreterare. Biografföreståndare blev Richard Blomgren. Till
revisorer utsågs Mauritz Ekbladh och Petrus Wassdahl.

Dödsfall
F. skogsarbetaren Anders Edsvik. Strand. har avlidit nära 79 år

gammal. l Ede. Ström. var han född, men hade bott i Strand

sedan unga år. Skogsarbetet har varit hans huvudsakliga sys-

selsättning. Nännast sörjande är maka och fem bam.

Jordfästningar
l Alanäs gravkapell jordfästes på söndagen fröken Rosa Ros-

berg. Storholmen. Jordfäsmingen fönättades av kyrkoherde
Talis Halsius.
l Gärdnäs kyrka jordfästes på söndagen stämplingsfönnan
Mikael Jonasson (Jonsson), Gärdviken. Jordfästningen för-
rättades av kyrkoadjunkt Oscar Westerlund.

Alanäs kyrkliga kvinnoförbund
hade på söndagen årsmöte. Medlemmama bevistade först hög-

mässan, vareer man samlades till kyrkkaffe i prästgården. där

även årsmötet hölls. Styrelsen har följande sammansättning:

Elin Halsius. ordförande. Tora Wahlström. sekreterare. lnga

Sundeman. kassör. samtliga Alanäset. Lilly Näslund. Havs-
näs. Anna Olsson. Alanäset och Frida Näsström. Ringvattnet.
Till revisorer valdes Viola Johansson och Sonja Blomgren.

Dödsfall
l Göteborg har fru Anna Maria Olofsson. född Amesson och

änka eer Per Olofsson i Kärrnäset. avlidit i en ålder av 73 år.

Hon var född i Kämiäset och var sedan bosatt där till I948. då

hon yttade till en dotter i Göteborg. Hennes jordfastning
skeri Ström.

Fånganstalt i Ulriksfors
Riksdagen beslutade i går att fabriksanläggningen i Ulriksfors
skall köpas för inrättande av en fångvårdsanstalt där med l32
platser.

Skogsskola i Ström. Halåsen för liten
Skogsvårdsstyrelsen i länet har redan långt framskridna pla-

ner på att inrätta en ny skogsvårdsskola i Jämtland. enligt vad

LT erfarit. Det har visat sig att skogsvårdsskolan i Halåsen

inte räcker till. varför undervisningen måste utökas. Man pla-

nerar därför en ny anläggning. som skall förläggas till Vågdal-
ens gamla skola i Ströms kommun.



2 IIIi|_i0Il0I' bif1II'iStl'öIII-S Vlftlldlll borde läggas mera på det skogliga planet, och efterlyste kom-
Timm6l'fl0tttting6tt i SIfÖmS Vitlldl lwmmef i år. i fråga Om munens initiativ. Nästa inledningsanförande hölls av kommu-

antalet klampaf- an betydligt Öwfskflda mm åfeïs ofmlâ- nalnämndsordföranden P. M. Jönsson, som berörde vad kom-
Ännu föreligger enban preliminära beräkningar, upplyser munen gör för sina invanares utbildning och sysselsättning.
ottningsinspektör L. H. Martini. Strömsund. vid Ångerman- Han belyste först vilka skolor kommunen redan satsar pengar
älvens flottningsförening. men antalet klampar kommer säken på. Vidare nämnde han att kommunen ställt sig redo att dela
att öVerSkrida två milj0n6t- LängSt i n0' k0mmCr man att få kosmadema för ett gymnasium, även om det kommer att med-
otta timmer från norskt område till Kvambergsvattnet. föra en skattehöjning. Han sade sig vara bekymrad för den
Vattudalen är ett odsystem som bidrar till att Ångennanälven enkelriktade industrin i kommunen. Detta leder till, att så fort
sätter otmingsrekord i år. Det betyder att det är ett 20-årigt ungdomen län sig en yrke flyttar den -ån 0;-ren, Han medgav

I'°l<0I'<l S0m SlåS- Det VN nämligen l937 man SiS! SMIC 0m1ll1gS- att kommunen kanske gjort för litet för yrkesutbildningen, men
l'6l(0l'd med 20,9 mllj0nCl'. l ål' är hela Summan 22,8 mll_j0Il6l' han ansåg Qckså att Skogsbglagen inte har gjgrt så värst mycket

klämpßr- i det avseendet, trots att bolagen själv tjänar på om de får en

utbildad yrkeskår. Fm Gunhild Karlsson, Näsviken, belyste
med ett medryckande inledningsanförande kvinnomas syn-
punkter på arbetsmarknaden i Ström. Hon framhöll bl.a. att
under det senaste året har från Ströms kommun utyttat 746
era personer än vad som inyttat. Därav är det 462 kvinnor.
För övrigt kan sägas att hennes anförande gjorde ett starkt
intryck på konferensdeltagama, som resulterade i kraftiga app-
låder. Jägmästare Gunnar Forsgren, Strömsund, domänverket,
talade om skogsbruket ur arbetsgivaresynpunkt. Han ansåg

att skogsbruket intar en särställning jämfört med annan indu-
stri. Han konstaterade att från arbetsgivarehåll har en hel del

gjorts för att skapa större tilledställelse för skogsarbetama,
men medgav att mycket återstår att göra. Expeditör Nils Ström-
gren, Alanäset, representerade skogs- och ottningsarbeta-
ma, och talade om skogsbruket ur arbetarsynpunkt. Han kom
med synpunkter som var svårangripliga under den diskussion
som följde. Han angrep de nu rådande förhållandena för skogs-

F/0""i"gSfÖ'""0" 1-Ufs Hilding Mfflnl med Ü"-WW arbetama på många sätt, och sade till sist, att skapas det till-
räckligt med trivsel och en lönesättning som är tillfredställande

Yrkeskonferens i Ström föredömligt initiativ 8/4 l957 kommer ungdomen att stanna kvar i skogsarbetet. Den debatt
Den av Strömsunds arbetarkommun och Vattudalens FCO som till sist följde blev rätt så livlig, och inlägg gjordes av
anordnade konferensen i Strömsund på söndagen, kring äm- landstingsman P. M. Jönsson, kommunalfullmäktige-
net “Ungdomens utbildning - folkets sysselsättning och byg- ordföranden Paul Nordin, Hammerdal, rektor Max Andersson,
dens framtid”. ansågs av ombudsman Erik Börjesson, Stock- Strömsund, kvamägare Birger Bardosson, Strömsund, köp-
h0lm. vid 8fbetSmfl<I18Clet1S yfktßfåd. som den forsta i sitt man HolgerNäslund, Havsnäs,skogsfaktor P. Forsén, Lillviken,
slag och han karakteriserade den som föredömlig. Konferen- färjman Nils Holm, vägarbetare Malte Gradin, Näsviken, och
sen hölls i GT-lokalen, och arbetarkommunens ordförande, riks- källannästare John Andeizon, Strömsund.
dagsman Sigfrid Jonsson, hade äran att hälsa en så fulltalig
publik som på något vis kunde rymmas i lokalen. Ungdomens Ströms konsums distriktstimmor
yrkesproblem stod som första ämne, och inledare var ombuds- Under helgen hölls följande distriktsstämmor: Ulriksfors di-
man Erik Börjesson. Talaren ansåg att det inte bör vara någon strikt 2, Äspnäs distrikt l4, Högbynäs distrikt l5 och Harrsjön
svårighet för kommuner och landsting att gemensamt räkna ut distrikt I6. Verksamhetsberättelsema kommenterades av affärs-
vilka industrier man har, och efter detta planera yrkes- chefen Hjalmar Österberg, Till medlemsråd i Ulriksfors valdes

utbildningen. Ombudsman Börjesson konstaterade att utflytt- Karl A. Nilsson, Hellvi Allberg, Erik Hellström, Dolmar Persson

ningen från Norrland till Stockholm var alldeles för stor. Det är och Harry Persson. Till fullmäktige valdes Märta Persson, Ar-
också att märka, sade han, att denna ungdom inte kommer tur Andersson, Per Brask och Erik Ohlsson. l Ãspnäs valdes

tillbaka. Den är eftertraktad dit den kommer. Varför är den då till medlemsråd: Helge Jansson, Göran Eriksson och Nils Pers-

inte värd att ägnas ett större intresse från Norrland? Efter son. Till fullmäktige: Knut Modin och Helge Jansson. Medlems-
ombudsman Erik Börjessons inledningsanförande kom bland råd i Högbynäs: Amold Nyman, Hildur Andersson, Folke Ols-
annat debatten upp om en teknisk högskola i Norrland. Förste son, N. O. B. Olovsson. Medlemsråd i Harrsjön: O. B. Strand,
talare var distriktsöverlärare Stig Lander. Han ansåg att en Jonas Olov Jonsson och Berta Jonsson.

teknisk högskola i Norrland skulle vara en lycklig lösning.
Han ville även veta vad som gjorts från kommunens sida, för Födelsedagar
att få en filial av centrala yrkesskolan förlagd till Ulriksfors 75 år fyller på tisdag änkefru Sara Samuelsson, född Olofs-
fabrikslokaler. Redaktör Gösta Stenstrand ansåg det som ett son, maka till framlidne småbrukaren Erik Emanuel Samuels-

problem för hantverkama att kunna behålla den yrkesutbildade son, Högbynäs. Hon är född i Lillviken. De första åren av sitt
ungdomen, eftersom den krävde mera betalt. Skogsfaktor P. äktenskap var hon bosatt i Lillviken, men sedan yttade hon
Forsén, Lillviken, vid SCA hävdade att yrkesutbildningen och hennes make till Högbynäs.
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Födelsedagar 13/4 1957 SM i Strömsund i nya lokaler
80 år fyllerpå lördag f. lägenhetsäg. Nils Elias Nilsson, Täxan. StockholmsMagasinet yttade på måndagen in i nya lokaler i

Han är född i Lillterrsjön, Ångermanland, men kom redan som Strömsund. Lokalema inryms i HSB:s nya fastighet vid Stor-
ung till Täxan, där han sedan förblivit bosatt. gatan, och är hypemiodema i alla avseenden. Affären inryms
50 år fyller på måndag skogsarb. Einar Eriksson, Hennings- i fastighetens vinkel. och har på så sätt ett nt affärsläge mel-
kälen. Han är född i Henningskälen, där han förblivit bosatt. lan Storgatan och Sventegatan. l bottenvåningen är det en

Han har även ett mindre jordbnik som han sysselsätter sig avdelning för vardera heir- och damkonfektion. Från botten-
med, vid sidan om sitt egentliga förvärvsarbete. våningen leder en stor spiraltrappa ned i källarvåningen, där

det är en särskild bamavdelning. Aärens hela golvyta är inte

Säljes mindre än 600 kvm. Öppningsdagen till ära bjöd finnan samt-
lnvalidcykd liga kunder på kaffe.

drivs med spakar, lite använd.
Har kostat 370:-, säljes för 200:-.

Johan Berg, Vågdalen

Strömsundsknuttar får egen motorbana
MHF i Strömsund har haft en ungdomsträff, där man plane-
rade att starta en ungdomsavdelning och dämied hjälpa de

unga motorintresserade att ordna en motorcykelbana, om lämp-
lig plats kan ordnas. Ungdomama, som uppskattade träffen,
ser nu med förväntan att avdelningen skall lyckas göra något
för dem. På måndagen startar MHF i samband med polisen en

mopedskola i Strömsund, där ett 30-tal deltagare är anmälda.

Födelsedagar
91 år fyller på onsdag änkefiu Anna Matilda Edin, född Matts-
dotter, maka till framlidne jordbr. Johan Månsson-Edin, Jons- Bror Lofvøfbedrg och bg". aatbacke
gård. Hon är bördig från Tåsjö och bodde en längre tid i man-för en nya lm "'
Österkälen, innan hon med sin make yttade till Strömsund, Jordsmin -'_

. _ . . g
där de innehade ett mindre jordbruk. Hon har haft nio bam. I Ströms gmvkapen jordfâstes på Söndagen 87_åñge lambrw

karen Mattias Jonsson, Stamsele. Oiciant var kyrkoherde Gun-
Dödsfall nar Berg,
Förre länsskogvaktaren Per Jacobsson, Näsviken, avled på

söndagen 77 år gammal. I Hammerdal var han född, och 1907 Helge Edesund skyttesegrare i strömskretsen
tillträdde han befatmingen som länsgkogvaktare i norra jämt- vid fältskjutningari Tullingsås på söndagen. Det var 1 12 skyt-
land. Tjänsten lämnade han efter 38 års verksamhet 1945. Ja- tar från 14 föreningar som deltog.
cobsson var en skogsman av den gamla stammen, och de Resultat:

insatser han gjorde i non'a delen av länet var en pionjärgär- Mästare (34 delt.): 1) Helge Edesund, Strömsund 27 träff, 2)
ning inom skogsvården. När Jämtlands läns skogsvårds- Nils \Vilhelmsson,d:o 27, 3) Olle Gunneriusson,Grenås 26,4)
förbund bildades 1911 inträdde han i dess styrelse och var Sigvard Eriksson, Gårdåä 25. 5) Olle JOIISSOII. Ölm 24-
vice ordförande i många år. Det kommunala ägnade Jacobs- Högre ( 41 delt.): l) Ingemar N0lTm2. 5lI'ÖmSllI1<l 26. 2) Mikael
son även intresse åt, och var bl.a. ledamot i fullmäktige och Bl0mb6fg, GåfdI1åS 24- 3) Bell ROSCHÜCYS, Ölï 23, 4) Rll
nämnd i Ström. Kyrkofullmäktige kom han sedan att tillhöra i Norrman, Tullingsås 23. 5) Jöns H8nSSOn, Strömsund 23.
många år.

STRÖMSUND
F°°'=°=ß=f UDDEN
80 år fyller förre kyrkvaktaren Per Magnus Hagström, Alanä- 20__ 30_ och 40_¿a|ens populära
set. Han är född i Brunflo och vistades på ett ertal platser, ünsställe vid den natursköna
imian han blev bosatt iA1anäset 1930. Han är känd som en Vammalen öppnar på nytt
mycket händig person, och har även ägnat sig åt umtakeri-

yrket' Valborgsmässoafton

Dödsfll efter genomgripande renovering,
Fru Anna Kajsa Jonsson, maka till f. hemmansäg. Per Jonsson, va,-vid a|| hänsyn tagits för
Strand, har avlidit 76 år gammal. I födelsebyn hade hon varit pubkens tt-ivS¿|

bosatt hela livet. Gården var tidigare ett verkligt centrum, då gERVER[N(; med gott kaffe och
man en tid hade både post- och telegrafstation där. hembakat b,Öd_

Telefonväxeln hade fru Jonsson skött sedan 20-talet, när tele- Majbrasa
fon drogs genom byn, tills en dotter övertog det hela.
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Ströms sockens Hästavelslörening Födelsedagar
höll på torsdagen årsmöte, varvid till styrelse valdes Gunnar 80 är fyller på torsdag hemmansägare Nils Olofsson, Vedjeön.
Brorsson, Bredkälen. ordförande. John Lindqvist, Strömsund, Han är född i Vedjeön, där han bnikar sin fádemegård. Han har
sekreterare och kassör. P. U. Holm, Jonsgård, Oskar Blomqvist, i yngre år i huvudsak ägnat sig åt skogsbnik och skött sitt
Strömsund, N. Persson. Ãspnäs. Vid mötet beslöts bl.a. att jordbruk. vilket han gjort med heder.

föreningens hingst Årvin 1345 för en tid skall stationeras i
Högbynä§_ Yrkesskicklighet bör märkas i lön

Lagerarbetare Erik Hellström i Tullingsås beklagar sig själv för
pöndsedagnr 20/4 1957 att han blivit lagerarbetare. Hur skicklig han än blir i sitt yrke,
30 år fyner na naskaagen fn,-re Skogsfakmm Magnus Lösa- har han ändå ingen rätt, enligt avtal, att kräva mer betalt. Eer

berg, Strömsund. Han är född i Sunne och har en följd av år Sex rnanaders ansrallnlng Pa err lager anses en lagerarberare
tjänstgjort som faktor hos Svartvik och Wifstavarv. För åtskil- Vara Urblldad» een lar da den 5rlPUlerar_le lönen enllgr aVral-
nga ar Sedan bjev nan bosan i Snö,-n5nnd_ Hellström anser, att skall hans anställning betraktas som ett

80 är fyller på påskdagen förre skogsarbetaren Johan Olof Yrke-nlasre en andrlnß lrernnlarlll Srandlberalnlngsnanseende
Nilsson, Näxåsen. Numera har han slutat i skogen. men syss- Sern rernallandena ar nn» lran_na5ran alla berrakra Sig Sern
|ar med ma; av vana nå den garn aa, nan bon lagerarbetare. Det skulle vara intressant att veta, säger han,

50 år fyller i dag den 20:e lastare Jakob Petter Blom, Tullingsås. em en arber5§lVare ar Vllllg arr nYra Ur en lagerarberare Sem
Han namannnar fran Ajavannen varit anställd på ett lager i sex år, till en som varit anställd i sex

månader. För övrigt är alla handelsanställda lågavlönade, an-
Det ! ser Hellström. Kioskföreståndarinnan fru Anna Hansson i

varade' Hos dammsörskan Strömsund finner sig inte heller belåten med nuvarande be-
Pemmnem 2765 Toning 6__ stämmelser i avtalet. Som ett exempel nämner hon att en före-
L.. . 4:85 A .ktsb h dl 7:50 ståndarinna har betydligt längre arbetstid än andra anställda,aggning nsi e an
Tvätming 2:45 Färgning ögOn_ och danill utan någon som helst extra betalning.

Klippning 3:55 bryn och fransar 4:50

Färgning 20:- Manikyr 3:50

Pedikyr 7:

Hos herrfrlsören:
Klippning 4:- _,

Fönvågning 1:75

Hamnen 1:50 '

Rakning
Schamponering 2:25-6:-
Pennanent (inkl. tvätt, föning, m.m.) 22:75
Hårfärgning l2:- “

Hårtoning 5:00-l0:-

___
Helautomatisk villatvättmaskin Anna och Jöns Hansson
Automation är tidens lösning och företeelsen tränger ända
in i hemmets värld. Inom den närmaste tiden kommer i mark- [regnigt i Strömsund

naden den rnrera Wen-elin nelanr°n1arlSlrl Vlllarrrrnaelrlnen- Det var uppåt värre i Strömsund, när socialdemokratema hade
Maskinen heter Wm-0-MI! Junior och mf 7 ka tvätt- Att vårfesr i horeii Giiiei och imtieisanswiida hade samma i amd
den är helautomatisk innebär att husmodern kan glömma fä, an bekanta och roa sig Det var ide] glädje bjana affärs-

Warren Sedan 'nn-Slrlnen Srarrare - Den nlnrlißßef» llrref folket. Tillställningen var allt igenom trevlig. En uppfattning
rVarrrnedeL Vnrrner»rVarrar~ Sknller nen eenrrlrllßerar- Ma' som delades av alla. Detta gladde inte minst Sven Hansson,
Slrlnen Srannar allrernarlelrr nar rvnrren nr ren een nangrerr- som bar ansvaret för det hela. Det bör också nämnas att

Wessens musiker var i riktigt god feststämning.
Lugn polkhelg i Nord-Jämtland Feststämningen var inte heller sämre i hotell Gillet, där social-
Påsklielgen har varit ovanligt lugn, rapporteras från både Ström demokratema hade samlats. Kvinnoklubbistema svarade för
och Frostviken. Det verkar som människoma under den gångna programmet, och arbetarekommunens manliga medlemmar för
helgen varit mera roade av det vackra vädret än spriten. Polis- att det dansades. Denna kväll var det en hel del sång, vilket är
assistent Ragnar Granqvist, Strömsund, säger att påskhelgen naturligt eftersom det är vår. Särskilt vackert sjöng Gerda Peder-
varit anmärkningsvärt lugn. För övrigt anser han att ungdo- sen, Kitty Ogenrud och Helfrid Jonsson. Det var även trevligt
men i Strömsund sköter sig enastående fint. att höra Britta Telenius läsa på jämtska. Dialogen "Boken och

kafferepet" som framfördes av Rut Nilsson och Gerd Israels-
Födelsedagar son med Ammy Baudin i huvudrollen uppskattades mest, där-
50 är fyller på onsdag fru Brita Säterhall, född Andersson, för att man fann att Harald Baudin lyckats lära sin fru åtskilligt
maka till hemmansägaren Per Otto Säterhall, Lidsjöberg. Hon i försäljningsteknik. Harald Telenius bör också nämnas som
är född i Ringvattnet men uppväxt i Gärdviken. god allsångsledare.
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Vigda 24/4 1957 Laxsjö med l .790 g. 2) Sigurd Karlsson, Näsviken, 965, 3) Six-

I Ströms kyrka vigdes på torsdagen skogvaktare Rolf San- ten Hansson. Ström, 620, 4) Halvar Westman, Ström, 6l0, 5)

demo och kontorsbiträdet Inna Sandström, dotter till OlofSarid- Edvin Jonsson, Finnvattnet, 608.

ström och hans maka. född Vågberg, Gärde.Vigseln förrätta-
des av brudens konmiationslärare kyrkoherde Gunnar Berg. Smrb i Strömsund
Efter vigseln var supé anordnad i Turisthotellet. Byggššåsverksamheten i Strömsund är för närvarande

ska livlig. Enbart i samhällets centrum torde det aldrig byggts
så mycket samtidigt, som det gör nu. Tre officiella byggnader,
kommunalhus, församlingshem och teaterhus, håller på att

uppföras. Byggnadskostnadema för de tre husen närmar sig

tre miljoner. Församlingshemmet påbörjades i augusti i fjol
och beräknas vara färdigt till hösten. Det är en vinkelbyggriad
i tre våningar, som uppförs på tomten mellan kyrkan och pos-

ten med fasaden mot torget, medan vinkelbyggnaden kommer
att stå parallellt med Ramselevägen. l den s.k. huvudvåningen
blir det en församlingssal med cza 230 platser, läktare och po-
dium, och en mindre sal med omkring 90 sittplatser. Salama har

ett gemensamt förrum samt kapprum och toaletter. l
huvudbyggnadens källarvåning blir det en samlingssal samt

ett mindre ungdomsnim och en "bybomas sal", avsedd för
bröllop etc. Tredje våningen kommer bl.a. att rymma ett stu-

die- och klubbrum, maskinrum och kök. Flygelbyggriaden slut-
ligen får fyra bostadslägenheter.

Irma och Ro1fSandemo med barnen Den borgerliga kommunen har, allt sedan kommunalhuset

Roger och Karin brann ned till grunden l945, haft stora bekymmer med lokaler
för kommunalkontoret. Man har sedan dess flyttat kontoret

Fm två gånger, och det har inte vant tillräckligt med utrymmen på

75 år fyller idag f. lägenhetsäg. OlofLundin, Strömsund. Han Zââogvzlgåsklššgnïñgâlåæïïneçnlšïïlhïâlëïerrašñgtilgt

är Rkld I Tfångåsen' och kom mm "ll Rlsselås där han köpte till nackdel. Men nu kan de styrande i kommunen skönja en

en mmdre Jordbruk mm han sedermera Sålde' och han bor nu l'usnin _ Stommen till det nya kommunalhuset är nu uppe i tre
. - J 8

på äldre dagar I Strömsund' våningar. Teaterhuset har påböijats. Arbetet med grunden är i

full gång. Dänned ser det även ut som frågan om samlingslo-
Pim I rf t på Ö kaleri Strömsund kommer att lösas, inom en inte alltför avläg-

p a es ja
Renhudar, pälsar, termoskañe, varm korv och ett strålande Sen framtid'
pimplarhumör gav tävlande och åskådare skydd mot den sol-
blandade nordanvinden. Näsor och kinder färgades röda och HSB-Sí0r'gIlIIl
kalla skarengrar agnade frusen mask pa pirkar den krokar, HSB:s första byggnadsprojekt i Strömsund, som omfattar två

Vaksamma ögon följde det som hände under isen, medan bor- byggI1adSl<r0PPar Vid Swrgalan. är nu färdigt- De båda l1USen

rama fräste nya hål i det djupfrysta vattnet, En del åskådare rymmer tillsammans 35 bostadslägenheter, fem affärslokaler,

och skare prövade gamla recept, och halsade förädlat trä och några garage Och mindre V°fl(SWl$l°l(3l°f- Byggadslwsma'
potatis i olika former. Hunivida detta bidrog till att öka eller derna går på drygt 2 miljoner kronor. De esta lägenhetema är

minska vaksamheten vill jag inte yttra mig om, men att det på två rum Och l(Öl(. För Övrigt år det Varierande Storlekar från

påverkade lediglieten i knävecken hos vissa personer märktes 611 rllm Och l<0l<Vr'å lill tre rum 0Cl1 kök med marvrå-
klart, Högtalaren meddelademedmellanrum skelyekan Ordföranden i HSBZS bostadsrättsförening i Strömsund, käl-

under tävlingstiden, även om vinden tog med sig en och an- larmästare .l0hn Andenon, upplyser att byggnadskosmadema

nan skstjän. Bland de 137 tävlingsdeltagarna märktes bl.a. för de nu färdigställda husen. som år de första i HSB:s regi i

Erik Zakrisson, Renån, känd i fisk- nen skidsammanliang Han Strömsund, ser ut att hålla sig inom den beräknade kosmaden.

ledde en stund tävlingen med sina nio fiskar, men viktstor- Det Sl0ra Pr0blCmCl är, aman inlelanbygga b0Slåd6ri Samma

lekama vari minsta laget. Per Engström från samma by vägde Ialšl S0rn de e6rfr“ågaS- Det år nu ett 40-tal familjer S0m Står

in dagens minsta sk på åtta gram, Frans Hurtig, Hammerdal, antecknade för bostäder, trots att man helt nyligen berett 35

gjorde vad han kunde, men den riktiga skelyckan uteblev. l>0SIåder-

Älgjägama Olof Petter Olsson, Bonäset, och Jöns Wallberg,
Tullingsås, hade samma otur. Bengta Lövenring, Bonäset, fick
in en fiillträffmed sina 47 gram, och tog ett av de tre priser som ÅBACKA nllllngsås
delades ut på spikade gramvikter. Ja, detta var några axplock Valbar-gsmissoafmn;
ur den pimpelfest som Öjams arbetarekommun hade ordnat på Säsongspremiär. För förstklassig dansmusik svarar
Öjamsjön. Vädret var inte det bästa. men humöret och tävlings- GUNNAR JAERNS orkester (6 man)
lusten var det inget fel på, och tävlingen blev därför en kainiat- Centralt _ Bekvämt läge

lig pimplarsamling där den bäste vann. Segiare blev Per Sjöberg,
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Strömsunds Resoklubb 27/4 1957 l bygdegården i Högbynäs talade Ivan Hedkvist inför ett 60-
hade på onsdagskvällen årsmöte i Turisthotellet. Av verk- tal åhörare. Senare på kvällen hölls en fest med dans och ser-
samhetsberättelsen framgick, att klubbens stora verksamhet vering. l Bredkälen firade byboma sista april med majbrasa,
under året varit bygdesemestem. Till styrelse valdes Alf smällare och vårsånger. l år hade makama Ringberth ordnat
Reinhammar, ordförande. Karl-Olof Edlund, sekreterare och ett s.k. öresmöte till fönnån för gatubelysningen inom byn.
kassör, Birger Bardosson, Egon Wessén, Jonas Ollander. Ha- Erik Olofström visade kortfilmer, bl.a. från årets flyktinglopp
rald Larsson och Olle Eriksson. Till kontaktman utsågs Karl- och timmeravverkning i Södra Öhns skog.
Erik Olofsson. Till nöjes- och resekommitté valdes John Eriks-
son, Birger Bardosson, Nils Vågberg, Alf Reinhammar och Födelsedagar
Egon Wessén. 50 år fyller på lördag skogsarbetaren Erik Bergqvist, Hillsand.

Han är född i Draganäs och har arbetat i skogen i yngre år.

._ N ärh 'Flttn' fö ' t'ä t.
Yi: Aßgnäs gSk<=vÉf<:Sföfï;;ns_S pnnmlåvlinâ på Sjön 12"' stiuiifnfyiisfaiïål iisiiagnisïgiiïltiïsïigiíaieiismanin Nilsson,

:L ' ' 50å ll å "da fruM taN d',föddV'k d ,

gram' Resultat I) Åke Manssm' Gi5S°lås° III 10 g' 2) Per maka fill lïnlämïiiisägâre O. lflbïliii, Furïinåget, Hon iir fgddri
Zakrisson, Renån, 887 g. 3) Jonas Göransson, Öjam, 879 g. ÄSpnäS_

“*'°'=°“==-f ffsifJ.fll§°' ”ïåïïåïialï.(2221 ÉZÉÉII' É°“ÃÉhff.“š'šZïL'ísot ne åirsasfms n'H' f sms a.H ygg“ . _ 'g 1r fy r p 0 g an I man ow' msun on sund Hon är född | Henmn " "_ . _ _ . . gskalen. For 30 år sedan giñe hon
är född | Karelen och var bosatt där till andra världskriget. Si och bl bosatt i Fl kälen mls för 6 år Seda då makama

d “ikh 'ii <1 ha dd'1| 3 °.. y . “'. .ëpnlïålizgfgßl sïmnïñišï/ne. Sonnïïï ktcimer škofnuså yttade och köpte den gård de nu bnikar. Första åreniFlykälen
l _ . om on engeso y ng'°c hade makama Jordbruk. Förutom hemmet skötte fru Rhodin

småningom nu Strömsund' där hon fortfarande bor' även telefonväxeln och var postombud under sin tid i Flykälen.
"sken aprngeng Hon skötte även bambespisningen och städningen en tid i

byns skola.En efter årstiden ovanlig tilldragelse råkade Eric Gahlin,
Bredkälen, ut för i lördags, när han under timmerfällning rå-
kade vidröra marken med sin högra hand. Han blev nämligen
stungen i ett finger av en tre centimeter stor geting.

Ströms konstklubb har 63 medlemmar
Ströms konstklubb har haft årsmöte i Turisthotellet i Ström-
sund. med stor tillslutning och givande program. Av verksam-
hetsberättelsen amgick att medlemsantalet ökat till 63. vilket
är det högsta som varit i klubben. Verksamheten har varit rätt
livlig, med flera utställningar. Till ny ordförande efter aftärs-
chef Hjalmar Österberg, som avsagt sig återval, valdes förste
kontorist Karl Olowsson. För övrigt består styrelsen av Hadar
Dahllöw, Göte Jönsson, Åke Eveland och Tora Holm. Reviso-
rer blev Birger Bardosson och Sven-Erik Rosenberg. Efter
mötet förekom kaffe. och samtidigt utlottades tre tavlor på
årskorten, till ett värde av drygt 700 kr.

Anna Rhodin
Födelsedagar 2/5 1957
93 år fyller på 'edag fru Valborg Jacobsdotter, Vedjeön, Hon --

bor nu hos en son som övertagit fädemegården. STROMSUND M' O'
75 år fyller i dag fru Kerstin Göransson, född Andersdotter,
Strömstmd. Hon är född i Bredkälen och gifte sig i unga år Jag ßíhärmed meddela an Jag övemígn
med lantbmkaren Hans Göransson, Hermingskälen. STROMSUNDS KORGAFFAR
75 är fynef på fredag skogssrbswren Kari Nilsson, vedjeön. vars venmmhßtjs nu ff-Om torsdagen den 9 Inni kommer

att driva i fastigheteh mitt emot HSB.
Kyg våg- vkomgghggd maj @|ç|g|- och äng Jag ber att få hälsa gamla som nya kunder välkomna!
Valborgsmässorandet i Strömsund skedde traditionsenligt Erik Hanssøn
på torget framför kyrkan. Det blåste kallt för årstiden. Ett 100-
tal människor hade vågat sig ut, och fick lyssna till kyrkokör- Födelsedagar
ens sång under ledning av musikdirektör Rune Jansson. Vår- 50 år fyller på onsdag fru Märta Olofsson, maka till skogsar-
talet hölls av kommunalkamrer Bertil Magnusson. som även betaren Nils Olofsson, Kärrnäset, Hon är född i Hallviken och
utbringade ett leve för våren. Avslutningsvis sjöngs Du gamla första tiden efter giltermålet var hon bosatt i Ãspnäs. Därefter
du fria. lAlanäset hade man ett festligt valborgsmässorande yttade makama till Kännäset, där de sedan förblivit bosatta.
i Folkets hus, där kyrkoherde Talius Halsius höll talet till vå- 50 år fyller på torsdag fru Katarina Abrahamsson, född Edler,
ren och Alanäs sångkör svarade för sången. Järvsand.
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Fotboll, norra jämtlandsserien 8/5 1957 Dödsfall

Lit-Strömsund l-I Änkefru Ingeborg Bergström, född Olofsdotter, Strömsund.

Ett möte mellan topplagen i tabellen. Strömsund lyckades som har avlidit. Hon var född l87l i Östbacken, Alsen. l898 gifte

första lag ta poäng av serieledande Lit. hon sig med skogsförvaltaren Anders Bergström, Strömsund.

Hon var med sin make bosatt i Vimmervattnet, till 1920, då de

I Strömsdam klassegrare ymde Ü" S"ömS““d'
på pistol
Vid ÖPK:s kretstävlingar Holmparken
som avgjordes ll,-akten av Hänned infordras anbud, var för sig, å försäljning av:

5plkl,odama_ Salla Margit korv o. glass, frukt och konfektyrer, servering av kaffe

Nllssom Sa-öm, han-ama l och läskedrycker under kommande sommars fester i

klass l på plats maa Zl ll-aj Holmparken. Anbud märkta "Holmparken” skall senast

En fm femleplata oranaae den 25 maj vara oss tillhanda under adress

Slrömsl-lamen Viola Roos Sven-Erik Rosenberg, Strömsund. Fri prövningsrätt.

mal l4 aaj IFK Strömsund

Födelsedagar

Margit Nilsson 50 år fyller på söndag fabrikör Per Alvebo, Långön

45-timmars arbetsvecka blir välkommen reform Qrumpor
Beslutet om ett succesivt övergående till 45 timmars vecka DAMSTRUMPA
fattades utan votering, och efter relativt korta debatter i riks- mmsklg perlon
dagens båda kamrar. 3 :all

. 2 par 7:50
Demonstration avd u fryst _.

Demonstration ocli aI:fsmakning av djupfryst har stått på _BEGR^l$s^T PART' _
Ströms konsums program de senaste dagarna. Det är CREPE NYLON
snabbköpsbutikema i Strömsund, Näsviken och Gäddede som mn", Smidig Pf°m°"ad$U'UmPa i “°U8aïf9-få

visat sina kunder hur djupfryst mat skall tillagas i hemmen. På 5250

tisdagen var snabbköpsbutiken i Strömsund illsatt av män- 2 par ]0;_
niskor som ville lära sig konsten att på rätt sätt använda sig av passamle även för flickor l l0na,sal¿em_

dj“PffYS'- SPARKÖP Lagerköp
STRÖMSUND - Tel. 670

Strömsunds bridgeldubb
hade på tisdagen årsmöte i Turisthotellet. De ärenden som plldelsulagar
stod på dagordningen var representationsbestämmelser och 50 år fyller l dag llemmansagaml Nlls Göranssom ÄSpnaS_

eventuellt ñi-ande av klubbens IO-årsjubileum med en stor täv-

ling till hösten. Till styrelse för innevarande år omvaldes Gösta Lymlng

N'lsS°"' Wdmnde' Em Sêdemedt' sekretemre' Hager Lund' l Ström för renhållningsentreprenör Olof Sjöberg och Karin
ström, kassör och Gösta Nilsson, spelledare. Thunberg bada frán Bmlg¿rd_ Sll.Öm_

ÅBACKA

'lïillingsås
DANS lördagen den l I maj

LEIF BOHLINS
jättepopulära orkester svarar för musiken.

Ork. presenterar en ny repertoar för säsongen

- men för ”rock'n'rollare" blir det några “specialbitar”.

Födelsedagar
93 år fyller på lördag fru Brita Edlund, född Johansdotter,

Havsnäs. Hon är född i Alavattnet. När hon kom i skolåldem
inackorderades hon hos en skollärare i Strömsund, där hon Strömsvattnet lrohälsosamt
gjorde rätt för sig som bampiga på samma gång som hon gick Vattnet i Strömsund har vid senaste analyseringen visat sig

i skolan. Senare hade hon en liknande tjänst hos en släkting, mindre tjänligt till hushållsbruk, varför hälsovårdsnämnden

och I7 år gammal kom hon till en stor gård där hon ensam tills vidare rekommenderat kokning av det före användandet.

skötte ladugården med l7 kor och andra djur. l 20-årsåldem Man misstänker att det försämrade vattnet beror på det nu

gifte hon sig och var sedan gift i 25 år då hermes make dog. rådande låga vattenståndet i Ströms Vattudal. där Strömsund

Hon har nu sitt hem på ålderdomshemmet i Havsnäs. tar sitt vatten.
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Ströms hembygdsförening har nu 500 medlemmar Stig Lander. samt nyvaldes fru Maria Hallström och bankkam-
Ströms hembygdsförening har till sist lyckats i sin mångåriga rer Gunnar Grahnström. Strömsund. samt nämndeman Gunnar
strävan att skapa en hembygdsgård. Den är inte färdig ännu. Brorsson. Bredkälen. Till hedersledamot utsågs vävlärarinnan
men i mitten av juli skall den vara det. På den vackert belägna Karin Nilsson. Strömsund. som nu avsagt sig sitt mångåriga
Aspudden vid gamla färjläget reser sig nu en parbyggnad. ledamotskap av styrelsen.
som man beräknar skall vara färdig till midsommar. Par-
byggnaden som är nännare 100 år gammal och härstammar |:i|mp|-emigt-is"-ömsund

erares, distriktsöverlärare Stig Lander. kommentarer till verk-

ffån Vedleön- ïnades l nÖSl3S 0Cn nal UPPföl'l5 l Vlnïel- Üen "Från fabodlivet och fjäll i Jämtland" har fotograf Bror Sand-
är 5l°l' °°n l'Yn1ll8~ Ocn knnnnel' nn ml Vad lnännlsknlna l Snönl mark i Strömsund låtit kalla ett trevligt filmprogram. helt i färg
länge Vänlnl På- Del Slnln nlafknlnfåde 5°ln Helnbygdslöl' och med ljud. som på tisdagen hade premiär i Sagabion för
enlngen nl-l äger På Aslnldden- knnlnlel med llden all Wnlnla särskilt inbjudna. För dem som är intresserade av livet i fäbodar
även eln Wggnndef- Föreningen nal Också Planer På nnfåïa och rengärden och tjusas av fjällvandringar. är lmen en och
yna een uppföra den kande Hjalmar Snönieß byggnad i Alg- en halv rirnnres rrevlig irnderliallning. Der ar livet i den jann-
nnllen- 5n'Öln5 n°lnbYgd55l'°nln8 nal sin åfsnlöle På Söndag- ländska fjällvärlden och på landsbygden som fångats och re-
°°n man knnlnlel då nn Ynefllgafe dlsklnefn nelnlwgdsgåld' digerats ut till ett underhållande filmprogram. Den som varit
ens Ulfnnnnlng Ocn den lnVlgnlng5f°Sl|l8n°l Snnl knnlnlel' an med i verkligheten om vad lmen visar. sitter hela tiden och
hållas den I4 juli- Det är även fråga din an länets spelmans- ialrnar igenkännande idylliska den lninierisriska nandelser sann
Slälnnln Ska" föfläggns lill Snönlsllnd Vid Salnnln nd 5°ln ln' fascinerande fjällmotiv. Filmen återger något som håller på att
vigningen Sker- Det fiaingåf av föreningens åfebefänelse an försvinna i den jarnrlandska landsbygden. bl. a. rabddliver den
medlemsantalet ökat med l50 under senaste tiden, och är nu f0|k¿anSgn_
uppe i 500. Även för övrigt har verksamheten varit livlig. Det
sägs bl.a.. att Ströms kommunalfullmäktige anslagit. på därom Nm Ho|get.sstm tittade på bron i Strömsund

gl°m fmmstmmmgi 15000 kmm” ml lmsmadema mr _“pPm' Skånegossen Alf Larsson åker runt Sverige som Nils Holgers-
rande av hembygdsgården. 'Dessutom har under åfel lnum son. På sin resa genom norra Jämtland, besåg Nils den vackra
l'000kmp°m""ggåV°mm" 'mressemde medlemmar' Den fest' bygden kring Strömsund och Ströms vattudal från den nya
lighet S°m mmmngen mm l Samband med mvigmnge" av hm" bron över Strömsundet. Han ck som minnesgåva av ortens
över Strömssundet, tillförde också byggnadskassan drygt Hembygdsförening och ReSo_aVde|n¿ng motta en nävemsk

7'000 kf°“°f- men det mme behövas betydligt 5_m"° “mmm som överlämnades av ickoma Kerstin Lander och Gull
pengar för att vl skall lyckas l vårt sye, är föreningens sekret- Reinhamman

Samhelsberämlsen' Strömsundsflicka Miss World-tävlar
21-åriga Ulla Edin. dotter till Alfhild och framlidne byggmästa-
ren Alben Edin. Strömsund. skall resa till Miss World-täv-
lingen. Hon placerade sig som tvåa i Fröken Sverige-tävlingen.
Ulla Edin tillbringade uppväxten i Strömsund. där hon även
gick i skola. Numer är hon anställd i Stockholm i en fotonna.
Men hon ägnar sig även åt teaterstudier. l954 deltog hon i

. Länstidningens våricketävling. På Stockholms gator har hon
väckt uppseende för sin likhet med den italienska filmstjäman
Sophia Loren. Den I8 maj skall Ulla Edin och hennes åtta med-f tävlerskor presenteras för stockholmama i Kungsträdgården.

l

Storstugan under uppförande 1957

årsmöte i nya folkskolan i Strömsund. Före årsmötet samlades
deltagama på Aspudden. där den nya hembygdsgården visa-
des. varefter amanuens Maj Nodemlann. Östersund. talade
över ämnet "l000 år som husmor i Sverige”. Vid det därpå

revisoremas berättelser. Årsavgien höjdes till 5 kr. Styrelsen

Hemslöjdsinventering skall ordnas i Ström 13/5 1957
Ströms hembygdsförening hade i söndags ett talrikt besökt

följande årsmötets förhandlingar godkändes styrelsens och

fick i uppdrag att fastställa tid för ordnandet av en spelmans-
stämma. samt för invigning av hembygdsgården. Till ledamö-
ter i styrelsen omvaldes fröken Rebecka Ström och överlärare Ulla Edin
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Gymnastikuppvisning i Strömsund 20/5 l957 Strömspojke skadades svårt vid mc-olycka

Strömsunds samrealskola avslutade en gren av sin undervis- 15-årige Kjell Backlund. Strömsund. ligger svårt skadad på

ning på |ördagen.nämligen gymnastiken. Avslutningen skedde Östersunds lasarett efter en olyckshändelse i tisdags i sitt

med uppvisning i folkskolans gymnastiksal. där skolans elever. hem i Strömsund. Pojken ådrog sig en krañig hjämskakning

lärare och föräldrar infunnit sig mangrant. Gymnastikdirektör och ett brott på skallen. men jourhavande läkaren uppger att

lngalill Kihlberg ledde uppvisningen. som var rena artist- tillståndet är gott. och någon fara för livet föreligger inte.

uppträdandet i vissa avseenden. Särskilt utmärkte sig den äldre Olyckan inträffade när Kjell Backlund hade lånat en motorcy-

flickgnrppen. kel och höll på att övningsköra på gården. Han skulle sedan

ställa in motorcykeln i ett garage. men i dörröppningen råkade

Mopedkursen i Strömsund har avslutats han köra mot ena dörren. Den skadade fördes först till sjuk-

Den av polisen och MHF:s lokalavdelning i Strömsund ar- stugan i Strömsund. men remitterades därifrån till lasaretteti

rangerade mopedkursen avslutades i söndags. Kursen. som Östersund, där han kvarligger för vård.

gav upplysning och instnrktion om trafikbestämmelser, trak-
märken och signaler samt en orientering av mopedmotoms

konstruktion och skötsel. leddes av poliskonstapel Håkan

Ekman, lokalavdelningens ordförande Ragnvald Löfström. re-

paratör (1 Modin och bilskolelärare Daniel Zakrisson samt av

landsfiskal Uno Lange. Alla deltagare i kursen, 26 st.. ck där-

eñer ett certifikat som visar att de deltagit i kursen. Kurs-
deltagamas tack till arrangörema för den lyckade kursen. fram-
fördes av folkskollärare Jonas Stenberg.

Småskollârarinnor i norra Jämtland
hade i söndags utykt till Hillsand där årsmöte hölls. Först

tittade man på de nyrenoverade skollokalema. och sedan åt

man lunch i skolbespisningslokalen varefter besågs Fridsbergs

kapell och bamhem. Årsmötet. som hölls hos Anna Palmqvist.
omvalde styrelsen. Den består av Brita Svanheim, Lilly Näs-

lund, Sara Texharnmar och Hedvig Eriksson. Revisorerär Blenda

Yngstam och lngeborg Strömqvist. Kretsens ombud vid kon- KI?/1 B00/f/“'14
ferensen i Falun blev Annmarie Hugosdotter och ombud för
de ieke eidiiierie Maj-Brin Ddiiieieeen. Födelwdßar

50 år fyller på söndag skogsarbetaren Bertil Jonsson. Ström-

Iröddsedagar sund. Han är född i Strömsund. För det mesta är han syssel-

50 år fyller på lördag möbelhandlare Erik Hjortzberg. Ström- 53" med 5k°g5afb°'°~ Ha" har ål°" sig känd 5°m en trevlig

sund. Han är född i Landeryd i Småland. Han kom redan som °°h h.lä|PS3m PCYSOI1-

bam med sina föräldrar till Strömsund. där han sedan varit
bosatt med undantag av några år i sin ungdom. då han prakti- BNÜSNÜ i Ström
eeiede på skilde enei, bre. i steerdieim, för en utbilda sig i Vid ringer i Strömsund på Onsdagen förekom huvudsakligen

mpeieemyiieet. sine företa iäiespån i yrke: fiek han i sin faders Irkförsrelsrr- En Person som i vintras var på Skosskömirrs i

verkstad och affär i Strömsund. Sin faders affärsrörelse över- Skala- ck 100 dagsböter á 10 kf föl' an han kön ffakmf mena"

tog han i början av l940-talet. Han har under årens lopp utökat Reåfl Och Sïfömsud l 06111531 Üllsïåd- Fäfde Sluïade med
rörelsen och har nu möbehäi- och tapegsefarv-|;s;a¿ i Ström- att mannen körde i diket i närheten av Näsviken. Blodprovet

Sund Qçh en möbglaäf D0r0[ea_ I yngre åf ägnadg han 51911 ViS3dC CH Spfilhll KV pl'O1i"C. Stäiid den åta'

intresse åt idrotten, särskilt ishockey, bandy och tennis. lade Wlvlade Ü" denna UPPSÜÛ- °°f5°m han käde sig fun'
klar i huvudet, Under det fortsatta förhöret medgav han dock

att han ändå måste ha varit alltför spritpåverkad för att köra ett

motorfordon. Två yngre personer stod åtalade för att ha kroc-
kat i en vägkorsning utanför Strömsunds samhälle. Den ene

av ynglingama saknade även körkort, trots att han vid tillfället
hade egen bil. Han fick samtidigt stå till svars för att han i

januari uppträtt berusad två gånger samma dag. Han hade

besökt bl.a. en danstillställning i Strömsund. där han i en kläd-
loge slog en person i ansiktet därför att han inte ck fiina med

dennes fru. Två sprängningsolyckor behandlades också vid
tinget. Den ena hade inträffat vid bygge av en kaj i Strömsund.

och den andra vid tjälsprängning i samband med grundgräv-
ning på Storgatan. l det första fallet hade en 5-kilossten kas-

tats 250 meter och slagit igenom taket på en lagerbyggnad.

_ _ Den person som svarade för sprängningen vid husbygget

Enk Hmzberg fick 20 dagsböter á 6 kr. och den andre fick 20 dagsböter á 7 kr.
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Gråmössor i Strömsund
Realexamen i Strömsund avlades på lördagen. Samtliga 21 elever godkändes i de skriftliga samt muntliga proven.

Sittande från vänster: Kerstin Landet: Siv Magnusson. Berit Sundelin. Barbro Olsson, Karin Selinder och Birgitta Ledung
Mittenradenfrån vänster: Lars Holm, Ulla Holmberg, Doris Persson. Birgitta Bergvall. Kerstin Palm. Inga-Lill Malmberg
och Ulrik Holm.
Bakre raden från vänster: Marianne Larsson. Gun Granlöiç Inga-Lisa lïkandci: Birgitta Pei-sson. Nils Olof .\lártwis.soii,
Lars Hedman. Kerstin Svanheim och Dagny Andrée.

Ströms sjukkassa ck ny ordförande 28/5 l957 Vigda
Ströms allmänna sjukkassa hade på lördagen årsmöte. Av verk- 1 Ströms präsrgård vigdes på lördagen Skogsarberare Born]

Samhetsberättelsen framgar att de sammanlagda Summøma Lundqvist. Kärmäsci. och fröken Margit Jonsson. Bredgåfd.
3)' Ulbelald Slukhlälp Undcf l955 Uppgåf till Clfk 53 l -943 kf- samt jordbruksarbetaren Bror Anders Edesund. Öhn. och frö-
Vllkcï är C" Ökning med 66-04l kf- Slukkassans mångåflge Ofd- ken Elna Margareta Eriksson. Södra Öhn. Vigselförrättare var
förande. förre montören Gustav Skogman. Strömsund. hade kyrkoherde Gunnar Berg
avsagt sig återval på grund av ålders- och hälsoskäl. Han har
varit ordförande sedan l903 och kan betraktas som pionjär Terrängwpning
inom sjukkasseverksamheten. Han blev hjärtligt hylladital av SIrömS_ och Hammerdalskretscn anordnade i söndags mäS_

direktör Hilmer Boo. Sjukkassans förestandareAlgot Eliasson terskap ¿ terränglöpnmg i Hanviken med 45 dehagam Cirka
kommer sedermera att överlämna ett praktband av Sjukkasse- 150 åskådare följde tävlingama.
rörelsens histona till den mångånge ordföranden. som inte var Resultat: Seniorer 3500 meter I ) Bör]-C Wikström Tumngsås
i tillfälle att närvara vid årsmötet. Till ny ledamot i styrelsen 2) Börje N0rdStrÖm_ dn 3) Ture Rehn S"ömSund_
efter Gustav Skogman valdes boktryckare Sixten Fjällgren. De Ungdom 2300 meter I wage Levin Hammerdar 2) KJ-C" Edin
övnga styrelseledhamötema Vilhelm Sundberg. Alanäset. och d¿0~ 3) Kalevi En,aSÜ_ d.o_ 4) -fyr Modin Sn.ömSund_

Vendla Uddh. Ulnksfors. som var i tur att avgå. omvaldes. Till Fckm. mda N39 och sem".e_ | ) Maud Holmberg Hanviken

revisor Omvaldes Ragnar Ersson* Strömsund' 2) Margareta Strömberg Strömsund. 3) Ragnhild Hååf Hall-
viken.

Födelsedagar Pojkar födda 1943-44 l ) LeifLundin. Hallvikcn. 2) Kjell Sjö-
80 år fylleri dag förre lantbnikaren Elias Salomon Blomgren. bom. Strömsund. 3) Staffan Persson. dzo. 4) Hans Grip.
Ringvattnet. Han är född i Tåsjö. Till Ringvattnet kom han Tullingsås.
redan i unga år och där blev han gift. Pojkar födda l945-46 l) Kjell Lundin. Hallviken. 2) Kjell
80 år fyller på torsdag skogsarbetaren Nils Olof lngebrektsson. Lundgren. Kakuåsen. 3) Börje Lundin. Strömsund. 4) Bengt-
Öjam. Han är född i Öjam. där han förblivit bosatt. Åke Modin. Tullingsås.
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Segrade i LT:s kriss-tävling 29/5 1957

Skogsarbetaren Per Olsson, Öjam, blev distriktsmästare i Läns-

tidningens kriss-kross, och får söndagen den 16 juni försvara

länets färger vid den stora riksfinalen på Skansen i Stockholm.

Om det vill sig riktigt väl kan hr Olsson bli en tusenlapp rikare
på kuppen, ty första pris är som bekant l.0()0 kronor. Täv-
lingen gällde ett poäng-kriss-kross och hr Olsson kom upp till
786 poäng. Samma poäng hade också andrapris-tagaren lng-
rid Mårtensson, också hon hemmahörande i Öjam. Som belö-
ning fär hon en konstmapp. Intresset för tävlingen var mycket
stort och hundratals lösningar strömmade in till tävlings-
redaktionen.
Så här berättade Per Olsson
Visst är jag intresserad av att lösa skojiga uppgifter - särskilt

Skogsbrand l Strand
Brandkåren i Strömsund ñck vid 13-tiden på måndagen rycka

ut för att släcka en hyggesbränning i närheten av Strand. Ge-

nast brandkåren kom till platsen brann det ganska friskt där

det inte skulle brinna, och det torde inte ha stått på länge

förrän det varit fullständig skogseld, om inte brandkåren kom-
mit så fort som den gjorde. De som var sysselsatta med brämi-

ingen kallade även på hjälp från Strand. När den hjälpen an-

lände var elden redan släckt. Det manskap som var sysselsatt

med bränningen hade arbetat länge med att dämpa elden, men

ansåg sig till sist maktlösa, varför man kallade på hjälp.

56 barn I Strömsund med I trafiklekskola
Trafiklekskolan i Strömsund, som startades i höstas på initia-

kriss-kross har roat mig - men det kan väl inte vara sant att jag - Lan I - De h

har blivit riågtit av jrtiiitiarttieit mästare i itrise-itress, utbrister “V .av 'ams “fal U"° g°° “S ”md” på "Sd“g°“' ' ar

Per Olsson från Öjam då LT kommer för att gratulera honom till
segem. PerOrsa som den jämtländske mästaren i krisskross i

dagligt tal kallas, har nämligen sökt sig en ny vistelseort under

sommaren. Han är skogsarbetare till yrket, och har för kort tid

vant 56 bam i åldem 5-7 år som deltagit. Bamen har varit
uppdelade i två klasser och lärare har varit polismärmen Hå-

kan Ekman och Bjöm Hjortling.

Jordflstningar
sedan slagit' sig ned i en skogstiakt som ägs av kronan och NA] . rdßsæs sö da fmß .ta Bl

kyrkogårdjo på n gen n om-
heter Kronkilen, dit en skogsbilväg leder från Renålandet. Här _ _ . _ _ _

siten min nu it ved i setiittiar. För ett iieri siten im det riirti W' R'“g".'““°'° S°'“ °"'d" ' 5"' 8°'° '°*'“”dså" °ff'°"”“88 81

trivsamt ute i skogsmarkema håller han sig med en egen skogs-

koja, som inte är större än att den går att transportera på en

lastbil. Han har san sin koja i närheten av en stöne skogsar-

betarbarack, och platsen är en riktig idyll i den mörka skogen.

Den gladlynte 58-åringen var i färd med att färdigställa sin

bostad, då vi kom fram till honom och talade om den glädjande

nyheten. ”Det hörs faktiskt otroligt det här, men ni kan ju inte

gäma fara så lång väg och söka upp mig för att narias, så jag
måste väl tro på vad ni säger", är hans kommentar. Riktigt
övertygad verkar han inte genast, men hur det är, kastar han

från sig sina verktyg och ber oss stiga in i hans yttbara bo-

stad. Han anförtror oss också att han bnrkar syssla med att

lösa skojiga uppgier. Därom skvallrar en uppslagsbok som

ligger på bordet. Trots att PerOrsa varit bosatt endast någon

dag i kojan sen den yttades, har han tydligen hunnit med att

grubbla över några korsord. Han anförtror oss också att det

inte är första gången han vunnit en tävling. Han har till och

med haft l l rätt på tipset. l0 rätt händer det ofta han har. Men
han har otur med utdelningen, omtalar han. Han har inte tidi-
gare varit i Stockholm, varför han glädjer sig åt att få göra

resan som bäste kriss-kross-lösare i Jämtland.
Han tror inte att han har
någon chans i den slut-
liga tävlingen på Skan-

sen. Men den där
illmariga glimten salmas

inte då han säger det.

PerOrsa från Öjam kän-
ner säkert på sig att han

har tusenlappen inom
räckhåll.

Per Olsson
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var kyrkoadjunkt Oscar Westerlund.

Sjukgymnastexamen
har vid Gymnastiska Centralinstitutet Stockholm avlagts av

Märit Persdotter, Lidsjöberg.

Realexamen
i Dorotea avlades av bl.a. Elsy Strömgren, Havsnäs.

Konrniatioiißtrömsund
Under den gångria helgen har konfimiation hållits i Ströms

kyrka med den första gruppen i år. Det var 2l pojkar och 16

flickor. Lärare har varit kyrkoherde Gunnar Berg. Högtiden in-

leddes på lördagen med konrmationsförhör och fortsatte på

söndagen med nattvardsgång vid högmässan.

Rlngvattenbo föll med stolpe
På torsdagen föll elektriker Åke Stener, Ringvattnet, ned på

marken och skadade sig, då han var sysselsatt i en lednings-
stolpe med att klippa ned några ledningar. Han fördes genast

till sjukstugan i Strömsund, där han fick stanna för observa-

tion. Ledningsstolpen var nämligen rutten vid marken, och

hölls därför uppe av ledningama. När dessa klipptes föll stol-

pen, och Stener följde med. Som tur var, hann han hoppa, och

undkom på så sätt att hamna under stolpen.

Folknykterlietens dag
firades i Strömsimd och den närbelägna bygden med en bil-
kortege som arrangerats av MHF-avdelningen. Ett 20-tal for-
don deltog i kortegeii som utgick från Strömsund och besökte

Öjam, Renårr och Hillsand. På samtliga platser talade verk-
mästare Ragnvald Lövström, Strömsund. Vidare medverkade

en underhållningspatnill, som bestod av flickoma Kristina
Modin, Anita Johansson och Gerd Norling, som sjöng till
dragspelsackompanjemang av Vidar Ottosson. I Hillsand hölls

möte i blåbandslokalen, där hemmansägare Sven Henriksson

hälsade välkommen.



Råv i Strömsund tog sexton höns l/6 1957 Vigda
Mickel Räv hälsade härom natten på hos hemmansägare Jöns l Ströms prästgård vigdes på lördagen elektriker Karl Axel Läss-

Svensson i Risselås och lade beslag på l6 höns. Tio av dem man och kontorsbiträdet Ulla Wiberg. Backe. Båda är bördiga
hittade man igen i skogen i närheten av gården. Natten mot från Strömsund. Vigseln förrättades av kyrkoherde Gunnar
lördag såg man en rävhona med fem ungar ströva omkring i Berg.
gårdens närhet. Folket på gården var emellertid ovanligt länge
borta på kvällen och glömde därför att se till hönsen. när de
kom hem. På morgonen fann man att alla höns, som vistats ute
under natten var spårlöst försvunna. Man började söka i sko-
gen och fann då igen tio höns, som var ihjälrivna. Man miss-
tänker, att rävhonan har sin lya i närheten av gården.

Posten höjer brevportot från 25 till 30 öre.

FORD i Strömsund
Nu på söndag den 2 juni öppnas vår platsförsäljning av

nya Fordbilar, Fordson Major traktorer och beg. bilar.
Lokal med utställning korsn. Gäddede-Lövbergavägen.

Platsrepresentant, Lars Dufvenberg.
Vi utståller 1957 års modeller av Mercury Monterey,
Custom 300, Vedette Versailles, Zephyr Six, Consul,
Taunus Combi, Anglia deluxe, Taunus F K 1000 buss. SVSk°"e" Kd'/'A-“'¿ U”“'B"l"> Birgit-

se nnierllninsltn r-'lira och Anglln de lm 1957 fgffd- 5"'"“- Kff» f4""“-Gram Of”
Cmemascopgmm på strömsbor: Lars Olof Lässman

varje halvtimme, från kl. 13-17.
Välkomna till ett besök och se nyhetema. Dödsfall

l en ålder av nära 60 år har fru Maria Andersson, maka till
JÄMTLANDS íl1o11as_Arlldersèsoer:íkB:'edkälen, avlidit. Hon har bott och verkat

MASKINAFFÄR e a sltt lvl r a en.

Stiftsnyheter
Stfdllleulld eelleetlullllyelted f°'tÜVllll8 Förordnande har utfärdats för kyrkoadjunkt Oscar Wester-
Strömsunds hamvämssubbaf Svafada för an prima överlask- lund att med tjäiistlelligliet från kyikoadjnnktstjänsten i stfönis
ning vid söndagens försvarsområdestävling, som förlagß lill pastorat från och med l juli l957 tillsvidare uppehålla
Ü88Såd8lCl1Ul8l1fÖf0Sl6l'SUCl-N0lTjåmt3mld° Slglíll med komministertjänsten i Bjärtrå pastorat och för predikanten
en klar och överlägsen seger. Tävlingen blev en succé för ar- l(i-istdër Wallin att från och med l juli l957 tillsvidare i ämbe-
rangören Fo-staben. med kapten P. Fjellström i spetsen som tet biträda kyrkoherden i Ströms pastorat
kunnig tävlingsledare_ l stridsskjutningen, grupps eldöver-
fall, var Strömsund klan överlägsen med sina l2l poäng, lik- pisrojskyers vår-m| avgjordes i Strömsund

Sdm l 5tl'ld55lt.lut"lll8ell~ 8l'uPP5 ttll'5Val3 där laget ndtefade Strömsunds pistolklubb anordnade på söndagen den tredje
l93 P°_5n8- Stfömsundslßet llutefede deltså full P°tt l skol- och den ärde fältskjutningen_ Det varvårens sista skjut-
5Pl'äl18t.lä“Stell- Strömsund llelt S°m Pfls för sm bedfllt mdtta ningar som avgjordes. Vädret var idealiskt med strålande sol
det av hamvamaladisan uppsatta savarat. Om vilka! Skall och vindstilla. Tävlingen gick vid klubbens nyanlagda pistol-
ttlVl35 lllum Ströms llemwtmsdmfåde tllls en llldlVlduell Seg' bana vid Jägarhyddan i Näsviken. En av de bästa banoma i
We l<_°fe$- Jämtland utan tvivel. "Gästgivar-Erik”. 65-årige E. G Eriksson,
Med l det tlamßdllgsflldl laget Vllfï Mlkael Pel'$5°l1- lllgelltat' som är gammal gevärsskytt, deltog bl.a_ i tävlingen. Det var
Ndmnell- Olle l-llld8l'ell- Kllut Mddul- Rulle Ndmualb Wllle första gången som han sköt pistol. l skolskjutning klass 3 B
Efll<$S°ll- -ldus l'lellS5°"- Nlsse Wllllelmseu uell Bful' Efles' noterade strömsbasen (1 Nilsson dagens bästa resultat I74
50"- poäng och blev med detta tvåa sammanlagt i sin klass. Övriga

notervärda resultat av strömsbor: l skolskjutning klass 2 B
s“_öm_A|anäs kom Ame Roos på tredje plats och i klass segrade Margit

. _ _ Nllsson, och hon leder även sammanlagt. l faltskjutnlng kom
Fr_o.m. den l junl t. v. under skorstensfejaren Ryngestams _ ._ . __

. . . G. Nilsson på sjätte plats l klass 3 och ar med detta fyra sam-
sjukledlghet svarar sotarrnästaren Elnar Olsen, Strömsund, _ _ _ . .

fö . _ S h Al manlagt efter 3 av 4 skjumlngar. Marglt Nllsson blev femma l

r sommgen mom “öm oc anäs klass l och leder även fältskjutnlngen sammanlagt.
Brandstyrelsen

Tre jåmtar i pristopp i modellyg
Födelsedagar Vid kvaltävlingar på Opefältet i söndags gick Ivan Örjebo från
50 år fyller på torsdag linjearbetare Karl Johan Edmund Öst- Strömsund. tillsammans med två andra jämtlänningar. vidare
man. Ringvatmet. till slutkval i Eskilstuna intör modellyg-VM.
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Ströms skolor 5/6 l957 premier: Karin Sehlinder. Nils OlofMårtensson. Birgitta Berg-

Folkskolestyrelsen i Ströms skoldistrikt har begärt att under vall. 50 kr. Agneta Blom. Ben-Ottar Blom, Inga-Lisa Vlkander,

nästa läsår få anställa småskollärarinnan Aina Persson som 25 kr; Gerd Örjebo. Dane Larsson, Hjördis Persson. 20 kr; Elly

folkskollärare vid Lidsjöbergs skola. Persson, Signe Evensjö, Kerstin Evensjö, l5 kr. Dessutom ut-

delades 39 bokpremier.
Dödsfall
Änkefru Emma Kristina Nyberg, Ulriksfors, har, efter en kor- |=|-in inlngn i gyrnnnglefr-ågnn

tare tids sjukdom, avlidit i en ålder av 68 år. Hon var född i Gymnasieltommitten i Strömsund har till regeringen gett in en

Kfamfmï- |9l8 tade familjen Ü" UlfikSf0l'S. där den iwlida skrivelse. i vilken kommittén hävdar, att skolöverstyrelsen inte

Sedafl Vafll lJOS8II. Sidan Om SkÖlSClll 3V hmmel afblad föfgbfagt någgt ur Synpunkt godtagbart Ska] för sin

h0t1 S0m Slädeßkß På Sullfbfíkßn. Och Samma ßfble hafle avstyrkande av Ströms kommuns framställning om inrättande

h°" al/en Pa lexlfabflkem fins dfle" lades ned- av gymnasium i Strömsund. Kommittén anser sig kunna fast-

Fru Anna Jönsson, född Andersson, maka till förre nsnicka- s|å_ att Överstyrelsen inte kunnat på någon punkt bestrida

ren Daniel Jönsson, Strömsund, har avlidit i en ålder av 72 år. nktigneten i den fra,-nlngda utredningen em behovet av en

Hon härstammade från Östersund. 1908 flyttade hon med sin gymnasini-n_ Knnnninen beteeknn; det vina,-e som anmärknings-

make fl" Sïfömd- dal' de Sedan haft Si" hem- värt, att ett ansvarigt ämbetsverk som Överstyrelsen skall be-

höva ha över sex månader till sitt förfogande, för att finna att

Faßfdsasfam i Ulfikfafs det inte är berett att ta ställning till en kommuns framställning

B)'8g"adSÜ"S1and söks aV bY88“ad5StYfel5°“ RW °mb)'88' om inrättande av ett gymnasium. Överstyrelsens dröjsmål med

“ad aV fabfiksanlaggnlng Ü" fa"8Våfd5a“5ïa|ï Pa fasïlgheïe handläggningen har fått till följd, att gymnasiets start inte kun-

RlSSClåS lZ25-32 l Ull'll(Sf0l'S, lill en l(0SIl'l8d 8V 2.025.ÛOÛ l(l'0- nat Ske ggm planerats, från och med i hÖ5[_ vafjgengm åtskjl-

“Of Och en byggïid av Ü°° måadef- liga ungdomars gymnasieplaner har måst uppskjutas till en

obestämd tidpunkt, ja, kanske för alltid måst skrinläggas. Över-

Riksdagsman Sigfrid Jonsson i Strömsund har förordnats till styrelsen har låtit det framskymta, att det trängande behovet

ledamot i styrelsen för Sveriges Fjäderfäavelsförening. av att skapa er gymnasieplatser för ungdomen i mellersta

Norrlands inland skulle lösas genom en utvidgning av gym-

Födelsedagar nasiet vid Östersunds läroverk. Östersundsläroverket har f. n.

85 år fyller på onsdag förre skräddaren Anders Arnqvist, 2l6 elever. vilka redan nu brottas med stora svårigheter att

Strömsund. Amqvist är född i Tåsjö. där han också var bosatt erhålla tillfredställande inackordering. Man kan då livligt före-

under sin ungdom. 1908 yttade han med sin familj till Alanä- ställa sig konsekvensema i detta avseende, om tillströmningen

set, där han då köpte en egen fastighet, När hans maka avled av elever till gymnasiet i Östersund skulle fördubblas. Kom-

för sju år sedan_ yttade han till Strömsund, där han nu vistas mitten slutar skrivelsen med att som sin bestämda mening ut-

hos en dotter. Amqvist lärde sig i unga år till skräddare och tala. att en utvidgning av gymnasiet i Östersund skulle inne-

var verksam i detta yrke en längre tid. men på grund av att han bära en åtgärd. som komme att gynna staden på landsbyg-

ansträngde sina ögon för mycket med detta arbete, måste han dens bekostnad och skulle klart strida mot riksdagens och

sluta. Han var sedan i många år verksam som tillsyningsman regeringens klart uttalade önskemål om, och dokumenterade

och skdgvaktare vid skdgsavverkningar intresse för. att skapa en levande och konkurrenskraftig lands-

bygd.

Femtiotalet fartyg ligger instängda i Vänern. Halv fabrik
sopad i älven när ett jätteras inträffade i Göta älv vid Lilla l_)ödSfIl||

Edet, Nära 2,000 meter av stranden irsvgnn, Risken är stor Årlkßffll Laurenlia B8Cl<lUl'ld, H3VSnåS, hal' avlidit l en ålder av

för nya ras, 93 år. Hon var född i Havsnäs, där hon varit bosatt hela sitt liv.

Vigda
l Ströms prästgård vigdes på onsdagen Reino Tapani Rintala

och fröken Gerda Laura Eriksson, båda från Alanäs. Vigseln
förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Hemmasegrar i pistolskytte för Strömsund
Ströms pistolskyttekrets anordnade på annandag pingst täv-

lingar på nya banan vid Jägarhyddan, varvid det blev hemma-

seger i de båda klassema individuellt. G Nilsson vann högre

klassen och Margit Nilsson den lägre. l lagtävlingen blev _.,

Strömsund tvåa. 15 poäng eñer F 4.

Årsavslutningi Strömsunds samrealskola
Samrealskolan i Strömsund höll årsavslutning på lördagen med

inramning av sång och musik av skolans elever. Skolans in-

spektor kyrkoherde Gunnar Berg avslutade med ett tack till
både lärare och elever. Följande elever har tilldelats penning- Laurentia och Anders Backlund
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md* CIRKUS ROLANDO
En DOTTER Två dagars gästspel i

Dagny och Kalle Svensson STRÖMSUN |)
f- ^bfh°mSS°“ MIDSOMMARAFTON

Harbäcken den l0/6 1957.

l Examina
AUKTION | HILLSAND Småskollärarexamen har avlagts i Lycksele av bl. a. Agda

vrd rndsbergs bnnrnern lördagen den is juni rned början id. 1 1 R“ß““'SS°"- 5"Ö'“-
genom frivillig auktion försäljes div. möbler, såsom bord, sto-
lar, byråer, sängar samt gardiner, matsilver, porslin. en del ski- Kalkbergets vâgsamtllighet
dor (för bam), hyvelbänk m.m. Kaffe och bröd serveras vid i Havsnäs har hañ årssammanträde. Till ledamot och ordfö-
bamhemmet under dagen. rande omvaldes Harald Söderlund. och till ledamot och kassör

El-“S FORVALTNINGSRÅD nyvaldes Ame lsacsson. Beslutades att av intressentema ut-
taxera 5.000 kr. Av styrelsen upprättat vinterväghållningskont-

Dödsfall l4/6 l957 rakt. som godkändes. skulle tillställas Vägförvaltningen. där-
l en ålder av 54 år har fru Karin Jönsson, maka till lantbnikaren est icke kontraktering med nuvarande entreprenören kommer
Anders Jönsson, Stamsele. avlidit. Hon var född i Stamsele till stånd.

och har hela sitt liv verkat och bott där. Fru Jönsson var utbil- få -T_“'__'____
dad sömmerska.

Födcbedagar
50 år fyller på måndag fru Soa Nilsson, född Hellgren, maka
till lantbrukaren Olle Nilsson, Strömsund. Fm Nilsson är född :""""'”°
i Vilhelmina och kom tidigt ut i förvärvsarbete. På l930-talet
kom makama till Ström, där de inköpte Finnånäsets gård i Öjam.

VATTUDALS SPELEN

MIIBOMMARVECKAN
den 2l-22-23 juni

HOLMPARKEN
Dans på två banor lfv från Kalkbergsursikten Havsnäs

till
GUNNAR JAERNS, ÅKE JÖNSSONS orkester Månssons Bilstation i Ulriksfors

och JACK RUNES kapell har upphört och övergått i TAXI STRÖMSUND.
varför alla bilbeställningar

GUNNAR GRAHNSTRÖM presenterar fr.o.m. den 20 juni 1957 rekvireras hos

Morbror Ruben Taxi å teL 63, Strömsund
och Gamla såväl som nya kunder hälsas välkomna!

Miss Wor|d_kand_ ULLA EDIN Ambulanskörningar och passning dygnet runt.

JAN LINDBLAD * SIM, RAG och MISS POLLY
AKROBATER Svärds Tivoli Födelfdß'

5ERv5]§1N(; TQMBOLQR 93 år fyller på fredag Petter Danielsson, ålderdomshemmet.
Tullingsås. Han är född i Lillviken och flyttade med tiden till
Ström och uppodlade ett mycket stenigt torpställe vid Gärd-

Dödsml viken vid Ströms Vattudal och tog då hand om sin gamla mor.
Skomakaren Sven Olof Olsson, Strömsund, har avlidit | en Han gme sig Sedermera med Anna Agata från Vhelmma men

ålder av 74 år' Ha" var född i Öjam och har vari' b°Sa“ bådei är nu änkeman sedan många år tillbaka. Hans huvudsakliga
Flykälen och Storåbrånna. Vid sidan om sin skomakerirörelse Sysselsättning har vam Skogs_ och onningsarbem
hade han även jordbruk i Flykälen. De senaste sex åren var
han bosatt i Strömsund.

Bil- och fritids- kostymer
Jor¿ßsmmg.r Helfodrad jacka för damer 68:- för herrar 78:-

l Ströms kyrka jordfåstes på söndagen musiklårarinnan Ruth Fndskmtym' mans bomunstwms
Sandell. Kyrkoherde Gunnar Berg fönättade jordfästningen Jêcka ]9:50_ Hel kostym 47::
den ennrnde därvid dnr den berrgangnne nnknyrning nu Hm- P'“'“'S'“* °°h b'"'g” SÉ““°S'°"°'äd°'
sand dar hennes fdr, pasrnr Mienaei sanden, nrfzsrde sin live- _'-^GERK°"
verk på Fridsbergs bamhem. STROMSUND ' Tel' 670
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Födelsedagar 2 I /6 1957 Dödsfall

50 år fyller på söndag hushållerskan Märta Svensson. född Hemmansägaren Sven Svensson, Högbynäs. har avlidit i en

Näslund. Lillviken. Alanäs. Hon är född i Lillviken, där hon ålder av 82 år. Han var född i Högbynäs och härstammade från

sedan varit bosatt. en släkt som har gamla anor i den avlidnes bygd. l sin ungdom

lärde han sig till skomakare, en sysselsättning som han äg-

Succe för Vattudalsspelen nade sig åt så gon som hela sitt liv, vid sidan av skötseln av

Vattudalsspelen i Strömsund inleddes på midsommarañonen. sitt jordbmk. l yngre år var han under många år fjärdingsman

då omkring 2.300 personer samlades i Holmparken. Visst var och skiesgodeman. Han har varit mycket anlitad i det kom-

det något för kyligt i luften. men det uppknäppta sätt Gunnar munala. Under lång tid var han kommunalfullmäktige- och

Grahnström presenterade gamla strömsundsbor gjorde. att man kommunalnämndsledamot samt ledamot av fattigvårdsstyr-

glömde kylan. Alla har naturligtvis sett och hön talas om elsen.

strömsbygdens egen son. Yngve Gamlin, men ingen hade sett

honom uppträda på en scen i Strömsund, sedan han amatör- §|rpgsp|¿rm|¿p|pi1*§“p

rnasslgl n1°dV°rkad° l sln llelnblfgd- An nan nn fångade allas Ett nytt blad i Täxans historia skrevs under midsommarveckan,

nJarlan» när nan npprradda s°n1 rn0rbr°r Raben eller sdrn en då skogsvärdsstyrelsen, med en arbetsstyrka på cirka 45 per-

ranlrsnrldd Prdfessdr- Var lnre nagdl an ldrnndra slå Över- soner. började arbetet med den nya plantskolan. som till största

Några- s°rn ÖV°rraskad° Odn Cnarlnerada Pnblllran rllrrlgr- Var delen ligger på Mattias Jönssons hemman i Täxan. Plantskol-

srrdnlsbdlna fran Operan- lngar Erlkss°n'0lln ddn Bangr We' ans totala areal kommer att utgöra omkring 10.5 hektar. Som

stin. Till sist uppträdde de i en duett. och det var tydligen den första etapp 5 arbete; har en dryg hektar besrms med cirka

sången, som de fångade publiken helt med. Publiken, särskilt 330_0()() p|am för pmSkp|rrirrg_ som arberspbjekr för bygger, är

srrönlsnndsbnrna- lrnnda äV°n gladJa slå år an Srrdnlsnnd nar ett sådant företag särskilt välkommet, eftersom det är huvud-
en värdig representant att sända till London, när miss World Sakgep ungdom och kvirmg arberskra som kommer an Sys-

skall koras. Fröken Ulla Edin hörde till de f.d. strömsundsbor, Se|Särras_ p|am5kp|arr kommer an Stå under överrrrseepde av

som medverkade i Vattudalsspelen. Hon är visserligen inte jänsskpgvakrare per Tejbp i 5rrÖmSupd_ Ti" nästa vår beräk-

född i Strömsund, men hon har växt upp och har sitt föräldra- nas rie första p|amr,rpa gå ut
hem där. Försäljaren Bengt Backström, numera bosatt i Skel-

leeå, påminde om sin konst att deklamera Soldatgossen. Till Midsommar'-är iManßer

lnYggl°°dJan l Strömsunds lslldclreylag» Rdlf Karlssdn- ClYd° På midsommataonen hade man ordnat en trevlig fest i Alanä-

Tllnrsssdn dan -l°lln'Erllr Enllrssdn-nade nan nagdlrlldlgl Över' set. Man reste majstång och roade sig sedan med dans och

mskende- Hen överlämnade nämligen Sem gåva från Skellef- lekar. Kyrkoherde fans Haisius han en ai nu den stam sonmm-

raa lFK en lsn0°l<°)'l<lnl7banll dern Vardera dan °n lnbJ“dan rlll högtiden. Det förekom även servering. och behållningen av

en kostnadsfri träningsvecka i Skellefteå. den Ska" r¿||fa||a de var-.föras v¿rd_

För det spexigare inslaget under kvällen svarade folkskollä-
rare John Eriksson och köpman Tage Månsson. De uppträdde

nämligen som fursteparet Grace och Rainer. Att de lyckades Fdddsedagal'

framgick av applådema. Det blev även åtskilligt med spex, när 50 ar fYll°r Pa °nsda8_ angnarsmaslrlnlsl EsbJÖrn Ûldfssdn-

Gunnar Grahnström fick några ur publiken upp på scenen för Alanäsel- Han är lödd l Sldmäsuddeln Östra Ha'/Snäs °°h är

att hjälpa till med underhållningen. för närvarande anställd vid Ångennanälvens flottningsföre-

Även under de två övriga festdagama har Vattudalsspelen nlng-

bjudit besökama på en hel del underhållning. Det förekom

även sådana idrottsevenemang som spännande racerbåts- viga
tävlingar och fotboll. Vattudalens båtklubb hade på midsom- 1 Ströms komminisrergårrl vigrres pà mirisommaraon |ager_

maldffgen klubbmästerskap' °°h seglare" blev Eve" Gustafs' biträdet Kjell Gösta Forssén och telefonisten Barbro Back-
son, Ostersund. Som gästande fotbollslag spelade Lycksele |und_ bara från Bmigàrdr 5rrÖmsun¿_

lF~ Rörledningsmontör Rune Funseth och sjukvårdsbiträdet Anna

Strömbäck, båda från Gärde.

Chauör Ture Elias Näsström och fröken Gun Astrid Svens-

son, båda från Risselås.

Födelsedagar
50 år fyller på lördag droskägare Jöns Nilsson. Täxan. Han är

född i Täxan. Sin föräldragård övertog han för många år se-

dan. Droskrörelse har han drivit en lång följd av år.

50 år fyller på söndag vägarbetare Ture Gradin, Harbåcken.

Jubilaren härstammar nån Älvsele, Ångermanland. Till snöms-

bygden kom han med sina föräldrar redan som helt ung. Han

bebor med sin familj sin föräldragärd. Som vägarbetare har

han varit sysselsatt sedan sin ungdom. Han är fackligt och

politiskt intresserad. Styrelsen för sin fackliga organisation

"Morbmr Rube" Ü y"gl'e Gdmll" har han tillhört som sekreterare i många år.
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Fame Tullingsås ålderdomshem utbygger med Zl platser
E Ströms kommunalfullmäktrge hade på söndagen en föredrag-
" son ningslista av mammutformat. Den upptog inte mindre än 67

Gnnnel °°n B° Nmdlund ärenden men de avverkades snabbt det tog inte mer än en
född Bin ergn timme och tjugo minuter. Praktiskt taget hela vägen gick det

Alanäs den 25/6 195 7 enligt kommunalnämndens ritningar och utan några egentliga

Dammbygget i Sporrsjön startar.

på Vänstra Stranden av Spmrsjöns utlopp i Faxälven har det l met i Tullingsås. Vid sammanträdet hälsades Malte Gradin
dagarna växt upp en bamckstad av rödmålade längm* där man som utsetts till ny ledamot av fullmäktige eer Karl Olofsson
jnslärl färd med an nytta in möbler °°n umlstning' Om några välkommen av ordföranden, riksdagsman Sigfrid Jonsson
da l(llSl(ål(C flkfl 'häå II data - -- -

debatter. Bl. a. löste man nu frågan om ytterligare platser för
åldringsvården på så sätt, att en utbyggnad skall ske av hem-

ga” 3 ns a ements ° ymun _n ra se n lfråga om anslaget till Stroms prstolskytteklubb uppstod det

nu med an bygga en reglenngsdamm' Sp°"S-l°ns andra' B°nåt ett meningsutbyte, där t. o. m. atombomben figurerade. Det
ett 50-tal man kommer att sysselsättas, och arbetena beräknas blev votering, och i enlighet med kommunalnämndens förslag
pågå en par ån Tmalknstnaden för anläggningen går på 2°75 fick klubben 350 kr. med 18 röster mot 9. l ålderdomshems frå-
miljoner kronor. Det behövsen andra damm, eftersom Sporrsjön gan b|eV det en kon debatn

är originell nog att ha två utlopp, det ena genom Faxälven och men resultatet blev an ne av
det andra genom Vängelälven, fast de så småningom möts Socialnämnden frannagda

'gen skissritningama till den pla-
nerade tillbyggnaden i
Tullingsås enligt tvåplans-
system med 21 vårdplatser i

enkelrum godkändes. Kost-
nadema har beräknats till
490.000 kr. eller 23.300 kr pr
vårdplats. Det beslöts också
att fr.o.m. läsåret 1957/58
övergå till avgiftsfri under-
visning vid samrealskolan.
För ökade kostnader under
innevarande år anslogs 2.000

9 kr. Malte Gradin
1»

L
Födelsedagar

Medelstort sto försvann på söndagen ån betet å ]iv_

Öbrännans skog i Ström. Av blandras. mörkröd. hängman. 75 är fyller den 9 ds lantbr. Carl Olof Näsström, Ringvanner

nmmerbrö' i smmseleforsen 92 år fyller den 9 ds fru Maria Jakobsson. född Ersdotter,
Strand.

Fölllorat 85 år fyller den 9 ds f. lantbr. Nils Svensson, Högbynäs. Han
“AST är född och uppväxt i Högbynäs, där han också bott i hela sitt

med en knöl på bakersta revbenen på vardera sidan. Hän- Han är född i Rjngvagmeg, närma,-e bestäm; på en gamma| S|äk1-

Våd6lS0ålCl- 5 HillS8Ild eller 3 SÖdl'8Öl1I1- gård, som han i ungdomsåren övertog efter sin fader. Näs-
ström har genom åren blivit en i skilda sammanhang anlitad

Födelsedagar 3/7 l957 förtroendeman. Han tillhörde sålunda ända från 1918 och am
80 år fyller den 5 ds Karolina Hallkvist, Henningskälen, Hon till kommunsammanslagningen kommunalfulhnäktige iAlanäs,
är född i Storåbränna, Laxsjö, och lärde sig som ung till söm- och vidare har han varit stämningsman, skiesgodeman i ett

merska. Hon har bott på olika platser, bl. a. i Kärrnäset. 35-tal år samt varit ledamot av en rad andra kommunala nämn-
50 år fyller den 6 juli lantbr. Rudolf Blom, Hillsand. Han är der. Han är vidare ledamot av kyrkofullmäktige i Alanäs och

född i Hillsand, där han i uppväxt- och ungdomsåren ägnade har tidigare även tillhört kyrkorådet.
sig åt skogs- och lantbnrksarbete. Sedermera övertog han den

lantgård i Hillsand, som han numera innehar och brukar. Vin- Spdmansstämma
tertrd ägnar han sig åt skogsarbete. Kommunala förtroende- å ASPUDDEN Strömsund
uppdrag har under årens lopp lagts på hans axlar, bl. a. r Ströms _ _

kommunalnämnd. där han sedan många år är ledamot av val- l3_l4-'ull
nämnden nå nnen Ett 100-tal spelmän
80 år fyller den 7 ds f. hushållerskan lngrid Jansson. Havs- från Jämllad Och Häfledaln dellagef-
näs. Hon är född i Lillviken.. Sedan något år tillbaka njuter hon SPELMANSKVALL
sin ålders ro och vila på ålderdomshemmet i Havsnäs. vid I-lembygdggiy-den

50 år fyller den 7 ds jordbruksarb. Leonard Sjöberg. Ölm. Han SPEL Upp_Spe|em5n¿
är född i Älghallen men kom som lillpojke till Ölm, där han Lenann Göran O|sSon_Fö"inger
sedan ägnat sig åt jordbruks- samt delvis även skogsarbete.
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Dödsfall För 14 år sedan lades den första "grundstenen" i fonn av en

F. folkskolläraren Per Johansson, Strömsund. har avlidit 66 år tomt. som handlanden Per Bäckström i Högbynäs skänkte som

gammal. Han var född i Solberg. Hammerdal. tog folkskollärar- en hedersbevisning åt sin moder. Därtill lade han 500 kr som

examen i Hämösand l9l4 och tjänstgjorde i Hoverbergs. Högs grundfond. och genom många andra gåvor hade denna fram

och Näs skolor innan han l9l 8 kom till Strömsund. där han till l954 ökat till nära l6.000 kr. Då ansåg man sig också ha

stannade för gott. och där han inte bara varit en uppskattad kommit så långt att man kunde börja bygget. Sedan har många

skolman. utan även genom sina insatser i det kommunala livet frivilliga krafter medverkat till den byggnad som nu stod klar

och i föreningslivet skrivit sitt namn i Strömsunds historia. för invigning. och som högbynäsboma har all anledning att

Han hade bl. a. varit med både i kommunal- och municipal- känna sig stolta och belåtna över. Massor med frivilligt arbete

rllmäktige och länge varit ordförande i municipalstämman och har utförts av intresserade bybor och andra intresserade över

brandstyrelsen. Han startade skolbiblioteket i samhället. och allt i Alanäsbygden.Byggnadskommittén har bestått av Per

han tog initiativet till och bildade manskören Strömkarlen. Hans Olsson. ordf.. Per Bäckström. Per Johansson. samtliga

konstnärliga intressen ledde honom i yngre år till tecknings- Högbynäs. samt J. A. Lindberg. Lillviken. och de som slagit i

studier i Wien. och han tjänstgjorde även en del år som teck-
ningslärare vid Strömsunds re-

alskola. En följd av den konst-
närliga begåvningen var väl
även hans intresse för att knyta
ryor, vilka av expertisen ansågs

synnerligen fömämliga. Under
senare år hade han varit en av

de drivande krafterna i

Strömsunds bridgeklubb som

dess ordförande. lnnan ÖP:s lo-
kalredaktion öppnades, var han

tidningens ombud i Strömsund
under tio år. Per Johansson

Holmparken Strömsund
LÖRDAG kl. 21-01. SÖNDAG kl. 20-24. direkt fi-ån sin

tumé i England och Tyskland kommer den jättepopulära
ARNE EWALDS SHOW (6 glada godtemplare)

m. ”Vanja med luggen” o. Lennart Rådbergs kvintett
Dans, Scenuppträdande lördag kl. 20.30. söndag kl. 22.00

Lördag kl. 24 - Skattkistorna
Servering. Tombola. Chokladhjul.

Tingvalla - Fotboll
Söndag kl. 13.00 IFK Strömsund- Godtemplama
(Spelare uttagna ur Jämtlands norra distriktsloge)

Campingplats vid Näsvikens badplats o. Hembygdsgård
- Väl mött till en trevlig helg -

IFK Strömsund Logen 655 Norrskenet

Vandalisering av turisthydda i Havsnäs 8/7 1957

de flesta spikama är måhända byggmästama Erik Samuels-

son. Högbynäs. och Elof Strömqvist. Ringvattnet. samt

byggnadssnickaren Amold Nyman. Högbynäs. Folkskollärare
Birger Ahlkvist. Högbynäs. har kontrollerat att arbetet gått

riktigt. l runt tal 56.000 kr har byggnadskostnadema uppgått

till. och de har finansierats i huvudsak genom nära 26.000 kri
gåvomedel samt l8.000 kr i fonn av skänkt virke och bygg-
nadsmaterial. Det var alltså inte underligt om alla ville vara

med på ett höm när invigningsdagen var inne.

Bönhusel i Högbynäs och en av bjggmâstarna
Erik Samuelsson

Misshandlad i Ström bestals på plånboken
Strömspolisen utreder f.n. en mindre misshandelshistoria i

Muråsen. Händelsen inträffade på fredagskvällen men anmäl-

des till polisen först på lördagen. En yngling boende i Mur-

Kalkbergsutsikten i Havsnäs har vandaliserats. Bord. bänkar åsen hlflde fån besök av en kanlml från en angränsande by'

och en spis har kastats utför berget. fönster sönderslagits och Amagllgen l Samballd med âpntfonänng hade dfmne_ lfallal

besöksboken har klottrats ner och förstörts. Hyddan på Kalk-
berget, som nyligen reparerats. uppfördes för era år sedan av

en enskild person. och överlämnades därefter till Svenska

Turistföreningen. Platsen, som genom den storslagna utsik-
ten är uppskattad som utyktsmål. besökes årligen av ett l .000-

tal turister.

Gäster från när och fjärran när Högbynäs bönhus invigdes
Det blev en talrikt besökt högtidsdag när det nya vackra bön-
huset i Högbynäs invigdes på söndagen. men så hade man

också väntat nära nog ett 20-tal år innan den stora dagen

kunde celebreras. Det är nämligen så länge sedan de första
planema på en lokal i Högbynäs kom att ta forrn.
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muråsbons syster för “tattarjänta“. Detta hade till följd att

muråsbon gav sin antagonist några ordentliga smällar, varpå

han låste in honom i en kammare över natten. När den miss-

handlade på lördagsmorgonen kvicknade till. upptäckte han

att ur hans plånbok försvunnit omkring 200 kr.. varför han

anmälde saken till polisen. Samtidigt är emellertid muråsbon

spårlöst försvunnen.

Födelsedagar
85 år fyller fru Alma Samuelsson. f. Eklund. Högbynäs. Hon är

född i Alanäs men kom vid giñermålet i unga år till Högbynäs.

där maken var lantbrukare.
50 år fyller den l0 ds fru Helmi Lario. f. Lehtinen. Strömsund.



.Iordßstningar
l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen änkefru Maja Brita
Sjöström. Öjam, och jordbruksarb. Nils Backlund, Bonäset.
Komminister Lars Lövsund förrättade jordfästningama.

Rök röjde Ulriksforsrymmare 10/7 1957
Ingen rök utan eld, tänkte tydligen de två hammerdalspoliser,
som på tisdagsfönniddagen grep de två förrymda intemema
från Ulriksfors fångvårdsanstalt, f. ö. de första rymmama från
den nya fångvårdsanstalten. Från en lada i närheten av Fager-

Sex Brinnlundare på spelmansstämman i Strömsund
Ett aggprytt och soligt Strömsund invaderades redan på lör-
dagen av de många spelemännen. Det började med årsstämma
Eñer årsmötet tågade man i kortege genom samhället till Asp-
udden, och då man kom in på scenen där, klämde man i med
Jämtlandssången. Gunnar Grahnström hälsade välkommen.
vareer följde uppträdande av olika spelmän. Först på plan
var i detta fall en uppsättning av två generationer i fonn av sex
Brännlundare. mantalsskrivningsort Hammarstrand. Där var
vidare granna Maria Hallström. Strömsund. som berättade på

dal syntes rök. och när polismännen kom in i ladan satt de två jämtmål, Albin Nilsson, Tullingsås, med sitt tvåradiga drag-
intemema vid en “lägereld'°. Rymmama gav sig utan motstånd. spel. och violinisten Ruth Johansson. Ragunda, som tillsam-
Vid förhören på tisdagseñenniddagen erkände de utan om- mans med Sverker Hansson. Östersund. spelade “Anders
svep era inbrott och stölder, som de hunnit göra under den Mårsas vals". Sonja Lindgren från Södra Öhn sjöng på äkta
relativt korta friheten. De hade bl. a. tagit tre cyklari Ulriksfors, jämtmål _ Som en värdig avslutning samlades man på scenen
vilka de sedan bytte i Näsviken, Tullingsås och slutligen i

Hallviken. l Strömsund hade rymlingama innan de fortsatte
mot Hammerdal, förutom inbrottet i kiosken i Näsviken. även
gått in bakvägen genom den olåsta dörren till bilverkstaden
och på verkstadskontoret tillgripit en portfölj och en del pengar.
Vid Grand Hotell i Strömsund hade de försökt stjäla en parke-
rad stockholmsbil. men resignerat inför det stöldsäkra ratt-
låset på bilen. sedan de öppnat sidorutan. En i bilen förvarad
kamera hade de däremot tagit med sig. Ägaren kunde senare få
tillbaka denna. Den moped de sedan stulit i Tullingsås hade de
lämnat i Hallviken. och där stulit två cyklar. l den stulna port-
följen hade de vid kioskinbrottet plockat ned cigaretter och
choklad. Chokladen hade de ätit upp efter vägen, varför det
inte var någon större svårighet för strömsundspolisen att följa
rymmamas spår. eftersom de här och var kastat karamellpap-
per eer sig.

Födelsedagar
75år fyller i dag fm Anna Samuelsson, f. Eklund. Högbynäs.
50 år fyller änkefru Linnéa Jönsson, f. Persson, Storriset,
Lövberga. Hon är bördig från Dorotea i Lappland och kom för
ett 25-tal år sedan till Storriset, där hon då gie sig med lantbr.
Anders Jönsson.

Strömspojke skadad av elströmsledning
Vid ett olyckstillbud i Risselås på lördagsmorgonen råkade 12-

årige Per-Erik Engberg, son till fru Blanche Engberg, Risselås,
komma i beröring med en elströmsledning och skadades. Man
var sysselsatt med målning av en byggnad, och i ett obevakat
ögonblick hade pojken klättrat upp på en stege samt ngrat på
isolatorema och ledningen. Pojken föll ner från stegen, ca fyra
meters höjd, och förlorade medvetandet. Han hämtade sig dock
ganska snart. tillkallad läkare kunde konstatera att han inte fått
några svårare skador, vare sig av strömmen eller fallet från
stegen.

HSB-förening bildad
HSB:s Bostadsrättsförening Häggen. Strömsund, har till än-
damål att. eñer förvärv och uppförande av fastighet (-er) inom
Strömsund, förvalta nämnda egendom samt att däri åt vissa av
sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under
nyttjanderätt för obegränsad tid. Styrelsen, som har sitt säte i

Strömsund, utgöres av J.M. Anderzon, Erik Elmar Östberg,
Sixten Näsström, Sigvard Nilsson och Olle Hammar. samtliga i
Strömsund, med Bror Nilsson. Tullingsås, Anna Lovisa Råd-
ström och Linnéa Roos. båda i Strömsund. som suppleanter.

och spelade Jämtlands brudmarsch. Söndagens stora spel-
mansstämma måste på grund av regnet förläggas till Ströms
folkskolas matsal, i stället för till den förträffliga friluftsscenen
vid hembygdsgården på Aspudden, som annars vikits för de
I 10 felomas fest, och som nu lite inofciellt invigdes. De som
förlorade mest på lokalbytet, näst arrangörema. som nog gick
miste om någon tusenlapp i inträdesavgi, var utan tvekan
den publik som av utrymmesskäl ej kom in i folkskolans loka-
ler. Nu blev det bara ett par hundra ivrigt lyssnande själar, i

motsats till de nära 800 som på lördagskvällen infunnit sig på
Aspudden vid den träff, som egentligen mera var till spele-
männens ära. Där var dessbättre vädrets makter mera vänligt
inställda mot arrangörema, eersom regnet började först vid
9-snåret på lördagskvällen, och överlärare Stig Lander i Ströms
hembygdsförening tolkade nog stämningen ganska rätt när
han i söndagens välkomsttal sade, att man var glad över att få
ordna stämman och att så många spelemän hörsammat kallel-
sen, men ledsen över det dåliga vädret och att det nu kommer
att dröja länge innan nästa gång man fär stämman till Ströms-
und.E:

En sextetr spelemän från Srröm.
tv. Per Alvebo, Karl Olowsson. Sven Hallström,

Torsren Blomberg, Carl Närsjö och Göran Grindeffors

STRÖMSUND
GAMMELDANS PÅ LOGI-IN vid Hembygdsgården

onsdag kl. 20-24 Musik: STRÖMSPÖJKAN
Servering i storstugan
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Biltestning i Strömsund
Strömsund har haft besök av MHF:s testbuss. Norra Jämt-

Flatas ”galoscher” I0-årsjubilerar
I Strömsund har man bland mycket annat en ganska aktiv båt-

lands lokalavdelning av MHF och Ströms polisdistrikt hade klubb. Vattudalens båtklubb, som bildades I947. Den började

inbjudit ortens bilägare för testning av vagnamas trafiksäker- ganska blygsamt, men har under sin 10-åriga levnad hunnit

het. Av 30 testade personbilar befanns cza S0 proc. vara behäf-
tade med mera betydande fel. 20 proc. med mindre fel. medan

30 proc. var felfria efter enklare justeringar. Tesmingen upp-
skattades livligt och troligen kommer besöket att upprepas till
hösten.

Födelsedagar l7/7 1957

med en hel del. Klubben startade med l2 lätta s. k. passbåtar.

berättar ordf. Ame Roos. och senare skaffade vi oss sju racer-

båtar. ett antal som senare utökats till 9. Redan samma år hölls
också två tävlingar. Men 1949 var ett betydligt livaktigare år.

då inte mindre än fem uppvisningar gavs, och 1950 hölls en

båttävling i Strömsund med deltagande av bl. a. svenska mäs-

tama brödema Han'y och Bertil Hellström samt Gösta Rohlén.

Han är född och uppväxt på den lantgård i LÖVÜCFS3 S°m han hade det goda resultatet att 103 båtägare anslöt sig. berättar
i yngre år övertog efter sin fader.

Zakarias Backman med systrarna Julia och Märta

Dödsfall
F. städerskan Anna Larsson, ålderdomshemmet, Tullingsås,
har avlidit eer en tids sjuklighet. Hon var född i Södra Öhn
den 21 juli 1877 och skulle alltså instundande söndag ha fyllt
80 år. I ungdomsåren var hon under ett 20-tal år anställd vid
bryggeriet i Strömsund och därefter arbetade hon många som-

rar som bl.a. kokerska på Ströms vattudals båtar.

Lantbr. Erik Svanberg, Södra Öhn, avled natten mot torsda- "
gen, nära 50 år gammal. Han var född i Södra Öhn där han hade

ett jordbruk.

Skyfall dränkte Strömsund. Meterdjupt vatten i källare.
“Århundradets värsta oväder” i fomi av åska och skyfall drog
på fredagsfönniddagen fram över Strömsund. På några få mi- l

nuter förvandlades huvudstråket Storgatan i municipal- '

samhället till en stor vattensamling, där roddbåtar varit det \
bästa transportmedlet. Skyfallet pågick närmare en timme. Bi
lama fick fonnligen plöja fram genom det decimeterdjupa smut-

siga vattnet. Flera fastighetsägare fick sina källare fyllda av

”syndaoden“. Värst hemsökt blev Månsson & Olssons fast-

ighet, köpman Jonas Amcoffs fastighet och Dahlmans affär.

Dessa affärer har sina lagerlokaler i källarvåningen, där vat- 31
tenståndet uppmättes till över 80 cm. Likaså var förhållandet i

Stockholmsmagasinets källarlokaler i nya HSB-huset, där ett
betydande klädlager förvaras. Även hos Erikssons foto, med

ateljén och mörkrummet inrymt i samma källarvåning, trängde
ansenliga vattenmängder in och vållade skador på en del ut-
rustning. För att klara av den brydsamma situation som upp-
stod måste brandkåren ingripa och länspumpa de vattenfyllda
källamtrymmena. Hur stora skador vattnet förorsakat är ännu

ej fastslaget, men det torde röra sig om skador för l.000-tals
kronor.
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hr Roos vidare. Detta var närmast föranlett av behovet av en

båthamn. Apotekare Malmqvist var den stora drivkrañen, och

resultatet kan nu skönjas i och med den båthamn som är under
tillblivelse i Strömsund. Några speciella planer för framtiden
har vi inte. men på l0-årsdagen kan vi på goda grunder hop-

pas på fortsatta framgångar för klubben. Nu senast gjorde vi
ett lyckat framträdande i Vilhelmina. med topplaceringar för
kvartetten Evert Gustafsson. Bruno Olsén. John Nygren och

Bosse Eriksson. Det ser onekligen ut som om intresset är på

god frammarsch. slutar den energiske klubbordf. Ame Roos

som jämte Gustav Lundholm (sekr.) och Rune Gunnervall (kas-

sör) utgör styrelsen i den l0-årsjubilerande Vattudalsklubben.

-Lä . 3:, . fw
minä., -

+.'

Bruno Olsén

I-“örlde

Vår DOTTER Eva
Maj-Britt och Börje Sandström
f. Thömlund

Strömsund den l9 juli 1957



Sommarfesti Havsnis Ny rymning från Ulriksfors
Nännare 200 personerfrån 5 till 86 årdeltog på söndagen i den En ny rymning företogs natten mot tisdagen från fängvård-
traditionella sommarfesten, de s.k. "Bergaspelen” på Kalk- sanstalten i Ulriksfors. Det var den andra rymningen på tre
berget i Havsnäs. I år inledde kvartetten ”intim” från Karl- veckori anstaltens koita historia. Även denna gång blev emel-
skoga festen, och presenterade några uppskattade sångnum- leitid friheten endast några timmar, eftersom intemema redan
mer. Därefter följde violinmusik och dragspelsmusik som ex- vid 8.30-tiden på tisdagsmorgonen var infångade. Den ene
ekverades av värden, direktör Erik Nilsson från Eskilstuna, återvände självmant några timmar eñer rymiiingen, medan den
och i övrigt föröt den vackra högsommardagen i bästa stäm- andre, som skilts från sin kamrat, greps en timme senare av två
ning med sedvanliga tävlingar. 86-årige Anders Edler, Havs- man ur hammerdalspolisen i Tännviken, några kilometer söder
näs, visade i tävlingssammanhang att gammal är ändå äldst, om Ulriksfors. De båda intemema hade gemensamt företagit
genom att ta hem första priset i de äldstas klass. Kyrkoherde rymningen vid midnattstiden, och osedda tagit sig ut från
T. Halsius avslutade sammankomsten och allra sist framträdde området. Till fots tog de sig till Strömsund, där de vid torget
åter kvartetten lntim. försökte "låna" en där parkerad men låst bil. De hade redan

tagit sig in i bilen, men av någon anledning blev de emellertid,
31 grader varmti Långåsen sedan de tagit plats i bilen, störda i sitt förehavande av bilens
Rekord i fråga om värinegrader torde lantbrukaren Jöns Lars- ägare. De lämnade bilen och sprang från platsen i riktning mot
son i Långåsen kunna ståta med. Han avläste nämligen på jämvägen. Ägaren vågade emellertid inte ingripa, eftersom
måndagen3l,5 giaderiskugganpåsin termometer. lYxskaftkä- han såg att den ene av männen tog innanför rocken, varför
len samt Strömsund hade man närmare 30 grader i skuggan. han misstänkte att mannen möjligen irmehade skjutvapen. Han

lannade därför Strömspolisen som omedelbart upptog spa-
FMe|”¿.g". 26/7 I957 ningen, och i sin tur larmade angränsande polisdistrikt samt
75 ¿|. fynerj-°rdbmksa|.b_ Jöns An¿erss°n_ -I-u"ings¿S_ Han är ordnade med spärrar vid alla utfartsvägar. Tydligen anade
mid 5 -I-u"ings¿s_ under mànga àr var han anstäm som J-0r¿_ männen detta, och de gick utefter jämvägen tillbaka mot

bniksarbetare och rättare vid Ströms sockens ålderdomshem i Ul"k§f°fS~ emenemd de" °"° k°mm't på bättre Éankaf °°h
-I-ul|ings¿s_ gått tillbaka till anstalten. Den andre fortsatte att gå jämvägen
50 ¿|. fyner fm Mary Elisabet Edehamman mid Mattsson, irikming mot Hammerdal, men vid Tännviken några kilometer

Jonsgård. Hon är bördig från Rossön i Ångennanland och Söder °m Ulñk5f°rS° där två man mhammerdalswlisen mötte'
maka ti" |amb|__ E_ R_ Eæhamman var det slut på friheten för honom. Av de båda rymmama, som

båda var från non'a Sverige, hade den ene bara en månad kvar
slam iv d le av en straïid på 8 månader, medan den andre nyss börjat01!!! lthl I n

. . _ _ . avtjäna 14 månader. Bådaärdömda för stölder, rattfyllen m.m.Årets ottiiingariStröms Vattudal befinner sig just nuislut- Vd _ frå I h d d .n. b . d . .la
_ . _ i rymningen n ansta ten a e e gjo in rott i et civi

:redan od: dšgama iår boïïlïštzma Tide slstçetmåmer klädförrådet och där tagit sina civila kläder. Som en kuriositet
äpen un er tröms ron ( a e oc otogra ra e av

. _ kan nämnas att de efter rymningen vid torget i Strömsundmånga tunster) mot Ulnksforsdammen, där stockama sedan träff tmed västerbon li å vä ti"
dansar genom rännan och försvinner i forsens skummande . an a . .e po S' _ p gf b _ F älv Omkrin 2 5 m.l.onel_ Ham har Ulnksfors med en töipassning dit. Och som intet ont anande
:ldaenn 'otjni|'1genaxpàbšrjådes för ga :vä "lånad" I P |äm_ frågat efterå\lf1ägen mt:eUllri(li<sfors-anstalten varom det givetvis

nat Vattudalen, trots att stormar på sjöar och dålig vattentill- 'me var sv an ge S e

gång gjort sitt bästa för att sätta en käpp i hjulet för ”skogens
gröna guld” på dess väg mot kusten. Men ottiiingschefen L. Födelsedagar
H. Martini i Strömsimd har dock en viss anledning att känna 50 år fyller den l aug. chaufför Alvar Olsson, Strömsund.
sig belåten med sitt och färgstarka ottarkarlars verk under 50år fyller den2 aug. kassörskaii Ester Mattsson, f. Salomons-
två hektiska flottningsmånader, när han så här i slutskedet son, Strömsund. Hon är född i Strömsund, där hon år 1924
summerar facit. anställdes vid televerket och först arbetade som telefonist.

Sedan 1937 har hon arbetat på kontorsavdelningen, och se-
st,-gm, fo||¿,|¿o|¿,;y|-ds, dan 1951 har hon varit kassörska.

beslöt vid senaste sammanträdet att å icke ordinarie tjänster
fölnfdna I Begnvningar
Hmsads Småslmlaï W- Kari" Högll-Wi Silleåses mindre f°“<' I Ströms gravkapell jordfästes i söndags fru Margareta Lucia
Sk°I= lär- Mnnß Dnißlssw- Hßmiisskßlßs mindre f°lk- skogman, smsmsund, som avlidit i en sider av 36 år. oiciam
skola: lär. May-Britt Danielsson. Svariingens mindre folkskola: var komminism Lars LÖvsun¿_ \r,¿ kmnSne¿|åggningen ta-
lär. Barbro Larsson. Tullingsås folkskola: folkskollär. Anna [we |ä,-al-innan B,-im Jons,-,0n_ Strömsund, som han den bon-
Eriksson. Strömsurids folkskola: folkskollär Kurt Eriksson. Som gångna som e|ev_

timläiare i kvinnlig och manlig slöjd förordnades Rebecka Ström
och John Blomqvist.

Nya ord I svenska språket 1957:
Slamkrypnre, lapplisa

Vlgde
Anläggningsarb. Tage Erland Gustafsson, Lillviken, och Vanja
Marie Persson, Ringvattnet, vigdes i söndags i Alaiiäs kyrka Rlksdagsman Sigfrid Jonsson, Strömsund, omvaldes till för-
av komminister Lars Lövsund. bundsordlörande i de lungsjukas riksförbund.

43



Lysning l/8 I 957 Ett hus med traditioner

för jägmästare Klaes-Göran Nyblom. Västerås. och sjukskö- som snart kommer att försvinna, är det gamla "Gästis" i Löv-

terskan Inga Espmark. dotter till lantbr. J. E. Espmark och hans berga. som just nu håller på att rivas. Gården tillhör lantbru-

maka f. Wikström. Äspnäs. kare Nisse Blank och detta hus tjänstgjorde under hans faders.

Johan Nilsson-Blank. samt tidigare dennes broder Erik Blanks.

Dödsfall värdskap som gästgiveri i över 40-talet år. Så det huset har

F. skogsarb. och lantbr. Klas Holm. Havsnäs. har avlidit efter onekligen gjon rätt för sig. Nu är som bekant de gamla heder-

en tids sjuklighet i en ålder av nyligen fyllda 78 år. Han var liga gästgiveriema ute på länets landsbygd ett minne blott.

född i Lövberga. där han från tidiga år började med skogs- och

ottningsarbete. som han också sedan mestadels ägnat sig åt. padebedagar

75 år fyller den 4 ds lantbr. Sven Persson. Kalvhögen. Han är

Flickscoutläger på Öhn född på den gård i Täxan där han bott i hela sitt liv. och som

Den lugna och rogivande idyllen på Tjämnäset på Öhn vid han i yngre år övertog efter föräldrama.

Ströms vattudal har för en vecka framåt avlösts av glada flick-
skratt. Det är ett 40-taliickscouter från olika delar av Jämtland ÅBACKA -I-uiiingsås
som sammanstrålat till lansförbundets av Svenges flickors .

scoutförbund läger som i år anordnas med anledning av l00- Tlsdagen den 6 aug' 842
å . _. ' . _ GUNNAR JOHNSSONS orkester med
rsmmnet av varldsscoutchefen lord Baden-Powell s födelse.

Det är första gången som ett sådant läger förlagts till den SQNJA. HEDENBRATT
natursköna Öhn. Och att flickoma stortrivs på sin fina läger- Svenges lausångerska nr I

plats som upplåtits av makama Stina och Adolf Persson. där

ett halvdussin tält utgör deras tillfälliga bostad under läger- |°ri°m°ri“g5t_äv“"g°“ Föm"g°°"'ä"°"
veckan. kunde man med all önskvärd tydlighet konstatera vid k°m Dad Bergh” S"Öm5“"d~ på Û" hedmnde "edleplats ' Has'

besök på on och ställe. Men så gör också lägerledningen. med Se" Sem°r°r B'

folkskollärarinnan Anna Persson. Strömsund. som assisteras

av fruama Ingrid Hallencreutz, Duved, och Sara Texhammar. Morin-or Rnben-|rn giord på Öhn

Täxan, som i egenskap av intendent sköter ruljansen med mat- Vannen yngve (ianiiin _ nresenraiian överöaig _ Star beredd

hållning m.m.. och folkskollärarinnan Eivor Johansson. Ström- för unnbran fran sin Sarnrnarvisie na Öhn i Ströms Vamidai

sund. sitt bästa för att flickoma i åldem l3-l 5 år skall ha det så Der b|ir ine tidigare an nragrannnei var nnngiei-i_ som han nu

fflvsamï Sdm möjlig* Vid lägfel- Nagdl egendigf Pfdgfam hal' måste lämna motorbåten. skrökeriet o.s.v.. men plikten kallar
man inte skisserat upp. eftersom man vill att lägret skall bli så eersain nan Ska" medverka i en airekrnragrain i radio fran

dmvaxlade Sdm mölllgï- Ma" fal' dafföf ha del bade Sköm Skansen. Just i dessa dagar har han avslutat tagningama till
med Svalkande bad dch 5°|~ men man Ska" Också trimma sig l en lm från Flata-skogama. Det enda som vi tillåts avslöja f.n.

alla de Saker en lckscddl bd' kdmla- Scddtafbele- lagefliv- idet sammanhanget är att det enligt filmaren själv är en parodi

matlagning m.m. På kvällama samlas man sedan till det tradi- na en annan min een av niyeker "mystiskt S|ag°'_ Siäiv kom-

ddella lagefbalel ddh Slagef glada Scdulsagef- Och Pa Sön' menterar den "mystiske Yngve med skägget" ungefär så här:

dag blir den verkligt stora dagen. då det blir besöksdag för jag ver in redan an jag iyekars för-nainiigr rnea ragningarna_

fófäldfßf Och andra imfssefd- och därsrkännefjag mig även lugn insfmöreimed biopubii-

ken. Visserligen hade jag en del besvär med de konstgjorda

rökridåema som var nödvändiga för att få med stämningen av

morgondimma. Men efter ett lyckosamt samarbete med t.f.

Ströms-brandchefen Oscar Wallin ordnades den biffen fint.

Två av lägerdeltagarna: Rigmor Texhammar och

Eivvr J0/1601580" Brandchefen Oscar Wallin
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Strömsundsbol kortvågsradio Sommarparadis på Storholmen för strömspojkar
l en radioutsändning från stationen WRUL, New York, berät- Ströms kommun har en egen sommarkoloni för pojkar på Stor-
tar Gunnar Österberg. Strömsund, om Storsjöodjuret. Program- holmen i Flåsjön, i fonn av en gammal lantgård som av kommu-
met spelades in i Sverige, och anledningen till detta är att nen förvärvades för ändamålet för några år sedan. Dit drar
Österberg är en av förgrundsfigurema i Jämtlands DX-klubb. varje år strax efter midsommar I6 pojkar i åldem 5-13 år för en

vilken sysslar med kortvågslyssning. Klubben är ansluten till c:a 8 veckors kolonivistelse. Här finns härliga badstränder och
DX-Alliansen, som har ett eget program varje måndag från ottar som man kan leka med i sjön och här nns gamla gärdes-
denna station. Programmen är avsedda för lyssnare i Sverige gårdar som pojkama omskapat till indianhyddor. Och sen får
och utsänds på kortvåg från en sändaranlåggning utanför man en god skötsel och omvårdnad under ledning av före-
Boston. ståndarinnan Anna Roos assisterad av kokerskan Maja Jo-

hansson, Birgit Strömgren, Havsnäs, och Anette Persson,
Födelsedagar 6/8 l957 Näsviken. Ja, visst är föreståndarinnan en god fe. tycker de
50 år fyller den 8 ds fabrikör Vemer Pålsson, Lövberga. l upp- nästan övematurligt brunbrända kolonipojkama på Stor-
växt- och ungdomsåren ägnade han sig åt skogsarbete samt holmen. Hon harnämligen bland allt annat suttit och sytt indian-
skötseln av fädemegården, som han då övertog tillsammans dräkter i de mest färggranna skiftningar, så det räcker åt alli-
med två bröder. Sedermera startade brödema tillsammans den hop. Meningen är att kolonin skall utvidgas till ett annat år. En
cementvamfabrik, som de fortfarande bedriver i Lövberga. barack skall ge möjlighet för ytterligare 5-6 pojkar att få komma

dit. Flera av pojkama har varit där alla de fem år som kommu-
Nykm bmgger - inge; upp mr pojken nen haft kolonin, och belåtenheten bland pojkama och perso-

En speciell poliskontroll av bilförare företogs på lördagsnatten ale På S10fl'l°lm°" äf Ömsesldlg-
omkring Strömsund. Med tanke på alla bjudningsbaler som _
hölls ute i byama, tänkte polisen få något på kroken denna
gång. Denna kontroll var enbart för rattfylleri, men det visade
sig att alla de 50 förare som stoppades var alldeles nyktra,
varför de får ett nt betyg av strömsundspolisen. ,g--.._._'ïí

STRÖMSUND
Hembygdsgården

LORDAG Kl. 20 på scenen:

Nu är det färdigt...
Ett underhållningsprogram lett av

GUNNARc|wrNs'rRöM
Kl. 2l Dans på logen
Musik: Strömspöjkan

SÖNDAG
Kl. 13.00 Invigning av Hembygdsgården

Arméns musikkår och författaren
Aksel Lindström medverkar.

Kllprodd ÖV" s'Öm55l|l'|d9ï~ Lägerpersonalen från vänster: Anna Roos,

Kl. l9.00 på scenen: Karin Jllel Anette Persson, Maja Johansson och
KL 20_00 Dans på logen Birgit Strömgren (Alvebo)

r<1.z3.oo Festfyrverkeri Nile
Vår son Jörgen

Linnéa och Olle Espwall
F°°°l*°*l*8“ f. Osama
80 år fyller den 8 ds fru Anna Jonsson, Klövån, Strand. Hon är Snömsumis BB ¿en 9 aug 1957

bördig från Dorotea, men hon har ända sedan 20-årsåldem
bott i Strömsbygden, då hon kom dit som tjänsteicka. Efter Dödsfau

glelmalel b°dll° makama lars' l -lefllvamlel dal da llad°l°“l' Lantbrukaren Carl Olov Näsström, Ringvattnet. har avlidit i en
blllk ~Vllk°l de Salla" Sald°~ °°_ll l9l2 “Vilade de "ll Klövall- ålder av 75 år. Han var född i Ringvattnet och övertog i ungdo-
75 al' fyller dell 9 ds ll" l-°VlSa N°“l~ f- Va"mall~ maka llll men fädemegården, som han sedan brukade i många år. Den
l_a"ll"~ Mlkael Nal'd~ Södra Öllll-_ ll°"_ al ladd °°ll llppvaxl l bortgångne var ordförande och ledamot i en hel del lokala
Aspnäs. När hon 1 20-årsåldem grñe sig, flyttade makama till Styrelsen
den gård i Södra Öhn där de fortfarande bor.

Fotboll
Begravningar l nona Jämtlandsserien vami Strömsund sin match mot Föll-
l Strömsunds gravkapell har jordfästs f. skogsarb. Karl Nils- inge med 2-l. och Yxskaftkälen tappade poäng hemma mot
son, Vedjeön. Ofciant var komminister Lars Lövsund. Harrsjön i en mållös match.
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.lamtli-succé i Strömsund
Gunnar Grahnström kunde foga en ny succé till många tidi-
gare, vid den första trivsamma träffen i bästa “.lamtli-stil" med

rubriken "Nu är det färdigt”. inför ett par tusen personer på

friluñsplatsen invid den nya Hembygdsgården i Strömsund

på lördagskvällen. Det hela började med .lämtländsk bmd-
marsch, utförd på konsenorgel av Bror Heurling, och sedan

behöva stå ensam så länge. Många givare har beredvilligt
medverkat i detta sammanhang. och grunden till samlingama

har lagts av framlidne landstingsmannen Olof Olofsson i

Tullingsås. F. kommunalfullmäktigeordf. m.m. Nils Grönlund.

Vågdalen. framhöll betydelsen av att man slår vakt om det rika

arv vi fått från våra fäder. Hembygdsrörelsen i Ström har vis-

serligen tidigare varit ganska blygsam, men talaren hoppades

presenterade Gunnar Grahnström fem söta. om än något blyga, på att den nu skall ha fått vind i seglen.

Vattudalsickor i nationaldräkt på scenen. som sedan släpp- _'_ñ
tes ut bland publiken i den ädla avsikten att sälja lotter i

"Turalleri-lotteriet“, där behållningen oavkortat gick till
Hembygdsföreningens verksamhet.

Intresserad publik

Ströms Hembygdsgård invigd inför tusentals församlade
Trodde någon att regnet, som redan från arla morgonstund på

söndagen skvalade ner över Strömsbygden. skulle kunna lägga

sordin på festglädjen och förstöra den annars så vackert upp-

lagda invigningen av Hembygdsgården på Aspudden invid
Strömsundet, så räknade vederbörande onekligen fel. Publi-
ken svek sannerligen inte. Där kom glada strömsbor, med riks-
dagsmannen Sigfrid Jonsson och spänstige, numera avgångne

kommunalmannen Nils Grönlund, Vågdalen, i spetsen. Nog

Karin Nilsson låser upp dörren till storstugan

Ja, så gick flaggan i topp för den nyinvigda Hembygdsgården.

och den som anförtrotts detta hedersuppdrag var lantbruka-

ren Jöns Larsson i Långåsen, medan fagra vattudalsickan
Marianne Svanheim och hr Sixten Näsström i granna folkdräkter

och med en svensk fana paraderade vid talarstolen. Konsen-
sångare Bror Heurling sjöng ”Land du välsignade“ samt "Som-

mamatt". och Amiens musikkår spelade "lntåg i sommar-

hagen”. Fröken Karin Nilsson. även hon i grann strömsdräkt,

ck uppdraget att låsa upp dörren till den nyinvigda Hem-

bygdsgården, och sen var det författaren Aksel Lindströms
tur att meddela sina rön om Storsjö-odjuret, ett uppdrag som

han fann inte minst angeläget så här i rötmånadstider. Eer
invigningen blev det allmän samling inne i Hembygdsgården

var där bortåt tusentalet personer samlade på platsen framför samt vid kaffeborden i den lövade logen. Av invignings-

Hembygdsgården, när spelöppningen i fomi av invignings-
högtiden kunde börja på slaget kl. l4.

v

Sixten Nasstrom och Marianne Svanheim paraderar
när Nils Grönlund invigningsta/an

Distriktsöverlärare Stig Lander som i egenskap av Hembygds-
föreningens ordförande hälsade välkommen, framhöll bl. a.

den stora betydelse som en hembygdsgård har för bygden,

och uttryckte den glädje man känner inom Hembygds-
föreningen över att nu ha fått en plats att samlas vid. Han gav

i fortsättningen en kort historik om förhistorien till den nu

invigningsklara hembygdsgården. och lovade att. om ekono-

min tillåter. den nu hityttade mangårdsbyggnaden inte skall
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programmet återstod sedan bara kapprodden över Ströms-

sundet. där sju båtar ställde upp från lika många byar, bejub-

lade av tusentals personer från stranden och Strömsbron. Där

hade Manin Blomberg, Hillsand, ingen större svårighet att ro

hem både segem och första priset, som bestod av en äkta

Äspnäs-båt, medan tvåan Nisse Jönsson. Renålandet, och

trean Adolf Persson. Öhn. liksom övriga deltagare. ck nöja

sig med en segelbåt i miniatyr. Senare följde invigningsmid-
dag för ett antal inbjudna i skolmatsalen.

_'_..

__.- iii Närmast syns segraren i kapprodden
Martin "Putte" Blomberg



Dödsfall I4/8 1957 Gott resultat i Strömsund av simkursen
Änkefru Karin Rosenberg. f. Andersson, Öhn, har avlidit i sitt Sommarens simkurs i Strömsund avslutades på fredagen med

hem i en ålder av 67 år. uppvisning och promotion i badhuset, där en talrik publik var
församlad. Kursen som pågått i fem veckor hade samlat om-

Ålislkwåfdæmfåde kring 200 deltagare från Strömsund och byama nintomkring.
hade i lördags årsstämma varvid till styrelse valdes: Ordf. och Varje grupp har genomgått H lektioner, och undervisningen

5°kf~ Rickard Brännström- SnÖm5nnd~ kassör Panna Wassnanl- har skötts av siminstruktör Karin Nyström, Strömsund. Som
Alanâs, samt övriga ledamöter Åke Bergvall, Östersund, Man- pmmom, tjänstgiome f0|ksk0
fred Johansson, Siljeåsen, Karl Ytfeldt, Havsnäs. Revisorer
blevo A. P. Wikström och Yngve Näsström, Alanäs.
Man beslöt att 8 älgar skall fällas under instundande höst

samt att rådjur skall fridlysas och att bjöm får fällas även i år.

25 kr blir det i skottpengar på räv och 5 kr för mink. Till jakt-
ombud valdes Åke Bergvall, Östersund, och Hjalmar Sund-

qvist, Alanäset.

Äspnas-Risnäsetsjaktvårdsområde
höll på måndagskvällen sammanträde varvid styrelsen omval-
des, och består av Måns-Erik Espmark, Äspnäs, ordf., Rick.
Brännström, C. G Wikman, Strömsund, P. M. Persson, Nils
Göransson och Knut Modin, Äspnäs. Revisorer Axel Roos

och Henrik Eriksson, Äspnäs. Skottpengar skall utgå med kr
15 för räv, kr 10 för mink samt en krona för kråka och skata.

Anders Einarsson
Kretsmasterskap i algbaneskytte

llärare Ingemar Öckennan, och

att undervisningen skötts på

ett utomordentligt sätt, visade

den rikliga skörden av märken
och diplom som delades ut.
Premium för största framsteg
utdelades till Anders Einars-
son, Strömsund, vilkens sim-
kunnighet vid kursens början
var obetydlig, men som nu kan
briljera med kandidatvärdighet.
Mårkesutdelningen föregicks
av kappsimningar samt av en

uppvisning som gav ett syn-
bart bevis på elevemas stora

skicklighet i simmandets nyt-
tiga och roliga konst.

för Ströms kommun var anordnat på skyttebanan i Strömsund, Vigde

°°n "ms dangl Van" var manga deltagare Sannane' Lantbr. Torbjöm Nilsson, Tullingsås, och kontorsbitr. fröken

Resnnalalgbanani ”Ingvar Man°nSS°n' Renant 2) Rune N°n' Gunn Olsson, dotter till postdiligensföman Tyr Olsson och

man* T“nlngSaS° 3) Ingemar Nnmnan* Strömsund' 4) Jonas hans maka f. Svensson, Strömsund, vigdes i Ströms kyrka i

P°rsS°n' Snnmsnnn* 5) Unn Fnrsbergj Renan' lördags. Vigseln förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg, och
Resultat rådjursbanan: I) Valdemar Vikström, Strömsund, 2) brudparet uppvakmdes av tämoma Smd_ Maud Olsson och

Rune Nomnan, Tullingsås. 3) Kjell Olofsson, Gärdnäs, 4) Ing- Sjuksköterskecleven Ingcl Olsson
emar Nomnan, Strömsund, 5) Ivar Sennvall, dzo.

Fotboll
Norra jamtlandsserien
Faxebygden-Strömsund I-3
Föllinge-Harrsjön 0-3
Strömsund har vunnit sina tre matcher och leder serien, och

Harrsjön klättrade med denna vinst upp till fjärde plats.

Tullingsås jaktvårdsområde
har hållit sitt ordinarie årsmöte. Föregående års styrelse om-
valdes och har följande utseende: Ordf. Birger Persson, sekr.

Olle Månsson. kassör Torbjöm Nilsson. Olle Eriksson, An- Bmdpare, Nilsson med få-man Ingrid Olsson

ders Johansson och Gunnar Forsgren. Revisorer: Anders
Jonasson och Rude Melander. Till att representera området pMe|sedaga,-
vid länsjaktvårdsföreningens årsmöte valdes Olle Olsson med 30 år fyner den 23 (15 -U Ma,-ia

Jöns Alfred Nilsson som ersättare. 5und_

26/8 1957

Karlsson, f. Zakrisdotter, Ström-

Fru Signe Andersson, maka till lantbr. Anders Andersson, l en ålder av nyss fyllda 70 år har f. diversearb. A. P. Holm-

Strömsund, har avlidit i sitt 68:e levnadsår. Hon var sedan qvlst' Ulnksfms* avndn en" en langrends Sjukdom'

många år en trogen medlem av Frälsningsannén.
Ströms folkskolestyrelse
har vid sammanträde anställt Karin Johansson, Stockholm,

Lgblll l STAMSELE och Berit Carlsson, Hammar. som lärare i hushållsgöromål vid
Lördag den 24 augusti kl. 21.00-01.00 Ströms folk- och fortsättnings

Musik; WALTERS folkskola under höstterminen
skolor. Som vikarie vid Ströms

förordnades folkskollärarinnan
SERVERING HF Ragnhild Öckerman och Kurt Eriksson, samt som korttids-

vikarie vid Ulriksfors folkskola folkskollärare Sigge Eriksson.
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Gärdnäs jaktvårdsområde 29/8 I957 De gamlas dag i Alanäs

har haft årsmöte, varvid styrelsen omvaldes och består av firades med högmässa där predikan hölls av kyrkoherde T.

Valter Mårtensson, Gärdnäs, ordf., Thure Gahlin, Lidsjöberg, Halsius. Fm Elin Halsius sjöng till ackompanjemang av kantor

sekr., Kjell Olofsson, Gärdnäs. kassör, samt Mauritz Jönsson, Bo Nordlund. Efter högmåssan följde samkväm i församlings-

Gärdnäs, Rune Gahlin, Strömsund, och Emst Jönsson, Gård- hemmet där dagens gäster trakterades, och där kyrkoherde

näs.

Lidsjöbergsjaktvårdsområde

Halsius med ledning av ett visitationsprotokoll berättade om

en prostvisitation i Alanäs l857. Till dagens äldsta deltagare,

87-åriga Maria Johansson, Alanäset, och Johan OlofAhlqvist,

har hållit jaktstämma. Styrelsen omvaldes och består av Mår- Sörvik, överlämnade kyrkoherde Halsius blomrnor från försam-

ten Österhall, ordf., Rune Starck, sekr., Per Otto Säterhall, kas- lingen.

sör, samt lvan Jönsson och Rudolf Persson.

Ny sjuksköterska
Brand iAlanäs ödelade byggnad
Vid en våldsam eldsvåda i Sörvik, Alanäs, på tisdagseermid-

Ingen-lsa Wnnlsnöïn- Alanäseï- är en av Sjnksknlefsknma 50"* dagen ödelades en ekonomibyggnad tillhörig telearbetare Bir-
utexamineras i Nya kyrkan i Östersund på söndag. ger Oden, Alanäs. Elden upptäcktes vid I3-tiden av en granne

som var sysselsatt med vedhuggning på gården, vilken bebos

Reknfnnmn elevenfnl vid Ströms feelsknln av ägarens moder. Han fick se att rök trängde ut från ena än-

Läsåret vid Ströms Samrealskola samt vid små- och fortsätt- den av byggmdem och |a,ma¿e omielban bmnüåmn 5 A|a_

nin8SSk0l°fnn inleddes På lnfsnngen med nPPf°P- Vln Snfn' näs, som eer l0-l 5 minuter anlände till platsen. l den brunna

realskolan är sammanlagda elevantalet i de åtta klassema i år byggm¿en_ som var gx 1 2 mete,-_ ¿e|v¿5 byggd av timme, och

2l0, varav ett 75-tal nyintagna elever. lfjol var elevantalet l7l, b,-ä¿e,_ ml-Vandas årets hem hög-wa från jordbmksfastig

°en Ökningen bådnl' Onekngen 80" Rïf ne! Planefade gYn1n3' heten, vilket gjorde att elden fick mycket god näring. lnom

siet i Strömsund. loppet av några minuter var därför byggnaden ett enda flam-

mande eldhav. Som tur var rådde stiltje vid tidpunkten för

vigde 2/9 I957 branden. Jordbruksfastigheten drivs sedan några år tillbaka
Lantbr. Måns Andersson, Selånger, och kanslibiträdet Karin kreamrslöat varför nagra djur aldrig var hotada

Lässman, dotter till plattsättare Gösta Lässman och hans maka, °

Strömsund, vigdes i Ströms kyrka i lördags av bnidens konfir- Födelsedagar

mationslärare, kyrkoherde Gunnar Berg. En syster till bniden, 50 ar fynar den 8 da fm Alma Gustavsson, f-_ Garaassam maka

fru lngnd Brorsson, Bredkälen, sjöng “To må man være” av ml vagara Elof-Gustavsson Vad]-aan

Grieg, ackompanjerad av musikdir. Rune Jansson.

Konstgödd Flataskog SCA-nyhet
Cellulosa AB har som första skogsbolag i Sverige satt i gång

försök med konstgödning av skog. l sommar har i Strömsund

pågått omfattande experiment. ldén kommer från Norge. där

man nått oväntat goda resultat. Gödningsämnet består av

kväve, fosfor och kalium. Kosmadema blir cza 300 kr per hek-

tar. Spridningen har skett för hand, men ett kommande år hop-

pas man kunna använda flyg.

Lediga platser
En eller två vana KÖRARE

erhåller omgående släpköming 0-1200 m.

Tel. Gärdnäsbyn 12 efter kl. l8.00.

Födelsedagar
85 år fyller den l2 ds f. skräddaren H. M. Nordin, Strömsund.

Han är bördig från Amäs i Västemorrlands läm. Vid sekelskif-

tet kom han till Strömsund, där han sedan bott.

Billiga BILAR
I-ï)RDPREFECI' 2.500 kr
DKW -39 1.500 kr
OPEL OLYMPIA -39 1.200 kr

Bilama genomgångna och körklara.
MOTORCYKLAR i olika prislägen.

Bilcentralen

Brudparet Karin och Måns Andersson med brudnäbben STRÖMSUND-Tßl-319

Christina Jönsson, brudens systerdotter:
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Ny ledamot i municipalfullmäktige Födelsedagar
Fru Göta Lander har utsetts eer landsskal Yngve Hallberg. 80 år fyller den I8 ds f. lantbr. Månen Palm. Strand. Vid sidan

av skötseln av gården har han speciellt vintertid ägnat sig åt

Invigning av nya skjutbanan skogsarbete. främst timmerköming.

Sammanlagt ett 75-tal skyttar från såväl Jämtland som Ånger-
manland deltog på söndagen i de mästerskapsskjutningar som

anordnats i samband med invigningen av Strömsunds Skytte-
gilles nya bana. samt den under den gångna sommaren på

frivillig väg uppförda nya paviljongen. l samband med pris-
utdelningen efter avslutade skjumingar överlämnade ströms-
ordföranden Nils Wilhelmsson kretsens nyinstiñade medalj
till Ulrik Nilsson. Strömsund och (1 Bostrand. Östersund. Nils
Bouveng framförde förbundets tack till arrangörema för lyck-
ligt genomförda skjumingar. Medlemmar ur Ströms lottakår
var som vanligt i elden och skötte om serveringen.

Mårten Palm i Strand med hästen Lenora.
som blev såld till krigstjänst

Harrsjöns inrar svårt justerade
Båda imama i Harrsjöns fotbollslag är borta från fotbollen i
höst genom svårartade skador i matchema mot Aspås resp.

Skärvången. Mest illa däran tycks vänsterimiem Harry Strandh

vara, som i matchen mot Aspås ck senfastena i ena knäet

sönderslitna. Högerinnem Dave Jonsson ådrog sig i matchen
mot Skärvången en muskelbristning. och kvarligger på sjuk-

Fr.\'. Nils Wilhelmsson. Valdemar Vikström, Karm Stugan i Strömsuncl
Wänberg. Jöns Hansson, Agaton Trangius, Alvar

Mårtensson. Torsten Rohdin och Oskar Prestberg.
Alanäsets Folkets Hus

I-'oueisearrgrrr 1 1/9 1957 'ER1-'NGGR°N5"3DT'
80 år fyller fru Kristina Mitchell, Äspnäs, den I4 september. S_HOw & DANS
Hon är född och uppväxt i Ströms socken. nännare bestämt i B"g“ B""'° ' gaslamst
Bonäset vid Ströms Vattudal.
80 år fyller den 15 ds f. skogsarb. Erik Östin, Öjam. TV-utsändning under varma: i Sn-ömggundet

50 år fyller den l6ds fru Regina Göransson, f. Pålsson, Strand. En för länet unikt evenemang utspelades på måndagen i

Strömsund. där man med hjälp av en TV-kamera slutbesiktigade
arbetena vid den nya båtslipen i Strömssundet. Två dykare.

B°"“J“°b5 lämn" H5" Kjell Eriksson och Atle Lundström gick ner med kamera. och

IFK Strömsunds Välkäme Puckafe Beml -la°°b5 är lö°"ad svarade för demonstrationen tillsammans med dykarbasen
för "Flam" °°h distriktet Ha" har “ämllgen reda” ytm från Kalle Östennan, Strömsund. På en skänn kunde åskådama i

länet °°h är "umem vid P°5'°" l Åsele- detalj studera hur arbetena. som gått i regleringsföretagets
regi, utförts. TV-utrustningen har tidigare varit stationerad i

Dwsmj Bergeforsen. där den använts främst för studium av laxen i

Änkefm Maria ÅkemrÖm_ f_ Gab,ie|SS0n_ Sn.ÖmSund_ av|ed forsen. l Strömsund fotograferade man på l8 meters djup. men

den lo ¿s_ mer en kon Ms sjukdom nära 30 år gammaj Fm man beräknar att vid behov kunna sänka kameran ända ner till

Åkerström var rsdd i Fiykaien. mer gmermåier bodde max- '00 m°'°fS dJ“P-

ama Åkerström bl.a. i Henningskälen och de senaste åren i

Ström-sund. Födelsedagar

90 år fyller den l9 ds fru Johanna Fors. f. Lind, Strömsund.
Fotboll: Norra .lämtlandsserien Hon är född i Ockelbo. I 9l 7 flyttade familjen. eñer att tidigare
Kaxås - Harrsjön 3-3 en tid ha bott i Lingbo i Hälsingland, till Strömsund. där maken

Strömsund - Yxskañskälen 9-0 i många år, till sin död för något IO-tal år sedan. ägnade sig åt

Efter 7 omgångar leder Strömsund tabellen med 12 poäng och kolningar och annat skogsarbete. Stundom var också fru Fors

Harrsjön är tvåa med 8 poäng. sin make behjälplig i det tunga skogsarbetet
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Trakhederssköld till Strömsund Guldälgi Hillsand
Vid Svenska Motorförbundets utdelning av trafikbelöningari En värdig avslutning på första avsnittet av en även i övrigt
stadshuset i Stockholm. erhöll biografägare John Nilsson “Bio- lyckad älgjakt. fick man i Hillsand på tisdagen, där Gunnar
Nisse" från Strömsund den gyllene skölden "Rattens mästare. Blom från Hillsand. som i år gör sin andra säsong som älgjä-
vägens riddare" för 37 års prickfri köming. Statsrådet Gösta gare. på sitt pass nedlade en älgtjur med inte mindre än 25

Skoglund förrättade utdelningen. taggar på de vackra skovelhomen. Älgen är enligt sagesman-

nen den största som nedlagts i trakten. åtminstone under de

senaste decemiiema. Under årets älgjakt har laget nedlagt sex

älgar till. varav även en 21-taggare.

Kung Haakon av Norge avled den 21/9 i en ålder av 85 år. Han
efterträddes av sin son Olav.
Samma vecka avled den finländske tonsättaren Jean Sibe-
lius och skådespelaren Edvard Persson.

- Först sprang han 10.000 meter och sen hoppade han
1.96 i hà]'d.'

- Tacka för del. Med en sådan ansats!

Dödsfall
l en ålder av 44 år har fïöken Kajsa Olsson, Egnahem. Ström-
sund. avlidit efter en tids sjuklighet. Hon var född och upp-
växt i sitt hem i Strömsund, där hon bott i hela sitt liv. Hon
deltog ofta i kyrkliga sammankomster samt i Frälsningsarméns
arbete i hembygden.

Uooi-:N srRöMsUNo
LORDAG

”'°'N'”e ßo WAL rßns
kl. 2 l .00-2 I .30

Födelsedagar I8/9 l9§7 popußr entré 2:_
80 år fyller den 20 ds fni Anna Sundkvist. f. Olsson. Havsnas. Servering
Hon ar fodd i Lillviken men flyttade 1898 till Havsnas. där hon

Sedan b°“' Ingen mer ”Strömsundiana”
75 år fyller den 20 ds hushållerskan Lisa Enksson. Torsfjärden. Redaktör Gösta Stenstrancij som avynat från omm har av_

5” åf fY"°f de" 20 ds mb'-_P?f H°'S°' "°"“8f°“~ "Ö8b>'“äS- sag: sig iedammskapet i iwmmunaifuiimäimge viiim godkän-
Han är fódd och uppväxt i Aspnäs. men kom för några år deS_

sedan till Högbynäs. där han förvärvat ett eget mindre jord-
bruk. mig

Vår son Sven
Två blömf Sonja och Jonas Ollander
har de senaste dagama fällts i norra Jämtland. På onsdagen född Danießson
sköt Tage Gustafsson i Lillviken. Alanäs. en bjömhona. som Strömsunds BB 21 Sept 1957
for att skydda sina ungar gick till angrepp mot honom. På

tisdagen fällde Alvar Persson. Håkafot, under liknande om- Födelshgar 24/9 N57
ständigheter en anmärkningsvärt stor björn i Frostviken. Tage 5” år fyller i dag fm Anna Sundqvist' f_ Samuelsson Hög_
Gustafsson hade sitt pass norr om Fågelvindmyren. och han b näs

hade 'me stått dar lange' “man han ck höra Prassel I bus' 80 år fyller den 27 ds fru Karin Eriksson. f. Strömstedt.
kama intill.. Fram kom en_b_|omfamil_| om hona och tre ungar. Abbomlikem StrömSund_ Hon är född i Öjam som kom
varav en storre och två mindre. antagligen av årets kull. Utan hon tm Alavamm och brukade tillsammans med maken lambr
vidare gjorde sig bjömhonan. omgiven av sina ungar. beredd Mikael Eriksson gård där Sedan hon blev änka I må boddé
att gå till anfall mot skytten. som emellertid lika snabbt var klar hon först kvar i Älavatmet. llnen N28 köpte hon tillsammans

att parera' med bamen en gård iAbborrviken. Fni E. är verksam i kyrkliga
kvinnoförbundet samt Vita bandet.

Plankare betalade entré ofrivilligt 50 år fyller den 27 ds fi'u Karin Andersson. f. Olofsson. maka
Det plankades tappert vid festligheter under veckoslutet. En till åkare Olle Andersson. Strömsund. Hon är bördig från Ham-
yngling hade oturen att hoppa ner rakt på en vakt. som tog merdal men har sedan många år bott i Strömsund. Utom att
honom till polisstationen. En annan fick betala entré på ett hon skapat ett trivsamt och städse gästfritt hem. Har hon un-
ovanligt sätt. Han tappade vid språnget över planket tre kro- der sin strömsundstid nedlagt ett intresserat arbete i lottarö-
nor. precis vad entrén kostade. relsen. och tillhör sedan några år styrelsen för Ströms lottakår.
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Dödsfall 25/9 |957
F. rikstelefonisten Mia Lässman. maka till plattsättare Gösta
Lässman. Strömsund. har avlidit eñer en kortare tids sjuklig-
het. Hon var född i Strömsund l90loch har förblivit bygden
trogen. Sin anställning vid televerket började hon redan som
20-åring. och avgick i fjol med pension eñer 36 års tjänst inom
verket. Även om hon var en mycket uppskattad yrkeskvinna.
framstod dock hemmet och familjen som centralpunkten för
henne. Den stora vänkrets som hon under åren vunnit. saknar
henne som en glad och trevlig värdinna i ett trivsamt hem

Mia och Gösta Lässman vid dottern
Karins bröllop 2/9 195 7

Älgiägare som sköt förspänd häst fri
En älgiägare råkade under fjolårets jakt skjuta en häst i stället
för. som han trodde. en ståtlig älg. lnte nog med att den bålde
jägaren tog grundligt miste. hästen var dessutom förspänd en
kärra och på kärran satt en körkarl som var nära att träffas av
kulan. Jägaren stod på onsdagen åtalad vid häradsrätten för
allmänfarlig vårdslöshet. men eftersom det inte fanns någon
paragraf i lagen efter vilken han kunde dömas. måste rätten
frikänna honom.

Ström möter Bräcke i skolfinal
lgår spelades semiftnalema i årets skol-DM i fotboll. Ström-
sund segrade över CVÖ med 2-0. och får i nalen möta Bräcke.
som besegrade ÖPR.

Födelsedagar
50 år fyller den 29 ds lantbrukare Olle Olofsson. Berge. Ström-
sund. Han är född på den gård där han bott i hela sitt liv. och
som han i yngre år övertog av sin fader. Som sina speciella
hobbies har han jakt och skytte och är sedan många år verk-
sam i Ströms skytteförening.

Första passagerarplanet på F4
tvåtimmarstripp från Stockholm

Ström-Hammerdal kvinnliga bilkår
har hañ årsmöte på Turisthotellet i Strömsund. varvid till sty-
relse valdes: Hedvig Sjöbom. kårchef. Ruth Collin. sekr., Agnes
Larsson. kassör, Alma Larsson. Kerstin Zetterberg. Ingegärd
Lyberg och Lilly Telenius. Revisorer: Vera Tejbo och Annie
Espvall.

Dödsfall
F. maskinisten Carl Elofsson. Vågdalen. har avlidit eñer en
längre tids sjuklighet i en ålder av 71 år. Han var född i Våg-
dalen. en bygd som han också varit trogen i hela sitt liv. Under
många år var han anställd som maskinist vid Lövåns krañsta-
IIOII.
1*-“I _

Carl Elofsson i arbetslagen

Födth
Vår son Per Anders

lngrid och Olle Andersson
f. Myrén

Strömsunds BB den 26 sept. l957

Födelsedagar
50 år fyller den 2 okt. hushållerskan fru Elin Östin. Stamsele.
Hon är född i Gällivare. där fadem var anställd vid jämvägen.
För l7 år sedan kom fru Östin till Stamsele.

Fotboll: Norra Jämtlandsserien
Strömsund-Kaxås 9-0
Skärvången-Harrsjön 0-l
Strömsund toppar tabellen med 16 poäng. och Harrsjön med
l2 poäng innehar andraplatsen. efter 9 spelade omgångar.

Asfaltering i stor skala har påbörjats i Ström
Asfalt- och vägmaskiner dominerar just nu gatubilden i Ström-
sund. sedan man på torsdagen påbörjade den asfaltbelägg-
ning som kommer att omfatta alla allmänna gator inom de cen-
trala delama i samhället. Eer tidigare i veckan genomförd
asfaltering av den första kilometem av länsväg 343. från nya
bron över Strömssundet till laxsjövägskälet. påbörjades på
torsdagen asfaltering inom själva samhället. Början gjordes
med Brogatan. som i år skall asfaltbeläggas fram till Sandström
& Ljungqvists verkstad. varefter turen kommer till Storgatan.
Bredgårdsgatan, Kyrkgatan. Prästgatan. .lämvägsgatan och
Ramselevägen inom samhället.
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Födelsedagar
75 år fyller f. lantbr. Mikael Bergqvist. Havsnäs. Han är född i

Havsnäs och uppväxt på den av föräldrama påbörjade gården

på Kalkberget. som han därefter övertog. B. härstammar på

fädemet från de första nybyggama i byn.

Mikael Gott/rid Bergqvist med sin sonson Bo

Födelsedagar I / I 0 1957

50 år fyller på torsdag rönnontör Nils Pihl. Vågdalen.

.Iordfästningar
l Ströms gravkapell jordfastes på söndagen fröken Kajsa Näs-

ström. Bredgård.

Dödsfall
Fru Elin Göransson. maka till f. skogsarbetaren Lars Görans-

son. Strand. har avlidit efter en tids sjukdom. Hon var född

1895. Ungdomsåren var hon bosatt i Gärdnäs. och sedan hon

gie sig. hade hon varit bosatt i bl.a. Ulriksfors och Berge.

Strömsund. innan makama för drygt 20 år sedan bosatte sig i

Strand.

Tinget
En I8-årig motorcyklist från Ström fick. vid tinget i Strömsund

på onsdagen. stå till svars för att han en augustikväll i år. på

vägen mellan Strömsund och Hammerdal. underlåtit att stanna

på order av polis. Han hade även en flicka som passagerare.

Hon hade sagt åt honom. att han måste stanna på polisens

order. men ynglingen. som saknade körkort. föredrog i stället

att öka farten. Han dömdes till 80 dagsböter à 3 kr.

En yngling från Strömsund. som under sin vämpliktstjänstgö-
ring gjort sig skyldig till bedrägligt förfarande. dömdes till 50

dagsböter à 8 kr. När post en dag utdelats på logementet. fann

ynglingen på sin säng ett rekommenderat brev med sitt eget

namn på. lnskrivningsnumret var däremot inte hans. Han kvit-
terade dock ut försändelsen. som innehöll 20 kr i pengar och

en hälsning från far. Åklagaren. landsfrskal Uno Lange ansåg.

att även om ynglingen inte genast lagt märke till att det inte

var rätt inskrivningsnummer på försändelsen. så borde han

dock ha förstått. att det inte var hans försändelse. sedan han

öppnat brevet och funnit en sådan hälsning. då han inte har

sin far i livet.
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Sputnik sågs i Strömsund 8/ I 0 I957

På lördagskvällen ck några personer i Strömsund se ett mys-

tiskt föremål. som man misstänker vara ryss-satelliten. Före-

målet iakttogs någon gång mellan kl. 22.35 och 22.44. och det

rörde sig med stor hastighet i riktning öster-väster. Vid tillfäl-
let rådde klart väder. Föremålet. som hade ett flammande rött

sken. sågs med kikare av flera personer. Det kunde omöjligt
vara ett stjämfall. påstår de som såg fenomenet.

Älgkrona i Ström åkte tur och retur
Till polisen i Strömsund anmäldes på söndagen att ett älgjakt-

lag i Lövberga. som sköt en älgtjur på fredagen en halv mil från

Lövberga. hade förlorat älgkronan. Man lämnade älgkronan

kvar på platsen. där djuret sköts. och då man kom tillbaka på

söndagen för att hämta den. var den borta. Vid nännare under-

sökning på måndagen visade det sig. att den hade kommit
tillbaka till slaktplatsen.

Strömsundslogen erhåller statslån
Statens nämnd för samlingslokaler föreslår regeringen tilldela
logen Norrskenet av IOGT i Strömsund statslån med 450.000

kronor för uppförande av ett nytt ordenshus med allmänna

samlingslokaler. Kostnadema beräknas till 960.000 kronor. Pro-

jekteringen av den nya byggnaden har skett i samråd med

Ströms kommun. som ämnar uppföra ett kommunalhus på an-

gränsande tomt. l ordenshuset skall även inrymmas andra lo-

kaler. Totalkosmadema blir därför l _05 l .000 kr.

Födelsedagar
85 år fyller på fredag f. lantbrukaren Per Funseth. ålderdoms-

hemmet i Tullingsås. Han är född i Västerkälen men härstam-

mar från Oslo. Anfadem invandrade till Sverige någon gång

på 1700-talet. Strax efter sitt giennål yttade Per Funseth till
Jerilvattnet. bodde där några år och hade då ottnings- och

skogsarbete. Sedan köpte han i Österkälen ett jordbruk. som

han nedlagt ett oerhört arbete på. med nyodlingar och bygg-

nationer. Han bodde där i ett 30-tal år. Utom med jordbnrksar-

betet. var han sysselsatt med åbyggnader. Tio bam har fost-

rats i hemmet. och alla är nu gia. l942 blev han änkeman.

Per Funserh



Födelsedagar
80 år fyller på måndag fru Karin Amqvist. född Hopstadius.
Alanäset. Hon är bördig från Tåsjö församling.
50 år fyller på söndag fru Jenny Strand. född Granström. maka
till skogsarbetaren Edvin Strand. Järvsand. Hon är född i
Dorotea.

Telelinjerna brutna för norra Jämtland
Under natten mot måndagen har det rått en kraftig stonn i

norra Jämtland. Även det elektriska ledningsnätet har raserats
på era ställen. Mellan Hillsand och Draganäs. en sträcka på 4
kilometer. har så gott som samtliga stolpar på elnätet brutits
omkull.

Vigfl
l Ströms kyrka vigdes på lördagen elektriker Anders Göte
Scherdin. Bredgård och fröken Bengta Löfvenring. Bonäset.
Vigseln förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Födelsedagar
50 år fyller på söndag fru Beda Rosenberg. född Persson.
Egnahem. Strömsund.

Dödsfall
Fru Anna Blomgren i Lillviken har avlidit på Strömsunds sjuk-
stuga i en ålder av 83 år. Hon var född i Dorotea. Redan som
ung kom hon till Lillviken. där hon sedennera gifte sig och
blev bosatt resten av sitt liv.
Förre lastbilsägaren Karl August Berglund i Högbynäs har
avlidit i en ålder av 83 år. Med hans bortgång har Alanäs-
bygden förlorat ytterligare en känd person. Han var född i

Nysätra församling. Redan som helt ung lämnade han sin
bamdomsbygd. Sedan han sett sig om i världen som sjöman.
vistades han en tid i Ådalen. b|.a. i Kramfors. Innan han kom
till Högbynäs. var han bosatt i Norråker. Sedan han varit på
sjön. lärde han sig till bagare. Genast han kom till Högbynäs.
startade han bageri- och handelsrörelse. Denna verksamhet
yttade han efter några år till Brattbäcken. Då han upphörde
med denna verksamhet. yttade han tillbaka till Högbynäs.
där han började med affärsrörelse igen. Till sist startade han
lastbilsåkeri, som han på äldre dagar överlät på sina söner. l
Alanäs kommun var han i många år verksam i det kommunala.
Han var ledamot bl.a. i kommunalnämnden och kommunalfull-
mäktige. l kommunen anlitades han också som revisor i många
år.

Brudparet Bengta och Anders Scherdin Raw- och. kedlehus I Strömsund

Strömsundspremiär för flyglmbuss
På tisdagen gästades Strömsund som första ort här i länet av
ygvapnets lmbuss. Den rönte ston intresse på vägama med
hänsyn till längden på l7 meter. Även lmföreställningama
lockade ungdomama till besök. och i Strömsund visades färg-
lmen ”Tills vingama bär" ett ertal gånger. Vid varje lmföre-
ställning hölls ett kortare anförande av ledaren för lmgruppen.
fanrik Perback. som redogjorde för ygaryrket. Föreställning-
ama föregicks och avslutades med musik från bussens egen
grammofonanläggning.

Bilhatarens gåva
Allt vad bilar hette var en st_i'ggelse_/örgamle signor Guiseppe
Pitti i Milano, som nyligen avled 72 år gammal. Det visade
sig då. att han testamenterat sin icke oansenligaförmögen-
het att delas lika mellan stadens tre sista kvarvarande
droskkuskar: De tre lyckliga arvingarna sålde genast sina
hästar och droskor och köpte sig var sin spritt ny taxibil.

Födelsedagar
50 år fyller på söndag fru Brita Häggström. född Funseth.
maka till byggnadsarbetaren Karl Häggström. Bredgård. Hon
är född i Strömsund.

belagna | kv. Baggen inom Strömsunds municipalsamhälle
utbjudes hänned till försäljning. Radhusen äro uppförda i sten
i två plan om 4 rum och kök med en bostadsyta av 100 kvm.
Kedjehusen äro uppförda i sten i en och en halv plan om 3

rum och kök med mellanliggande garage ovan mark. bostadsyta
86 kvm. Hugad spekulant äger rätt att övertaga beviljat
egnahemslån. vartill erfordras en kontant insats om c:a 5.500
kronor resp. c:a 8.000 kronor.
Ansökan om köp insändes till kommunalkontoret. Strömsund.
före lnovembcr l957. Övriga upplysningar lämnas av kommit-
terade. tel. 477 och ISO.

av

Kedjehusen vid Strömsvägen kv. Baggen
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Vigda 22/ 10 1957 bottornas årsmöte
I Ströms kyrka vigdes på lördagen linjearbetare Fritz Allan Ströms lottakår hade på torsdagen årsmöte i Turisthotellet.
Larsson från Öravattnet, Stugun. och fröken Gunnel Jönsson, Åtta medlemmar ck förtjänsttecken. Mötet besöktes av ett

Lövberga. Vigseln fönättades av kyrkoherde Gunnar Berg. 60-tal medlemmar. Förbundsordföranden fru Marianne Berg

utdelade fönjänstmedaljer i silver till kåmiedlemmama Margit
Bergström. Lina Lund, Ruth Eveland, Karin Larsson och Gun

SRYÜCÜVÜUB Ü nlmllßsås Modin. Med förtjänsttecknet i brons hedrades Maria Hall-
Vid söndesens fälrslrjrrinins i Trrllinssås delws en l0lHel skyr- mm, Kristina oicvssch cch iiiiac rhcrwaiciscii. riii hccicfc-

mf från inte mind" ä 17 föreningar- ledamot i kåren kallades Ingeborg Olsson. l l lottor var berät-

Reslllmï tigade till l0-årsnålen. Styrelsen ck följande sammansättning:
Mästare (32 delt.): l) Olle Gunneriusson, Grenås; 2) O. Lind- stim ()|0fSS0n_ 0,-ám-ande, Mm-git Be,-ggn-Öm_ vice ord5ram«1e_

81'°“»Öh“3 3) Pelle p°f55°“- ^SP“ä5l4) Helge Edesuds Ström- Ruth Eveland, sekreterare, Anna Nyström, vice sekreterare,

Högre (34 den-)ï 1) -'Öns Ha"5S°n» Sffömš 2) Sune Magnus' Anna Hansson, kassör, Märta Eriksson, vice kassör, Karin
S°“» ström? 3) Rune N°"'ma"»_T“"l"85å$å 4) MV" Mànes' Larsson och Tora Olsen. Till unglottaledare omvaldes Göta
son, Ström; 5) Ville Eriksson. Asnnås- Lahaci cch :iii vicc hhgicncicdcrc hyvaicics uiia-Brinc Hcd-
Lägre (25 delt.): l) Gustav Nilsson, Tullingsås; 2) Börje Nord- b|a¿_

ström, Tullingsås; 3) Ame Magnusson, Fjällsjö. ¿
i

Nybörjare: l) Casten Blomberg, Hillsand; 2) Stig Jakobsson, 1

Tullingsås; 3) Bemt Nomnan, Tullingsås.
Lagtävlingen: l) Tullingsås; 2) Hillsand; 3) Grenås; 4) Ström-
sund; 5) Äspnäs; 6) Hammerdal.

'Iräffsåker kvinna
Fru Magnliild Gahlin i Gammelbodama, Ström, överträffade på

tisdagen sin bror i skjutskicklighet. Hon sköt nämligen en mink
uppe i ett träd, sedan brodem bommat med tre skott. De båda

syskonen var nämligen på väg till den närbelägna Gärdviks-
sjön för att ta upp några fisknät. De hade också en hund med

sig. Den träffade på en mink och jagade upp den i ett träd. Fru
Gahlin sprang genast tillbaka till gården och hämtade ett ge- F"V'01e“"" s“m"- Sfma Oloßso" MN
vär. Då hon hade sprungit kände hon sig för andfådd för att och K P Larsso"
skjuta och räckte därför geväret till sin bror. Då han hade bom- vigd-
mat med tre skott, litade fru Gahlin inte längre på brodems I Ströms fås ård vi des på lärda Sch I âstare Rune

skjutskicklighet utan ryckte till sig geväret och sköt själv, med P tg . g . g.
ml d tt nk mn da fö fö task net Olofsson och sjukvårdsbiträdet Bojan Jonsson, båda från

på j a mi en re n r rs 0 ' Strömsund. Vigseln förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Kcmmuhcifuiimiiiaigc Födelsedsirr
i sushi hcsici på sohdagch chhaiiigi höja uicichiicrihgch med 75 år fyller den 29 ds änlrefnr Brire Eriks Erilrssen, född Pers-

55 öre, vilket innebär att utdebiteringen till den borgerliga kom- d0ï1Cf, B0llåSCï- H00 häfsldmmdf å Slföm-
munen blir I l,23. Hela statförslagetbelöper sigpå5.40l.950 kr. 50 dl' fyllf dell 31 dS ffll Måä BTOSITÖIIL född NåSSlTÖm.

Bland kapitalutgiema i folkskolestyrelsens stat är största Rlll8VaIlC1i H0l1ål'f5ddl Rl"8V3mlCl,däfh0ll ßfü 25-Iälål'

pcstch i so.ooo ici iaf cmbygghca av vagdaiciis siccia :iii skogs- seden side sis med lsnlbrlsrire Mikael Bresrrdm-
siccia. riii ihvcstcrihgsfchdch cvscncc smoooiucchiiii iiiii- 75 år fyller den 3 ndv- skesssrbersren Jonas Andersson,
mäktiges förfogande anslogs 140.000 kr. Av specialstatema Slflld- Hall ål' född i Ångeffnanland-
kan nämnas att undervisnings- och kulturell verksamhet går

på 2. l 5 l .0l0 kr och socialvården på l.24l .759 kr. Från folk- Dödsfall
skolestyrelsen förelåg ett förslag att skolbyggnaden i Våg- Fröken Märta Svensson, Öhn, har avlidit i en ålder av 77 år.

dalen skall ombyggas till utbildningsanstalt i skogliga ämnen.

Fullmäktige beslöt godkänna förslaget och för finansienng av Fmekedag I /I I 1957

°““'Ygg“*“*°“ b°“'l“d°S ',_5°~°°° kf- T'" ß°d°'“ä“ fö' å'°“ so iir fyiici cich 3 ds fru ihgchcig niiismsm, Hiiicciia. rich ar
1958-1963 valdes Olof Wiik, Grelsgård, Valter Mårtensson, född i Gårdnås och har sedan många år bon i HmSan¿_

Gärdnäs, Anders Sundin, Bredkälen, OlofEdvin Backengård, '
Kärmäset, Birger Persson, Tullingsås, Per Gunnar Svensson,
Strandliden, Sven Erik Rosenberg, Strömsund, Erik Strömberg, Födebedagnr
Renån, Jöns Espmark, Ãspnäs, Jöns Olov Rosenberg, Ölm, 50 år fyller den 5 ds verkstadsförman Sven Carlsson, Ström-
Olov Vemer Näsström, Ringvattnet, Mikael Bergkvist, Järv- sund. Han härstammar från Sävars församling i Västerbotten.

sand, Artur Magnusson, Havsnäs, Manfred Johansson, Silje- För några år sedan bosatte han sig i Strömsund, där han är

åsen, Georg Eriksson, Högbynäs och Frans Palmqvist. Havs- anställd vid postverkets diligensverkstad. Tidigare var han

näs. bosatt i Åsele.
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Tiken ”Laika”, rymdresenär nr l, lever ännu, enligt Moskva, Dödsfall
sedan igår ”normalt liv” på 1500 kilometers höjd. Tryckt Begravningsentreprenör Petrus Jönsson. Strömsund. avled
stämning hos amerikanama, som är ur stånd att omedelbart hastigt på måndagen i en ålder av 66 år. Med hans bortgång
besvara ryssamas uppsändning. har Strömsund förlorat en i bygden känd och uppskattad per-

son. som kommer att saknas av många under lång tid fram-
|)5dsfa|| över. Den bortgångne var född i Vågdalen. Han började sin
Änkefm Anm, Mamda Edm maka im fmmjidne hemmanSäga_ bana inom snickeribranschen. Eñer att ett tiotal år ha arbetat i

ren Johan Månsson-Edin. Grelsgård. Strömsund. har avlidit i sin bmdefs affär i Strömsund- Var han Verksam s°m föfman
en ¿|der av 9| än Hon var fógcj i Tåsjöm men kom redan som vid Halls anstalt till l9l9. då han slutade denna anställning
ung ti" Strömsund där hon Sedan b|ev gm Makama bosam., och återvände till sin hembygd som blev honom kär resten av

sig i Grelsgård. där de ägde och brukade ett jordbnik. Tio bam ÜVÜ- 1920 ÖVCÜOS han *W sin bf°d°f Strömsunds begfavnlgs'
har mm fostrat byrå som han sedan innehaft. Den bortgångne var även verk-

sam i det kommunala arbetet. Förutom ledamot av municipal-
fullmäktige hade han även förtroendeposter i styrelser ochVigda 5/ll 1957 ._ I ._ I

lStröms kyrka vigdes__på lördagen traktorförare Axel Roos och ïëzïdíšh irïïsssåïtnå brandkår hade han agt ner en

fröken Soie Nordin* Aspnäs' av kyrkoherde Gunnar Berg' Förre skogsarbetaren Anders Forsmark. Långåsen. har avlidit
I Ströms prästgård vigdes på allhelgonadagen hr Tage Olofs' efter en tids sjukli het. i en ålder av i det närmaste 81 år. Han__ . _ _ . g
Sol" och fmken lngïd “ola gäebrandäon från Manas' Vlg' var till börden ångennanlänning men kom i ungdomsåren tillfö "ttad k h _ .. .

Alanäset, och öken Henny Olsson. dotter till framlidne lant- Skogàarbete' En ud arpetaqe han bland annat I Sandsßn medottnin sarbete samt i Härjedalen som kolare.
bnikaren Mikael l. Olsson och hans eñerlevande maka Anna, g
född Henriksson. Vigseln förrättades av kyrkoherde T. Halsius. J dß m_

Solosång utfördes av fru Elin Halsius. Täma var Vivi Lidforss. or __ s mg” _ __ .

Östersund. marskalk Åke Wahlström.A|anäset. brudnäbb Ann- I Stroms kyrka Prdfästes på allhelgonadagen ankefru Bma
- . -- Jacobsson Näsviken.M W hl ó .Al " , D -Ol .I _ O d. ' _ _

an a Str m anaset Samt an OV amæ Stersun l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen änkefru Bnta An-
dersson, Ringvattnet.
lAlanäs kyrka jordfästes på allhelgonadagen skolgossen Leif'
Eriksson, Högbynäs. Den bortgångnes skolkamrater hade mött
upp mangrant för att följa sin kamrat till den sista vilan.

Ur barnamun
Lille Göran hade få!! en liten syster som visade sig vara en
riklig gaphals. 771/ sis! blev Göran ledsen och gick fram till
mamman och sade:
- Våra sex l_vckliga år är slut nu mamma.

Strömsunds brldgeklubb jubilerade
och firade under helgen sitt lO-årsjubileum med en större par-
tävling under två dagar. samt med jubileumssupé på Grand
Hotell i Strömsund. där ett 80-tal gäster deltog. Klubbens ord-
förande, telekommissarie Gösta Nilsson, gav en återblick på
verksamheten.

Födelsedagar
50 år fyller den 8 ds byggnadsarbetaren Erik Svensson, Egna-
hem, Strömsund. Han är född i Risselås. l samband med gier-
mål flyttade han till Egnahem, där han äger en bostadsfastig-

Bmdpare, Hmm och Lage Lidforss het. Han tillhör Frälsningsamiéns kår i Strömsund. där han är
' sekreterare.

Kyrkosångsdag i Alanäset
l lördags hölls kyrkosångsdag i Alanäset där ett 100-tal kör- Husmorsträ' i Strömsund
sångare hade samlats. Konserten inleddes i kyrkan med ett Ströms konsumentförening hade på måndagskvällen inbjudit
orgelsolo. Preludium i F-dur av Bach, spelat av kantor Sven till en sammankomst i den trevliga bespisningslokalen i folk-
Erik Johansson. Äspnäs. Fru Elin Halsius sjöng sedan solo skolan. där husmödrama fick en grundlig inblick i konsten att
varefter följde två musiknummer för orgel och två oler. Violin- laga god mat och bedöma olika köttsoner. Den trevliga och
ister var kantor Bo Nordlund. Alanäs. och folkskollärare Bir- lärorika sammankomsten avslutades med en mannekängupp-
gerAhlqvist. Högbynäs. och vid orgeln kantor Clas Stenlund, visning. Det 70-tal personer som infunnit sig. hälsades väl-
Häggenås. komna av affärschef Hjalmar Österberg.
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Dödsfall Flata tränar kanadensiskt

F. skogsarbetaren Axel Rosberg, Storholmen. Havsnäs, har IFK Strömsund debuterar i vinter i division ll i ishockey. och

avlidit i en ålder av 6l år. atapuckama kommer med ett ungt och krytt gäng till serie-

starten. Gamle ishockeyräven Robert Nilsson som haft på sin

Strömsundspolisen tog 18 tjuvskare 7/ ll l957 lott att organisera träningen. vågar dock inte lova något inför

Polisen i Strömsund gjorde sent på onsdagskvällen en god säsongen _ att klubben doek gjort allt för att bli topptrimmad

fångst av tjuvsltare l Edsårl Clrlša två mll från Strömsund. lnle är självklart, Rgbert Nilsson och alla hockeyvänner i Ström-

mindre än 18 personer fastnade i polisens gam. Dessutom sund gläds omåttligt åt att det blir det egna laget som i vinter

b°S|agï02S 25 kll0 sk 0011 flskeulfusïlllng föl' Clfkd 600 kf- får tampas i den högre serien. Som bekant var det i Strömsund

Edsån är en omtyckt lekplats för sik, och av polisens razzia att som jämtländsk ishockey tog sina första stapplande steg. Se-

döma tycks platsen vara lika omtyckt av tjuvskare. Flertalet dan dess har lioekeyintresset suttit i_ Man kan oekså säga att

av dem var från främmande orter. exempelvis Sikås. Hallvilten sporten varit den mest dominerande idrottsgrenen i Ström-

0Cll till Oell med ända från ÖSIel'SUl'Id- De SkfedSl<P man sund de senaste åren. Två gångeri veckan har Harry Mårtens-

använde bestod av lampor av varierande konstruktion och son lett ett gymnastikprogram, som körts planmässigt i sko-

ljusstyrka samt håv. En del använde sig av gaslyktor. 300 watt. lans gymnastiklokal sedan september. Det har inte gått för

men det förekom även vanliga eklampor. Tillvägagångssät- grabbarna att ligga på latsidan. Vi har även hatt ett individuellt

tet var för övrigt den vanliga ljustermetoden. Man vadade uti träningsprogram i kanadensisk stil for att träna upp snabb-

ån och lyste med lampor och plockade upp fisken med håvar. heten och reaktionsfönnågan hos grabbama. Det är svårt att

50m bekant Slåf Sl<en Sïlllßikfalgï l_ll1SSl<en- P0llSen Omlaldf säga ännu hur denna träning slagit ut. Det fordras en stor

att det var upplyst efter hela den korta ån då man kom fram till portion karaktär hos grabbarna för att kunna vara med i en

plalSen där det Olaga SlteI pågick- träning som pågår 25 minuter varje vardagskväll. Men jag vet

att Dan Berglin, som lett träningen, inte ger sig i första taget.

Fddelseddgdl' Det har han visat prov på tidigare. Sedan det blev is på en tjäm

80 år fyller den 8 ds fru Anna Lindberg- född Henriksddtter- 1 närheten av Näsviken haller vi tm där på söndagaina och

H0" är född l Hlllsand- Eel' glefmålel bddde makama l Ström tränar åkning. Strömslaget får också några nya mannar. Bertil
till l9l4, varefter de köpte det hemman i Mullnäset som de Jonsson som i fjol spelade med Huge, skall nämligen spela

Sedd" innehade l en 4043' ål- Sedan ågdl åfïlllbaka åtnjuter med Strömsund i vinter. Dessutom har laget förstärkts av

hon tillsammans med sin make, Nils Petter Lindberg, vård i Ulnksfnrs ne |n-nya Lasse Edin och Bnstnns pen-n perSS0n_

åldefddmsllmmeï l Tlllllllgsås- Leopold Adolfsson. som i fjol hjälpte “Jösse“ Jönsson en del

i buren. visar sig i år bli en god tillgång. .lösse är “Stor grabb"

G“"'”"i“ i buren och har varit med länge så han är säkert tacksam för en

Om Yngve Gamlins vänliga slollighet går det många histor- eem.¿¿da,.e_

ier En av de bästa är den när han .semestrar i Danmark, och

i ett skyltfönsterförälskar sig i en blå och vitrandig tröja, en

företeelse som de flesta snabbt skulle ha vänt blicken ifrån.
Men Yngve stegar in i butiken och ber att få prova. Det får
han, omgiven av tre alltför vänliga expediter. Han väljer och

väljer och till sist har han då funnit den rätta.

- Jag kanske ska betala?
- Betala? Ska den inte skrivas på anstalten?

Dödsfall
F. lantbrukaren Mikael Fride Eriksson, Högbynäs, avled på

måndagen hastigt i sitt hem i en ålder av 74 år. Han var född i

Högbynäs och förblev bygden trogen under hela sitt liv.

Trjvggve "Perra " Persson Leopold Adolfsson
Lärartjänster blev indragna i strömsskolor
Ströms folkskolestyrelse sammanträdde på torsdagen varvid
bl.a. utfonnades yttrande över glesbygdsutredningens betan- Vykortstilvling i Ström avgiord

kande. Det beslöts att indra en ordinarie folkskollärartjänst Ströms hembygdsförening utlyste i somras en fototävling i

vid Vågdalens skola och småskollärartjänstema vid Näsvikens syñe att få förslag för framställning av vykort med motiv från

och Kärrnäsets skolor. skilda delar av kommunen. Enligt den nu företagna bedöm-

ningen av tävlingsbidrag beslöt att tilldela Gustaf Lundholm.

Födelsedagar Strömsund. första pris. Andra och tredje pris tilldelades Göte

80 år fyller den 14 ds änkefru Lisbeth Melander, född Karls- Jönsson. Strömsund respektive Enar Jönsson. Vedjeön.

dotter, Egnahem, Strömsund. Hon är född i Berget, Strömsund.

där hon vistades hos sina föräldrar i uppväxtåren. 1902 gifte
hon sig och 1907 bosatte sig makama i Egnahem. På den tiden Ordenshusbygget i Strömsund

fanns det ingen bebyggelse i Egnahem och de var de första Kmt har tilldelat logen Norrskenet av lOGT i Strömsund stats-

som slog sig ned där som nybyggare. l dag är området ett helt lån med 450.000 kr för uppförande av ett nytt ordenshus med

villasamhälle. allmänna samlingslokaler. Kostnaden beräknas till 960.000 kr.
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Födelsedagar
75 år fyller den 15 ds förre färjemannen och målannästaren
lsak Olsson. Näsviken. Han är född i Näxåsen, men kom redan
vid ett års ålder till Strömsund. Redan som ung lärde han målar-
yrket av sin far. l924 startade han målarfirma i Strömsund. Från
1923 hade han även anställning hos vägförvalmingen som
färjman i Öhnsundet. där han under dessa år bodde i färjmans-
bostaden. l hans hem växte l2 bam upp. Sönema ck hjälpa
fadem med dagtjänsten på färjan. Nattvakten skötte han alltid
själv. 1950 pensionerades han "

som färjman och ck då medaljen
för nit och redlighet i rikets tjänst.
Olsson ck vara med om många
spännande episoder under den
tid han var Ett riktigt hjäl-
tedåd var han med om l926. då
han räddade en äldre man. som
gått ned sig på svag is, från en
säker drunkningsdöd. För detta
fick han av Camegiestiftelsen en
större penningsumma samt en
vacker silverbågare. /S0/I 01850"

Dödsfall l5/l l l957
l en ålder av 79 år har förre skogsarbetaren och båtbyggaren
Johan Anton Nilsson, avlidit. Han var född i Ramsele och
sedan l9ll har han vistats i Ström. De sista åren tillbringade
han på ålderdomshemmet i Tullingsås.
Förre lantbmkaren OlofEdman. Havsnäs, har avlidit nära 73 år
gammal. Han var född i Havsnäs och övertog vid sitt giftermål
hustruns fädemegård. Han var vannt religiös och sitt intresse
hade han ägnat Alanäs södra kristliga missionsförbund, som
han tillhört i 45 års tid och där han även varit kassör. Han var
även den drivande kraften vid byggandet av Havsnäs mis-
sionshus.

Strömsunds Lutherska lirar S0-årsjubileum
l år har 50 år förutit sedan Strömsunds Lutherska missions-
hus grundades och byggdes, och som alltjämt utgör en domi-
nerande bild i samhällsvyn. På lördag och söndag kommer
därför 50-årshögtid att hållas i det jubilerande huset. Något
bestämt datum för missionshusets invigning finns ej att tillgå
i något protokoll från den tiden. men huset blev dock färdigt
på senhösten l907 och själva invigningen skall visst ha skett
i månadsskiftet november-december samma år. Det var då-
varande prosten Wagenius som förrättade invigningen. Hu-

först i höst fått sitt eget församlingshus. Enligt uppgifter skall
bönhuset ha kostat l2.000 kr. Verksamheten i Strömsunds mis-
sionshus har med tiden fått era föreningar. Det finns missions-
ungdoms- och juniorförening, syförening. solglimt, pojkgrupp,
söndagsskolor i Strömsund, Bygden och Strand. sammanlagt
75 bam. Av siffroma kan nämnas att under åren har utgifter
och inkomster balanserat på l70.000 kr. lnkomstema har för-
delats på olika föreningar i missionens tjänst. Jubileumshög-
tiden kommer som sagt att hållas under stundande helg med
början på lördagen, då distriktsföreståndare Martin Gunner-
vall. Frösön. och predikant E.A. Engberg. Sveg. kommer att
medverka.

-(.

Gamla missionshuset i Strömsund

Vigda
l Ströms prästgård vigdes på lördagen målaren Rune Magnus-
son, Änge, Lockne. och 'öken Sigrid Lori Lindberg, Öhn.
Vigseln förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

STRÖM
Invigning av Församlingshemmet
LÖRDAGEN den 23 november tu. 1'/.oo

H. H. Biskop GUNNAR HULTGREN
Kyrkoherdama Sällvin. Engström och Halsius.

Musik - Körsång - Historik - Fri entre'

-ALLA VÄLKOMNA-
Eer invigningen subskriberad supe' på Grand Hotell.

Anmälan om deltagande till pastorsexp. Tel. l l8

set var då inte fullt färdigt, men man var tydligen angelägen 'lïrllingsåspojkar på dynamitardlift
om att få ta det i bruk så fort som möjligt. Det fanns vid denna Två pojkar från Tullingsås har troligen liat med de för l0.0()0-
tid en mycket livaktig religiös verksamhet i Strömsund, driven kronorskuppen i Stomäset misstänkta dynamitardema. Enligt
av den l904 startade ungdomsföreningen, som en följd av år uppgiñ har pojkama fått åka med en blå skåpvagn natten innan
svarade för verksamheten i missionshuset tills den l938 upp- kuppen ägde mm. Man har nu kommit så långt i spaningama
gick i Strömsunds Lutherska missions- och ungdomsföre- att eerforskningama börjar riktas in på en bestämd person,
ning. Den l5 januari 1907 hölls första Sammanträdet med in- en känd dynamitard, som troligen ligger bakom flera av den
tresserade för uppförande av bönhuset. Tomten för bönhuset senaste tidens kassaskåpssprängningar.
skänktes av fru Karin Svensson. Till kosmadema för husets
uppförande bidrog människor i hela församlingen. Man ck Aslaten har natt kulmen
också tillåtelse att använda virket av en gammal folkskola i Från Singapore och Hongkong spred sig den asiatiska inu-
Strömsund. l stället skulle församlingen fritt få disponera lokal ensan över hela världen. l Sverige dit ”asiaten” nådde under
i bönhuset för konfïmiationsundervisning under 10 år. Denna hösten, var den av relativt godartad natur jämfört med span-
tid har dock överskridits betydligt. Som bekant har församlingen ska sjukan.
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IFK Strömsunds årsmöte 20/ l l 1957

Av verksamhetsberättelsen framgick att året varit ganska gott

från ekonomisk synpunkt, då de olika sektionema kunnat hålla

sina utgifter nere. Den idrott som för närvarande ligger bäst till
är ishockeyn, där IFK nu skall börja i div. 2. Fotbollslaget top-

par sin serie och där hoppas föreningen på avancemang. Års-
mötet beslöt att uppta skrinningen på föreningens program.
Den skall ledas av Dan Berglin som f.n. tjänstgöri Strömsund.
och man har tänkt sig en sjöbana på Näsvikssidan. Till våren.

närmare bestämt den 8 april, fyller föreningen 50 år, och styrel-
sen ck i uppdrag att anordna en festlighet i samband med

detta. Kostnaden skall täckas med en tombola. Vidare beslöt

årsmötet att folkpensionärer skall äga fri entré till föreningens

matcher. Styrelsen ck följande sammansättning: ordförande

AlfReinhammar, vice ordförande Torsten Fridell, sekreterare

Bjöm Hjortling, vice sekreterare Olle Björk. kamrer Sven-Erik

Rosenberg, Rune Gunnervall och Harry Mårtensson.

Nytt hus i Strömsund - Systemet får 400 kvm
HSB i Strömsund står nu berett att påbörja ett nytt affärs- och

bostadshus så fort igångsättningstillstånd beviljas. Det blir
ett s.k. punkthus i fyra våningar i kvarteret Järven, med 400

kvm golvyta i bottenvåningen som skall disponeras av Syst-

em AB, och dessutom tre våningar om sammanlagt l2 bostads-

lägenheter. Det planerade huset skall byggas i gatukorsningen
Bredgårdsgatan-Ängsgatan med fasad mot Bredgårdsgatan.

Meteorsten ramlade ned i Ulriksfors
Vid 22-tiden på onsdagen hörde hemmansägare Hartvig Hem-
mingsson och hans syster Ottilia på gården Bredmon i Tänn-
viken utanför Ulriksfors ett kraftigt ljud ute från gårdsplanen.

De gick ut för att se vad det var. och där ute ck de se en sten

av cirka två knytnävars storlek. som slagit ned cirka 6 tum i

den frusna marken, bara två meter från en av gårdens man-

gårdsbyggnader. De tog upp stenen och undersökte den. Den

vägde 2,2 kilo och liknade en sprängd granitsten, men med

ovanligt blank yta. Hemmingsson tycker att den väger ovan-

ligt mycket efter sin storlek. lnget sprängningsarbete av nå-

got slag bedrivs i närheten. så troligtvis är det en meteorsten

som slungats ned.

Tvååring l Strömsund klarade 3-våningsfall
En icka på nära två och ett halvt år, dotter till förre telearbetaren

Oswald Blomqvist, Strömsund. föll på lördagen vid l5-tiden
ned på en husgård från ett fönster på tredje våningen. Hon
klarade sig utan några nämnvärda skador. Flickan grät inte ens

då tillskyndande människor kom för att se hur det gått med

henne. Familjen bor i en lägenhet på tredje våningen i ett större

hyreshus vid Vallgatan. Utan att föräldrama märkt något hade

ickan öppnat fönstret. Sedan är det ingen som känner till
händelseförloppet förrän det var några som såg ickan störta

till marken. Byggnadsarbetaren Severin Sannemo bor i lägen-

heten under Blomqvist, och han och hans fru varsnade också

ickan då hon föll. På gården fanns endast bam vid tillfället.
men fru Inger Nilsén, som bor i samma hus, hörde att något

särskilt inträffat och nisade ut. Då hon kom fram till flickan låg

denna på magen med utåtsträckta amrar. Fru Nilsén ck ge-

nast tag på en bil och åkte till sjukstugan med den lilla. Det kan

betraktas som ett under att ickan klarade sig så bra. Det är

också att märka, att där ickan föll ned är en grusgård som

gränsar mot gatan. Som tur var. hade man lyft bort ett cykelställ.
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som för kort tid sedan stod där flickan föll. - Flickan har klarat

sig mycket bra. säger dr Rune Sandahl på Ströms sjukstuga.

Hon hade ett sår i pannan och några skrubbsår för övrigt på

kroppen.

Ströms församlingshem invigdes av biskopen
Nu har Ströms församling äntligen fått det församlingshem,
som det på ett eller annat sätt förts diskussion om de senaste

50 åren. invigningen skedde på lördagsaftonen i stilfull och

högtidlig stämning i byggnadens stora hörsal, vars alla 350

sittplatser var upptagna. Biskop G Hultgren förrättade invig-
ningen. Det är arkitekt K. M. Westerberg. Stockholm, som ut-
fört ritningama. Byggnadskommitténs ordförande har varit
kyrkoherde Gunnar Berg. Som gåva till det nya församlings-

hemmet har pensionären och förre skogsarbetaren Olof Löv-
näs i Näsviken skänkt en orgel. som kommer till användning

första gången vid invigningen.

fn.. ft-
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Ströms församlingshem

Födelsedagar
90 år fyller den 26 ds änkefru Katarina (Karin) Sjödin, född

Andersdotter, Havsnäs. Hon är född i Dorotea, men har varit
alanäsbo sedan 75-talet år tillbaka. Redan som l7-åring kom
hon till Siljeåsen, där hon hade plats på en bondgård. Hon är

änka sedan l927 efter lantbrukaren J.P. Sjödin, som hon varit
gift med sedan 20 års ålder. Hon har fostrat nio bam.

Husmorsspånst i Ström
Husmodersgymnastiken i Strömsund har blivit ett populärt

inslag i husmödramas fritidssysselsättning. Man samlas två

gånger i veckan i skolomas gymnastiksal och bedriver inten-

siva övningar. Hittills för den här säsongen är det 27 damer

som fångats av detta intresse, bl.a. Margit Espmark och Gud-

run Brorsdotter. Ledare är fru Ulla-Britt Hedblad.

Dödsfall
Änkefru Hilma Kristina Odén. Ulriksfors, avled på söndagen

efter en kortare tids sjukdom 76 år gammal. Efter sitt giftennål
med förrnannen vid Ulriksforsfabriken. Johan Adolf Odén.

ägnade hon sig helt åt hemmet.



Pensionärer i Ström har invigt egen fana Vid tingeti Strömsund
Ströms pensionärsförening kunde på söndagen ra sin två- stod en person från Högbynäs åtalad för att han inte inlevererat
åriga tillvaro med att inviga en fana. Sammankomsten. som källskatt som han dragit från anställdas löner. Beloppet gällde
hölls i pensionärshemmets samlingssal, hade lockat förening- l.300 kr. Han dömdes till 30 dagsböter á 2 kr. En person från
ens medlemmar till talrikt besök. Nils Grönlund i Vågdalen höll Strömsund stod åtalad för brott mot trafikförordningen på så

talet till fanan och förrättade invigningen. Programmet inled- sätt att han skulle ha kört bil med otillräckligt starkt ljus. Lyset
des med musik av Karl E. Cehlinder, Strömsund, och kompani. på hans bil hade blivit föremål för inspektion av trafikpolisen
Därefter hälsade föreningens ordförande Abraham Ljungberg under färd på dagen. Rätten frikände mannen. De arton tjuv-
välkommen och redogjorde i korta drag för hur föreningen fiskare. l6 män och två kvinnor. som för en kort tid sedan blev
arbetat. och för medlemmamas stora insats att åstadkomma en fast vid en polisrazzia vid Edsån dömdes vardera till 15 dags-
fana. Vid sammankomsten valde man även fanbärare, och det böter av varierande belopp. En bilkrock. som tog häradsrätten
blev Per Knutsson. l detta sammanhang kan nämnas att fören- flera timmar att handlägga, hade inträffat på vägen mellan
ingen bildades den 9 november l955, och för närvarande är Högbynäs och Lidsjöberg. Tvistefrågan bestod i vilken av
det ett 80-tal medlemmar. förama som hade kört på den andre. Fem vittnen hördes. Dom
Föreningen har följande styrelse: Abraham Ljungberg, ordf., meddelas senare.

Gustaf Strömstedt, vice ordf.. Per Knutsson, sekreterare och
Olle Lundin, kassör. Födelsedagar

80 år fyller i dag lantbmkaren Nils Petter Lindberg. Han är
född i Fjällsjö och växte sedan upp i Strömsund, där han under
ungdomsåren huvudsakligen sysslade med timmerkörslor och
annat skogsarbete. På 20-talet yttade han med sin maka till
Mullnäset där han köpte ett hemman. För något år sedan av-
yttrade han dock hemmanet. Numera bor han tillsammans med
sin maka på ålderdomshemmet i Tullingsås.
50 år fyller den 30 ds skogsarbetaren Jöns Eriksson, Hillsand.
Han är född i Äspnäs och arbetade där. dels åt skogsbolagen
och dels på det gamla familjehemmanet, tills för ett år sedan,

då han yttade till Hillsand.

Födelsedagar 2/12 1957

75 år fyller den 4ds fru Mia Grahnström, född Pettersson,
Strömsund. Hon härstammar från Ström och har varit en verk-

PRO-medlemmarna Sigfrid Lundgren, r. v. och Kjell Wik sam kvinna på många sätt.
visar upp föreningens fana.

Fönsterrutor sönderslagna i Bredkälen
Födelsedag" 26/H N57 Det har vid upprepade tillfällen förekommit att fönsterrutor
75 år fyller den 29..dS hemmansägare Månen Lmdberg Öhn' blivit sönderslagna hos hemmansägare Per Olofsson i

Jubllarw är född '_Ohn' där han växte _“pp ' en-lmdbmkarhem' Bredkälen av s.k. ligagäng. Kulmen nåddes under den gångna
sedan han gme Slg har han brukat sm faders gård' som han helgen med inte mindre än fem sönderslagna rutori stallet hos
ßrbåmm under de många åren genom nya ekonomibyggnad' Olofsson. Det är bedrövligt att byns ungdom skall uppträda
âlïtçch Väl]_::gnï<åkenegaTñl]:et__ï(¶e"¶'_%:1::\:t :ar håg VT: på detta sätt, anses det allmänt bland befolkningen. På grund
"gt an' ' ommuna ma 'ge ' r e an n e av föregående vamingar, som inte hörsammats, blir det nu

denna Styrelseßrm infördes i Ström* °°h dessumm har han myndighetema som kommer att ta ställning till vad som före-
varit med i så gott som samtliga styrelser och nämnder. kommit

Domarkurs i Strömsund
På söndagen anordnades en domarkurs i Strömsund av Jämt-
land/Härjedalens lshockeyförbund med Robert Nilsson,
Strömsund, som ledare. Elva domare och aspiranter hade mött
upp från Strömsund, Hammerdal, Gåxsjö, Föllinge och
Tullingsås, och Robert Nilsson hade en ordentlig genomgång
av spelreglema.

Födelsedagar
50 år fyller den 7 ds fru Anna Janeheim, född Hallsten. Bred-
gård. Hon är född i Svaningen.
50 år fyller den 8 ds hemmansägare Mattias Eriksson.
Lövberga.

Jubilaren Mårten Lindberg omgiven av vännerna 80 år fyller den 8 ds fru Hilda Kristina Lindberg, född Göhle.
Johan Karlsson och Nils Håkansson Öhn.
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Strömsunds husmödrar på årsfest Strömsund. Laget har på senaste tiden kallats “Getingama” -
Strömsunds husmodersförening hade på lördagskvällen i sko- vilket bl.a. ett getingmärke på klubbdressen ger belägg för -
lomas bespisningslokal sin traditionella årsfest som var talrikt och att getingama kan stickas, det kan nu strömsundsspe-

besökt. Det var en genomtrevlig kväll, och festdeltagama var lama intyga. Med 9-l (4-0 2-0 3-l) vann nämligen Järved

hela tiden med på notema och hade hjärtligt roligt. Det var matchen. Och mot det resultatet finns inget att invända. Ström-

föreningens ordförande, läratinnan fru Brita Svanheim, som sund kommer fönnodligen inte att få många poäng i denna

hälsade välkommen. Däreer bjöds det på en riktigt festlig serie. om laget fortsätter med sitt hopgyttrade spel. Man sak-

supé, som smaksatts av fru Lina Lund. Man fick även se färg- nar genombrottsmän och rätt samspel. Målvakten Leo Adolfs-

filmen “Bland fäbodar och fjäll", vars regissör har varit foto- son kan inte lastas för de många målen. Backama skulle ha

graf Bror Sandmark, Strömsund. Det sjöngs också en hel del. spelat ett hårdare spel mot flyfotade järvedsforwards.

Kvällens elvagäst var fru Göta Lander. Hon sjöng även en Strömsunds tröstmål var tyvärr självmål.

duettsång tillsammans med Jenny Evensjö. Till den goda och

trivsamma stämningen bidrog ett för kvällen särskilt samman- Strömsundsjärnvägare ck förtjänsttecken

satt kapell med lärarinnan fru Greta Närsjö vid pianot. Vid en festlighet i lördags uppgick avdelning 222 av Svenska

jämvägsmannaförbundet i Strömsund i avdelning l77 i Öster-

sund. Därvid fick kontorist Karl Olowsson, Strömsund, motta

förbundets förtjänsttecken för sitt trogna fackliga arbete. Av-
delning 222 överlämnades av förste trafikbiträdet Edvard Carls-

son, Strömsund.

Födelsedagar l0/12 l957
75 år fyller den I l ds förre snickaren Axel Alexander Jakobs-

l son, Lövberga. Han är en skicklig möbelsnickare och har arbe-

tat både för byn och för jämvägens räkning. Jakobsson har

_l varit fackligt och kommunalt intresserad och tillhörde bland

"“ l annat fattigvårdsstyrelsen i flera år.

Dödsfall
_ Ãnkefru Maria Karlsson, född Zakrisdotter, maka till framlidne

Göm Och Stig I-Wide' med hamen- EV- MWXÜ byggmästaren Per Karlsson, Gärde, Strömsund, har avlidit i en

Kerstin, Arne, Karin och Ingrid. ålder av 30 ån

Lucia l Ström 7/12 1957

Realskolans idrottsförening i Strömsund samt Länsposten har Blom, Strömsund till ishoc- l

gemensamt arrangerat Lucia-val i Ström. l7-åriga añärsbiträdet keyns junlormönstring
Marianne Strömlund heter Lucian, vars yrkesdröm är att bli Till Svenska lshockeyför-
polis. bundets mönstring, av landets

mest lovande juniorer, på Bosön

Födde och Johanneshovs isstadion
En S0" den 27-29 december har bl.a.

Gertrud och Albert Nilsson Ben Onai- ß|0m_ "rg Sn-öm-

född Gäfdlulld sund, nominerats.
Strömsunds BB den 3/ l 2 l957 Bert-Orrar Blom

Umivakmmg fi-an Sn-dm Livlig byggverksamhet

Ecidasiasiikmiiiisiai Ragiiai- Edenman b|ai, under besöka; i Det har även under innevarande år varit liv och aktivitet inom

Östersund i går uppvaktad av en deputation från Strömsund i bY88flddSV°fk5amh°t°“ t Strömsund Och Ströms kdmmtm- I

gymiiasiafiagaii Depiiiaiiaiiaii bestod av riksdagsman Sig- Strömsund har både offentliga byggnader och bostadshus

frid Jonsson, herr P. M. Jönsson och rektor Max Andersson. stått På byggmdspfdgfdmmet- I kdmmtmcll mf Övflßt ät det

De frariilizsll särslrili en befellmirigsunderlegei motiverar en lrdvddeeltligeri bdetedebyggerrde Sem tbrekemmit- Hittills i år

gymnasium i Strömsund, som ligger lämpligt till för elever även har det b)'88tS mf 5-5 mlljdllcfr ell aktTll85Väfd Summa- ml de

från angränsande delar av Västemorrlands och Västerbottens dffetllga bY88ad°l3lSt1'Öm5Ud hdf församlingshem» Sdm

län. Statsrådet Edenman ställde sig mycket positiv till de fram- b|°V täfdlßt föl' llllflßïllllg ml' ell kdft tld Sddan» dch kdmmmlat'
siaiida syimimkiama och sade sig mista, ai; en gymnasium i hus samt ordenshus med flera större lokaler, bl.a. teaterlokal.

Strömsund även skulle bli ett medel att motverka avflytmingen. Vad Själ” b°St3d$bYß8alld°t betfäffal' har det l ål Påbdlfiats

Han lovade de uppvaktande att frågan om ett gymnasium i 54 eßïlahemshds» Val'aV 28 ÜYSSS l Strömsund-AV dem ål' efa

sirismsuriii skall bli föremål mr ingående een välvilliga prev- kedjehus- För rrärverende terde det vera betydligt över 100

iiiiigai-_ bostadssökande i Strömsund, och bostadsbristen tycks öka

även om det byggs betydligt mernu än förr. Kommunalnämnden

Svidande förlust har planer på ytterligare 26 bostadslägenheter som skall upp-

I en fömämlig ny dress begick Järved på söndagen sin debut föras som kedjehus i fyra längor samt tre friliggande hus. Om

i division ll mot likaledes gästande nykomlingen i serien, IFK detta projekt kommer till stånd, har man tänkt sig att det blir
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kvarteren Uttem och Geten som skall bebyggas. Preliminärt Lucia-tågiStrömsund med slädfärd i kylan
beräknas husen inklusive tomt och anslutningsavgift kunna Det ljus och den vänne Lucia avser att sprida var verkligen
uppföras inom lånetaket 55.000 kr. Projektet har ritats av kom- berättigat i Strömsund på fredagen, och i synnerhet på kvällen
munalingenjör Sten Åsbjer. Strömsund, och konstruktör är när temperaturen visade 20 minusgrader. Trots kylan hade
Stockholms Siporex AB. Stiftelsen Ströms hyresbostäder pla- mycket folk samlats i god tid längs gatoma i Strömsund där
nerar också för ytterligare bostadsbygge. l Ulriksfors projek- kortegen gick fiam. Väl fiamme vid torget framför kyrkan hylla-
teras för ett hyreshus med åtta bostadslägenheter, postlokaler des, och korades sedan, lucian Marianne Strömlund med sina
och en damfrisering. Dessutom planerar man en radhuslänga tämor. Rektor Max Andersson höll ett anförande och talade
med sex bostadslägenheter. Även i Strömsund har stielsen om lucialegenden. Han överlärnnade till lucian Länstidningens
planer på att uppföra ett hyreshus. Vidare har HSB allt klart för och guldsmed Sundings halssmycke med Ströms vapen. Till
att bygga ett 4-våningshus i Strömsund, i vilket systembolaget tämoma överlämnades halskedjor med kommunvapnet. Lucia
skall ha sina lokaler i bottenvåningen. Till nämnda bygg- med tämor gjorde sedan under kvällen besök bl.a. på ålder-
nationer får dessutom läggas alla byggnadsplaner skogsbo- domshemmet i Tullingsås.
lagen har på gång i kommunen.

I-'lata ändrade l-6 till prydliga 5-8
Kommunalhuset i Strömsund är strax inflyttningsklart IFK Strömsund spelade på söndagen sin första hemmamatch
Arbetet med kommunal- och ordenshusbygget i Strömsund idivision ll. Motståndare var IFK Nyland och resultatet blev
har nu avancerat så långt att kommunalhusdelen blir färdig för 5-8. Före matchens början invigde Strömsund sin nya hockey-
inyttning i slutet av denna månad. Det är två byggnads- bana, med tal av föreningens ordförandeAlfReinhammar och
kroppar som sammanbinds med kulvertgång i källan/åning, J/Hzs lshockeyförbunds vice ordförande Alvar Hilldén.
som ovan marken är försedd med skärmtak. Vad själva kom- Strömsundslaget visade ånyo att matchträningen saknas men
munalhuset beträffar kommer däri bottenvåningen att inrym- att konditionen är prima. Det var nämligen full fart mot slutet,
maskommunalförvaltningens lokaler ochiandravåningen lant- när nylandsspelama började trampa lu. Hemmagrabbama
mäterikontor. Tredje våningen skall rymma landsfiskal- och hade då motståndama i ordentlig gungning. Mot matchens
poliskontor samt ett konferensnim. Även arbetet med ordens- slut började också atagrabbama att finna varandra bättre,
huset har avancerat ganska långt, men ännu torde det alltså ta medan det i början var ganska dåligt med den saken. Det är
några månader innan dessa lokaler kan tas i bruk. I bottenvå- också tydligt att .löns Erik Jönsson saknas i målet i hög grad,
ningen av det nya huset kommer först och främst att inrymmas ty det fattas någon som kan dirigera utespelet.
en modem teater- och biograokal med plats för 326 sittplat-

?.T§åII§.É;'L“§l'..'II,É'šfå'.';'.I'.l.'ïI '1"Åf'.'.Lï",,iš.É“ll?.f§'åJ§;ZZ1iiL'ï§ï !¥f°<"<*'="'=°f"- -'-- °'-kf-ft 'W 'W' A d hä ' h bredkäl bo fåttd dbe-. . . . _ ven en r vintem ar en ma ras me
för C: køngnonl ltälnawånmgn gm 'under teaïrlokale; lå- svärligheter vad beträffar el-kraften, och man tror att det del-ger en st rsta o aen. en s. _ -sa en, som an anv n s . .

för vilket ändamål som helst bl.a. som danslokal för cirka 600 WS beror på den stränga och långvanga kyla som var' under
personer. Till denna lokal gränsar även ett par serveringsloka- två :ašar iâföltid hatt liyn (EMS Iaf: isçšörltïg ïem mëtsnftz
| h|<<s|<.oe 1 br dem bb 1 kl 'kan å” .r "Ya gsl' “"'“g“°P?' “pP”.' “. °°"*" ° °
aïdoi: våningensïiiïïez c-så fšrizbïmnïvklågâïm ha' °'f:“"S'“' :'“°"l'°d'."“g“å°°h '“JÖ"“T“É':¿';:'¿°°h d°' mig:
och vaktmästarebostad. Kostnadema för de båda husen torde âšetn Elïåt sar ls::im:]:aI:d:ïtJtuelkmeïtïgkï
komma att nänna sig två miljoner. Ü ' yn g J '

Dödsfall
j Lägenhetsägaren GustafGöhle, Ölm, har avlidit 76 år gammal.

Då fadem var bolagstjänsteman hos Graningeverken, kom även
sonen att ägna sig åt skogen. Det var dock som timmerkörare
han gjorde sig mest känd. Hembyns historia var han intresse-
rad av.

I __

lnbrott i Vågdalens konsum
Ett inbrott har i natt ägt rum i Konsums nya affärsfastighet i
Vågdalen, där tjuvamas byte ännu är svårt att exakt ange, men
det torde röra sig om nännare l.0()0 kronor i kontanter och en
del cigaretter. lnbrottet upptäcktes i dag på morgonen, då

Nya kommunal-och ordenshuset

vi" ni upplev. Rom_o|ympi.den ww? konsumföresååandarân Gösta Rosth lgnr: ditlfolitsen i Dorotea

Olympiaresa för 525 kronor. LT anordnar OS-sparande. grep Senare ' g W personer mm ta of m “met
Sparalternativ: 9 kr i veckan eller 40 kr per månad.

Strömsund leder stort om Bredegårds-priset
Födelsedagar l3/ 12 1957 Före sin avyttning från distriktet donerade länets ishockey-
75 år fyller den I4 ds hemmansägare Erik Rosenberg, Öhn. pionjär, Olle Bredegård, ett poängpris. som länets ishockey-
50 år fyller den l5 ds virkesmätare Gösta Norling, Strömsund. klubbar skulle få tävla om under en treårsperiod. Efter första
Han är född i Lövsta. Ångennanland. året har Strömsund skaffat sig en klar ledning före Järpen.
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. . . . Jämtlands första tidning, den anrika Jämtlands Tidning, kom

Rejäla Julklappar mr hela famlllen ut med sitt sista nummer lördagen den 21 december 1957.

° Sldd' °°h S|d|0"|PlÜX°|' Första numret gavs ut 1845.
0 Läderstövlar
0 llalvklngor Dmsfau

° Laddw Skogsinspektor Carl Alfred Thor, Strömsund, har avlidit i en

° Lal?ps|f°r ålder av 65 år. Han var född i Ragunda. För 18 år sedan kom

° Skm"-l'°k°" han till Strömsund som förvaltare hos Graningeverken. I ung-

0 Italienska afterski åter inkomna. domsåren var han aktiv idrottsman och erövrade bland annat

22-24 25-28 29-33 34-39 40-47 tre DM i terränglöpning. Aven på skidsportens område höll

10:- 11:- 12:- 13:50 15:75 han sig väl framme vid tävlingama. Under sin tid i Strömsund

LEV] OI-[LSSQNS togs hans krafter i bnik som ledare inom idrotten. Han hade

Sk nä även många kommunala uppdrag och tillhörde bland annat

oa r kommunalfullmäkti e och municipalfullmäktige i Strömsund. l8
STROMSUND _ Tel' 406 det politiska representerade han högem och var dess ordfö-

rande i Ström i många år.

4 4;
Levi Olsson medu Gusti, döttrarna

Margarem Od' Wvianne med make Emmy och Carl-Alfred Thor med barnen
E v. Sture. Solveig, Bo, Åke och Birgitta

Födelsedagar I9/l2 l957
8Û ål' fyllel' l dag ffll Sal? .l0l'I8I1l'l3 D)'l'V0ld, lödd MÅÜCHS- Ströms |(0||'|m||||g|f|||||||§kgQ 28/12 1957

dotter, Nyhamn, Havsnäs. Hon är född i Tåsjö och gifte sig sammanträdde på fredagen för att fatta beslut i en 7()-m| åren-

tidigt med dfske Skdgsïlänsïemannen -l-A- DYl'V°ld~ Vilken den. De klubbades igenom på relativt kort tid av ordföranden,

3Vl°d för ågfa ål' Seda- l äldeskapel föddes 10 bam- riksdagsman Sigfrid Jonsson. Som vanligt var det inte de större

utgiñspostema som vållade diskussion. 25.000 kr i subven-

- tion för uppförande av ett hyreshus i Ulriksfors och ett par

RAVJAKT bo förb'dl ål50000krd'kt d ' t llRä.ä d I' h da.b.d “dm .rä.kt rgens ineserp '_ isueraesinea s,_men

V] gare me e U n un r ln Ju es a e ga I vja däremot blev det både diskussion och votenn
_ _. . . g om mindre

kommande söndag I Östra Havsnas' Samlmg vid Skolan kl' frå or som t.ex. 500 kri bidra till en tennisbana. Fullmäkti e
Q nm 8 8 8

8'00' älan på tä's:äx:ÖStr:H:v|:1|äs' Ana välkomna' beviljade även folkskolestyrelsens begäran, att under läsåret

"' "S" S ' 'g 1957-ss iiiiiäiiigi man foiiiskoieavdeiningen vid simds foik-
skola och ordna med skolskjutsar till Strömsund för berörda

Febrll byggnadsverksamhet i Svaningen elever. Vidare beslöts att kommunalnämnden skall överta för-

Det har varit febril byggnadsverksamhet hela sommaren och valtningen av skolfastigheten i Näsviken, och skolfastigheten

hösten i den lilla skogsbyn Svaningen. Det byggs för att be- i Risede skall försäljas. Dagtraktamentena för ledamöter i

reda möjlighet för era människor att ytta till byn och att få taxeringsnämndema höjdes från 25 kr till 35 kr. Ett tidigare

till stånd modema skogsarbetarbostäder. Det är vad Holmens beslut om att inrätta en tjänst som nykterhetsvårdsassistent

Bniks- & Fabriks AB tänkt sig. Holmens bruk äger milsvida upphävdes. istället tillsätts ett skrivbiträde på kommunal-

marker kring Svaningen - 48.000 tunnland skogsmark. Bola- kontoret, och arvodet för ordföranden i nykterhetsnämnden

get har i många årtionden haft sin skogsförvaltning i länet höjs till 6.000krper år. Fru Gunhild Carlsson ,Näsviken, val-

förlagd till denna by. Enligt den byggnadsplan som gjorts upp des till ordförande i nykterhetsnämnden. Till ledamöter i folk-

av Holmens bruk, skall Svaningen tillföras 25 nya bostads- skolestyrelsen valdes Sixten Fjäll

fastigheter. Som en första etapp bygger man i år sju bostads- gren, ordf., Helge Engström, v.ordf., Erik Adolfsson, Måns

hus - s.k. Mockfjärdshus. Även ett omfattande vatten- och Zakrisson, \fiktor Andersson, Gunnar Grahnström, samtliga

avloppsledningsnät har anlagts. Detta är avsett även för större Strömsund, O.E. Backengård, Käimäset, Birger Kallberg, Havs-

delen av den redan befintliga bebyggelsen. näs, Hugo Persson. Ringvattnet, och Märta Persson, Ulriksfors.

Till ny ledamot i yrkes-



skolstyrelsen efter rektor Max Andersson utsågs Börje Sand-
ström, Strömsund. Till ordförande respektive vice ordf. i kom-
munalfullmäktige omvaldes Sigfrid Jonsson, Strömsund, och
Per Johansson, Högbynäs.

Födelsedagar
85 år fyller på nyårsaon förre skomakaren Karl GustafWik-
ström, Strömsund. Han är född i Vågdalen men har sedan sina
yngre år varit bosatt i Strömsund, där han tidigare ha sko-
makerirörelse. Han har varit synnerligen verksam inom Fräls-
ningsannén i Strömsund.
75 år fyller den 30 ds lägenhetsägare Henning Andersson,
Ulriksfors. Han är ångermanlärming till börden och kom till
Ulriksfors för omkring 45 år sedan. Han anställdes då vid då-
varande sultfabriken, där han så småningom blev förman.
lnom arbetarrörelsen var han verksam redan som ung, och
han är en av dem som var med och bildade den första fackför-
eningen och arbetarkommunen i Ulriksfors. Han har även varit
kommunalt verksam i Ström en tid.

Födelsedagar 30/l2 l957
50 år fyller på nyårsdagen f. murannästaren Gösta Mattsson,
Strömsund. Mattsson är född i Hämösand men kom redan
som liten pojke med sina föräldrar till Strömsund, där han se-
dan förblivit bosatt. Redan som helt ung började han ägna sig
åt byggnadsverksamheten, och han hade en god läromästare
i sin far som är byggmästare. Hans största intresse låg för
murarens jobb, och hans fallenhet att hantera murarsleven
ledde till att han så småningom blev muramiästare. Jubilaren
tvangs dock på toppen av sin yrkesbana att dra sig tillbaka
fiån denna verksamhet på grund av ohälsa.
50 år fyller den 3 januari fru Frida Matilda Näsström, född
Näsström, maka till lägenhetsägaren Olof Näsström, Ring-
vattnet. Hon är bördig från Alanäs.

Vlgd
l Ströms prästgård vigdes på lördagen gtävmaskinist Harry
Persson, Stamsele, och postbiträdet Görel Svensson, dotter
till diligensförare Amold Svensson och hans maka, född
Westerlund, Bredgård. Vigseln förrättades av brudens konfir-
mationslårare kyrkoherde Gunnar Berg.
l Ströms kyrka vigdes på söndagen fil. stud. Stig Hallström,
Strömsund, och fröken Ingrid Maas, Uppsala. Vigseln förrät-
tades av bnrdgummens konfirmationslärare kyrkoherde Gun-
nar Berg.

:_-3.
Görel och Harrjv Persson med barnen

Janne och Sten

Ishockey div. ll
Järved - IFK Strömsund 9-l
IFK Strömsund - IFK Nyland 5-8
Alfredshem - lFK Strömsund 9-2
IFK Strömsund - Teg 3-7
IFK Strömsund - Umeå 5-6

Förlovade

Gösta Palmqvist
lngegerd Stain

Strömsund Östersund

Sven-Åke Svensson
Eivor Blomqvist

Östersund Strömsund

Rolf Waldemarsson
Berit Näsström

Strömsund

Folke Björkbäck
Maud Olsson

Hämösand Strömsund

Bertil Hammar
Arm-Marie Vollin

Hillsand Tomelilla

Alvar Johnsson
Ulla Nedegård

Strömsund Skönsberg

Nyårsafton 1957
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Vjz över Havsnäsbygden 1958

Folkmñngdsuppgifïer 1958

Folkmängd: 1 Ström vid årets början: 6.587 personer, därav Folkmängd: lAlanäs vid årets början: 1.628 personer, därav

3.415 män och 3.172 kvinnor. Födda: 56 gossar, 43 ickor. 882 män och 746 kvinnor. Födda: 15 gossar. 12 ickor. lnyt-
lnyttadez 323. därav 168 män och 155 kvinnor. Utyttade: tade: 84, därav40män och44 kvimior. Utyttade: 72, därav 32

342, därav 146 män och 196 kvinnor. Döda: 59, därav 29 män män och 40 kvinnor. Döda:21, därav 14 män och 7 kvirmor.
och 30 kvinnor. lngångna äktenskap: 31. Folkmängden vid ingångna äktenskap: 6. Folkmängd vid årets slut 1.646, därav

årets slut 6.608. därav 3.464 män och 3.144 kvinnor. 891 män och 755 kvinnor.
Församlingens äldsta invånare: änkefru Katarina Magdalena Församlingens äldsta invånare: fältjägaränkan Brita Edlund,
Degennan, f. Mattsson, Bredgård, född den ll januari 1864, född Johansdotter. Havsnäs, född ll maj 1864.

samt Valborg Jakobsdotter, Kärrnäset. född den 3 maj 1864.

yngng shdad vw dikesköming i V§g¿¿|en 2/| 1953 ning vid ingången till en högerkurva. Svårast skadade är 19-

En yngling måste föras till Ströms sjukstuga eer en dikeskör- åflge Beßl Sïenslfand- SWE- °°h 20'å"8° B- T°S5m3"-
ning i Storån, Vågdalen, natten mot nyårsdagen. En personbil Ulf1kSf°f$- Ynglingama åkïe 1 fm mindre bl' *W föfk85m°d°"-
maj två yngngar könje i riktning mot RamSe|e_ (15, 35,-aren 5 en Den ägdes av Tossman men fördes vid tillfället av Stenstrand.

kurva förlorade kontrollen över Vagnen_ Föraren ck Sedan bilen Sladdnlng, f0nSane den Vänster av
Skärskador i ansiktet medan passagen,-en undkom 0Ska¿d_ vägen, där den välte och hamnade med taket mot en stor tall.

Taket revs delvis av bilen, och ynglingama kastades i baksä-

|.~öde|sed,g,|. tet, där de klämdes fast mellan bilen och trädet. lngen av dem
50 år fy||e,- i dag fm Frida Matilda Näsström Ringvamü hade möjlighet att själv ta sig loss. Det dröjde nära en timme

Hon är född i Ringvattnet. l sitt äktenskap med lantbr. Olle "ma" °“ d"°5k°ha“m5" från H°""3 passerade Platsen °°h
Näsström har hon fostrat tre bam. Hon är verksam i kyrkliga Såg Y_g|in_g8maS belägenhet. Han larmade genast sjuktran-
kvinnoförbundet sportbilen | Hoting. Det blev ett krävande arbete att få fram de

fastklämda och svårt skadade ynglingarna, som alla hade svåra

vi d 7/I 1958 smärtor. Även den lindrigast skadade, Bengt Hennansson,
Dišmâmbonaæ Dan Olofsson L cksele och fröken Erna “rm Näsviken, var fastklämdsåatt han inte kunde tasig loss. Hans

' y ' f t h d f tnat i den h b cklade va nen och utan. enaoaeas opu g ,

Éïömlfloneïtïllgmibä sval möjlighet att hjälpa kamratema hade han tvingats ligga i bil-
.rg' ava C ' wg es l oms yr a I S n gs av omm' vraket och höra kamratemas jämmer. Några svårare skador i

"Ister Lars Lövsund' foten hade han inte fått, men var chockad efter upplevelsen.
Sedan man lyckats få ut ynglingama ur den totalt ramponerade

Ynglingar låg fastklämd: efter bilvurpa bilen, fördes de till provinsialläkaren i Hoting, där de fick smärt-
Tre ynglingar skadades vid en bilolycka strax före kl. 19 på stillande sprutor och första förband lades. De fördes sedan till
trettondagsaonen på vägen mellan Lövberga och Hoting. sjukstugan i Strömsund, varifrån Stenstrand och Tossman
Ynglingama var på väg mot Hoting. när deras bil råkade i sladd- remitterades till lasarettet i Östersund.
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Reservbetonat I-'lata utan chans-degraderlng klar Födelsedagar
Enda jämtlandslaget i ishockeyns div. ll Norra B, IFK Ström- 50 år fyller den l5 ds butiksförest. Hanna Blom, Öhn. Hon
sund, åkte som väntat på ett andra stomederlag under helg- övergav redan tidigt födelselandskapet Ångermanland och
besöket i Umeå. Efter att ha tagit stryk med 2-9 mot Umeå på kom som l8-åring till Äspnäs, där hon hade hembiträdesplats.
trettondagsaftonen var det dags för 0-8 mot Umeås andra div. I Äspnäs var det också som hon träffade blivande maken .lo-
ll-gång Teg SK. Med 2- l 7 i baken och en resa på 35 mil fram- han Blom. Efter några års äktenskap yttade makama till Södra
för sig, förstår man ju att det inte direkt var några glada jämtar Öhn, där de i 25 års tid bnikade ett mindre hemman. Under de
som åkte av banan efter tegsmatchen. åren ägnade Hanna Blom också många somrar åt fäbodlivet.

Gåva till Ströms kyrka Vlßd
| sambamr met; högmåssan 5 Ströms kyrka p¿ mmongagenr Skogsarbetaren Per Zakrisson, Renålandet, och köksbiträdet
anvåmgcs för första gången en pa, Silva-smka, Skänjm ti" Maj-Lis Forsberg, Strömsund, dotter till lantbr. OlofForsberg
kyrkan av Karin Eriksson, Abbonviken. Stakama äri mycket °°h hans maka- f- Sïfömbefg» Reåladeß har Vlgïs l Ströms
veeieen “dömde i ride silver med infriide emedetef, een kyr- kmministßfsåfd av k°mminiSI=r I-aß Lövwd-
koherde Berg framförde till fru Eriksson församlingens varma
tack för den värdefulla och vackra gåvan. Hdfddd Mhdds Vi" "PP5kJ"d' "°P*"d°“

Kyrkoherde Halsius gjorde en tämligen ovanlig framställning
Femöflns flddndeliv vid söndagens ieydeeiiimaidigeeemmemrade i Arenas. Furi-
En frnöring räddad!! femårigß Björn I-8rSSOn i Hi|lS8nd från all mäktige hade utan vidare godkänt boställsnämndens proto-
SP°ïS8S På en Pínnß li" en SlåPr5fS8, när han håromdgn koll över ekonomisk besiktning av prästgården. l det proto-
lekte på en trave håssjevirke. Han hasade på byxbaken nerför kollet rekommenderade boställsnämnden bl.a. såväl invändig
hässjevirkol. H10! Vilket en S|åPfåfS YCSIS mod pinnarna Uppåt- som utvändig renovering, ny murstock etc. Kyrkoherde
Björn åkte rå mo! en GV Pínnrnß, Som trängde in genom Halsius begärde emellertid dispens hos stiñsnämnden, att de
klädrl men träffade hnS Porlmonnå. där Cn femöring änd- av boställsnänmden rekommenderade åtgärdema skulle upp-
rade pinnens riktning så att pojken bara ck en liridrigare skada. skjutas tills vida;-e_
Han fördes till sjukstugari i Ström, men fick senare återvända
hem, där mamma Anna tog emot honom. Mani; N-bemrommun

har ha årsmöte. Ortens fackligt organiserade arbetare och
Fdddsdddgdf SSU var inbjudna samt Lövberga arbetarkommun. Styrelsen
94 Ål' fylll' t'.lCl'l l l dS äI1l(Cf!'U Kalaflrlâ Magdalena DCg6lTl'l8Il, ck följande sammansättning: ordförande Arnold Nyman, kasr
ålderdomshemmet, Tullingsås. Hon är anmärkningsvärt kfy sör Per Samuelsson, sekreterare Axel Jakobsson, vice ordfö-
ßf sm ålder °°h är på benen prakdskt taget Valle dag' rande Axel Jonsson och vice sekreterare Alf Jonsson. Riks-
75 år fyller den l0 ds lantbr. Anders Rudfjäll, Strand. l ungdo- dagsman Birger Nilsson Östemmcl hö" en an5mnde_ Med_
men arbetade han med kartläggning av vissa fjälltrakter. An- hmsamalct är nu 79_

nars har det varit skogsarbetet som tagit mesta tiden, men

även Sdm byggmdssdickare har han vard Verksam' Strömsunds lutherska mlssionlörenlng
50 dr fyller i dag land” dch dnldggdingsdrb' Gunnar S-idlddd' har hållit sitt årsmöte varvid man i årsredogörelsen bl. a. kunde
vågddlen' Hd" dr född I Hdddsen I Edscle men dyddde dn konstatera att verksåmheten upprätthållits i ungefär samma
vdgddlen Fd" sid gmermdl' han huvudsakligen drbedd omfattning som tidigare. Söndagsskolan har varit ordnad på
med dddmng dch andra skdghgd syssldr' tre platseri kommunen. lnkomstema uppgick till sammanlagt

18.748 kr, och bland de större utgispostema märktes 8.5 l4 kr
vid Ströms sjukvdrdsidrddnmddr _ till missionshusets renovering. Medlemsantalet vid årets slut
”mad” ““d°' à' ”S7 '-0' 9 P“"°“'°'- “'°d““ S'“l“" fd' '95° u rek dir sv vid den ferende eßhdgdden medverkade bi estannade _vid 718 vårdade patienter. Sammanlagda vårdtiden (rare Marrär Gurmervau Sparbösserömnrrrgen

“PP3'_°k "',' 28-085, dag" '“°' 25-878 å' ”Sd ^“'°'°' P°“°“_'°' dir ramen för yme mieeienen gav 1.100 kn eiuiresuim. styr-
som lnmdld på S,-luksmgdn under doldret var 951' Kvdrhg' elsen ck följande sammansättning: Natanael Svensson, ordf.,gande patienter vid årsskiftet uppgick till 74. Georg Örjebor sekrq Folke Strömberg, kassör Margit Brärm_

lund och Anders Tåqvist. Till föreståndarinna för söndags-
Födelædlf lo/I 1958 skolan utsågs Sara Tåqvist och för syföreningen Elsa Ström-
50 dr fY"°" de" 13 ds d'd_B"d' Kdsdna O"d“d°"~ Bfedgdfdf berg. Ledare för ickgruppen Solglimten blev Bojan Svens-
Sddmsddd- Hd" år född ' Kädddseb med Ydad° ed" Sid son, för pojkgruppen AdolfSvensson och för den äldre junior-
gmefmdl m°d Vdldm" odddddfdn Bfddgdfd- avdelningen Margit Brännlund och Ellen Jönsson.

Samrealskolan l Strömsund Dßdgfg
K°mmll5t°f SVC" Helmeflus» GÜSJÖ- haf ml fömfdlldß S001 F. snickarmästaren Daniel Jönsson i Strömsund avled på mån-
mlälrß i Ström- dagen efter en tids sjukdom. Den bortgångne var född i Våg-

dalen l883. Han började sin yrkesbana i Strömsund 1899 och
I Strömsunds lnunicipalfullmlktige var sedan i åtta år anställd på Larssons snickeri fabrik i Öster-
har till ledamot, efter inspektör C. A. Thor som avlidit, vid sund. Däreñer öppnade han begravningsbyrå i Strömsund
sarnmanräkning inför länsstyrelsen utsetts jämhandlare Rune och drev derma till l920, då han återvände till staden och blev
Lundholm. föreståndare för Östersunds begravningsbyrå.
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70-talet ulriksforsinterner skall tillverka elementhus
Den planerade tillverkningen av baracker och skogskojor lär

inte kunna sätta igång förrän tidigast någon gång i sommar,

säger föreståndaren Emst Nilsson vid Ulriksfors fängvårds-

anstalt. Det är ännu mycket som återstår innan planema kan

sättas i verket. Inredningen av fabrikslokalema och starten av

driften måste gå hand i hand med själva anstaltens utbygg-
nad, och fortfarande är det mycket som saknas vad förlägg-
ningar och intendenturlokaler beträffar. Vi kan inte ordna ar-

bete åt er intemer förrän vi får möjligheter att ordna deras

förläggningar. Dessutom har inga av de beställda maskinema
hunnit levereras. När allt är klan skall dock 70-talet man sys-

selsättas med tillverkningen av husen. Husen ja, det blir kan-

ske inte direkt fråga om färdiga hus. Enligt de nu uppdragna

riktlinjema skall man huvudsakligen ägna sig åt elementhus.

De byggnadselement som skall tillverkas är avsedda att medge

hopsättning i större och mindre enheter. Det är i första hand

enbart huselementen som står på tillverkningsprogrammet.
Enligt noggranna undersökningar lär det inte vara någon risk
för att marknaden skall bli mättad inom den närmaste framti-
den. Som kunder räknar man huvudsakligen kronan, domän-

verket, SJ och andra statliga institutioner. Skulle det visa sig

att marknadsunderlaget inte är tillräckligt stort, får man väl

fundera på omläggning av produktionen. men det är som sagt

en mycket senare historia, påpekar föreståndare Nilsson.

Havsnäsbor till svars för olovlig älgjakt 16/ l 1958

Nio personer från Havsnäs stod åtalade inför norra domsagans

ting i Strömsund för olovlig älgjakt. De hade under höstens

älgjakt förföljt en älg in på annat jaktområde, och avlivat den

ungefär 500 meter från det egna området.

Strömsborg
Kärleksfilmen på allas läppar

OCH GUD SKAPADE
KVINNAN

med Brigitte Bardot.
Färg och C inemaScope.

“En av de djärvaste och chamtfullaste
lmer som gjorts."

“Sex appeal med förfrning." DN
Fredag kl. l9.30, lördag kl. l9.30.

söndag kl. l8.00 och 21.00.

- Bamförbjuden -

Födde
En dotter

Sally och Sven-Erik Mårtensson
f. Olofsson
Strömsunds BB den l2 jan. 1958

Slagsmål i Strömsund
En östersundare måste på lördagskvällen föras till Ströms sjuk-

stuga sedan han blivit inblandad i ett slagsmål vid en danslo-

kal i Strömsund. Man måste sy ihop ett 4 cm långt sår i huvu-
det på den skadade. som ck lämna sjukstugan sedan blessy-

rema blivit omsedda. Hans antagonist hade tidigare förts till
polisarresten. Båda kontrahentema var spritpåverkade.
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16-årig damkomet från Strömsund
Skrinnamas andra DM-tävling i år, gällande l958 års titlar, ck
på tisdagskvällen en angenäm upptakt. Det berodde i första

hand på ungdomama. som nu börjar visa lejonklon ordentligt.

Kvällen blev först och 'ämst strömsundsickan Elsa Einars-

sons. Det 16-åriga telegrambudet slog alla med häpnad. Ja,

inte alla. Tränaren Dan Berglin visste vad hon gick för och

hade väntat den stora rekordmejningen. Hennes tid på 500 m.

- 53,8 - innebär att hon redan tillhör det övre elitskiktet i land-

et på distansen. Även l.000 m.-tiden, l.57,2. är verkligt grann.

Det märkliga är emellertid att hon endast stått på långrören

litet väl en månad (tidigare tränat på bandyrör) och under den

tiden tränat på ishockeyrinken i Strömsund. Hon har med and-

ra ord enonna fömtsättningar för skrinningen, och eftersom

hon tränar ambitiöst. har den rätta gnistan och är tillräckligt
äregirig, finns alla chanser för att distriktet i henne har att se

fram mot en toppåkare.

SM i skridskor; Strömsvallen.

Ff v. Inger Sandin. Gunhild Elnan, Maud Waldemarsson,

Gunhild Ragnvaldsson och Elsa Einarsson

Stal tillbaka sin egen cykel. Fick mild dom
En yngling från Strömsund stod åtalad för stöld av “sin egen"

cykel vid onsdagens ting med norra domsagans häradsrätt i

Strömsund. Åtalet löd på stöld, men åklagaren förklarade att

han inte hade något emot att häradsrätten karaktäriserade det

hela som snatteri eller självtäkt. Förhistorien var denna: Yng-
lingen blev för mer än ett år sedan bestulen på sin cykel utan-

för ett kafé. Den hittades så småningom av en annan strömsbo.

som lämnade in fyndet till polisen. Ännu efter ett halvår hade

inte någon ägare uppenbarat sig, varför äganderätten över-

gick till upphittaren. Den bestulne ynglingen hade emellertid

hållit ögonen öppna. och efter ytterligare något halvår hittade

han cykeln på en gårdsplan. Sent en kväll kontrollerade han

att tillverkningsnumret stämde och tog sedan helt enkelt med

sig cykeln. Så får man inte göra, men åklagaren. landsskal

Uno Lange. sade att han väl förstod ynglingen och det var

egentligen bara rent fonnellt. som han måste åtala för stöld.

Häradsrätten verkade också mycket förstående. Man enades

om att låta domen lyda på självtäkt och det blev l0 dagsböter.



Ãspnits sektion av Skogs och ottnings
har hållit årsmöte. Till styrelse valdes Karl Persson. ordf. Henrik
Enevåg, vice ordf., Nils Persson. sekr., Algot Holmgren. kas-
sör. Revisorer Knut Modin och Ferdinand Lundgren. Skydds-
ombud Karl Persson. Storavdelningsombud Torsten Edsvik
och Algot Holmgren. Distriktsombud Karl Persson.

ÖP:s Bridge
Strömsund har så smått startat säsongen med en tototävling.
Totovinnama. som vann med en knapp noslängd. gladde sina
supporters med att ge inte mindre än sju gånger pengama. De
bästa resultaten: I ) Häggström-Månsson 202; 2) Nilsson-

Krock i Ström - fyra skadades
Fyra ungdomar måste föras till Ströms sjukstuga efter en sam-
manstötning i Harbäcken i närheten av Strömsund vid 2-tiden
natten mot söndag. De hade med en mindre personbil bakifrån
kön in i en stillastående taxi. Bilen fördes av fastmön till bilens
ägare. en yngling från Näsviken. De färdades i riktning mot
Strömsund. Alla fyra fördes till Ströms sjukstuga, som de dock
fick lämna eñer undersökning.

Dödsfall
l en ålder av nära 79 år har fru Maria Jonsson, Strömsund,
avlidit. Hon var bördig från Tullingsås men flyttade i unga år

Söderstedt I97; 3) M. Nilsson-Volter |90; 4) Häggström- till Hallviken, där hon och hennes make, lantbr. Jonas Jons-
Persson I 78.

Dödsfall I8/l 1958
l en ålder av nyss fyllda 85 år har f. skomakarmästaren Karl
Gustaf Wikström. Strömsund. avlidit. Han var född i Våg-
dalen, men sedan sina yngre år bosatt i Strömsund, där han
tidigare drev skomakeri. Han var synnerligen verksam inom
den lokala Frälsningsannén.
F. lantbr. Per P. Wänberg, Södra Öhn. har efter mycket kon
tids sjukdom avlidit i en ålder av nära 82 år. Han var bördig från
Yxskañkälen, men sedan han tillsammans med föräldrama yt-
tat till Strömsund vistades han där under lång tid. Han blev
tidigt änkeman och fick då ensam sköta både sina fyra bam
och jordbmket.

Födelsedagar
80 år fyller den 23 ds Karl August Björk, Havsnäs. Ångbåts- Strömsborg
befälhavare är den fömämliga titel K. A. Björk kan sätta på
visitkortet. Strömsundsbo är han av födsel, men 1909 reste
han till Hudiksvall och arbetade i fyra års tid i kustfart och
avlade samtidigt navigationsexamen. Efter en fotskada mönst-
rade han av och återvände till Strömsund. Sedan lockade Frost-
vikens skogar och vattendrag, och där levde han och verkade
i omkring 30 år. l början av 40-talet flyttade han slutligen till
Havsnäs. B. har aldrig släppt kontakten med sjön. När isama
gått upp, stod han åtminstone tidigare alltid på kommando-
bryggan i en flottningsbåt eller något annat flytetyg. På vint-
rama drog han motvilligt in i skogama och till tjänstgöring
som distriktstummare.

'-

E v. Vilhelm Sundberg, Karl A ugus! Björk, Torbjörn Berg-
vall och Vilhelm Sundbergs rvillingsöner Lars och Arne

son. bodde till I 9l l. De yttade då till Yxskakälen, där fru J.

skötte jordbrukets hushåll. Slutligen yttade makama till
Strömsund. Fru J. fostrade under årens lopp tolv bam, varav
tio fortfarande är i livet. Hon var kyrkligt intresserad och var
under många år verksam i De ungas förbund och Vita bandet.
Smeden Olof Mattsson har avlidit i en ålder av nära 69 år. Han
härstammade från Kärmäset. men bodde på era platser i lä-
net. Bl. a. arbetade han en tid på textilfabriken i Ulriksfors. och
vidare drev han jordbruk i Hillsand. Sedan han slagit sig ner i
Strömsund, hade han en smidesnria tillsammans med sönema.

Televerket
Distriktschefen i Sundsvall har till rikstelefonist med place-
ring i Strömsund utnämnt e.o. rikstelefonisten Kerstin Marga-
reta Trangius.

ENSLINGEN JOHANNES
Stig Järrel - Gösta Bernhard

Hjördis Pettersson
PREMIÄR onsdagen den 2 l/l kl. 19.30

Torsdag, fredag, lördag kl. l9.30
Söndagkl. l3, 15, l8o.2l

OBS. Bambiljetter säljes endast
söndag kl. l3 o. 15

Ströms SLKF-avdelning
har hållit årsmöte. Ordförande blev Freja Taraldsson, vice ordf.
Emma Jönsson, sekr. Märta Lindqvist. v.sekr. Ebba Risselbom,
kassör lnez Eriksson. Byombud: Signe Lindqvist. ombud i cen-
terpartiet: Ebba Risselbom och lnez Eriksson. ombud för
kandidatnomineringen: Bojan Holmen, ombud i SLU: Signe
Lindqvist och Linnéa Eriksson.

Födelsedagar
50 år fyller den 23 ds Kristina Maria Hansson. Öjam. Hon har
för det mesta vistats i Öjam. där hon föddes på gamla familje-
gården F iskamäset. Före sitt giftermål med lantbr. Gerhard
Hansson arbetade hon på gårdar i trakten och hade även plat-
ser som kocka i skogsförläggningar. Hon är verksam i Ströms
filadelaförsamling.
50 år fyller den 23 ds lantbr. Johan Karlsson. Stamåsen, Täxan.
Hans småbnik ligger i omedelbar närhet av fädemegården.
och där söker han utkomst för sig själv. sin hustru och sina nio
bam. lnkomstema hjälper han upp med skogsarbete på vin-
fem.
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AIK vann klarti Flata dan 20-25 årtillbaka. Frågan år om han inte har tiden betydligt
Strömsund kunde inte heller på söndagen spräcka nollan i mer inrutad nu än i yngre dagar. Han föddes i Hössjöberg men

tabellens vinstrad, utan fick finna sig i ett nytt nederlag med flyttade l908 till Strömsund. Från sitt elfte år och fram till de

siffroma 2-9 mot gästande Alfredshem. Dämied har Flata inte sextio arbetade han oavbnrtet för Björkå skogsbolag med

ens den teoretiska chansen att hanka sig kvar i serien. timmerkörslor, brossling och vårottning. Därefter hade han

anställning på Holmamas gamla tjärfabrik i Sjövik och senare

Föddsedagar på Iêglfabflken.

80 år fyller den 26 ds fru Kristina Andersson, Havsnäs. Hon
är född i Strömsund och har där arbetat på bryggeriet under TÖmf°“5kl55 'W Gm till “Yi k°mm'"'Û“"l9°Û
mer än ett par decennier. Sedan har hon bl.a. skött hushållet Vi" he" d°k°fa'l°“5målaf° Yngve Gamll" På “ågm 55" l"Sl°
för en ogift son. Tre bam har hon fostrat upp under svåra “Uefa im has gamla fÖd°l5°°|'ï mm "U böljar Vakna UPP?

fn-h¿||anden_ ;:Öde|s¿¿agcn m, hon hos en son 5 |.|avSn¿S_ Eller fortfarande sover? Till Strömsunds nya kommunalhus
har han i alla händelser skänkt en alldeles utsökt dråktskiss

strö H od ß i från baletten Törnrosa! är många väggar som fortfarande

reselzïemlåselgverrzskgr: :Ei massorvn nä står kala, även om man gjort vad man kunnat för att ordna

P g I man konstnärli a utsm cknin en i tid Många av tavloma och
darhafamiavarrmsadanafdf. ßmasvanheim krubbaugeaam I. f g .yst g d ' h lån ts från

. . rtogra rema som ju nu pry er upp rummen ar a

“”°“'“gsä'°“d°““s 'å“g“ md' “PP°“b“”d° “g G““““'Gm' skaran. En har dai kansweria har också fan följa mad fran gamla

ström med lekhumöm på mppvaw' Han ordnade några täv' kommunalkontoret, och dessutom har man ramat in diverse
lingar som verkligen krävde sin kvinna och ibland visade foto ner från Strömsund i nnnd och forntid Hem inkö
barankiiga rikherermad husmodarsgynmasnk. Fm Larry Eriks- har âïså nom, hm mognn nån Konstnänjmdetícn C:
son avslöjade sig som virtuos, när det gällde att pussla sam- verk smàlänningen Arne Grnnnn" en stmnbcn i olja
man en sönderriven tidning (ÖP), och det var ingen som kunde och akvarell med monv från l nuet Kons I nnmckså

hota vwli:ImS:°nS.seå:;1nëñdetgä“d° atåmed ßrbuggna i sammanhanget skänkt ett par linoleumsnitt till kommunen.

Ögon ta oc sma a sig U. namrien på iverse kry or' Gunnar Svanström står för ett höstrnotiv i kraftiga färger. Den

Programmet fonsane med bandmspelmng från en av somma' målnin en kommer landstingsman Arnold Willman i. _ . g

:gå Jamthfigågar mild ~'išesp°n.°ch 'me mmslïånâång' Dec: Jonnvattnet att överlämna som en gåva från Frostvikens kom-
äfS ,

menfrïtïr och sfrlïlatmarischssrmå pæizlr|rï>ltmD(<,:(l:r så kïflie “rich mun' I väntan på ramar ligger också tre nståmda landskaps-
p p ' akvareller signerade Karl Olowsson.

kakor och allt tillhörligt.

Strömsund skall upphöra som municipalsamhålle
Strömsund måste upphöra som municipalsamhälle inom en

nära framtid! Om detta var den tillsatta "kommittén för sam-
hällsupplösning" helt ense vid torsdagens intema överlägg-
ning, under ordförandeskap av länsassessor Gurmar Hallmans,
Östersund. Kommittén kommer i febnrari att ställa sig bakom
ett offentligt informationsmöte i saken. Då hoppas man också

kurma dra upp riktlinjer för den amtida förvaltningen av sam-

hället. Kommitterade var helt eniga om att föreslå upplösning
av municipalbildningen. Man fastslog alltså utan vidare för-
slaget om upplösning av municipet. Däremot kunde man inte
enas om fonnema för framtiden. Enligt ett altemativ skall
municipet bara gå upp i Ströms kommun, enligt ett annat bör
kommunen ombildas till köping.

Lövbergas sektion av Skogs och flottnlngs
har hållit årsmöte, varvid styrelsen fick följande sammansätt-

ning: Axel Nilsson, ordf., August Karlsson, sekr., lvan Ny-
ström, kassör. Revisorer Per Eriksson och Sergej Paulov.

Födelsedagar 25/ l 1958

80 år fyller den 27 dsAnna Brita Mattsson, Tullingsås. Hon är

född i Risselås. där hon sedan stannade och hjälpte sina för- D,-äkyskíss -ån ba1e"e,, Töm,-030

äldrar med hemmets skötsel. Hon vistas sedan många år på av yngve Gamlin
Tullingsås ålderdomshem. Fndde
75 år fyller den 27 ds Abraham Ljungberg, Bredgård, Ström-
sund. Då firas en man som har och har ha många förtroende- Vår sm' Lars
uppdrag i kommunens och kyrkans tjänst. Han är sedan många Ulla och One Damander

år bl.a. kyrkvärd, sitter som ordförande i kyrkogårdsnämnden f' Duærg _

och är ledamot av såväl kyrkorådet som kyrkorllmäktige se- Strömsunds BB den 25 Jan' 1958
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Nya ”sockenstugan” invigd Kl. 4.45 i morse lyckades äntligen också USA få i väg en
“Den tiden är sedan länge förbi, då kommunalnämndens ord- rymdsatellit. Den 15 kg tunga ”Explorer” gjorde varvet nrnt
förande kunde sköta hela förvaltningen med räkenskaper och jorden på 106 minuter.
mottagning och annat i sin bostad. l och med den här byggna-
dens färdigställande har man skapat tilltalande fönrtsättningar Vlgde

för an den knnnnnnala aPPafaïen l Snöm ska" n1n8efa°klan' Maskinist Nils Anders Ottosson, Bredkälsflon, och fröken
defngi-" Det sade landsnöl/dlng Åndefs Tenie l sin tal Vid Ros-Mari Mattsson, dotter till Mauritz Mattsson och hans
lördagens lngning av dei n)'a knmmnnalnnset Ü Snömsnnd- maka f. Karlsson, Södra Öhn, vigdes i Ströms komminister-
Man hade för säkerhets skull monterat upp högtalare både ute gård l lördags av kommlnlsle, Lars l_öVSund_

och inne, och det var en klok åtgärd. Det var inte många, som
fick “en plats i solen", när invigningshögtidlighetema började Dwsfau
Pa ldfdagsenenniddagen- Manga nöjde sig med an sta nte Pa l en ålder av nyss fyllda 8l år har lantbr. Magnus Mattsson,
såfdsvlnß Och HM på den bullfde höswlm- medan m°f smmöjden, Taxan, avlidit. Han var född i srarhöjden man hade
frusna gaster spred in slßmmmunalnusels aualjanstemanna' anor från Vämrland. Magnus Mattsson sörjes närmast av
mm. Festlighetemas inledningsackord slogs av kantor Nisse åldrig maka och 13 bam
Håkansson, som på piano gav musikvinjett åt den korta
historiken över Ströms kommunalhus och sockenstugor genon Födelsedagar

ndenfa' D°t_var byggnadskommméns mdmrande' b°k"¥°k' 80 år fyller den 6 ds u Brita Söderqvist, änka efter f. källarrnäs-
are sme" Flängren' som bcfämde °m det' Ha" bad sl"th_g°" taren S. G. Söderqvist, Strömsund. Makama innehade en lång
aa fa °"°"a'““° bY88“ad°“ “" s"_Ö'“S k°mm““a'n'"ma'“'8°- följd av af Nya hamnat i strömsuad. och dar brev fra södarqvisr
“fm facksamt mg emm genom sm mdmmnde' nksdagsman känd och uppskattad som en duktig matmor. Genom en olycks-
S'gf"d 'I°"S5°"' händelse för många år sedan blev hon ofönnögen att fortsätta

i hotellbranschen, varför hon övertog Konfekthöman i Ström-
Födekedagar sund, som hon drev några år.

50 år fyller den 30 ds Kerstin Maria Olsen, Äspnäs. Hon är
född i Äspnäs och har också blivit kvar på orten under alla år.

Efter sin åldrige fader har hon övertagit traktens postsysslor 50 år fyller dan 6 ds

och är numera postombud. Hon är även frikyrkligt intresserad lambn Karl Karlsson,
och har bl.a. ledningen för söndagsskolan. l(l5vsand_

Vigde
Trafikbiträdet Bertil Hallstensson, Storlien, och affärsbiträdet
Karine Ersson, dotter till köpman Gunnar Ersson och hans Karl Karlssan med ;,us,,.u,, Ada
maka, f. Skogen, Strömsund, vigdes i Ströms prästgård i sön-
dags av bnrdens konfrnnationslärare, kyrkoherde Gurmar Berg. :gl å¿a2':ï4:::1bír:s

Lövberga. Hon är
född i Vågdalen och

Födelsedagar I/2 l958 flyttade lill Lövbefga
80 år fyller den 2 ds lantbr. Zakris Eriksson, Bredkälen, och föl-S; eflel- gifte,-mål
70 år fyller samma dag hans maka Ingeborg Eriksson, f. Lars- mal lamlm Erik Malm-
son. Zakris Eriksson är född i byn och på samma gård som berg
han brukat under hela sitt liv. Makan Ingeborg kommer däre- Kam' Malmberg P” sm 50'“rsd"g
motfrån Laxsjö men flyttade till Bredkälen efter gifterrnålet. 80 år fyller i dag fröken Margareta Strömgren, Tullingsås.
80 år fyller den 2 ds f. lantbr. Sven Andersson, Vågdalen. Han Hon är ursprungligen från Vedjeön. men har under ett skif-
är en intresserad amatörzoolog, som åtminstone tidigare gäma tande liv hunnit bo på många platser. Bl.a. vistades hon i yngre
gjorde ordentliga strövtåg i skog och mark för att titta på djur- dagar i två omgångar i Amerika som hushållerska hos en bro-
och fågelliv. der. De senaste åren har hon vistats på ålderdomshemmet i

Tullingsås.
strå a SSU 80 år fyller den 8 ds fru Karin Back, Bålbäcken, Vågdalen.

mm" S änka efter fältjägaren Per Backhade på onsda en årsmöte. Till ordf. omvaldes B'öm H'ortlin . '

Övri a styrelšeledamöter blev Ruth Olbrandt,J sekr.,' Alfošs 50 år fyller den 8 ds fm Bem Augusta Alstergren' f' Norberg'g .
Nilsson, kassör, Laila Söderström, vice ordf rlrjialåtrll lantbr. Anders Alstergren, Lovberga. Hon är född r

Per Collinderi Strömsund mik
Fil. dr. Per Collinder möttes av entusiastiska och talrika åhö- Vår done; Karin
rare, när han på fredagskvällen gästade Strömsund och Sam- Anna_Lisa och Nils Hallstensson
realskolans aula för att tala om "Resor i världsrymden“. Ett 90- f, Snndnqan
tal strömsbor hade mött upp till föreläsningsföreningens för- Strömsunds BB den 3 febr, 1958,
sta arrangemang för säsongen.

69



Strömsunds läkardistrikt 6/2 l958 50 år fyller den I l ds fröken Brita Elisabet Tåqvist. Ström-

Medicinalstyrelsen tillstyrker hos regeringen. att provinsial- sund. Hon är född i Risselås. där fadem hade jordbruk.

läkare Bertil Wikström i Strömsunds distrikt får. utom mottag-

ningstid under kortare tider. speciellt under sommamiånadema. Strdmsundseger i Suiierteåsiniem

ha sin station i sin sommarstuga på Sundnäset. Öhn. när tele- Vid sieiemtäingeri Sdiiefteå På idrdagsiwäiien segrade ÖVer'

fon installerats där. Som villkor härför bör bl.a. gälla. att han rasknnde Besse Sjödin- Strömsund- med tiden i-24~8-

anordnar sedvanliga mottagningar på den ordinarie läkarsta-

tionen.

Till ny kommunalingenjöri Ström
har kommunalnämnden vid sammanträde utsett ingenjör Elmar
Östberg, Strömsund. Sammanlagt 26 ingenjörer från hela lan-

det hade sökt den utannonserade tjänsten. Hittillsvarande
kommunalingenjören Sten Åsbjer har erhållit en tjänst i Luleå

och avgår från sin nuvarande post den sista febniari.

Öhns fältskjutningar missgynnade av vädret
Öhns skytteförenings fältskjutning hade samlat 77 skyttar från

tretton föreningar. Skjutningen gynnades inte direkt av vädret

- en besvärlig vind ändrade ofta träffantalet till det sämre.

Resultat:
Mästare: l) P. E. Nilsson. Yxskaftkälcn. 2) Pelle Persson. i

Äspnäs. 3) Nils Wilhelmsson. Ström. 4) Erik Mikaelsson.
Äspnäs. _

Högre: l) Walter Magnusson. Hillsand. 2) Ville Eriksson.

Äspnäs. 3) lvar Sandhill. Ström. 4) Ingvar Mårtensson. Hill-
sand. 5) Svante Nordström. Tullingsås.
Lägre: l) Rune Svensson. Hillsand. 2) Ture Jonsson.
Tullingsås. 3) Rune Rolf. ÖGS

Födelsedegar Bosse Sjödin
50 år fyller den l0 ds fni Märta Månsson. f. Eriksson.
Tullingsås.- Hon är född i Skärvången och gift med lantbr. Erik IFK Strömsund till DM-nal efter 77-minutersmatch
Albin Månsson. Det fordrades 77 effektiva spelminuter för att Waplan och

Strömsund skulle kunna sära sig i ishockeyns DM-semifinal.

U|,-iksfnrsingern skn||e f,-igivns_|,ade redan rymt vilken Strömsund vann med 4~3. Första förlängningen slu-

En "ryn1ning"_ som kanske kan våna en de] jnnniskt nnvndb,-y_ tade mållös. medan hemmalaget kunde avgöra matchen i an-

inträffade vid l-tiden natten mot fredagen vid fångvårdsan- dra iöriängningens 73e minut- Det Ver en Veritiig tnriiier de

stalten i Ulriksfors. Strafiden för en av intemema utlöpte just både tagen bjöd Pubiiiten- Cirka 20 minusgrader gidrde ett den

klockan 24 ¿ nan_ een mannen Skn||e därför ändå ha fngivns i publikinvasion som väntats inte blev av. men de som trotsat

dag på morgonen kylan fick dock god valuta. Följande trio stod för målen. Göran

Amcoff2. Nils-Erik Eriksson och Bo Thor l.

Strömsundsbo svårt skadad vid kollision 8/2 1958

Köpman Levi Ohlsson. Strömsund. måste föras till Ströms sjuk- durdströmmnr ersdidtde teiest°PP
Stuga ene, en komsion i Kännäset vin nnnnagsnd på n,,Sda_ Teletrafiken i stora delar av landet lamslogs natten till tisda-

gen. Sammanstötningen inträffade i en svag högerkurva från gen ev ett evaniigt ierdfenemen- Ûendm jdrdstrdmmer- Orsa'

Strömsund räknat. Möjligen kan olyckan förklaras med att svår kede eV atmdstärisite störningar- biev det Öifersieg På iiera
na|ka rådde vid möteSn|atSen_ Könman Qhisson fö,-des nu telestationer. Telestationen i Strömsund har i natt ha dubbel

Ströms sjukstuga. Skadoma inskränkte sig dock till en lindri- Persdneibesättning- Dessutom ner brandkåren Varit ttirifarned

gare hjämskakning. revbensbrott och smärre kontusioner i dm någdtåter skuiie inträffa- - Ûetwir en ttirsynens sitieiteise
ansikten att inte hela stationen brann upp natten till tisdagen. säger

telekommissarie Gösta Nilsson. Det överslag som jordström-

Födelsedagar men orsakade var så kraigt. att hettan smälte samman bly-

80 år fyller den ll ds änkefni Karin Nordström. f. Tallqvist. och ledningstrådar till en enda klump. Lågan hade slagit upp i

Tullingsås. Hon kommer urspningligen från Strand men yt- taket och bränt en stor sotsvart fläck. Räddningen låg nog i att

tade eer sitt tidiga äktenskap med lantbr. Erik Nordström till väggama och taket var rappade. En eventuell brand skulle ha

Tullingsås. Makamas gård har numera övertagits av en son tagit ganska lång tid att upptäcka. genom att det aktuella

och sonhustni. och tack vare detta kan hon numera unna sig ledningsnätet är monterat i källaren. Vi har nu minst en veckas

att koppla av en liten smula. Det kan behövas efter bl.a. en drygt arbete framför oss. innan allt är återställt i samma skick.

uppfostrargäming av större mått - makama hade tretton bam. berättar telekommissarien. Fortfarande är 22 riks- och lands-

varav nio lever. ledningar satta ur spel.
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Vigde I I/2 1958 Nordjämte låg innebränd bland askrester från koja
Traktorägare Gustaf Jonsson. Östansjö. Bjöma och fröken l restema efter en helt nedbrunnen skogskoja. på östra sidan
Karin Ronnedal. dotter till köpman GustafRonnedal och hans av Fångsjöberget mitt emot Vågdalen. hittades på fredags-
maka. f. Andersson, Strömsund. vigdes i Ströms kyrka i lör- eftemiiddagen ett kraftigt förkolnat manslik. Kojan ligger gan-
dags av brudens konfirmationslärare kyrkoherde Gunnar Berg. ska avsides. och fyndet gjordes av en ren händelse. Den inne-ï brände var den 53-årige hemmansägaren Sven Risselbom.

hemmahörande i Risselås. Han vistades ofta i kojan under
vintrama. Han hade ett skogsskiñe på Fångsjöbergets östra
sida och skötte avverkningama för egen hand. Ofta stannade
han borta från hemmet en eller ett par veckor åt gången. Han
anlände till skogsskiñet i tisdags och väntades inte hem förr-
än tidigast på lördagen. Polisens undersökningar har ännu
inte kunnat ge besked om tidpunkten för branden. På fredags-
eñenniddagen pyrde det fortfarande i en del askhögar. medan
däremot samtliga spår kring kojan var igensnöade. Senaste
snöfallet i dessa trakter inträffade natten mellan tisdag och
onsdag. men spåren kan också ha drivit igen. Kojan låg allde-
les i närheten av Fångsjöns strand. och i Vågdalens by bnl-
kade man då och då kunna iaktta ljussken från fönstret. Enligt
vad som hittills framkommit har dock ingen av byns befolk-
ning lagt märke till något. som kan sättas i samband med bran-
den. En skogvaktare från Strömsund var tillfälligt i trakten.
och skidade ner mot Risselboms koja för att växla några ord
med honom. Där kojan skulle ha legat syntes då endast en
svartbränd fyrkant. Vid stallets plats urskiljdes ett halvt
förkolnat hästkadaver. Skogsvaktaren meddelade sig genast
med familjen i Risselås. Då han fick besked om att Risselbom
inte fanns i hemmet. underrättade han strömspolisen. som
ryckte ut och gjorde en snabb undersökning. Det var då man
hittade kroppen. ungefär vid det ställe där den omkomne hade

B,-udpare, Ca,-S och (;,,s,af_10,,ss0,, sin sovplats. Troligen hade han legat och sovit. när elden
överrumplade honom. Allt tyder på att den omkomne drabbats

Hantverksföreningens damklubbiStrömsund har haft års- GV knlexldföfglflnlnß- Kejnn W" UPPfÖfd av bfädel' med
möte. Till styrelse valdes; Linnea Ffldell.ordf..Ellsabell1 schfö- såsßvåsfylld Och rymde ett lllel rum och Stall- Vid mellan-
der. v.ordf.. Anna-Stina Lund. sekr.. Viola Roos. v.sekr., lnge- Väggen fanns en mlndfe Ved$Pl5~ een möjligen kan elden ha
gärd Olsen. kassör. Ruth Pira. Elisabeth Andrée. Svea Mår- 0fS8klS av pr0viS0risk isolering och montering av rökgång.
tensson och Ingeborg Bardosson.

Flatavinst i Järpenraffel
Sn-öms nnsmndeßmnings årsmöte l Järpen spelades den första av de två DM-finalema i hockey.
gtyrejsen ck njande sammansättning; Bnnn Svannenn' nrdf__ Hemmalaget hade ledningen i de två första periodema. men i
Anna persson v_0njf__ Göta Landen Sekn_ Ragnnnd |(je5b0_ den sista och avgörande perioden kom Strömsunds mera me-
kassör. Lilly Eriksson. Lina Wilhelmsson. Karin Bergvall och ledlska SPe| Ü" Sin län- Oen 7-5'5egel'n Val fänvls-
:largit Engström. Revisorer blev Gunhild Eliasson och Karin Kraftiga bussinskränkningar

mg - Vl kan inte längre fortsatta med att köra postbussar en sträcka
av l4 mil med bara tre eller fyra passagerare. Det blir så små-

šoögelselïrglg d k _ d k ningom ohållbara förluster. säger postmästare Linus Hansson
Aßzgkfšlnfgrieslzrömsânšlålšflríg šleijerfll Svens ll opmalllla i Strömsund apropå planerade bussindragningar. Främst är

det linjema mot Gäddede och mot Sollefteå. som varit i blick-
punkten. Om planema genomförs. så blir det de kraftigaste

lllläs väsml llllll av e lllllg av LF inskränk-ningama på mycket länge. De är helt betingade avhar hållit årsmöte och valt till styrelse: Thure Svensson. den krañiga minskningen av persomraken Snart Sagt var_

llogbyllas' Oldll' Rlckald Dalllelssoll' Rlllgvlmllel' Rlckald enda människaide här traktema har egen bil eller möjlighet att
Blomgren' Alalläsel' Georg Ellkssoll och läns Osslall Jöns' följa med bilägande grannar. Byn Siljeåsen har 30-talet hus-
50"' Högbylläs' håll. Där finns idag I9 bilar! Postföringen i dessa tämligen

glesbefolkade trakter blir också mycket dyrbar i jämförelse med
Dödsfall l5/2 l958 det övriga landet. Men vi skall trots det göra allt. som kan
l ell _åldel av "ära 8? har Dalllel Henrlkssoll' Tulllngsås' göras för att ändå tillmötesgå allmänheten. lovar postmästaren.
avlldlt. Han var född l Ojam men flyttade l9l4 tlll Strömsund.
Där vistades han sedan med familjen ända tills för något år Födelsedagar
sedan. då han. på grund av sjuklighet. yttade till Tullingsås 50 år fyller den 25 ds byggnadsarb. Anders Mattias Ström-
ålderdomshem. gren. Bredgård.
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Rad- och kedjehus byggs i kv. Uttern i Strömsund municipalsamhâlle. Då kom en replik ur vimlet:

Det blir inget av med de 2l enfamiljshus, som planerades i - Det är bäst att göra hela rasket till republik.

kvarteret Uttem i Strömsund. Ströms kommunalfullmäktige -Ja, och välja Yngve Gamlin till president . _ .

beslöt vid söndagens sammanträde att undanröja sitt tidigare . . . .
be I . ä d I lä" Ik F, 12 dh Sex guldälghominmättes vld_|ägardag|Strömsund

_ S u I ren e S. e omm" man a uppflm ra us- Jag har sett många sämre hom på nksutställnrngar. sade jakt-
lägenheter, 12 kcdjehuslägenheter och fyra fnlrggande egna- å d k I t S Swahn Öst nd när han Stod

. __ . vrsosuen ven , eu,
hem 1 kv. Uttem samt dessutom fyra radhuslagenheter r kvar- ledare mr älgkmnebedömning i Strömsunds Samrealskola' Mer

teret Heden, sammanlagt alltså 32 lägenheter, mot det tidigare än hundratalet .akmmessemde hade samlats ml hombe_
- J

föreslagna 25' dömningen, som arrangerades av Jämtlands läns jaktvårds-
förening. Det blev alltså tämligen smått om utrymme i aulan,

särskilt som inte mindre än I8 kraftiga älghom gjorde sitt till
för att minska rörelsefriheten. Ãlgkronoma hade faktiskt så

kraftiga dimensioner, att samtliga utom en var kvalicerade för
medalj. 6 guldmedaljer, 6 silver och 5 brons kunde konsulen-

ten anteckna i protokollet. Per Axel Wallberg i Svaningen var

mannen bakom det 2 l -taggade hom, som plockade högsta

poängen. Det var 342,5 poäng, och man bör kanske tillägga,

att guldgränsen ligger vid 300! Som andra hom i raden kom en

24-taggare, fälld i fjol på Hillsands byamark.

Dödsfall
I en ålder av nära 65 år har änkefru Tyra Edsvik, Strand, avlidit.
Hon härstammade ursprungligen från Fjällsjö men bodde stör-

U"e"g"'“" sta delen av sitt liv i Strand. Hon var änka efter skogsarb.

Anders Edsvik.

S"°!'“““""*°lf'“g ”ll” '*°'““'““_ zakanas Andersson, Jarvsand, nafavridn. Han var road rs79

.Ü V' måste försöka Skapa en verkhg lamtlándsk m°'P°l "H i Bodum men kom i bamdomen med föräldrama till Havsnäs.
Ostersund, och det gör vi bäst genom att avveckla Strömsunds För en 20481 år Swan ynade han från Östra Havsnäs tm

munrcrpalsamhälle och sedan göra om hela Ströms kommun län/sand_

till Sveriges största köping! Tänk bara på reklamvärdet! Sade

rektor Max Andersson vid det möte, som på söndagen anord- vin Bandet i Strömsund

“als i Smïrsund at: infomfm ï"|m:n.helen.°m lplšnïma på har hållit årsmöte. Styrelsen omvaldes och består av f.n. Val-

an awec a mumclpa 3 et' n e nmgsvls ta a °_ ánsasf dis Holm, ordf., Märta Nilsson. sekr. och Signe Larsson. kas-
sessor Gunnar Hallman 1 egenskap av opartisk ordförande r gör

den kommitté. som han i uppdrag att undersöka frågan om

avveckling. Under förutsättning att fullmäktige beslutar upp- Ströms högerförening
lösa Strömsunds municipalsamhälle, kan man tänka sig dels har hållit årsmöte i Strömsund. Till ny styrelse valdes åkare

möjligheten att municipet direkt blir en del av Ströms lands- Jonas Persson, ordf.. Edw. Bergdahl, Stig Hedberg, Robert

kommun, dels möjligheten att ombilda både kommun och Eriksson, Måns Erik Espmark, Äspnäs, Göta Lander, Karin

municip till en enda stor köping. De ekonomiska konsekven- Larsson, Torbjöm Nilsson, Tullingsås, Gunnar Simonsson.

sema blir nog i stort sett desamma i båda altemativen. Asses- Svea Mårtensson och Birger Bardosson. Revisorer: Gunnar

sor Hallman vill i alla händelser framhålla, att en köpings- Grahn-ström och Sven Åström.
bildning inte medför några nämnvärda rättigheter och förde-
lar. En viss betydelse kan emellertid ombildningen ha ur reklam- Dödsfall

Synpunkt. tex- när det gäller att locka platssökande. sa han. I en ålder av 89 år har Nils Nilsson, Tullingsås, avlidit. Han var

Det var också på den Synpunkten rektor Max Andersson född i Hillsand. och dar vistades han också stöne delen av sin

tryckte på i ett mycket temperamentsfyllt inlägg vid diskuSSi0- levnad. De senaste åren vistades Nils Nilsson på ålderdoms-
nens början. Kassör Algot Eliasson talade också för köpings- hemmet i Tu]|ing5å5_

bildning- Han Var nledvlen Om 811 en Omblldning kunde fnötß l en ålder av 57 år har Lina Olsson, Havsnäs, avlidit efter en

ViSS kritik från l<0Inn1UnCnS Övriga innevånare. men P0ängI6- längre tids sjukdom. Hon härstammar urspnmgligen från
rade samtidigt, att landsbygden i alla fall bör kunna ta viss Vilhelmina men kgm för en 30-ralåf Sedamill Hav5nä5_

hänsyn till tätorten med tanke på det stora befolkningsunder-
laget. Jägmästare Gunnar Forsgren var dock mer betänksam, Bredkälens skogsvårdsförening 24/2 1958

när han talade om inyttningen från landsort till tätort, medan har haft årsmöte. Den avgående styrelsen omvaldes och be-

en annan talare såg en dyster framtid: Om vi inte gör något åt står av Gunnar Brorsson, ordf. samt Vrtalis Salomonsson, Ola

saken, kommer folk snart att tala om Strömsund som “en kyrkby Olofström. Gunnar Ringberth, Anders Salomonsson och Eric

norr om Hammerdals municipalsamhälle". Debatten blev både Gahlin. Revisorer: Erik Olofsson och Vidar Eriksson. Under de

lång och intensiv, och länsassessor Hallman fick en hel del tio år föreningen verkat har en hel del förbättringar ägt rum,

synpunkter att fundera över. Alla mötesdeltagare. folk från dels genom dikningar och dels genom skogsplanteringar samt

Strömsund. Han'sjön, Alanäs, Lillviken och de andra byama, genom gallringar, som bidragit till att den produktiva skogs-

vandrade efter det avslutande klubbslaget ut i Strömsunds arealen ökat väsentligt inom föreningens verksamhetsområde.
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Ny ldrottsklubb l Ulriksfors manlagt får ett femtiotal egna filmer till skolavdelningamas
För några år sedan fanns i Ulriksfors en idrottsförening med förfogande. Filmoteket skall förse Ström-Frostvikens skoldi-
ett riktigt hyggligt ishockeylag, som inte utan framgång del- strikt med lämpliga undervisningslmer.
tog i seriespelet, men så plötsligt försvarm laget från serie-
tabeller och resultatlistor. Anledningen var inte bara den, att &1'Ö"ß'mds1V'lF'VÜ°||1i|18
snerama försvann i sambann med indnsn-inemagnmngen na har hållit årsmöte. Styrelsen fick följande sammansättning:

orten, även allt för många av lagets spelare fick ikläda sig Rgm/ald LÖf5Ü'Öm»°fdf-- SVC" Caf|55°“~ Bf°f Eflk5$°“- BW"
Kronans 1-ek,-ytmnndenng, een reserve, fanns inte i fu" ut- Hjeltman, Reinhold Jonsson, Gustaf Modin och Sixten Näs-

sträckning. l vinter har emellertid namnet Ulriksfors vid några Ström. l årsberättelsen konstaterade man bl.a., att föreningen

riimiiien mer sirynnei i isirnekeyns resnirsnsner. Erinnri söder- f-- h==f236 medlßmmßf-
man och Rune Persson försöker blåsa nytt idrottsliv i samhäl- Strömsunds byggnndsavd_“I
let' Men det bl" 'me den nedlagda Ulnksfms IF' s°m ska" har haft årsmöte Av verksamhetsberättelsen framgår att det
aiernppsni. Avsiinen ar sn biiiis en ireii ny förening, iJif“°Sf°“ nrnersisnes 54.272 in i srbetsiosnetsnnderswd nndernsregå-
Idmnsklubb' En del vánskapsmatcher har spelats I vmter' kan' ende år vilket är det högsta belopp som någonsin utbetalats
ske mest på spex, men till hösten har man för avsikt att åter 1 I h k .nk I f k I.

försöka få ti" en lag mr seriespel' Här nns många gmbbarí Enf:sAdolfss:n tïrrdf' Slïyarcrs ïlcttillrrlilaertï Jiïcieosra- h d I ' 9 'I 7 'Q

l5_l6'års ålder' s°m är lmmsscrade' och dessumm ar en e Bror Nilsson kassör Per Wänberg sekr Pelle Israelsson vice
äldre personer lovat att hjälpa lill- DG! 5' emellertid inte bara sekr HolgerqEriksson Folke Flodinan och Alvar Mårtensson
ishockey den nya klubben - som ännu inte blivit inregistrerad - . .
nos nnbnndtn ska" bedriva- Man rnknar med på idmnsn Revisorer. .lohan Lindgren, Olle Ogenriid och John Pedersen.

platsen vid skolan kurma bedriva sommaridrott, och även sim- sernmsnnn mg hem DM _urpen var man chans

"ing Ska" ingå i Verksamheten- Strömsund hade ingen större svårighet att vinna andra avdel-
ningen av årets seniorfinal i ishockey, och slutsegem slöt med

Hembygnsßreningen 25/2 1958 så klara siffror som 7-l , vilket gör en sammanlagd vinst med

sironrs nerniiygdsasrening non arsnrore på soniisgen. c;s 75 IH-
medlemmar hade mött upp, och de fick bl.a. lyssna till en trev- “nns ns un. 259 i smnnsnnn

"9 dig" "°"°s“'“h°'sb°'m°'s°' För ““ “* “ågm °*°'“P°'* så iiöii pfiordegen årsrnnie, vsrviri :iii styrelse vsides; Erik Ed-
'tI::og:ffa':l"i'§;ge“:tffä'Å:É$f;;:'nf'fn':;:'n::å'::'°:: sn-orn, ordf., Jniisnnes sjziberg, viee errif., ribrsnsm Ljung-

. _ . berg, sekr., Sven Nyberg, kassör. Revisorer. Enk Backlund och
dessutom har man förrättat invigning av hembygdsgården. Östen Jonsson
Ett härbre och två gamla gårdar har flyttats till hembygds- '

föreningens område vid Vattudalen. Vid sammanträdet beslöt Vigde
man undersöka möjligheten att flytta ”Tant Elises stuga", som Hr Jan Erik .laneheim och fröken Siv Lindqvist, Frösön, vigdes
står inför rivningshot. En del av sommarens planer skissera- i Ströms kyrkai lördags av bnidens konnnationslärare, kom-
des upp. Bl.a. skall man anordna en valborgsmässofest och ministerLars Lövsund. Bmden ärdotter till Karl Lindqvist och
dessutom ett par hembygdsdagar i juli. Dessutom invigning hans maka, f. Modin, Bredgård.
av det utsiktstom som uppförts ovanför Lindbergsbacken.
Föreningens räkenskaper har under året balanserat på 75.000 Dödsml
kn Snr,-e|Sen kval-sta, ananm-a¿_ Föreningen har 5 nagama l en ålder av 83 år har f. målarmästaren Per Blixt, Strömsund,
fan en mycket unik nonanen _ 300 meter pnma gammaldags avlidit. Han var bördig från Hammerdals socken men kom ti-
ga,-¿sgan1_ Det ar B,-edka|enS by som star bakom m-esemen digt till Strömsund, där han i många år hade målerirörelse.
Garnsgamen ska" avg,-ansa vissa de|a,- av net om,-ane fö,-en- len ålder av 73 år har fröken Kristina Elisabet Lindberg, Öhn,

ingen disponerar vid Vattudalen. Den kommer att uppföras avlidit-
enligt äkta, gammaldags manér, med vidjor och annat, och en M sänkt mmm” ,_,._,?

_ . y
mångkumålg bšñïkälmbocdêvïvaämšanåï gå; llämekt Ett mystiskt föremål har, enligt polisen i Strömsund, slagit ner

s:lg.a,h:l1:i1 :Enar rnítetdvattjârlïïtetgslzll vargcklarïvfršmåt en sjö' cirka en mi' från samhället' Nedslêgsplatsçn hittades
. . igår av en skogsförrnan, som av en tillfällighet skidade över

rnrdsommartiden. . . . .
Den han åvnn än vi verk" Inna åt inom nnmb dS_ sjön. Han upptäckte en underlig isrand, och vid nännare un-

. 8 g yg. _ dersökning kunde han konstatera, att snön verkade ha smält
föreningen, säger ordföranden Stig Lander. Vi har t.o.m. tidi- kram hem Is ånn hittade han också nå mnnnk_

gm undersökt mójlighetema att “dm en sådan här Sak' ande slaggršster. Hanpförde med sig ett prov bostad.

Inne i värmen började dock ”gummit” smälta och avge en
Fllm lskolan mycket skarp lukt. Flygdir. Hans Enderlein ög på torsdagen
Bamen vid Strömsunds folkskola har haft det ganska trivsamt från F4 till sjön, där fyndet gjorts. Hr Enderlein kunde omedel-
på sista tiden. Vissa klassavdelningar har ibland fått ägna lek- bart konstatera att det rörde sig om vanlig svensk fågellort !!!
tionstimmama åt ”bedömning” av diverse undervisningslmer,
som skoldistriktet inderar på att köpa in. Nära 5.000 kr tänker Födelsedagar
man handla filmrullar för.Anriarshar ”juryn” bestått av rektor 50 år fyller den 28 ds Alpo Onni Sihvonen, Alanäset. Han
Max Andersson, överlärare Stig Lander och inte minst lära- härstammar från Karelen men hamnade efter skiftande öden i
rinnan Anna Persson. lriköpet innebär att skoldistriktet sam- Alanäset, där han numera sysselsätter sig med skogsarbete.
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Skridskolöpnlng ny schlager i Strömsund Födelsedagar
Knagglig sjöis duger gott, men landbana kommer. ldrotts- 75 år fyller den 5 ds lantbr. Nils Tomas Mårtensson, Murfjäll.
ungdomen i Strömsund har fått en ny hobby, något som de Dunnervattnet.
aldrig tidigare sysslat med men som ser ut att bli den stora 50 år fyller den 5 ds köpman Tore Fransson, Strömsund. Han
schlagem, kanske t.o.m. i klass med ishockeyn, som länge är född i Forsa i Hälsingland, och det var också där som hani
intagit den ledande platsen som populäraste sport. Det är fadems kolonialbutik fick de första lärospånen på affärsbanan.
skridsko på långrör, som det är fråga om, och även om det För ett tiotal år sedan kom Fransson till Strömsund, där han
ännu kanske är för tidigt att tala om snabb utveckling, tyder övertog den livsmedelsaär, som han sedan drivit och utveck-
allt på, att inom en överskådlig tid är det inte bara Östersund. lat till en modem snabbköpsbutik. Hans branschkunnighet
som dominerar länets långrörssport. Vid IFK Strömsunds se- har också tagits i anspråk av Nordsvenska Köpmanna AB och
naste halvårsmöte fördes frågan på tal om att uppta skridsko- Jämtlands läns Köpmannaförbund.
sporten på programmet. Dan Berglin erbjöd sig att rulla igång
det hela, om ytterligare några ville träda hjälpande fram. Kun
Eriksson blev sektionens kontaktman med skoloma. Sören
Espmark sköter sekreteraijobbet, och Bjöm Hjortling är sek-
tionens kassör. En stark och utmärkt arbetande sektion, som i

vinter utökats med Karin Eriksson för att i första hand ta hand
om ickoma. Den drivande kraen är Dan Berglin, nyinflyttad
polisman, som under sin korta tid i Strömsund hunnit med ett
fömämligt arbete bland samhällets ungdomar.

Dödsfall
I en ålder av nyss fyllda 82 år har f. lantbr. Olof Strömgren,
Tullingsås, avlidit. Han var bördig från Vedjeön. och där växte
han upp och hade laiitbnik i många år. Därpå yttade han till
Långön i Ströms Vattudal och slutligen till en dotter i Tullingsås.

Födelsedagar l/3 l958
75 år fyller i dag änkefru Sara Albina Nilsson, Risselås.

Strömsund utan vatten - 75.000 liter öt bort
En grov sten blev på fredagseermiddagen orsak till att hela . . . W .

Strömsund torrlades i 3-4 timmar. Stenen kom i rullning och Jubilaren Tore Fransson, r_h. rillsammans med Biigimz
hamnade Så Olyekllgl att den l(r0SSade den huvudvalienlednlng SoIfin_ 5 år; Anna Fransson, Holger Lundçlräm, Svea
S0m bl0lIlagIS l Samband med del nyligen påböljade HSB- Lundström och Ûlianne SaItin_
bygget. Enligt en annan uppgift skulle en grävskopa ha slitit
av det grova gjutjämsröret. Avbrottet började mellan kl. l6 Dndgfg

0011 17. 0011 inl förrän Vid 20-tiden Vf ledningen fepfßfd- l en ålder av nyss fyllda 80 år har Anna-Brita Mattsson, ålder-
Cza 75.000 liter vatten hade då runnit bort. och vattenverkets domshemmet. Tullingsås, avlidit. Hon var född i Risselås, där
SIOI'a Cislem Val' endast halvfull. AVbI'0IIel ek betydligt kraf- hgn sedan k0n1 att Stanna under större delen av 5in ]evnad_

tigare konsekvenser än nödvändigt. l vanliga fall skulle en-
dast hushåll inom en viss begränsad sektor ha drabbats. Ge- Ej” Einarsson vann Nå nn”-vid damemas NM
“em en Wsfängnlnßskfenama 5 Vïmemefkeï 'U5lï fas' eeh l sin första stora skridskotävling, DM undantaget, gjorde
inte Blek en Nbba- måste man deek Ü"8fiPe åtgärden en Stänga Strömsunds Elsa Einarsson en strålande insats. Vid damemas
Vfmemlmöfeeln mf hele Semhåneï- Norrlandsmästerskap i Sundsvall i helgen skrinnade nämligen

strömsundstösen hem segrar på 500 och l.O()0 m, och det var
Rldlde k°""'°“ÛmV_ldÖh||5 lfllïlllellllefe bara ett par missöden under l.500-metersloppet, som berö-
36 tappra hade slutit upp vid Öhns skogs- och fiske- va¿e henne (jen Segem
vårdsförenings pimpeltävling, som under söndagen utspela-
des i en temperatur av minus 26 grader. Det var kanske inte så Min man är snyggare påstod fru l rätten!
många som arrangörema räknat med. men å andra sidan rörde - Det där är inte min man - han är längre, snyggare och har
det sig bara om en “generalrepetition”. Efter påsk tänker man ljust här och rak näsa. Detta framhöll med skärpa en fru i ett
ordna en betydligt större pimpeltävling på samma plats. Även skilsmässomål vid rådhusrätten. Kvinnan fömekar således,
då kommer behållningen att användas för att ordna Öhns att den andra parten i målet är hennes lagvigde make. Något
belysningsfråga. Det gick mycket just till vid tävlingen, påpe- liknande har icke tidigare inträffat i svensk rättshistoria.
kar man från arrangörshåll. Bl.a. hade man ordnat med en beri- De gifte sig l935. Efter tio år blev det trassel i äktenskapet. och
den kontrollant, som i trav och skritt kunde konstatera att mannen lämnade hemmet, sedan han blivit utestängd av hust-
ingen försökte släppa ner "färdigköpt” fisk i korgama. 720 run. På dessa tolv århar de inte haft något gemensamt, och för
gram blev toppnoteringen, och mannen bakom det pimpelspöt att få någon ordning på det hela har mannen sökt äktenskaps-
var Erik Zakrisson, Renån. Tvåa blev Bertil Bergström, Täxan, skillnad. Kvinnan kom inte till huvudförhandlingen, "det var
med 3l2 g. och Bertil Åhman, Ulriksfors, klarade tredjeplatsen ju inte hennes man". Målet har utsatts till ny huvudförhand-
med några småabborrar på 225 g. ling och då skall mannens identitet om möjligt styrkas.

74



.. Dödsfall
STRÛMSUNDSBÛR! len ålder av 69 åfherf. felleekellämen Edvin sjölund, Ulriksfors,

"ÜÜÜ HEDMÅN ÖPPIW På "W affär J "Ya rêbke" avlidit. Han var född i Hannånger och avlade sin examen vid
med Kprr- CHÅ-RK- SPECERJER deh M-JOLK seminariet i Umeå. Efter en kortare tids tjänstgöring i Bollnäs

PREMIÅRDÅGEN mfsdße den 6 mfs kl- Id-00 yttade han l9 l 7 till Ulriksfors. Där upprätthöll han en folk-
bllldef Ffesks På karre Ûeh N}'5redr5- Osrersund skollärartjänst ända till för några år sedan, då han pensionera-

Påma'1d°'gif°"=“- dee. För sin betydelsefulla
- Nya som gamla kunder hälsas hjärtligt välkomna! - arbete inom Ströms konSu_

"edmem eherkureri mentförening erhöll han på

j sin tid Rochdalemedaljen.
Ä

och även inom det kommu-
nala livet gjorde han en god
insats. Vid Jämtlands läns
sångarförbunds 40-årsjubi-
leum fick han motta för-
tjanstmedalj för sin omvård-

\ nad av musiklivet. Sjölund
var själv en intresserad sång

are och var bl.a. med om att

bilda manskören Strömkar-
len år 1925. Edvin Sjölund

”Jokkmokks-Jokkes fond” sprider glädje bland gamla
Våren l956 startade den outtröttlige glädjespridaren Jokk-
mokks-Jokke en fond till förströelse och glädje åt gamla, sjuka

och behövande inom Jämtlands län. genom att som grundplåt
anslå det netto som hans första grammofoninsjungning gav.

Härom dagen arrangerade fonden. i samarbete med kvinno-
klubben i Strömsund. en trivselaon på de två kroniska avdel-
ningama vid Ströms sjukvårdsinrättningar. Underhâllningen

Hedmans Charkureri med grundaren inleddes av Jokke, som gav en kort resumé över fondens till-
Hugo Hedman blivelse och sye. Sedan sjöng, spelade och berättade Jokke

i nära tre timmar. inte bara på sjukstugans två kroniker-
Fddereedeger avdelningar utan även på den allmänna avdelningen. Den i
50 år fyller den 6 ds fröken Märta Strömberg, Öjarn. Hon är bygdcdräkt Skm¿a¿e Maria Ha||Sn.öm_ Sn.ömsund_ stack eme|_

rddd På Per Ridge gård r Ö-ler" deh där Srdndede hd" dekså lan med färgstarka bygdemålshistorier på äkta Flatamål. och

kvar ”dgr” år ddsemmdm med mdrrdräldrama- Numera hjälper kvinnoklubbens alla medlemmar arbetade oförtrutet med att

h_°“ sin brdr deh svägerska med erberer På gården deh r de" servera förplägnader åt de sjuka. Det blev en festdag som

Idre ddäred- räckte fram mot kvällningen.

Födelsedagar 5/3 1958

80 år fyller den 7ds fru Ingeborg Schennan, änka efter direktör Begravningar
J. R. Scheman, Strömsund. Bördig från Vågdalen kom hon i Fru Sara Pedersen har jordfästs i Ströms gravkapell. Många
unga år till Strömsund. där hon sedan dess haft sitt hem. släktingar och vänner hade mött upp till jordfästningsakten,
50 år fylleri dag fru Gunhild Olsson, Strömsund. Hon är född som fönättades av komminister Lars Lövsund. För den när-
i Strömsund maka till traflkförrnan Thyr OISSOI1. Fru OlSSOn år maste gläkten talade sonen, hr John Pedersen,

verksam i husmodersföreningen.

Födelsedagar l0/3 l958
80 år fyller i dag Anna Kajsa Svedberg, ålderdomshemmet,
Tullingsås. Hon härstammar från Bredgård.
75 år fyller den l3 ds f. snickaren Oskar Lindmark, Ulriksfors.
Han är född i Degerfors i Västerbotten. l9l l-1912 hade han

anställning vid jämvägsbygget på Inlandsbanan mellan Öst-
ersund och Hoting. Vidare har han varit med och byggt upp
Frösö Sjukhus. l9 I 6 yttade han med sin familj till Ulriksfors
och var då med om uppförandet av den, på den tiden. stor-
slagna fabriksbyggnaden. Då fabriken togs i dri stannade

han hos Ulriksfors Sult AB och hade hand om snickeri-
verkstaden. där man bl.a. tillverkade alla modeller för fabrikens

Gunhild Olsson tillsammans med dottern Maud. eget gjuteri.
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Curlingklubb har bildats i Ströms- Gud nåde den gamling, som råkade sticka in näsan. Nu har vi
md praktiserat den här “nya given” länge, och ingen kan säga

Strömsund har fått en curlingklubb annat än att den slagit väl ut. De gamla är nyfikna, och fönest-
som heter Wirgo och bildades vid en har de också rätt att få yttra sig i problem som de säkerligen

ett sammanträde på torsdagskvällen. många gånger känner till bättre än vi andra, trots vår mång-

Man skall sätta igång verksamheten åriga erfarenhet av åldringsvårdl"
redan i vinter och böijar med en pro- - Har ni några problem inom Ströms storkommun, 'ågar vi
visorisk bana på idrottsplatsen Ting- fattigvårdsstyrelsens ordförande J.M. Anderzon, som sitter i

valla. Under sommaren kommer man sedan att röja upp ett kretsen av åldringar och socialvårdare.

område vid Lövbergavägen, där klubbens pemianenta bana - Jo, visst finns det problem. Nännast på dagordningen står

kommer att förläggas. Gunnar Fahlén utsågs till ordf., Gurmar en tillbyggnad av hemmet i Tullingsås. Det är redan för litet,
Grahnström till sekr. och Måns Zakrisson till kassör. Klubb- och 53 pensionärer som vi har just nu, betyder att hemmet är

mästare är Folke Hopstadius, medan Harry Eriksson får det betydligt överbelagt. Ritriingama för tillbyggnaden är klara

nännaste ansvaret för att banan hålls i perfekt trim. och ligger just nu hos socialstyrelsen för granskning. Det är

meningen att det skall bli en fristående tillbyggnad med cirka
Ö|>.;¿|gx | 5”-ömgnnd | 1/3 1953 20 vårdplatser i två våningar och sammankopplad med det

öns iakaireriaininn har i dagarna nrrnaraa med :elen - ijarr- fiuvmndß hemmet :mm njfdsåfis- Vi hpim kwmß Sätta

skrivmaskin - som kommer att tillåta ännu snabbare nyhets- 'Sång arbetet "ll ÜÖSWU- Fwesïåndafma- fröken Elma Palm»

fönnedling från Nordjämtland. har vid sin sida sammanlagt I3 medhjälpare, inräknat nattvak-
ter. Arbetslösheten i Ströms kommun är ännu inget problem,

Begravnlngar säger Hugo Backlund, Havsnäs, även han medlem av social-

I Snöms gmvkane" J-ordtästes ¿ sönnags fröken Anna Bnm nämnden.Vad ålderdomshemmet beträffar, var det meningen

Manaean. Tullingsås. Jardraannngen srranadea av kyrka 3" d°' Smla "°“““°' i Ham” Sk“"° ““Y““““- '“°“ d° gm'
nerna Gunnar Berg lingar som behöver vård vill gäma bo kvar, och för närvarande

har vi 13 patienter. Det ser för övngt ut som om det skulle

Bnndnubndiumksnm behövas även i fortsättningen.

Ströms brandkår kunde på tisdagsmorgonen awärja ett hot-
ande brananiibnd i en rvavaningafaengner niinang ehanfsr B“”“*"'° 'mf "°É"" "“"'°'“"" _ ,

Valter Olsson i Ulriksfors. Troligen genom en spricka i V'd°"sdag°nstf"g'strömsu"d varflav p°sw°fk°ts q'hg°ns°

skorstensmuren hade elden antänt trossbottnen mellan första mm: den C316 mstïmge fören k°"'s'_°n:_,à:íyrgamn¿SuÖm'
nen andra våningen, nen sijaen blev en ieramg srkaining. S““_ ~ B““_ '*"°“_ a ° S“'å“g' “' sm °'_ °_“ ' Väg am" '

enligt uppgift med iakttagande av alla försiktighetsåtgärder -
varvid dock en passerande personbil bakifrån tömat emot

s"öm'_h'mv°rksmr°"i“g bussen. Häradsrätten ansåg det ej styrkt att bussföraren vål-
har hållit ett välbesökt årsmöte. Utom de sedvanliga förhand- lat Sammanstötningem men nömne dock denne an mbemh
lingama behandlades också en del andra frågor. Bl.a. beslöts nämen av det begärda Skanæwnden ¿_v_S_ 370 kn

att föreningen skall delta i de av Ströms hembygdsförening
planerade hembygdsdagama i sommar. Två nya medlemmar Fn' | I '_

invaldes. Efter förhandlingama vidtog ett trevligt samkväm
75 år fyller den l8 ds läg.äg. Anders Persson, Bredkälen. Han

(:1:':}:fa*:“¿;]?f;:å:l:;°ege:::: ar man i Bredkaien aeh sin gamla fadernegard brukade han

eiinaraiiawr Eïiwani Berlgaani etrydrf. ievanragarå Birger saraaa- °°kså sm" W” "" fö' °" pa' å' S°d°“'
son, vice ordf., målarmästare Ingemar Norrman, sekr., motor-
mekaniker Anton Andrée, kassör, och målamiästare John sfföMSb0fg
Westerlund. Revisorer blev sotarmästare Einar Olsén och me- Snnningen om Jgggg Jnmçg
jerist Helge Uhlin. med

Ihlnggåg ålderdomghem bygg; ut Stark ävenlyfsfllm Om Amerikas l6gCd8flSl(C

Man får en bestämd känsla av att det råder ett mycket lyckligt fågPlUl1df8f 10556 3211128 0Cl1 hålls 0ü'0|i88 bedfißf-

förhållande mellan Strönis storkoniniuns s.k. tyranner och pen- Färg Och CíGmS00P°-

sionärema på ålderdomshemmet i Tullingsås och Havsnäs. Blfölbjüd-
Härom dagen hade kommunens socialnämnd sitt sedvanliga Fffdlß-I-Ö|'di8k|~19-30
kvartalssammanträde på ålderdomshemmet i Tullingsås, och 55111183 lll- 13 00|I 21-

som vanligt hade hemmets 53 vårdtagare tillfälle att delta i
överläggningama och göra sina röster hörda. Det är verkligen SÖUÛÛS kl- 15- Mlé-
roligt att arbeta i Ströms socialnämnd numera. säger fru Gunhild Sampo-Ltlppelill
Karlsson. Alla är så positivt inställda mot oss, och över huvud
taget är allmänhetens inställning till modem åldringsvård så- Kommande Smrlm; Kir I Pnrig
dan att vi känner att vi har stöd och förståelse från de esta med Andrey Hepbin-n och

håll. Fni Karlsson fortsätter: "Förut stängde socialnämnden Fred Asmire,
in sig i ett tillbommat rum när de hade sina sammanträden, och
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Dödsfall 21/3 l958 Ströms jordbrukskassa
l en ålder av 76 år har fru Hulda Margareta Hägglund, född har f.n. 135 ansluma medlemmar, konstaterades vid kassans
Forssén, Järvsand, avlidit eer en tids sjukdom. Hon härstam- årsstämma. Årets omsättning med in- och utlåning balanserar
made från Dorotea men yttade redan vid sex års ålder med på l.059.40O kr. Omval skedde av de styrelseledamöter som
föräldrama till Järvsand, där hon sedan kom att vistas under stod i tur att avgå, nämligen Jöns Ulrik Eriksson. Olov Måns-
hela sin levnad. Hon giñe sig med lantbr. Edvard Hägglund son och Jöns Palm.
och i äktenskapet fostrades nio bam. Hon blev tidigt änka och
ck själv dm försorg om bamaskamn Ökade skogsvårdsarbeten önskar Ströms arbetare

Strömsunds arbetarkommun har bl.a. diskuterat de hårdnande
Folk man möter sysselsättningsförhållandena inom kommunen, och detta har
72-årige f.d. lantbrevbäraren Per Andersson från Svaningen resulterat i en skriftlig vädjan som översänts till bl.a. de större
njuter numera sitt otium på Ströms vackra ålderdomshem i skogsbolagen, till skogsvårdsstyrelsen och till Ströms kom-
Tullingsås. Häromdagen när han var ute på sin sedvanliga munalfullmäktige.
promenad mötte vi honom. Öppenhjärtig och glad som han är "Vi vädjar till de ansvarsmedvema bland skogsbnikets arbets-
hade han ingenting emot att stanna för en stund och berätta givare att söka upprätthålla sysselsättningen genom bl.a.
om sina 20 år som lantbrevbärare mellan Svaningen och Tors- skogsvårdsarbeten”, heter det i skrivelsen. Man konstaterar
fjärden. att innevarande vinter kännetecknats av minskade arbetstill-
- Hur många gånger har Andersson gått den där sträckan? fällen, och påpekar särskilt, att tillståndet kraftigt förvärrats
- Jag gick över 6.000 gånger vilket gör över 12.000 mil och genom "de desperata massuppsägiiingar Graningeverken nu

största delen av sträckan gick över vatten. verkställt inom sitt skogsbruk.
- Var folk glada när Andersson kom fram med sin postsäck?
- Nej gosse, du vet väl hur folk är. Jag ck skäll många gånger, Födßlßfdßll' 25/3 |953
men har b|ivj[ de5[0 fikligafg belönad gçh äfad sedan jag 75 ål' fyllßl' den 27 ClS f. lantbr. El'll( GUSI8fSII'ÖmSI6(ll, Sll'Öm-
slutade som postiljon. Både allmänheten och postverket har Sund. Han är född i Bredgård. Häromåret sålde han det jord-
kgmmig ihåg mig med gåvor och vackm oi-d_ bruk han hade i Strömsund och slog sig ner i en liten fastighet
Pgf Andefgggn år bördig från Fmgtviken Och b|gv håfdad i l Egflallelfl. Sll'ÖmSlCdl åf ell 3V ll'llll3llVl3g3l'll8 llll den Väg

skog och mark i tidiga barnaår. Han ck väl användning för sin som nu går mellan området Bygden och fram till Lövberga-
kraftrlla fysik under de tjugo åren som postverkets tjänare. Vågen-
- Jag var så slut många gånger innan dagsturen var awer- Hemsamamerisnñmsbyar

kad' an-lag knappt kunde gå' och ibland k°m-lag hm tm TMS' Ströms Rödakorskrets har tagit ett initiativ som kanske kom-
fjärden men lik en snöman Én människa' mer att betyda en ordentlig upprustning för åldringsvården i
__ Dåërdet Sam det s°m står l Vlsan' °m "lambrevbåmren s°m byama inom Ströms kommun. Vid kretsens årsmöte tillsattes
gick i snö och is,'men intet var honom kärare än att gå på dem nämligen en kommitté som skall undersöka möjlighetema att
Vls' ' fnlkar W? ordna med hemsamariter även på mindre orter. Samaritema
_ 'l°' “SSI Ya' det Så' me" de Värsta matcherna hade-lag an_3å koinmer inte enbart att syssla med vård av svaga och krassliga-
m°t svag? 'san Det var en reflt under många gånger att Jag åldringar och andra sjuka, utan skall också vara beredda att
'<'“'“d° ““8 ÖV" d° "““8“'“'“ 'S*=“““- M°" d°' äf “°ß Sam S°'“ ryeirn in övereiir där människor behöver iijäip een stöd i nå-
mdspråkel säger' an Gud är dåmrs beskyddare' ' ' gon form. Föreningen har inköpt två s.k. hjärtsängar, avsedda
Nu känner-lag mig så stafk* Såjag skulle Vilja bötlf igen' Säger att lånas ut till hjärtpatienter på Ströms sjukstuga. Till gamla
Andersson slutligen. Nej förresten, varför skulle jag göra det, och sjuka har lämnats gå_

när jag har det så bra här på ålderdomshemmet? vor ml en värde av nära

|.hn¿e|s S".ömuv¿e|ning 600 kr, och dessutom har

höll på torsdagen sammanträde i Strömsund. l årsberättelsen man _b°k°5_ta' en h“Sm°d'
konstaterades att medlemsaritalet visat en konstant ökning. °"5S"PÉ"d'“m- S'Yf°l5°“
Enligt kassarapporten balanserade inkomst- och utgisstaten _°k Rlllanfle Sammansän'
på eirire 28.000 kr. sryreieen består av som isievseen, errif., “N81 lßd Haß°"“f'<~
Per Pedersen, v.ordf., Rune Brandin, sekr., Alvar Johnsson, °fdf" Märta I-ÖVS""d~
v.sekr., Erik Hellström, kassör samt Ame Ejemar och Valter V-°'df-~ Dagmar ^m°°ff~
Hedlund. Revisorer: Sven Hansson och lvar Nyström. Hadar Dah|ÖW~ Märta

F . Al H'lld' .H-« e;:1.:...;:,
ANBUD Stina Olofsson samt

å nedtagning, yttning och uppförande av 'Tant Malka SÖ¿e|.h0|m_ Rev¿_

Elise”stuganiStrömsund. Huset skall vara bortforslat den Søren Aibin Henriksson ._t
l5/ 4 och platsen avstädad omedelbart efter. Altemativt och Per U_ Holm Dagmar /1mco
kan anbud lämnas å nedtagning och flyttning av virket
samt städning av iivningsplatsen. Anbud skall vara irme |.-Me|s°d,g.,.

Senast 27/3 1958- Nåmm “PP|YSi8f å fel- 819 °"°f 91 iir fyiier den 3 i de f. iinrnåiiereknn Regina Lör, Brediräisnn.
150- Hon härstammar från Älghallen, där hon också tidigare hus-

SIRÖMS HEMBYGNFÖRENWG hållade för en broder och sysslade med allt som hör till jord-
B” 17' s"'°m5""d' bruk och lanthem.
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Födelsedagar kubikfot för den egna produktionen vid kustfabrikema. Bola-

90 år fyller den I april f. lantbr. Karl Karlsson. Gärde. Ström- get siktar nu på en fast anställd arbetarstam. På sista tiden har

sund. Han är född i Berge. där han också vistades under upp- sju enfamiljsvillor och fyra ungkarlslägenheter uppförts. och

växtåren. Det första egna jordbruket var ett hemman på Lia. till sommaren byggs ytterligare sex enfamiljshus.

1920 köpte han sedan fastigheten Sve i Gärde och där har han

sedan dess bott. Vigde l/4 1958

90 år fyller den 2 april f. köpmamien Anton Giahnström, Ström- Elektriker Gösta Nilsen. Strömsund. och affarsbiträdet Birgitta

sund. Han är bördig från Umeå landsförsamling och började Nilsson. dotter till Göte Nilsson och hans maka, Gertrud född

tidigt sin bana som köpman. För nära 50 år sedan kom han till Larsson. Tullingsås. vigdes i Ströms kyrka i lördags av de

Strömsund, där han först öppnade manufaktur- och sedan även bägge kontrahentemas konfinnationslärare kyrkoherde Gun-

en skoaffär. nuvarande Skocentralen. Lite varstans i non'a Jämt- när Berg-

land och Västerbotten startade han sedan filialaärer.

-
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Amon Grahnström med hustrun Mia

Födelsedagar
50 år fyller den 2 april lantbr. Jonas Erik Broström. Ringvattnet. 3,-udpare, 3,-,-gina och Göm, N;/s¿,,

Tillsammans med en syster sköter han hemmanet med jord
och boskap, och han är inte främmande för någon syssla. Födelsedagar

Mjölkningen anser han inte alls vara något "fruntimmersgöra“. 50 år fyller den 4 ds u Maria Fredrika Johansson, född Strand,

Östra Havsnäs.

B|odape|siner Gyuene Korset pr kg 2:40 50 år fyller den 4 ds fru Margareta Säll. f. Me|ander._Ström-

Kaffe silverbömn 1/4 kg 3:60 sund. Tiden före sitt giñennål med föreståndare Hilding Säll

Böckng, I kg ßda 3:50 arbetade hon bl.a. med klädsömnad och som biträde på det

Påsktårm 5:_ dåvarande sanatoriet i Strömsund. Vid sidan av arbetet i hem-

Runrån lo “_ 1:95 met har hon oa ryckt in vid makens sida när det gällt att sköta

Nilsson & wassdahl affär och bensinstation.

sTRöMsuNn

Dödsfall
l en ålder av 88 år har Hans Eriksson, Strömsund. avlidit. Han

var född i Fyrås.Som byggnadsarbetare kom han under de

följande åren att vistas på era olika platser i norra Jämtland.

År l9 I 2 slog han sig slutligen ner i Strömsund. där han byggde

en egen fastighet och ordnade med ett litet jordbruk.

Margareta
(Greta) Säll
med dottern

Inger.

Ingen arbetslöshet i Svaningenskogarna
Medan en del skogsbolag inskränkt driñen eller helt enkelt
slagit igen. har Holmens Bruks AB drivit avverkningama i

nonnal omfattning på jämtlandsförvaltningen. Av I 7.000 hek-
tar är 15.000 produktiv skogsmark och årligen avverkas 4-500
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tiden. Styrelsen ck följande sammansättning: Axel Jonsson.
Harrsjön. ordf., Oscar Nilsson, Svaningen. Olle Bågling, Gör-
vik. Karl Persson. Äspnäs. Artur Magnusson. Västvik. Karl
Lindqvist och John Forsmark. Trångåsen.

Vigde 9/4 1958
Div.arb. Kjell Sundberg. Siljeåsen, och affärsbiträdet Maj-Britt
Johnsson, Håkafot, har vigts i Alanäsets prästgård av kyrko-
herde Talis Halsius.

Skogarbetare iAlanäs ck besök av björn
Det verkliga vårtecknet inrapporterades i dag på morgonen
från Alanäs. Skogsarbetaren Gunnar Södennark har färska
hälsningar från en yrvaken bjöm som litet vilset lufsar om-
kring i skogen mellan Alanäs by och Trångvattnet just nu. De
två träffades i går kväll när Södennark satt och tog igen sig en
stund före hemfärden från jobbet i skogen. När han tittade

BP bens,-"sm"-0" med mackà-gare" upp-stod nalle alldeles i närheten. Båda begrundade varann

Hilding Säll

Födelsedagar
50 år fyller den 9 ds skogsarb. Johan Persson, Lidsjöberg.
Han är född vid den s.k. Ögelströmmen i Ström, där föräldrama
hyrde en stuga. l mer vuxen ålder yttade han till gammal-
bodama i Lidsjöberg. och där bor han fortfarande.
50 år fyller den 10 ds folkskollärare lngvar Eriksson, Ström-
sund. Han har i många år varit lärare i Storåbränna inom Laxsjö
skoldistrikt, men vid ändring av skolfonnen där blev han för-
yttad till Strömsund, där han fr.o.m. höstterminen 1957 inne-
ha ordinarie befattning.

Sportstuga i Havsnäs brann ner
En mindre sportstuga belägen vid Ursvattnet i närheten av
Havsnäs förstördes helt vid en häig brand vid middagstid på
påskaon. Stugan tillhörde folkskollärare Birger Källberg i

Havsnäs. Elden upptäcktes vid 13-tiden på påskafton av ett
par pimpelskare som höll till ute på Ursvattnets is. När de
närmade sig stugan var taket redan övertänt, och elden spred
sig snabbt i de timrade väggama. Någon möjlighet att be-
gränsa branden fanns inte.

Sllårfyllerden l0dsfru
Lydia Larsson, f. Pers-

son, Stamsele. Hon är
född i den numera över-
givna byn Byvattnet i
Ström, där hon också hu-
vudsakligen vistades
ända till sitt giftennål.
Senare yttade hon med
familjen till Hillsand och
därpå till Klövsand. De
senaste 15 åren har hon l

bott i Stamsele. Lydia Larsson här 98 år gammal

Skogsarbetarna i Ström bekymrade
Ströms storavdelning av Skogs och otming hade i lördags
årsmöte i Strömstmd. Ombudsman Sixten Bäckström redogjorde
i ett anförande för situationen för skogsarbetama. Hr Bäck-
ström påpekade att löneläget för skogsarbetama är sämre nu
än 1951 och befarade också stor arbetslöshet under vårmåna-
dema. Man bör dock. sa han. kurma se med tillförsikt på fram-

en liten stund men lufsade sedan snabbt åt var sitt håll. Men
kanske Södennark lufsade en aning fortare . . .

Födelsedagar
85 år fyller den 15 ds f. lantbr. Nils Olof Persson. Han har
under hela sin tidigare levnad bott i Högbynäs men yttade
för endast någon månad sedan till Strömsund, där han vistas
hos sina bambam.Persson har varit virkesmätare för Ånger-
manälvens tumningsförening. Han har även sysslat med di-
verse snickeriarbeten. och som hobby har han på äldre dagar
utbildat sig till skicklig svarvare.
75 år fyller den 14 ds lantbr. Johan Jonsson, Öhn. Han bor
fortfarande på den gamla fädemegården, där han hjälper sin
bror och svägerska med jordbruket. Tidigare har han sysslat
med skogsarbete och har även hañ anställning på massafabri-
ken i Ulriksfors.

Hyresgästförening bildad i Strömsund
Vid en överläggning i Strömsund på söndagen bildades norra
Jämtlands första hyresgästförening. Sammanträdet ägde rum i
närvaro av bl.a. ombudsman E. Gustafsson, Östersund, samt
intresserade hyresgäster från Ulriksfors och Strömsund. Eñer
en givande diskussion enades man om att bilda en hyresgäst-
förening som bättre skall kunna tillvarata hyresgästintressen i

Strömsund och Ulriksfors. Till interimstyrelse valdes Anna
Andersson, Ulriksfors, Erik Hemmingsson och August West-
lin, Strömsund, Sven Wolter, Ulriksfors, och Walter Åberg,
Strömsund.

Lodjur tog huskatt på trappan iAlanäs
Ett större lodjur vågade sig natten till tisdagen fram till fastig-
hetsägare Karl Erikssons gård vid Kvamen. Alanäs, och det
innebar samtidigt slutet för familjens katt. Det var strax efter kl.
22. som familjen hörde ett kraftigt oväsen ute på gårdsplanen.
När man tittade ut så skymtade lodjuret framför dörren i strid
med den ovanligt stora katten, vilken tidigare suttit på försm-
trappan. Man vågade sig dock inte ut för att hjälpa katten.
utan striden fick sluta som den kunde. När man senare inspek-
terade gårdsplanen syntes endast blodspår efter husdjuret.
Enligt sonen i huset var lodjuret det största han hittills sett.

Dödsfall
1 en ålder av 78 år avled på tisdagen f. vagnskötaren Gerhard
Dahllöf, Strömsund. efter en kortare tids sjukdom. Han här-
stammade från Borgsjö.
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IFK Strömsund 50 år i dag l2/4 l958 Friidrotten har givit många glädjestunder, och det är åtskilliga
En av länets äldsta idrottsföreningar, IF Kamratema Ström- toppidrottsmän som fostrats inom IFK. Nämnas skall endast

sund, kan se tillbaks på en 50-årig tillvaro. Det var den l2 april sådana storheter som Nisse Olander och Åke Ödmark, vilka
I908 som föreningen bildades och fick sin första styrelse. Fri- visserligen gjort sig mest kända som MP-are men ändock är

idrott, skidor och fotboll blev föreningens första grenar på IFK-produkter.
programmet, och 50 år senare finns de fortfarande kvar. Under lshockeyn har för Strömsunds vidkommande blivit vinter-

årens lopp har nya grenar tagits upp - med växlande fram- sporten framför alla andra, och tillsammans med Waplan är

gång,. Bandyn var 30-talets melodi och i den grenen har fören- Strömsund distriktets ledande lag. IFK var också det lag som

ingen varit DM-segrare. Bandyn avlöstes så småningom av först av jämtama fick inträde i nationell serie och har under

ishockeyn. Andra sporter har varit cykel, simning, backhopp- den gångna vintem spelat i div II, vilket dock blev ett svi-

ning, slalom, bordtennis och under den gångna vintem har dande bakslag. Lite plåster på såren blev det dock genom

även skrinningen fått plats och kommer säkerligen med det DM-värdigheten.
intresse som den omfattas, att bli en storsport. När skrinnarsporten togs upp på programmet föna året, var

Det är en intressant och fängslande lektyr att gå igenom gamla det säkert många som inte ville tro på sportens framtid i Ström-

gulnande protokoll, som vittnar om föreningens växlande öden. sund. De hade inte tagit med i beräkningen att Strömsund fått

Det var inte alla fönrnnat att bli medlemmar, ty dessa skulle en verkligt n skridskoledare i Dan Berglin. Han ordnade med

bennas lämpliga och röstades in på allmänna förenings- en sjöbana och fick ordentlig sprätt på träningen, så att IFK
sammanträden. En genomgående röd tråd i samtliga årsmötes- endast efter en säsong kan ståta med en norrlandsmåstarinna

protokoll är ekonomi- och idrottsplatsfrågor. (Elsa Einarsson). Utan tvekan bästa prestationen under vin-
Skidsporten har som tidigare nämnts gamla anor inom IFK tem, både av ledare och aktiv.
Strömsund. Redan som ettåring fick föreningen i uppdrag att Som tidigare nämnts har ekonomin och idrottsplatsen varit
arrangera sitt första DM, ett anangemang som man hedrats brännbara frågor. De senaste årens ekonomiska redogörelser

med ett flertal gånger senare. Ett namn som dyker upp i minnet har dock visat allt bättre resultat och trots stora investeringar

på tal om skidor är populäre Lars Theodor Jonsson, som un- som den nya ishockeybanan, kan föreningen se jubileumsåret
der en följd av år representerade föreningen och gjorde dess an med tillförsikt. ldrottsplatsfrågan är under lösning och för-
namn vida känt. Bland senare års representanter i skidspåret sta etappen av ombyggnaden kommer att färdigställas på för-
märks Jöns Jönsson, populärt kallad “Gubbhögam“. sommaren. Detta har kunnat förverkligas tack vare ekonomiskt

Fotbollen är Strömsunds äldsta lagsport. Redan I9 l 8 var IFK stöd från de kommunala myndighetema.

uppe i sin första DM-nal, och det har blivit många er sedan IFK Strömsund passerar halvsekelgränsen under allra bästa

dess, men endast en har vunnits, nämligen l932 dåNäldens IF förutsättningar, som säkert tillvaratages av nuvarande sty-

fick stryka på foten med 7-l. Strömsunds geografiska läge relse med energiske ordföranden Alf Reinhammar i spetsen,

satte era gånger på trettiotalet en käpp i hjulet för deltagande väl medvetna om sitt ansvar mot dem som för 50 år sedan lade

i nationell serie, och det var först l95 I som man efter kvalseger grunden till kamratföreningen.
över Ytterhogdal fick plats i div IV, som då omfattade Ånger-
manland och Medelpad. Två år varade den glädjen, och däref-
ter har fotbollen gått kräftgång för att på senaste året på nytt
visa en uppryckning, främst beroende på ett fint ungdomsar-
bete av Rune Nyberg och Harry Mårtensson.
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A IfReinhammar

Födelsedagar
90 år fyller den I8 ds f. skogsarb. Per Persson, Öhn. Han är

född i Öhn men yttade som bam med föräldrama och sex

syskon till Ãlghallen. Eñer gifiermål återvände han för en kort
tid till Öhn, men slog sig sedan ner på ett torp i Brännan. Där

tillbringade han ett tiotal år och yttade senare till Gubbsjön.

1952 slog han sig slutligen ner i Ölm. Han har huvudsakligen
varit huggare och brosslare för Graningeverken.

Rlrlh
Vår dotter Susanne

Rune Nvberg med makan Karin och sönerna Strö 75958'
Rogfofh Nils ms P



Snösmlltning vållar svåra besvär i Ström Norra Jämtlands köpmannaförening
"Snölossningen” har gått ganska hårt fram i norra Jämtland. hade årsmöte i Strömsund. Medlemmama beslöt bl.a. att upp-
Alltför hårt tycker många, bland dem köpman Tage Månsson låta sina butiker för praktiserande elever i Ströms yrkesskolor
i Strömsund, som halvt om halvt funderar på att sälja sin tomt och folkskolans avslumingsklass. Beslutet kom till efter re-
till Vattenfall. Det finns åtminstone en smärre sjö på den. kommendation av ombudsman Gunnar Söderström. Man tog
- Det ser uktansväit ut på gården och vattnet har helt genom- också ett beslut att skärlka en agga till det utsiktstom Ströms
dränkt trossbottnen i vårt stora magasin. Bilen måste jag läniria Hembygdsförening just nu uppför i Strömsund. Styrelsen be-
ute numera - det är två decimeter vatten i garaget. Någon som står av Tage Månsson, ordf., Jan E. Lundholm, sekr., Alf
vill hyra ett båthus? Reinhammar, kassör, Jonas Amcofï, klubbmästare, Tore Frans-
- Det är första, och jag hoppas sista, gången detta inträffar, son och Bertil Risén. Revisorer är Göran Hansson och Holger

säger Tage Månsson. Här brukar mängder av bam leka och Lundström.
vattnet är farligt djupt på sina ställen.Ãven på andra håll i
srronrsonds snnrlrallo nor fnsrrgiroroagoro oolr andra non kan- F00*
ning av snösmältriingen. En dfmef

Vivi-Ann och Emst Larsson
f. Olsson

Ströms yrkesskola växer ut. Flera nya kurser förberedes. Strömsunds BB ¿en 18 april 1958
Ströms skolor för yrkesundervisning - som den oiciella be-
nämningen lyder - utbildar just nu 21 unga elever i kundser- Födehedagar 23/4 |958

Yi°°- ""“'°ä“¥'°d°'“ °°*' “'““" 59"* ka" Va" “Y“í$' °“ '°ä“,'“* 75 år fyller don 25 do f. lnnrlrr. Nils ßlornborg, Gardnas. Blom-
"H ”bakom d'sk°"”' Det har vant en m°m°rd°ml'gt ston m' berg har en längre tid varit ledamot av fattigvårdsnämnden.
tresse för den just pågående demljhandclskursen' k°nsm°mr 85 år fyller den 26 ds fru Margareta Hägglund född Persson
'°'“°' M” ^“d°“?°“_- S°'“ *““"°'“ '°'“°“S'“'P°' “d Sam' aniro ofror lrnndl. iziz. Hägglund, ulrllrsfors. Hon ar :odd i ud-
realskolan har åtagit sig högsta ansvaret för yrkesskolan. Av Sjöberg

d° 2' '““'ß“° °'°V°"'“ af '6 ffå" bYßd°'“° "F" S"°“'S““d- ss år fyllor don 27 ds slrogsnrir. olofiolrnnsson, Naser.
Det är väl 40-talets stora bamkullar och den följande åtstram-
ningen på arbetsmarknaden som till stor del ligger bakom ung- Dödshu

dqnlens Överraskande kmlga 'mmsse mr ,yrk°S"tb'|qmng' I en ålder av nära 74 år har lantbr. Gustaf Elfström, Havsnäs.
"mms äfdct bara två °n°" lånet s°m Våga' 5'g på expenmen' avlidit efter en kort tids sjukdom. Han vistades under hela sitt
tet* namnge" Strömsund °°h Sveg' Lära" har man Hm från liv på den gamla fädemegården. Han var tidigare ledamot i
realskolan och folkskolan, och dessutom har flera yrkesmän Alanäs k0n1muna|l"mäkt¿ge_
inom handeln ställt sig till förfogande. När det står ”Butiksar-
bete" på schemat, får man exempelvis hålla till i Nilsson &

- Nyberg-Tolf'gast hos Strömsunds konstklubbw sdnlrl -ka: G S åïfffšâfzg :V :ga Molro Nyborg-Tolfvnrden exotiska färgirllolr som srrorns lronsr-
.I 8 8

- - - klubb kunde presentera för medlemmama vid föreningens års-råd. Vissa lektionerivanikännedom harockså lagts till Konsum månda kv H T "har I k h
- - - mötepå gs ä en. yberg- o ny igen ommit emaffärerlochtill Stockholms Magasinet, därtextilkunskapen får från längre Aikaqesaq styrelsen hade ändå mmån

en avs ipning. _ _ _N -k - å nåri kt honom att slita sig från uppackningsbestyren för att kommaärmast si tarvl nu p en e gkontorskurs berättarre or tm S d hberä .Och berättad _ rd h d
d Lok' f I d bl I b trömsun oc tta egjo e an-om en

lntïiisessgch lärar-åaer lgïisär ocksålssgogdn Édlftalíclliat åågnsedadsan långa resan på Nilen, om den urliolkade trädstam han hade

bara företagarna i bilbranschen är villiga till samarbete, så finns sm: ßrdredel' om se tre myckf: mörkhšade reškamrzïåna
dor nrojllglrororrill on 3-årig inbyggd vorlrsrndsslroln rorbil- g°ess'“Y° °' a's'::'~N°be'°d'°§°'lf' “S"°'“_ °s ma lfäflë ' °;
vnndo bllnrolrnnllror oolr nndnr vorlrsrodsnrirornro. siorilgon for- teckn'::;':rPïšm :an šadngd ipâazïgïlszïsofnsin
bered_ermanenettång husmoderskurs. Därärlokalfrågan täm- hemma I d til h lån Ök _ fm
ligen klar, men det saknas läiannnor. _ ta et om en nya S an nu gsamt S er sig mRekmms smord, enblomma ti" kommumlgubbamaz till. Styrelsen omvaldes och består av Karl Olowsson, ordf.,
"K h Ra - - 5 -dann, ¿ am Hadar Dalillöw, sekr., Åke Eveland, kassör, Tora Holm ochommunen aro visat sm gen si et g ung _ _

domens utbimning, och jag hoppas an det inte ska" bn sämre Göte Jönsson. Revisorer. Birger Bardosson och John Wester-

i fortsättningen. Det är ju en investering som lönar sig." lund'

Ströms Konsum har diskuterat glesbygdsbutiker
Strömsund vann trlangellramplfotboll Ströms konsumentförening hade på söndagen årsstämma i
Hemmalaget Häggenås och Strömsund möttes i första mat- Strömsund. Man kunde konstatera ett tillfredställande resul-
chen av söndagens triangelfotboll, varvid resultatet blev l-l. tat av årets verksamhet, vars omsättning, drygt 5 milj., är den
Målgöiare för Häggenås var cf. Sigurd Wall och för Ström- största föreningen hittills haft. Förvaltningsrådet fick följande
sund vy. Bengt-Åke Forssén. l match nr 2 möttes Häggenås sammansättning: Axel Andersson, Täxan, Hugo Eriksson,
och Hammerdal (0-2). Som avslutning segrade så Strömsund Gäddede, Jakob Olbrandt, Strömsund, Erik Samuelsson,
över Hammerdal med 2-0. Målgöiare var vi. AlfNilsson och Högbynäs (nyvald), Vendela Uddh. Ulriksfors, Nils Grönlund,
cf. Henry Forssén. Strömsund blev därmed välförtjänt slut- Vågdalen, Amold Willman, Jonnvattnet, Ollo Karlsson,
segrare. Goda spelare var vb. Åke Myrén och ch. Sven Hans- Lövberga, och Seraa Lipkin, Strömsund. Revisorer blev
son samt brödema Forssén i kedjan. Ragnvald Löfström och Arthur Jonsson, Strömsund.
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Kyrklig ungdom på kurs i Ström hand och fördes först till sjukstugan i Strömsund. varifrån han

Den gångna helgen var ungdomar och präster från samtliga remitterades till lasarettet i Östersund. Den skadade är son till
församlingar utom två i Ströms kontrakt samlade till informa- banbiträdet Sten Allan Lundin, Strömsund. Olyckan inträffade

tions- och instruktionskurs i Strömsund. Denna kurs var den i närheten av HSB:s nybygge intill Grand Hotell i Strömsund.

första i sitt slag inom länet. och ett led i Hämösands stis
ungdomsförbunds nya verksamhet.

Vårens NYHETER i skivor!
The Duke wore Jeans Tommy Steele

Nairobi Tommy Steele

l love you baby Paul Anka
Jailhouse Rock Elvis Presley

Railroad Steamboat Chilós Skiffle
April love Pat Boone

Love me forever Four Esquires

Around the world Nat King Cole
The lady is a tramp Frank Sinatra

Våri luften Inger Berggren

Melodi d'Amour Lars Lönndahl
Jambalaya Cacka lsraelsson

Pimpel i Renålandet 29/4 1958 L

lvar Zakrisson och fru Asta. Renålandet, går tydligen bra ihop T°m'"-\'Ã'u"d'-" med hulçulíï Sonja och

åtminstone vad pimpeltävlingar beträffar. Det visade sig vid "me" Jaha" oc ena

den tävlingspimpel som Renålandets skevårdsförening an- Födelsedagar 3/5 l958

°'d““' i Sömags _ p*“°_'_ 'ad° b°S'“g.på f°'““,P'”'S°“ l båd° 95 år fyller i dag fru valborg lairobsdrmer. Vedjeön. norr är
herr- och damklassen. For den prestationen belonades de med född i Öhn flyttade ti" Renån och Kärmäsel För

lanspmputmsmmg och el-våffeham' Vadm Vit ganêka grått några år sedan slog hon sig slutligen ner hos en son i Vedjeön.
och otnvsamt, men en abborre och en del harr hogg fnskt eer bl h h f I 3 b

de 140 plmpelblärrlrena '°' “' °“ °S'"“ am' _ .

' 80 år fyller den 4 ds fröken Bnta Lisa Jakobsson, Grelsgård.

Hon vistas fortfarande på den gård där hon är född, och äger

Kvmm" som 'me kände 'gen make" ck sksmässan den numera tillsammans med en syster och två bröder, och har

I det uppseendeväckande Sk"SmäS5°må]et där hustru" på' bl.a. tillbringat över trettio somrar som bustinta på fäbodar i
stod sig inte känna igen sin make har rätten dömt till äkten- Västerkälen
skapsskillnad. Rätten ansåg det styrkt att käranden är identisk 75 är fyller i dag f_ Skogs,-aktom vw Graningeverken Hugo

med den man .som kvinnan gifte sig med l935. Hustrun ar Göh|e_ Öhn_ Han är född i Öhn och börjme tidigt sin Skogs_

numera bmw ' Tammerfors' tjänstgöring under fadems ledning - han blev f.ö. eerträdare
på fadems post.

Klorexladdning var orsak till olyckan i Ström -

Den aprilsmäll, som på lördagskvällen svårt skadade l2-årige
strömsundspojken Tommy Lundins högra öga. bestod san-

nolikt av en s.k. klorexladdning. Det är ännu för tidigt att uttala

sig om synen på det svårt skadade högra ögat går rädda. Det

vänstra ögat är däremot oskadat. Polisen har ännu inte kunnat
kontrollera uppgiften om att olyckan orsakats av en

klorexladdning. Enligt uppgiñ hade några pojkar i lS-l6-års-
åldem blandat ihop en laddning av klorex och socker i ett

meterlångt kopparrör. Rörets ena ände hade täppts igen med

en träplugg. Sedan röret var fyllt klämde pojkama ihop den

andra änden av röret och böjde det slutligen på mitten så pass

kraigt att en spricka uppkom i koppam. Där tände pojkama
med en tändsticka. Resultatet blev dock bara att litet eld spru-

tade ut. varför de stoppade ner röret i en sågspånshög med

“vinkelbenen" pekande uppåt. lnte heller då blev det någon

explosion. utan endast litet eld sprutade ut även denna gång.

12-årige Tommy. som vari sällskap med de äldre pojkama, gick
då fram för att titta nämiare på röret. l samma ögonblick explo-
derade laddningen och träpluggen kastades ut följd av en

eldkvast. Tommy träffades av träpluggen och fick hela eld- Hugo Gå-Me ,- yngre år
kvasten i ansiktet. Han rusade vettskrämd hemåt. Han togs om- '
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Vlgde Strömsundskvinna gick ner i
Diligensföraren Stig Blom, Strömsund, och tckii. bitr. Kerstin sig vid pimpling
Eriksson, dotter till Erik OlofEriksson och hans maka, f. Elias- Då fni Astrid Blom, Södra
son, Bredgård, vigdes i Ströms prästgård på valborgsmässo- Öhn, på måndagseftermid-
aonen av brudens konrmationslärare, kyrkoherde Gunnar dagen var ute på Öhnsjön för
Berg. att pimpla, brast isen under

henne. Fru Blom hamnade
Födelsedagar under iskanten, men lyckligt-
50 år fyller den 7 ds fru Sara Frank, Lövberga. Hon häistam- vis befann sig de övriga i

mar från Hösjöberg, Långåsen, och vistades där fram till sitt ñskesällskapet i närheten. En
giftemiål med banarb. Johan Frank. av dem, Bruno Jonsson,

Södra Öhn, lyckades få tag på
Mwmyüvhtisuñm fru Blom och kunde dra

En uppskattad modevisning - som bl.a. gav ett par hundra- henne upp på lse" lgen' Bruno J°"ss°"
lappar till Ströms bamkoloni - ägde på söndagen rum i Ström- Föd | I
sund. l Stockholms-Magasinets regi visades nämligen sam- llg _ .

. . _ 85 år fyller den 14 ds änkefru Lisa Amalia Ersson, f. Karlsson,manlagt ett hundratal plagg, från sport- och fritidskläder till R. lå H h.. mm frå R. där hon ksåf .isse s. on ars mar n ing e , oc
mm eslllelolllllle modeller Men de val llllllslle ällllå mest vistats stöire delen av sitt liv. Hennes make var kyrkvärden
två llemll som Sam slll plägel på del lwlllllllgll evenemanget' Erik Ersson och tillsammans med honom fostrade hon sexnämligen conferencieren disp. Rune Forsstedt och Gunnar bam '

llöm' 80 år fyller den l4 ds fiuAnna-Lisa Funseth, f. Larsson, Ström-
sund. Hon föddes i Strömsund och har bott där hela sitt liv.

F°“d°"Vld_Å“l9'PlmP°l“ Hon ingick äktenskap med skogsarb. Hans Funseth och de
Den "f'inalpimpe|täv|an" på Bredviken vid Ånäset, som på sön- har fostrat tio bam
dagen anordnats av Tullingsås IF, blev i mångt och mycket en
mindre folkfest. Folk hade kommit långväga ifrån, och exem- BB-transport med helikopteri Ström 13/5 1958
pelvis i Renån hade man gått praktiskt taget man ur huse till En kvinna från Långåsen. fru Maj-Britt Larsson. måste på lör-
tävlingen. En nordlig vind bet litet grand, men i övrigt var det dagen föras med helikopter den l8 km långa sträckan till sjuk-
soligt och vackert, och högtalaranordningen levererade musi- stugan i Ström. Bammorskan, fru Ingeborg Höglund, Ström-
ken prompt och ordentligt. Sammanlagt l8l deltagare kunde sund, hade tidigare på dagen gått den 9 km långa. väglösa
arrangörema räkna in, och de flesta pimplama var också täm- sträckan från Österkälen till Långåsen. Hon fann att fru Lars-
ligen belåtna. Bortåt 150 hade åtminstone någon sik eller hair sons förlossning var nära förestående. och då man inte ville
eller abborrpinne i väskan när pimplingen avblåstes. låta förlossningen ske i den avsides belägna byn. med tanke
Belåtenheten gällde också mycket prislistan. på risken för komplikationer, tillkallades Ostennans helikopter.
Resultat: l) Rune Nomnan, Tullingsås, l326 g. 2) Per Sjödin, Färden gick utan missöden och helikoptern landade på
Flyn, l260. 3) Sven Nilsen, Strömsund, 984. 4) Erik Zakrisson, sjukstugans gård, varpå fru Larsson togs om hand på BB-
Renån, 854. 5) RolfHjortsberg, Tullingsås, 800. Bästa damer avdelningen, där hon strax eñeråt födde en pojke. Såväl mo-
blev Maria Eriksson, Bonäset, och Elsa Wandeman, Flybrämia, der som bam benner sig väl.
med 410 resp. 402 g. l pojkklassen tiiumferade 8-åringama Bo
Paulsson, Hammerdal, och Tommy Hellström, Tullingsås.

Rektor Max Andersson ensam på nytt förslag
Ströms skolstyrelse beslöt att ge fömyat förord till rektor Max
Andersson för den nybildade tjänsten som förste rektor vid
Ströms skolor. Skolöverstyrelsen hade underkänt det tidigare
valet, genom att omröstningen då skedde med slutna sedlar.
Rektor Andersson erhöll majoritet med siffroma 6-5 framför
överlärare Stig Lander som ende medsökande. Vid fön'a valet
var siffroma 7-4. Vid måndagens sammanträde förordades en-
dast rektor Andersson, medan överlärare Lander vid tidigare
valet stod uppsatt i andra förslagsrummet.

Fr.v. Ingeborg Höglund, Maj-Brin Larsson och piloten
Födelsedagar
94 år fyller den l I ds änkefiu Brita Kristina Edlund, f. Johans- Dödsfall
dotter, Havsnäs. I tidigaste skolåldem utackorderades hon till l en ålder av 69 år harAnna Erika Nordlund. f. Hammar, Strand
en lärare i Strömsund, och ck hos honom tjänstgöra som avlidit. Hon härstainmade från Hillsand och tjänstgjorde i yngre
bampiga jämsides med skolgången. l l7-årsåldem hade hon dagar som småskollärarinna. Efter giftermålet med lantbr. An-
tjänst på en större gård och skötte då bl.a. ladugård med 17 kor ders Nordlund bosatte hon sig i Klövsand, men flyttade för
och andra kreatiir helt ensam. I 20-årsåldem ingick hon äkten- två år sedan till Strand. Hon ägnade även stort intresse åt
skap, som varade tills maken avled 25 år senare. hembygdsföreningen.
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Stuga i Ström härjad av eld Dödsfall
Ströms brandkår kallades vid l9.30-tiden på måndagskvällen I en ålder av nyss fyllda 23 år har Börje Gustafsson, Vedjeön,

till Tullingsås. där eld utbrutit i en s.k. bryggstuga tillhörig avlidit. Efter folkskola vistades han i två års tid vid Centrala

Erik Perssons sterbhus. Elden hade fått fäste vid taksparrama verkstadsskolan i Östersund, där han utbildade sig till rör-

under tegeltaket, men genom biandkårens ingripande lycka- montör. Han var mycket aktiv i Hillsands fotbollslag och äg-

des man begränsa skadoma. Om elden hunnit få bättre fäste nade med förkärlek sin fritid åt musik. Trots sin mer än års-

hade bl.a. ett närliggande boningshus legat starkt i farozonen. långa sjukdom höll han både humöret och modet uppe in i det

Släckiiingsarbetet ck ett dramatiskt inslag när det framkom, sista.

att ett lager dynamit och tändhattar förvarades på brygg- Ströms “mpingp|.ßiN¿wiken uppmsm
stugans vind, under det bnnnande taket. Man lokaliserade Den campingplats som Ströms kommun iordningställt vid Näs-
emellertid snabbt förvaringsplatsen. och den farliga lådan viken, kommer att få en verklig upprustning tm sommaren

kunde sedan föras i säkerhet. Ströms kommunalfullmäktige har beslutat att anvisa nära 9.000

kr för diverse kompletteiingsarbeten på campingplatsen. För
Födelsedagar (ie . .

. . pengarna skall man uppföra bl.a. en mindre kiosk, toaletter
50 år fyller den lóds anläggningsarb. Svante Börjesson. Stam- för damer hemr wåmum och annat “dam ska"

_ . _ . p. ,

fia' Hmåärd 'INOH-by' Fjägsjödoch har arbïm S°m mgmeä slutföra vissa planeringsarbeten, grusa infartsvägarna och re-
öiare p o i a p atser, men ar e senaste ren överg tt ti

anläggningsarbete för Krångedebolagen. F.n. är han syssel- ärmegnäïamhaïlšgzyågïæ
satt vid det stora kraftverket i Ramsele. B. är musikaliskt intres- _ . '
serad.

utrustning i Havsnäs och 1.200 kr för en påtänkt badplats i

Högbynäs.

Sfföms f0|k$k°|°l' 16/5 I958 Kassaskåp stals vid ett inbrott i lagerl Ström

Vld Sammanträde _'-mdef "mage" Vfllde 5lfÖmS f0lkSk°l°' Vid ett inbrott i Lantmännens centralförenings lagerlokaleri
styrelse till ordinane folkskollärare vid Strömsunds folkskola Strömsund namn mg; onsdagen, S;a| två eller efa okända

'.o.m. den I juli Kurt Eriksson, Lit. personer ett kassaskåp innehållande c:a 200 kr. Kassaskåps-

Vigde
stölden var det fjärde inbrottet i Strömsund under den senaste

månaden. Tidigare har inbrott begåtts i Esso bensinstation,
TUTC Ella$SOI'l, VäSlCl'kälCl'l, OCll lïl'Öl(Cl'l där en våxelkassa stals, lokalgfy där

Ffak, dO"?l' tlll.Åd. Ffak 0Ch l'lanS ffamlldna maka, ingenting färsvann' och Slutligen för några sedan en

Lovborga, vigdes I Ströms prästgård l lördags av kyrkoherde choklad- och mbairsiriosk pa Näsviken-sidan. Dessutom utre-
Gunnar Berg. der polisen en dynamitstöld i en grusgrop i Näsviken.

Födelsedagar I-'ullmaktigebesluti Ström upphivdes
80 år fyller den 20 ds änkefru Kristina Wilhelmsson, Bred- Länsstyrelsen har nu behandlat de besvär .l. Sixten Näsström

gård. Hon har under hela sitt liv vistats i Strömsund, där hon anfört. över kommunalfullmäktiges beslut att upphäva ett tidi-
också är född, l yngre år arbetade hon som duktig kokei-ska på gare beslut om att inrätta en tjänst som nykterhetsvårds-

hotellen bl.a. i Bågedevillan och även senare har hon då och assistent. Och att i stället höja arvodet till nykterhetsnämnd-

då ryckt in i det arbetet. Sedan hon i slutet av 20-talet gifte sig ens ordförande till 6.000 kr samt att utse fru Gunhild Carlsson.

med byggnadssnickaren Nils Wilhelmsson, har hon dock åg- Näsviken, till denna 0rd5randep0St, varvid antalet ledamöter

nat sin huvudsakliga tid åt hemmet och hushållet. utökades till åtta. Kommunalfullmäktiges beslut har upphävts.

Länsstyrelsen finner beträffande höjningen av arvodet att

nykterhetsnämnden icke, som enligt koinrnunallagen bon ske,

lämnats tillfälle att avgiva yttrande, innan illmäktige upptog

ärendet till avgörande och att beslutet sålunda icke tillkommit
i laga ordning. Vad angår utökandet av antalet ledamöter i

. nämnden säger länsstyrelsen att kommunalñillmäktige icke ägt

rätt, att mot bestämmelsema i kommunallagen välja ytterligare
en ledamot. Då sålunda icke heller detta beslut tillkommit i laga

ordning har det upphävts, varigenom också beslutet att välja
- _ fru Carlsson till ordförande i nämnden förfallit.

Afflschbråk i Alanis
_ Valaffischema har åstadkommit en del tråkigheter i Alanäs. l

flera fall har affischer för borgerliga partier rivits ner och kas-

tats och i ett fall - vid Kvamån - har hela afschtavlan för-
, störts. Några skyltuppsättare har dessutom gjort sig skyldiga

till det omdömeslösa tilltaget att klistra över reekterande trafik-
skyltar med valaischer.

Födelsedagar

Kristina Mlhelmsson
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Jätteporträtt av rektorn i triumftåg i Strömsund
Samtliga 26 elever klarade sin realexamen i Strömsund på fredagen och det firades med ett festligt och genomarbetat triumftåg.
Ströms brandkår hade lånat ut sin gamle trotjänare. en grant rödmålad och öppen brandvagn från mycket tidiga år. vita hjälmar

och vita kappor och annat. och alltsammans ingick i festlighetema. Först kom tvenne fanbärare och tvenne "rektorsbärare".

d.v.s. de bar ett jättelikt tecknat porträtt av rektor Max Andersson. Därpå följde det ungdomliga brandkårskapellet med blanka

hom och brakande trummor (fast det mesta var fusk - ryktet säger att det fanns en bandspelare med i spelet). Efter de

brandbilsbuma realistema kom slutligen de som troget stått och väntat på realskolans gård. och det var sannerligen inga små

skaror.

De som avlade realexamen är överst fr. v. Gerd Öijebo. Hans Ivar Glantz. Eva Karlsson. Ben-Ottar Blom. lngrid Sundkvist. Uno

Andersson. Astrid Knutsson. Ronald Ragnvaldsson. Per-Göran Gustin.
Mitten raden fr. v. Gunnar Engström. Paul Hedström. Staffan Olofsson. Kristina Nordlund. Mårten-Erik Svanberg. Ellen Ledung.

Sigbritt Eriksson. Agneta Månen. Erik Zakrisson.
Nedersta raden fr. v. Signe Evensjö. Siv Ahlin. Berit Andersson. Gunnel Berg. Margit Lander. Astrid Mikaelsson. Karin Roos

och Birgitta Gunnvard.

Tragikomiskt hemfridsmål inför tinget i Strömsund varit med i spelet den aktuella kvällen. Åklagare Uno Lange

Ett trassligt hemfridsmål med åtskilliga tragikomiska poänger hade det ganska besvärligt. trots att den åtalade försäkrade

rullades på torsdagen upp vid norra domsagans förhandlingar att han hade “ett alldeles kolossalt minne".

i Strömsund. Åtalad var en äldre strömsundsbo. som enligt ~ Brukar man gå på visit klockan '/:I l på kvällen? undrade

stämningen sent på kvällen och tillsammans med en kumpan åklagaren.

trängt sig in hos ett äldre par i Risselås och ofredat dem. var- ~ Dom hade sagt åt oss att vi ck komma när vi ville. bara vi

efter de trots tillsägelse vägrat försvinna. Åtalet måste f.ö. hade sprit med oss. bedyrade den instämde strömsundsbon.

ändras mitt under rättegången. när det visade sig att endast - Det har vi aldrig sagt. förklarade målsägandena med en mun.

den ofredade hustrun bett de åtalade gå sin väg. Hennes make Trots två vittnesförhör framkom emellertid inte några direkta
hade däremot sagt åt dem att stanna kvar ett slag. Åtalet kom bevis. vare sig för olovligt inträngande. för ofredande eller för
därigenom att lyda på endast olovligt inträngande i annans uppgiften att den inblandade hustrun skulle utsatts för över-

lägenhet. Mängder av motstridiga uppgifter lämnades under våld. utan häradsrätten beslöt efter överläggning att ogilla
rättegången. möjligen beroende på att ordentliga mängder sprit åtalet som otillräckligt styrkt.
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Födelsedagar 24/5 l958 Erlander stod pall- Ohlin föll.
50 år fyller i dag fru Matilda Näsström, Ringvattnet. Framgångar lör högern och centern.

Andra kammarens nya sammansättning:
Stulet kassaskåp i Ström återfanns länsat Högern Centern Fn|kp_ S0ç_de|n_ Kninm.
Det kassaskåp, som förra veckan stals från Lantmännens 44 32 38 112 5

centralförenings kontor i Strömsund, hittades under helgen +2 +13 -20 +6 -1
sönderbnitet på vägen mot Bredkälen. Kassaskåpet hade ka-

mouerats med granris men hittades av en cyklist, som satt Födelsfdg'
sig att vila vid vägkanten. Skåpet var uppbrutet med hjälp av 89 ål' fY"°l' den 5 ds f- lambf- LUS -Wlan Magnusw- Ring'

någon specialhärdad yxa, och iimehållet, 200 kr i kontanter, Vaïmel-

var försvunnet. Dödsfall

Ti" sam Lantbr. Anders Andrée. Strömsund, har avlidit i en ålder av

Hel besättning kor nära 83 år. Han var född i Öjam och bosatt i Strömsund sedan

3 st nykalvade och I St kalvfärdig l9l3. Han _var en av bildama av __Ströms konsumtionsförening

samt I blandhäst och I st nordsvenskt sm och hade tillhort dess styrelse. Aven mom sjukkasserörelsen

liksom nykterhetsrörelsen var han verksam.
Vilhelm Näsström, Alanäset, tel. 5.

Ströms haiitverks- och småindustrilörening
har hållit sammanträde i Ströms hembygdsgård, varvid man

bl.a. beslöt bidra till hembygdsföreningens verksamhet med

500 kr. Dessutom enades man kring ett upprop om frivilliga
bidrag i form av pengar eller dagsverken på föreningens om-
råde. Under föreningens s.k. hembygdsdagar i sommar skall
man också ordna en särskild "Hantverkets dag" samt en ut-
ställning av produkter och annat från hantverksföreningens
medlemmar. Ingenjör lvar Pira beviljades ett stipendiebidrag
på 75 kr för en genomgången mästarbrevskuis i elektromekanik

vid Hantverksinstitutet i Stockholm.

Födelsedagar
75 år fyller den l juni f. läg.-äg. Jonas Albert Eriksson.

Ulriksfors. Han är född i Dorotea men kom för många år sedan

till Ulriksfors, där han tidigare varit sysselsatt med jämvägsar- Hanna och Anders Andrée med sonen Anton

bete och vid den dåvarande textilfabriken.
so ir fyiief den i juni frn seinia Persson, f. Gabneisson. Hm- U'“|“ f_*ß°lf"*“"“=“°'°
Sami Hon härstammar från Kärmäset' där hon vistades fram hos Enk Strömberg. Renålandet. häromdagen. Just när han

nu sin gmennåi med f. skngsarb. Pefrerssnn år 1934. Makamn V§'“'=“ _hf“““2°“ På åk°'?~ k°'“ “äm"2°“ °“ fïåiß "ïås
Slog sig då ned i Hi"Sand_ där de blivit mtfasm (Rissa tndactyla) och slog sig ner för maskplockning. Enligt

beskrivningar lär denna fågel komma till Sverige endast vin-
tertid och då uppehålla sig på havet utanför västkusten. Hur

Dödsfall _ . . . .. .

I ålder 80 år har änkefm Hilda Spaak. t, Dahlberg. måsen hade fönrrat sig till sodra Norrlands inland är en gåta.

Strömsund, avlidit. Hon var född i Fjällsjö men yttade till Begnvnin ar
Strömsundår l902 efter sitt 'ftemiål med köpman EinarS aak g - - -

g' P ' Lantbr. Jonas Andersson, Tullingsås, har jordfästs i Ströms

pen avhdgïvar en kvnlïnå' som Satsadekana kräñerboch am sm kyrka. Ofciant var komminister Lars Lövsund. Solosång ut-
intresse p emmet oc ostran av ma amas tta am. fördes av Anders -råqvist

Lille Urban, fem år: ck en dag till morgonmål havrevälling, Examina

något som han absolut vägrade attförtära. Mammaförsökte Marianne Svanhein1_ Strömsund har avlagt examen vid Falu

alla möjliga utvägan Till sist sa hon: f0[k5k0|eSeminan'nn1_

- Om du inte äter upp vällingen tjvcker inte Gud Om dig- Realexamen, som privatist vid Mariannelunds intematskola,
Urban bleV_lnd6I'Sam, men lä! Vällingen värd. Ffümål Mid- har avlagtg av Mafjanne Senf|v3||, S[fÖm5und_

dagen bryter ett häftigt åskväder ut. Urban står och tittar ut Vid Härnösands y|-keSsk0|a har [ngagerd Mumba-_ Sn-öm-

genßmfónsfrer- Mamma hör honom murrm: sund, deimgn i den många dmijnandeisknrsen.

- SSSS-~ Så här m_VCkef bfålfïf life välling-' Från Sundsvalls handelsgymnasium har Britt Ingelsson.
Strömsund, utexaminerats.

Vigde 2/6 1958

Bilelektriker Bengt Lennart Boström. Östersund. och fröken Födelsedagar

Anna Märta Forsberg, dotter till Gunnar Forsberg och hans 50 år fyller den l5 ds fru Maria Elvira Sjödin, maka till läg.-äg.

maka,f.Palm, Strand, vigdesiStröms kyrkailördags av kom- Hjalmar Sjödin, Högbynäs. Hon är född och uppväxt i

minister Lars Lövsund. Högbynäs.
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Skolstyrelsen i Strömsund distrikt. doktor B. Wikström. Särskilt i de byar. som då inte
har vid sammanträde beslutat att undersöka möjlighetema att hemsöktes av sjukdomen. gör sig förkylningama märkbara.
sammanföra två skolor av B-fonnat till skola av andra B-for-
men samt att ansöka om statsbidrag till en del centraliserings- Den 1 3;o ingen rnyoksdag mr srromsnraikron
skjutsar. Förlängt förordnande meddelades folkskollärare Bir- _ Noj_ nsoh da_ Sa man 5 grromsanck då dar nya rornor började
glï J°5$°n«_ Anna Eflk5§0“ Qch lgemaf Öckefman Sanlï ta fomi. lnte en enda turist törs gå upp. de vänder vid nedersta
5må$k°"ä|'a"““°ma Hedvlg E“k5S°"- M-5113 100550" Och Mal' avsatsen. Tomet blir för högt. alldeles för högt för att vara en
Brin D3"l°|SS°"- länk i turistpropagandan.

Men i går, fredagen den l3:e alltså, då tomet stod fardigbyggt
7*l'åfl82Üfd"lf5b°q'1f"k"3d° under skemf och hade avsynats, och ett ston antal ortsbor hade “prov-
Vld en skemfl en Vik I "Om Vamldlen 0mk°m På Üsdagsef' sett" utsikten från översta avsatsen. var meningama ändrade.
temiiddagen 74-årige f.d. hemrnansägaren Per Södergård, Gärd- No var man g|ad över (jan nya
näs. Det var en ortsbo, herr Folke Andersson, som fann Söder- rur5s;anrakr5onon anno 5 (jar-
gård liggande död i vattnet i närheten av båten. Alla uppliv- do ooh monada an “har nar
ningsförsök var förgäves. Folk från orten igångsatte omedel- nn-5arema nagot an ra|a om 5

bart konstgjord andning. Efter 2,5 timmar gav man upp. och då nagra ar“_ Sa an kommunen
hade även läkaren, som tillkallats, försökt med syrgas utan Sarsaoo 5_00() kr_ mun5o5p5o;
resultat. Den omkomne, som var en passionerad fiskare, var 2_()()() kr ooh onn5ng5foro-
på väg att lägga ut nät, då olyckan inträffade. Om dödsorsa- mngon 6_()()() kr var ryogon
ken är drunkning, kan man ännu inte uttala sig om. Men man mga borrkasraoo S|anrar_ an-
kan misstänka, att han drabbats av hjämblödning och fallit i sag man_ | sm ho|he5 har det

Vamleï- 32 meter höga tomet kostat
l9.000 kr i uppförande.

Gunnar Berg avtackad vid skolslut i Ström Hombygd5foren5ngon_ 5 vara
Avslutning hölls på tisdagenisamrealskolaniStröm. För sista rog5 do; byggrS_ har s_5a|va

året under medverkan av inspektor. eñersom kontakten mellan skjum r5|| 5_()()() kr_ Övr-5ga 5n-
skolan och kyrkan klippts av i och med den nya skolorg- rrossomor ar b|_a_ onrnngs-
anisationen. som träderi kraft den l juli. Ströms samrealskolas foron5ngen_ som manerar an
siste inspektor blev således kyrkoherde Gunnar Berg. som få utnyttja romer som rad5o-
haft uppdraget i tio år. Han avtackades av kollegiet samt av masa UrS5kron fran rornor är
rektorMaxAndersson, som också överräckte en vackerbloms- m5|Sv5d_ 1 k|ar5 vanor Syns
teruppsättning. För trivsam underhållning svarade skolans r_o_m_ Åro_Skaran som makng
ickkör samt musikdirektör Rune Jansson, som b|.a. framförde bakgrund 1515 do manga Sjö-
ett pianosolo. arna_

- Bara den anblicken bör väl
Siljeåsens dag blev stor succé |ooka nn-5Smon_ ryokor nom-
Siljeåsens dag kallades en hembygdssammankomst, som på bygdsmreningons omfo5.an_
söndagen hölls i Alanäset. Arrangemanget är nytt i alanäs- de_ d5Sn.5k5SÖver|ärare Sng
bygden, men att döma av söndagens lyckade tillställning kom- |_an¿e5._

mer nog samtliga byar i församlingen att stå som arrangörer
för var sin hembygdsdag. ldégivare är kyrkoherde Talis Halsius, Ströms realskola reser till Danmark
och Siljeåsen anammade först förslaget. Programmet består i. Ett 23-tal ungdomar från samrealskolan i Ström startade på
att den by, som åtar sig att anordna hembygdsdagen, skall fredagskvällen med tåg en resa till Danmark. Samtliga avlade
bjuda alla till församlingshemmet i Alanåset. Där skall man examen i pingst, och under sin skoltid har de målmedvetet
sedan bjuda på ett program, som anknyter till byns historia. sparat för att kunna ra realen med en trevlig och minnesrik
Behållningen från kaffeförsäljningen skall tillfalla fonden för resa. Meningen var att ställa färden till Tyskland. men när man
renovering av församlingshemmet. Siljeåsboma klarade upp- då hörde, att kosmadema skulle stiga med ytterligare några
giñen med glans, och alanäsboma i övrigt gick man ur huse. tusenlappar, "nöjde" man sig med Kongens by. Resan har
Kyrkvärden Enar Zakrisson, Siljeåsen, hälsningstalade, Oeh kunnat nansieras genom fester, lotterier o. dyl. Reseledare är
sedan bjöd byns egna spelmän, Ingemar Karlsson och brö- gymnastiklärare Birgitta Sandelin samt folkskollärare .Iohn Eriks-
dema Malte Och Ame Mattsson. på musik. De biträddes av son. Midsommaraons morgon skall man åter vara i Ström-
kantor Bo Nordlund. Hemmansägare Manfred Johansson höll sund.
en intressant historiebeskrivning om Flåsjöbygden, och lnge-
mar Karlsson. Siljeåsen. läste egna dikter. Kaffeförsåljningen Scoutinvigning i Ström
inbringade 240 kr. Vid en scoutdag, som hölls vid scoutstugan intill Rotnäset för

några dagar sedan, deltog scoutkonsulenten Torsten Lund-
Asiaten härjar svairtinordligasteümtland 13/6 l958 gren, Sundsvall. Han fönättade invigning av 25 pojkar och
En elakartad förkylningsepidemi grasserar sedan någon vecka flickor till 3-klasscouter samt sex ickor till 2-klasscouter. Ett
inorra Jämtland, framför allt i traktema av Vattudalen. stort antal föräldrar och övriga intresserade hade mött upp
- l många fall påminner symtomen om asiaten, som härjade Gudstjänst hölls av komminister Lars Lövsund invid det av
väldeliga under hösten l957. säger provinsialläkaren i Ströms scoutema förfärdigade altaret.
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Begravningar I 6/6 1958 Tlxansborria stora fågclvänrier
På Alanäs kyrkogård jordfästes på söndagen 5-åriga Märta Då Krångede Kraft AB vråkte bortemot 300 knipor från
Kristina Sundqvist, Havsnås. Oiciant var kyrkoherde Talis Faxälven, tyckte skogsrättaren Gunnar Axelsson i Täxan att

Halsius. något måste göras. Man kan inte bara låta fåglama flyga och

axa vind för våg, ansåg han, och med några andra viltvårda-
Sn-mn, s|¿n|d|sn-||¿g res hjälp lyckades han utverka l.500 kr i ersättning av kiañ-

nai, snni vi nnnaiar tidigare, han avsinniing. Har iöijsida slavar bnlaset- Resultatet av dessa pengar blev 170 st- till eifka 75
som an-nöjj pmnngn procent bebodda, holkar uppsatta mellan Täxan och Stamsele,

Ströms skoldistrikts kontantpremium: Ann-Louise Eriksson, Vllke' belydef en felellw fik' Sjdfågelbeeïånd- Sem år fl" "ev"
Hiiisand, Niis Enkssnn, sndnisnnd, Biigii Hansson, snoni- natl för naturens vänner- Otnetlelban etter feslennsen ntaflttea

snnd, Ken: Tiiniin, rniiingsas, cinniiiamfisdssnn, rakan, svan att fåselantalet tleeinteiadea- lnsa häelniinsavlataef fanns» eelt
3eni|5n¿jn1g1-en, Hnvgnäg, 3°njn1vn,SSnn_ Öja,-n, Ann-Canin fåglama sökte sig till andra vatten. Men nu år som sagt faran

Wessén, Strömsund, Vega Örjebo, Strömsund, Solveig Lun- ÖVel'» f°“<el °eh k"lP0l'3 l Taxa" Oeh Sïemsele kan Slådlas
din_ [_Övberga_ Torn jngejssnn, 5nömSnnd_ med varandra åt återföreningen, som man i första hand har

Anne Marie Holmens premiefond: Essy Larsson. Strömsund. Ûlmef ^Xe|5$°" en meka mf- men även hem-å8- Nisse NÜ5'

N. H. Holmgrens skolfond: Birgitta Palm, Sylvia Göransson, 500- S001 äf dell» Sem Ü"Vel'kl hdlkama- där del "U böflaf bli
Ingeborg Göransson, Alva Eriksson, Olle Rick. Gustafsson, “Val Väffe- Ûm någe" Veeke Ska" äggen ldäekass Oeh då bllf
Ola Karlsson, Marianne Örbom, Leman Jakobsson, Bemt det ju el' PlPPl"- Jågafföfbudef hal' UPPmäfk5ammaï det
Eriksson, Snmnign från Sn-nn¿_ friska initiativet som tagits och har meddelat, att en del bilder

s ang. fnndsn; stig raqvisr, Tnnid iiniin nsii Eva Jnnssnn, anTaXan Skall ingå i en lm man f-n- planerar-

samtliga från Strömsund.
_ . _ _ ._ 87-årig skogsmaniA|anäs fick SCA-aktier och guldriål

Fritz Gårdins premiefond. Elisabet Sjöblom, Strömsund, Karl sä" ene aldri h väl så ket id h ård

Enk Roos, Tullingsås och Monika Höglund, Gubbhögen an r g ar mye gu äloc V epappe:

Ströms folkskolestyrelses premium: Ragna Jönsson, Ström- delats ut i Strömstfnd som på lörfíagskv len' en. 6043
d E G bbh K L d S SCA-veteraner erhöll utmärkelser i fomi av gratisaktier och

sun , ssy Larsson, u ögen, arin an er, trömsund, _

_ _ _ guldnålar. Lördagen blev alltså en sann högtidsdag för skogs-
Lasse Sjöberg, Öjam, Ann Mane Svensson, Gubbhögen. folk från N rdämtl d C I _ 125 had I ts

. _ _ _ et oj an. g personer esama
âtšöms bilkånsters Bernt på Strömsborg, där skogsförvaltaren, forstmåstare Kjell Parde,

are gs kpremium gri om, m

Barbro Laissnn, riiiisand, Bjdni Baskinnd, sndnisnnd nan "äL”d°¿f:'l°:mÃ?d::'Lfö"::“d° :::Ãl“:§ av ß':7å';snÉ'°°';“ä'
An.taBen.l ,d.t_ oc gra ier._ an em je evar - ge

R! kl äbïïsn lo. :Ri kæ_dM ten Strö djva skogvaktaren ltlils Enksson, Alariäs. Han hade också längsta

°""y“ °'°'““““ ° °S °“° ““““ ans d -eiaiiiaiiian ma s kaciii
Zakrisson, dito, Örjan Andersson, Öjam, Birgitta Palmqvist, 28,231? I fo bo' ïnaïmn ven: .Ne :fås
Havsnäs,Gurinar Gradin, Strömsund. _ er rs age ' so .gm sa e _ u e _

stram sknidi nikrs i in; Lars sainninnssdn ciiafinns h““' "'.°s°F“ 20 “dm "ä“'"““d° '“°d ï'T'“SÉ 50 Ü? “å“S'°"d'
_ S S pmm ' två aktier i bolaget samt guldriål med bnljantrnfattning. 36 när-

Enksson' Per Fahlén' somg Nordlund' Gunvor G6 n' varande med minst 40 års tid inom bola et ck en aktie samt
Börje Karlsson, Marie Forsmark, Birgitta Lögdberg, Håkan Wal- _ . g ' _

li Staffan mf L Gran vi Samui Strömsund, Mm_i_ guldnål med iubin, och de,_som tjänat SCA över 25 år, fick
nï 9 en q st* g vv 91

_ _ _ _ guldnål. lmian guldkantningen vidtog, bjöds det på film
anne Mårtensson, Havsnäs, Stig Rosberg, dito, Sigbntt Texmo, h d rhànn. F fß S dmark _ d _ fär
rakanniiisnn snand,usvbsiga. °° ““ ° "'e °°g'” '°' .”“ “Sa ° S'“ g'
rainri-i-i 'adai G nidzsib dssri dinni;i>a:aiwik- Ülm M" '3”"°°.h m°°d”'. '°°h MW' "“"S."°'“ b°'fä““d°S'“*är] ens ymnas un pen

. . jiga hernbygdshistoner. Vacker underhållningsmusik framför-
S"°'“° S"°'“S““d °°h 8"" M“g“““°“” ^'““åS°" des av den unga viniinistsn Lars Banii Finsk nan Jainri. sikas,

ackompanjeiad på piano av folkskollärare Nils Håkansson,

Saga Strömsund Tlllllllgså-

Lördag kl. 20.30
Födelsedagar

Panem vàghalsal-m°q^NT“0NYsTEEL 50 år fyller den l8 ds skogsarb. Bengt Emanuel Jonasson,

_ Ba"'*'bl“d°“ _ kissds, Lidsjisbsig.
50 år fyller den 19 ds fru Aina Olivia Sandström, Jonsgård,

Söndag kl. l8 och 2l StrÖmsun¿_

Siinon i Backamo med FRIDOLF RHUDIN
Banniii. -Baniiiiij. saijas sj. För medbenaerlls irtilnat

har guldmedalj av femte storleken tilldelats kyrkvärden i Ströms

söndagens 21-izsiasraiining ai sista sissraiiningan air församling lena Sveneaen-

säsongen och den sista i de gamla lokalema. Med an-
lednin härav utlottas 20 st resentkort vid derma före Lovmde debut av Benomr I Norrköping
Ståmfg 'P C Så har Strömsunds Bert Ottar Blom gjort sin provinatch för

mg IFK Norrköping, och detta med ett resultat som fick "experti-
sen" att betrakta Bert Ottar som det verkligt stora noirlands-

Lille Lasse har varit stygg och säger r' sin aftonbän: fyndet på fotbollsmarknaden. Han spelade en av de domine-

- Gode Gud, lår inte pappa och mammafå nágraer bam. rande rollema och gjorde andra målet, nar kamratemas reserv-

De kan inte uppfostra det de har: lag besegrade Åby med S-2 på fredagskvällen.
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Födelsedagar
75 år fyller den 20 ds f. handl. Hans Strömberg, Öjam. Född i
Yxskakälen kom han som bam till Öjam, där han sedan varit
bofast. På 1920-talet började han sin handelsmannabana. Han

Vigde
Traktorförare Mats Larsson, Norrsjön, Frostviken och affärs-
biträdet Ylva Forsén, Lillviken, vigdes i fredags i prästgården
i Alanäs av kyrkoherde Talis Halsius.

hade länge en diversehandel. som utvecklades väl, och för Vrrkesmätare Torsten Edsvik. Strand och fröken Siv Sundkvist,
åtta år sedan - då han tyckte sig för gammal för handels-
mannajobbet - kunde han överlämna en god rörelse till en
son.

Anna och Hans Strömberg

Lördagsstängning
Enligt kollektivavtal skall den lagbestämda arbets-
tidsförkortningen för våra montörer i år ske i form av 8

fria lördagar under tiden juni-augusti. Med anledning
därav hålles våra kontor och lager stängda lördagar
under tiden 28/6-l6/8. För s.k. katastroffall kommerdock
en viss arbetsberedskap att upprätthållas med telefon-
hänvisning. Planera därför Edra arbeten i god tid, så att
onödiga fördymingar icke uppstå.

RÖRLEDNINGS AB A. CARLSSON, rer. 175
s1'RöMsUN|)s vA1'r|-:N & VÄRME, fel. sv

Nyinvigd sjuksyster
är Ingrid Andersdotter. Strömsund, som tillsammans med 30
andra damer avlagt examen vid Sundsvalls sjuksköterskeskola.
Invigningen skedde vid en högtid i Sundsvalls kyrka.

StrömsABF-avdelning
har ha årsmöte. Till styrelse valdes: Sigfrid Jonsson. ordf..
Bror Bäckman, Anna Magnusson, Strömsund, Gunhild Carls-

Västvik. vigdes på fredagen i Alanäs prästgård av kyrkoherde
Talis Halsius.

Födelsedagar
80 år fyller den 25 ds f. skogs- och jordbruksarb. Jonas Nils-
son, Envågen. Äspnäs. Om födelsedagen råder delade me-
ningar mellan kyrkboken och jubilaren, men enligt hans egen
åsikt är han född i Övre Rissjön i Åsele församling den 25 juni
1878. När han var sju år gammal, började han som getare hos
inspektom och storbonden Salomonsson i Bomsjön. Där var
han i åtta år. Han kom till Strömsund 1906. Därifrån flyttade
han till Ãspnäs 19 l 0. Hans lust för jakt och ske gjorde att han
1920 yttade till Envågen. där han hade större möjlighet att få
odla sin hobby. Där byggde han en stuga, vilken dock brann
upp. Sedan har han där byggt ytterligare två stugor, den tredje
och den största så sent som ifjol. Han är djur- och framför allt
fågelälskare, och många fågelkullar i Envågen har i honom
ha sin beskyddare. Jonas Nilsson är en god berättare med
mycket gott minne.

Mc-akrobat störtade i Strömsund
Vid en föreställning på tivoli på midsommardagen stönade en
ung motorcykelakrobat, som kallar sig Tex Williams, från nära
4 meters höjd. Han förlorade medvetandet och fick föras till
läkare men kunde eer omplåstring fortsätta sina halsbrytande
nummer senare. Händelsen bevittnades av ett 50-tal personer,
som besökt föreställningen. Mc-akrobaten uppträder i en 8
meter hög tunna. Då han befann sig ungefär i mitthöjd gick ett
bensinrör av. och bensin spmtade ut på tunnans väggar. vil-
ket gjorde att han miste balansen och stönade.

Kul att se en björn, tyckte siljeåsungdomar
- Det var kul att se en bjöm. Fast nog blev vi rädda och vi

vände hem igen. säger l 3-årige Nils Johansson i Siljeåsen. Det
var han som tillsammans med 13-åriga kamratema Bemt Eriks-
son och Marianne Olofsson i tisdags stötte på en bjöm. som
låg på vägen i godan ro och slickade pälsen. c:a 9 km från
Siljeåsen. Ungdomama var på väg till konfirmationsunder-
visningen i Alanäset.
- Först trodde vi, att det var en hög torvströ. som låg mitt i

vägen, fortsätter Nils Johansson. Vi fortsatte som om ingen-
ting hänt, men när vi var endast några meter från "högen".
upptäckte vi, att det var en stor bjöm. Vi vände ögonblickli-ä>ln,kNtäsvikÉn, Nils Sttïälímglïletll. 1:||ß:1äSeÉ_):°h Aëvar "°:så(|)";_ gen! I samma ögonblick reste sig bjömen och började gå emot

n S ms' ewsorer ev I S 0 m' "sun et Oc 0 oss. Så den dagen kom vi inte till konnnationsundervisningen.Ogenmd, Strömsund. Till ombud vid distriktskonferensen
valdes Bror Bäckman. Strömsund och Karl Persson, Äspnäs.

Bäver gick i ryssja i Stamseleviken 23/6 l958
En skefångst av ovanligt slag gjorde hem.äg. P. J. Sköld från
Brandberget på edagsmorgonen. Då han skulle vittja en ryss-
ja, som han hade utlagd i Stamseleviken, visade det sig, att en
bäver krupit in och fått plikta med livet. Bävem var en stor
krabat, vars vikt uppskattades till omkring l5 kilo. Den hade
tydligen gått in i ryssjan för att kalasa på fisk. Att en bäver
fångas i ryssja betecknas som ovanligt. men är ingalunda unikt.
l Jämtland har det tidigare hänt vid några tillfällen.

Bjömen låg ju mitt i vägen, och vi kom inte fram. Men igår åkte
vi som vanligt till Alanäset. och då såg vi inte till bamsen.
slutar Nils Johansson.

Skogsarbetare belönade
Två skogsarbetare, som utmärkt sig inom skogsbruket, An-
ders Alstergren, Lövberga och Malte Dahlin. Hallhåxåsen. fick,
i samband med den skogsexkursion som inleddes i traktema
kring Strömsund. mottaga utmärkelser. Det var länsjägrnästare
Hubert Öquist, som överlämnade medaljer samt l00 kr vardera
till de båda ur den fond. som satts upp av framlidne ströms-
undsbon Per Jakobsson.

89



Flygfoto över .Väsvikens sågverk

Näsviken levererar fyra vagnar is i veckan
Kanske får besökaren söderifrån det första omedelbara intrycket av Strömsund. att det är ett stort expansivt industrisamhälle.
som kommer honom till mötes. Vad han först konfronteras med är nämligen Näsvikens sågverk. Det är ett av Vattudalens mera
betydande industriella företag. Ett 25-tal man har här sin utkomst. och då Ådalamas skogsägarförening förvärvade sågen 1954.
hände mycket med en gång. Sågen byggdes ut och förbättrades. och det rationaliserades i rask takt. och nu har faktiskt rörelsen
expanderat. så att man lider en viss brist på svängrum. l allmänhet sågas mellan 35.000-40.000 timmer varje säsong. Sågverket
startade ursprungligen mot slutet av 1890-talet på initiativ av några bönder. för att ett 20-tal år däreer övergå i enskild persons
regi. Men för fyra år sedan. då Ådalamas skogsägarförening förvärvade sågen. hamnade den s.a.s. återigen i bondehand. Bland
de rationaliseringar. som däreñer genomförts. märks speciellt installationen av en s.k. flistugg. Avfallet förvandlas där till is.
vilket blir board i Kramfors. Varje vecka avgår fyra fullastade jämvägsvagnar med flis från Strömsunds jämvägsstation.
- År l932 härjades sågen av eldsvåda. omtalar inspektor Albin Henriksson. Vid återuppbyggandet installerades en ny typ av

bandsåg. Sågverksmaskinen består helt enkelt av en stor liggande bandsåg. och utbytet blir ganska bra av denna såg. som
Näsviken är ensam om i landet. Fagersta bruk levererar bladen. som är sammanfogade i en ändlös lång slinga. Verkmästaren vid
sågen. Hjalmar Grundström. är den verklige specialisten. då det gäller att laga eller löda samman blad som gått av.

Vigde 24/6 l958
Ingenjör Bengt Lars-
son. Ulriksfors och frö-
ken Britt-Marie Sand-
ström. Strömsund. Vig-
sel i Östersunds präst-
gård midsommarafton
av komminister Carl Sjö-
man.
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Vigde
Linjearb. Ragnar Mårten-
sson och sjukvårdsbitr.
Britt Lundin. båda från
Gärde. vigdes i Ströms
komministergård i sön-
dags av komminister Lars
Lövsund.



Strömsundsbo dödsbränd under arbete i Stockholm
22-årige Ove Persson, bördig från Strömsund, har avlidit till
följd av brännskador, som han ådrog sig för 10 dagar sedan.
Persson, som var anställd vid en expressrma i Stockholm. var
sysselsatt med lossning av en isvagn vid jämvägen, då vag-
nen av någon anledning blev strömförande. 16.000 volt ström-
made genom hans kropp, som blev bränd till cirka 40 proc. Han
fördes till Seramerlasarettet, där han avled på torsdagen. Han
var son till Per Persson i Strömsund. Sedan två år tillbaka var
han bosatt i Björkhagen, Stockholm. Han var gift och hade ett
bam.

Vigde
Kapten Stellan Aminge och fi|.kand. Anna-Berta Manston-
Shorter, Strömsund, dotter till biografägare F. Forsberg och Faxebygdens IF I 958.

hans maka Karin, f. Backlund. Strömsund. Vigsel i Lidingö. Ö. fnv. Sven Forsberg. Bengt- Yngve Hjälm, Harrjv Persson,

Skogsvårdsfönnan Ume Eriksson, Gåxsjö och kontorsbiträdet Uno Forsberg, Bruno Texmo och Ivan Jönsson
Ingeborg Palm, dotter till lantbr. Erik Palm och hans maka, f. N. fr.v. UlfNorman, AlfRedelöv, Anders Granlöv, Sven Edin
Karlsson, Strand, vigdes i Ströms kyrka på midsommaraonen och Assar Göransson
av brudens konnnationslärare, kyrkoherde Gunnar Berg. Begnmingar

I,-öddsedngu. l Ströms gravkapell jordfåstes i onsdags f. skogsarb. Sven

50 år fyller den 27 ds mmmaren Sven Gustafolofssom A|anä_ Ulrik NllSSOIl, VCdjCÖI1. .l0l'diSll1ingel1 fÖlTäII8dCS 8V l(yl'l(0-
Set herde Gunnar Berg.

Vigde99 99

Nordjimnr. missnöjda med blågult. _ 26/6 N58 Svarvare Tore Magnusson och sjukvårdsbitr. Tentu, f. Nyfors,
I Täxan och i Faxebygdens IF höjdes inga jubelrop. då den __ _ _ _ _

båda från Stromsund. Bruden är styvdotter till Mikael Enks-kVM I nbese de skamaVstv m Idsvens a -eva gra ty _ is ar an ga a -- _ _ __ _

över att svenskama visat sig tillhöra världens fömämsta Son' Aspnäs' Vigsel I From kyrka'
fotbollsnationer, men det är som ordföranden inom Faxebyg- Jgeorkester spehu- i 5"-öm

dens IF» Thule Såmdelssdn Sågefï En gossorkester, l35 man stark, gästar på tisdag Strömsund.
_ Må” åf.lU Sig S.lålV åfmåsll Håf håf Vi gå" dch h°PPåï5 På- Det är 90 norske gutter ån Gjövik och 45 svenska grabbar
ån Svenskåmå l båslå få" Skulle klåfå Slå ll" 5P°l Om lfedle från Själevad, som skall konsertera vid ålderdomshemmet i

Plåß På “Yå U"eVl l ÜÖl°b°fg~ Och så gåf de Och Sïållef ll" så Tullingsås, sjukstugan i Strömsund samt på den nya frilufts-
d° fåf $P°lå Om SlålVå VM"°°k"°l På Råsdlldå- NU då scenen vid kafé Tomten på hembygdsgården. Orkestem med-
FåX°bY8d°"5 ll: Skåffål biljetter föl' ån åkå Ü" GÖWPOTS!! verkar också vid norska riksförbundets skolorkesters 40-års-
Del helå bölïlåde Slfåx löfe .lul l Ûdl- Det Vår då Sdm 5tYfe|5°“ jubileum i Trondheim. Själevads gossorkester representerar
tyckte, att man kunde spendera lite av de pengar som klubben 5Ver¿ge_

fått in på festarrangemang, och så köpte man 25 biljetter till
Ullevi-matchen nu på lördag. Fotbollslag, reservema, styrelse- Ur handelsregistret
medlemmar och hedersmedlemmar skulle få se på alla tiders Karl Sigurd Elias Näsström i Ströms kommun ämnari nämnda
fotbollsfest i Götet, resonerade man. Sverige spelar säkert om kommun idka handelsrörelse under finna Näsströms Kiosk med

tredje plats. Därför är det förstås inte att undra på att idrotts- postadress Box 21, Alanäset.
folket i Täxan var missbelåtna över svenskamas grandiosa
spel. Men matchen Tyskland-Frankrike är inte pannkaka det UDDEN Strömsund
heller, och på lördag morgon reste täxanboma till Göteborg. Lördagen 28 juni kl. 21.00-01.00
Det finns dock en minst sagt trevlig fortsättning på berättel- ANDREW WALTERS
sen. Efter Ullevimatchen beredde man sig på hemresa. Sällska- orkester med
pets busschaufför Ebbe Eriksson menade dock, att möjlighe- TOMPAJAHN
tema att nästa få se finalmatchen på Råsunda mellan Vocalist Birgit Kejving Servering
Svenge och Brasilien borde undersökas.
Ett snabbt detektivarbete gav beskedet, att det med säkerhet Förtjinstmedalj till Wilhelmsson från Strömsund
fanns biljetter att köpa på den s.k. ”svarta marknaden”. Pro- Vid prisutdelningen i går på rådhustrappan. på riksskytte-
blemet var, att man måste vara på plats på Råsunda, där aä- tävlingamas första dag, passade prisutdelaren överste Nils E.

rema gjordes upp. Sagt och gjort. Färden ställdes mot Stock- Bouveng på att, på uppdrag av skytteförbundets översty-
holm och Råsunda, och på finaldagens morgon, efter en natt- relse, överlämna skyttets förtjänstmedalj i silver till Nils
lig resa till huvudstaden, började jakten på biljetter. Det blev Wilhelmsson, Strömsund. Det var därmed en mycket gedigen
enklare än väntat. Många tyskar, som beställt biljetter till en och förtjänstfull skyttegäming - som förresten är långt ifrån
förväntad finalmatch mellan Tyskland och Brasilien, var be- avslutad - som fick sin belöning. De starka applåder som inra-
svikna och löste aldrig ut sina biljetter. Dessa fanns nu till made ceremonin vittnade om att Wilhelmssons kreering var en

ordinarie pris, 35 kr, och hela gänget från Faxebygden fick fina populär sak. Ett gagnande av skyttet, som trängt långt utanför
platser. Man kan knappast tänka sig ett roligare slut på resan. jämtlandsförbundets gränser.
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Dödsfall l/7 l958 nad*
Lantbr. Nils Svensson. Öhn. avled på lördagen i en ålder av 74 Vår dotter Susanna

år. l932 övertog han fademegården eñer en äldre broder. Cats och Gustav Jonsson

Strömsunds BB den 2 juli l958
Plantskolan i Täxan omskolar 3,7 miljoner plant i år
Skogsvårdsstyrelsens nya plantskola i Täxan är. trots att det |.~|vg|otto|.

är första åre' de" är l bruk- leda" en lömämllg a"lägg"l"g~ De" hoppas en bukett strömsundsickor hinna utbilda sig till innan
försöksverksamhet med 350.000 plant som bedrevs i fjol vis- månadens S|ut_ I mitten av månaoen Styr de kosan mot Ängo|_

ade C" g°" f°S“lf'~ °°h l åf ha' ma" däfföf Satsa' intensiv- holm för an vid ygomijen F io. utbilda sigi Lgc-tjänst. Der

ale- Tlll dags dam _ man lnledde afbelella den l Jlllll _ har cllka nya tillskotten inom Iuftförsvarsgruppscentraltjänsten blir:
l,8 miljoner plant omskolats, och innan man avslutar säsongen U||a_Bntt Hedman lngnd To|enn,S_ Margareta 0|SSon_ Wondda

°m ett Par Veckor Skall l “lm tal 3~7 _mllJ°"er Plant ha bereds Modin. Margareta Strömberg. Renèe Ragnvaldsdotter. Gunilla
Plats på de 3~5 hektar åkermark man l år “mY“Jal'- Pla"l5k°la" Gustafsson. Kerstin Lander. Ulla Hansson. Gull Reinhammar
i Täxan är den första och enda i norra Jämtland. Plantskole- och U||a_Bntt Note||_

föreståndaren Thure Samuelsson. Täxan. har just nu ett 30-tal
ickor. mestadels skolungdom. i sin tjänst. Han säger: "Jäm- Dödsfau

lön med anlägglllllgell l BÛÜSJÖ l-°X- är Plalllskdlan lläl"_ä“"U Linjearb. Nils Osvald Blomqvist. Strömsund. har avlidit i en

så länge blygsam- men Om F" Paf år lldf Sälefl Pl'0dUldl°"°“ ålder av 41 år. Han var infödd strömsundsbo och hade ett

löfdubblals- Vår dagskapacllel “U TÖY Slå kflng l30-ÛÛÛ Planl- tiotal år varit anställd vid televerket. tills han för några år se-

vilket innebär att varje icka dagligen omskolar cirka 4.000 dan Skadade sig 5 arbetet och Swan dess varit Sjuk

plant.
l " S' ” ” ” 'S Täxanynglings semester slutade med dödskroek
2

l8-årige Sören Texmo från Täxan. sedan två år tillbaka elev i

3
Aseas industriskola i Västerås. dödades på fredagen vid en

trafikolycka i Västerås. Texmo. som var en av de bästa elevema

i I Å A L

toma i närheten av det pojkhem där han var inackordeiad.

i industriskolan samt medlem av skolans elevråd och allmänt
avhållen av både kamrater och förrnän. hade för avsikt att på

kvällen starta en motorcykelfárd för att under industrisemes-

tem gästa sitt hem i Jämtland. Under förberedelsema för resan

hade han mycket bråttom. och körde därför fort genom ga-

Därvid kolliderade han med en bil. Sammanslagningen blev

synnerligen häftig. Texmo kastades av sitt fordon och blev

liggande på körbanan. Han ådrog sig svåra skallskador och

torde ha ljutit en ögonblicklig död. Den förolyckades far.

Ture Samuelsson medinka plunlöser byggnadsarbetaren John Texmo. är tillsammans med sin maka
St ._ .

Födetsedagar och övriga bam nänna so ande

50 år fyller den 3 ds fru Olga Kristina Sundberg. Siljeåsen.
50 år fyller den 4 ds fru Tina Södennan. Högbynäs. Hon kom-
mer närmast från Dorotea. och har sedan bambespisningens
start i Högbynäs omkring l945 varit dess föreståndarinna. Tid-
igare var hon hemsömmerska.

U
fw

Strömsund skall elda med ved i kommunhusen
En "avmodemisering" väntas bli aktuell i Strömsund i höst.

Man har nämligen hamnat i den något unika situationen. att

man för att motarbeta rådande sysselsättningssvårigheter för .

skogsarbetare. måste återgå till vedeldning i de kommunal-
ägda fastighetema. Det kanske kan tyckas som en kräftgång i

utvecklingen. säger kommunalnämndens ordförande P. M.
Jönsson. men faktum är att en omläggning från oljeeldning till
vedeldning bör kunna betyda att arbetsmarknadsläget förbätt-
ras. Omläggningen blir inte heller nämnvärt kostsam. och nå- 'tf .

gon prisskillnad vad beträffar bränsledriñen blir det inte. från
sett en obetydlig höjning i fråga om eldarens lön. En kommitté
har tillsätts for att utreda frågan grundligare. och fönnodligen
kommer det resultat kommitterade när att betyda. att en stor

del av kommunens fastigheter blir vedeldade fr.o.m. i höst. Ett

l00-tal skogsarbetare i Ström är f.n. sysslolösa. Det betyder
att läget är oroväckande. säger hr Jönsson. Så många arbets-

lösa har vi inte hañ sedan l930-talet. Søren Texmo
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I-'örste rektori Ströms kommun
lntill utgången av juni 196 l har distriktsöverlärare Stig Lander
förordnats av skolöverstyrelsen.

Kommunalfullmäktige i Ström 8/7 l958
senaste sammanträde var förlagt till bygdegården i Högbynäs.
Bland besluten: För en summa av l20.000 kr skall Näset l : l62.
Näset 276, m.. inköpas, att vid behov användas för skollokal-
er. Ströms hembygdsförening fick 3.000 kr för uppförande av
Elise Svenssons stuga på föreningens område. För gatuarbeten

Genom ett nytt. förhållandevis billigt frekvenssystem kan vi
emellertid på befintliga trådar åstadkomma en tredubbling av
antalet samtalsmöjligheter. Det betyder l8 samtidiga samtal på
fyra trådar. något som tidigare varit omöjligt på blanka led-
ningar. Hos telestyrelsen ligger just nu en framställning om
inkoppling av ett dylikt system mellan Strömsund och Gäddede,

Syskontråff i .Ierilvattnet
En träff av litet ovanligare slag har hållits i Jerilvattnet, Löv-
berga. Det är nio ättlingar till “kungen av Ormsjön", Jonas

vid kommunal- och teaterhuset anslogs l.500 kr. Frågan om Persson-Sjöberg och hans hustru Märta f. Hopstadius från
arrestlokaler i samhället diskuterades. Den tilltänkta veterinär-
bostaden och mottagningen i Jonsgård skall restaureras för
omkring l4.000 kr. En framställan ån Bror Bäckman och Hil-
ding Amundsson om befrielse från ledamotsuppdraget i nyk-
terhetsnämnden avslogs. Till vice ordförande i biblioteks-
styrelsen, efter rektor Max Andersson som avflyttat, valdes
Einar Hammar. Ny ledamot i Valnämnden för Strömsunds val-
distrikt blev Alfred Thom, Strömsund. En framställan från
landsskalen om inrättande av ytterligare en poliskonstapel-
tjänst behandlades. Man beslöt i stället, och i enlighet med
kommunalnämnden, att anställa ett skrivbiträde i lönegrad A 4
fr.o.m. l aug. l958. Fullmäktige beslöt även lämna erforderlig
borgen för byggnadskreditiv till en planerad egna hems be-
byggelse samt ett flerfamiljshus i Ulriksfors. Kostnadema för
de enskilda husen understiger 55.000 kr och erfamiljshuset
har kostnadsberäknats till 340.000 kr. Det blir 6 radhus, l enfa-
miljshus och l erfamiljshus om 8 lägenheter.

Födelsedagar
93 år fyller i dag änkefru Maria Jakobsson, född Ersdotter,
Strand.
85 år fyller den ll ds änkefru Margareta Henriksson. Tul-
lingsås. Hon är född i Hillsand.
50 år fyller den l l ds jägmästare Gunnar Forsgren, Ström
sund. Han är född i Lima, Kopparbergs län. År l922 utexami-
nerades han från skogshögskolan, och tre år senare började
han sin anställning vid domänverket. Sedan l954 har han varit
jägmästare i Ströms revir.

Fick motorsåg i huvudet
En fru i Vågdalen råkade på måndagen ut för en ovanlig olycks-
händelse. Hon skulle hjälpa sin man att kapa ved med motor-
såg, men ck därvid sågen i huvudet. Kvinnan måste föras till
Ströms sjukstuga där hon ck skadan omsedd. men fick sedan
återvända hem.

Födelsedagar
50 år fyller den l3 :e änkefru lngeborg Samuelsson, Vågdalen.

Snabbsamtal i vinter Strömsund-Östersund
Snabbsamtal mellan Östersund och Strömsund med omnejd
blir det till vintem, utlovar telekommissarie Gösta Nilsson i

Strömsund. Väntetiden kommer att helt försvinna, genom att
kabeln till Östersund-Strömsund kopplas in någon gång i feb-
ruari nästa år. Kabeln håller nu som bäst på att läggas. Våren
har varit extra pressande och besvärlig för personalen genom
att vi haft onormalt antal ledningsfel på de långa blank- |.eko|.d_bmigt
ledningsstråken, som inte stoppar längre, och vi har fått kra-
ig trafikökning från krañverksbyggena inom området. Det har
hänt att vi hañ över två timmars väntetid till Östersund. Det är
också orsaken till att kabeln kommer ett år tidigare än planerat.

Karbäcken, som beslutat att för första gången på 39 år samlas
fulltaligt vid det gamla bamdomshemmet. som stått obebott
sen familjen flyttade till Lövberga l9l9. Som det fortfarande
inte finns någon väg till stugan, fick de sista 4 km från Bratt-
berget bli en liten påminnelse om avstånd förr i tiden då apost-
lahästama togs flitigt i bnik.

' Uppradade i åldersordning står från vänster: Helga Lars-
son, Östersund, Gustaf Sjöberg, Strömsund, Olga Jönsson,
Strömsund, Lilly Johansson, Karlsro (Västergötland). .Io-
hannes Sjöberg, Ulriksfors. Märta Adolfsson. Stockholm, Olle
Sjöberg, Strömsund, Britta Nordström. Hoting och Anna Holm,
Lövberga.

Födelsedagar
S0 år fyller den l5 ds lantbr. Erik Frank, Ruven, Ström. Han är
född i Lövberga och kom för mer än tio år sedan till sitt nuva-
rande hem, som han då inköpte och sköter väl. Vintertid är han
anställd i skogsarbete.
50 år fyller den l5 ds lantbr. Jonas OlofÖjebom, Öhn.

BILLIGA DAGAR
Torsdag - Måndag

Blusar . . . . ..fr. 4:90 Rockklånningar fr. 7:50
Klänningar ..fr. 9:75 Kjolar . . . . . . .. fr. 14:50
Jackor .... .. fr. 19:- Poplinkappor fr. 19:-
Dräkter . . . . . fr. 55:- Yllekappor . . . . fr. 45:-

Ett fantastiskt tillfälle att köpa

STOCKHOLMSMAGASINET
Strömsund - Telefon I
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Många utmärkelser vid IFK Strömsunds 50-årsjublleum Vigde 16/7 1958

Under både värdiga och gemytliga former höll IFK Strömsund TypografStig Roland Björshed och Karin Nilsson, Stockholm,

jubileumsbankett på lördagskvällen för att fira sin 50-åriga till- vigdes i Ströms komministergård i lördags av komminister Lars

varo, och omkring 125 personer trivdes gottifolkskolans pryd- Lövsund. Bnrden är dotter till hr Mikael Nilsson och hans

liga bespisningslokal, där det som avslutning dansades tills maka, Strandliden.

solen gick upp. Under söndagen fortsatte festlighetema med

diverse idrottsliga och andra evenemang vid Hembygds- K°"m'maü°" is"öms""d
gården. En lång rad av talare hyllade jubilaren efter avslutad une" den gångna helgen har den fjärde gruppen kmmfan'
banlrett, med strdms lremmnnalfrrllm. ardf. sigfrid Jenssen den d°" S"9'“S ß'S“'“"“ß '“_>“"“°'°*S- DFF b°S'°d av 15 P°1'““
Strömsunds municipalfullm. ordf. Algot Eliasson som inledare. och 13 '°k°r 50"" undemsats av k°mm"“st°r Lövsundj Bägge

Därefter följde JH IF:s ordf. Gunnar Höglund och sedan repre- gagamarsêâeden sm' skamhaf5'saml'"%Sb°:3';Ö“ "gp ' beige'

sentanter för lelraltörinrnd den föreningar; Einar “stavre-Palle” °'“°“- °““f* SNPP Smma" ag' “'18 °'““' °“'
Paulsson och Alvar Hilldén för Fotbollsförbundet, Gösta Berg mmerats av "lka tva STUPPÜ 155! föl' kYfk°h°fd° Och Wå

för lshockeyförbundet, Erik Lundgren för Skidförbundet, mr k°mmm'5t°m'
Märta Lorentzon för Friidrottsförbundet, Lars Lorentzon för Hnntverket i srrdrnsnnd dernnnstrernde Styrken

argaste konkurrenten Hammerdals IF samt Stig Lander för Hentverkets dag som ingiek i nenibygdsveeken i Strömsund

Hembygdsmfemngea °eh Sk°hdm“Smfe"mge"~ Kvallens "S blev en riktigt trivsam tillställning. De esta av hantverks-

eesmds av Enk Wamm Sem ansåg e" Jamwm eehövhg eef föreningens 47 medlemmar deltog också i den utställning som
alla vackra ord. En speciell Joel-present överlämnades dess- öppnades på tisdagen den sem pågår t_e_ni_ Söndag Det var

“mm av Enk Lundgren-IFK'°mmfa"de“^|fRe'm1amma'haae den första egentliga utställning som hållits av hantverkare i

mmmm Valkemst' °eh taektal mm arbete med an ta em°t en Ström, men trots detta blev utställningen verkligt intressant.

mängd 8åV°f'å°|ikß hå" fi" k1“1?b°"- ble- S"V°ff=“~ P|ak°“°f- vid en festlighet sam följde senare pa ltvallen bjöd lir Nils

medaljer °eh m°mm°r» m~m' EXea“'§lagi““demam1i“ge“b-leds Grönlund på ett kåseri, där han bl.a.i uppehöll sig med att be-
av f.d. strömsundsboma Inger Enksson och Bengt Westin rätte ern det tidigare hantverket, nantveritets tiiiirenisn den

ffån Kungl- Operan» °°h Vidare medwfkade ”“Ö.l°5PaPPa"" yrkesutbildning som nu finns samt vilken betydelse hantverk-

Gmmaf G'am'5"Öm~ 5°m mnsane Verksamheten under Sem' et eller hantverksnäringen har. Han gav också några intres-

dageas me' skammemnade P"°g"am° Da' m'ek°m el-a- e" santa siffror, bl.a. ck man veta att 180 personeri Ström har sin

Sßffspßåvlmß med f°m man ffå de' 'ag S°m VW f°'b°"S- ntlremst fran liantverlret, att dessa tillsammans har l ,7 milj. lrri
DM 1932 S01" ßmd _ Ra8“afJ°h==mSS°- K"° Bahs- lön dett att de betalar 415.000 kr i preliminär slratt. 27 dlrlra
son, Bror Olsson, Valter Hedlund och Torsten Roos. Dessa yrken tinns representerade i tereningen

spelade Sedan "ish°ekeY” med bmstaf °°h skamasa 5°m Va' Den trivsel och glädje som rådde på hembygdsgården var inte
pen mot tre av klubbens nu aktiva, Anders Eriksson, Sven ett te rniste pe när Ströms nnsniedersterening i niàndegs nade

Hansson och Kjell Enksson. Söndagens första övning var erdnetnied riktig t-esti--Sterettieent-_ Äktaiärntrnetknnde men

annars gatloppet ”Flata runt", den traditionella stafetten på te smeka r,å_ _|a_ det niinde om den gande gode tiden, med

drygt 3 km med fem S"aek°f~ brasor i de öppna spisarna och festligt dukade bord på gam-

malt manér. Så demonstrerade några av föreningens medlem-

mar konsten att väva, karda, spinna och stöpa ljus. Detta väckte

stort intresse, inte minst bland de yngre.
På onsdagen var det IOGT och MHF som stod för program-
met. Körprov avlades av två bilister och fem motorcyklister på

MHF:s körgård. Biltävlingen varm Age Pettersson och motor-
cykeltävlingen varm Sten-Örjan Persson. Så talade f. riks-
dagsmannen Elias Jönsson ån Sikås om nykterhetens bety-

delse särskilt i vår modema tid. Några glada godtemplare från

Brunflo roade sedan de många församlade strömsundsboma.

\fld kafé Tomten var det dans efteråt. På torsdagen var det

Ströms Rotaryklubb som arrangerade programmet. Trots det

trista vädret hade 300 människor församlats för att avlyssna

Östersunds promenadorkester under ledning av musikdirek-
tör Amold Österlund.

Sporrsjöns vattenstånd skall regleras genom dammbygge
De problem med vattenståndsvariationen som uppstod i

DM- och serievinnare IFK Strömsunds fotbollslag 1932 Sponsjön, till följd av korttidsregleringama i Faxälven, hareli-

Ståendefnv. RickardFridell, Torsten Roos, SiggeJohansson. minerats genom en dammbyggnad som Faxälvens
Kurt Barthelsson och John Palmqvist. vattenregleringsföretag låtit uppföra i sjöns utlopp. Tack vare

Mitten frzv. Valter Hedlund. Ragnar Johansson och Ture dammbyggnaden kan vattermivån i sjön hållas konstant, vil-
Palmqvist. ket betyder att inga speciella skadeverkningar bör uppstå. Så

Främre raden fn v. Mårten Blixt, Olle Larsson och Bror har t.ex. ottningsförhållandena förbättrats. Under byggnads-

Olsson. tiden har arbetsstyrkan varierat mellan 25-60 man.
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Lediga platser I8/7 l958 - och vi hoppas kurma sätta igång och bygga redan i höst.
Ströms kommun ledigförklarar tjänsten som bespisnings- Vattenverket blir beläget vid Rotnäset och en hög reservoar
föreståndarinna vid Strömsunds folkskola fr.o.m. hösttenni- anläggs nedom nya utsiktstomet. Nuvarande vattenverk har
nens början 1958. Modema bespisningslokaler. 650-700 port- inte tillräcklig kapacitet och vattenkvalitén är inte heller den
ioner per läsdag. Lön enligt kollektivavtal, omkring 725 kr per bästa. I övrigt har man projekterat för:
mån Radhusbebyggelse om 23 egriahem. Tre olika hustyper. Skall
En befattning som extra skrivbiträde vid poliskontoret i Ström- påbörjas I sept. Kostnad: 1.250.000 kr. Sex av egnahemmen
sund kungöres till ansökan ledig. Befattningen har inrättats skall vara färdiga för inyttning i december.
för en försöksperiod som beräknas pågå längst intill den I juli HSB-hus om I 8 lägenheter, igångsättning I augusti. Kostnad:
l959. Lön utgår med 723:- per månad. 800.000kr.
2 ord. befattningar som kontorsbiträden vid kommunalkontoiet Stiftelsen Hyresbostäder börjar bygga I 5 lägenheter i Ulriksfors
i Strömsund kungöres också till ansökan lediga. Den ena den I sept. Åtta i erfamiljshus, sex i radhus samt ett enfa-
befattriingshavarens huvudsakliga sysselsättning kommer att miljshus. Kostnad: 750.000 kr.
omfatta kassa- och bokföringsgöromål å kontorets kamerala Ålderdomshemmet i Tullingsås utbyggs. Fristående byggnad
avdelning, elektrisk textskrivande bokföringsmaskin nnes, innehållande 2I vårdplatser. Start I sept. Kostnad: 500.000 kr.
under det att den andra befattningshavaren skall tjänstgöra å Två pensionärshem, ett i Strömsund om 2l lägenheter och ett
den sociala avdelningen och bl.a. föra socialregistret. Lön ut- iAlanäs om 8 lägenheter. Kostnad: 500.0()0 kr. Hoppas på igång-
går enligt lönegrad A 5 ortsgrupp 5 med en begynnelselön av sätming i höst. Behovet av vårdplatser är stort.
841:- per månad. Fri pensionering. Under uppförande är f.n. ett HSB-hus om l2 lägenheter samt

lokaler för systembolaget. Kostnad: 800.000 kr.
Vlgll ' I9 rad- och kedjehus är i det nämiaste klara. Kostnad: I milj. kr.
Teknolog UlfNäslund och fröken Rut Mickelsson, båda från Nio privata egnahem har nyligen färdigställts.
GÖï°b°f8 men bördiga Üå" Alanäs» VISÖCS I Ålås kyfk *W Sju egnahem i Holmens bniks regi har byggts under året.
l<0mmíIliSIOI' SVCH H0lI11°I'íllS- Bilbolaget bygger f. n. en större fastighet för bl. a. verkstads-

lokaler.
l-lembygdsdagarna i Ström gav gott ekonomiskt resultat
Sammanfattningsvis kan man säga att de nio hembygdsdagar Födelsedag" 22/7 1958
som hållits i Strömsund givit ett gott ekonomiskt resultat, trots 85 dr fynd' de” 24 ds fr" Anna Hemksddnr Tdnmgsdd'
og-ång vmerlek, som man tycker skune ha inverkat p¿ pub|¿k_ 75 år fyller den 23 ds fröken Emma Mana Åberg, Tullingsås.

siñian i högre grad än vad som gjorts, säger ordföranden i Begnvnmgar

h°"“bygds'ö'°“i“g.°ï" diS""“SdV°."å”'° dig La“d°" B°sdd' i ström; kyrka “ordasies i maa S Maria icrisiina oiofsson,frekv ii rkavso _ da , ik J g _ _kunfnsendaar Vamlgenoïïsnm C' får 7 Ogârs per gbïsölï Jonsgård. Kyrkoherde Gunnar Berg förråttadejordfästningen.
s bety att samman gt unge . personer I Ströms . _

. . . gravkapell jordfästes i söndags f. skogsarb. Anders
heenåbygåisgårdcn lfïldergeckad' grzhkenragocksâdvagåïöjd Valfrid Frank från Lövberga. .lordfästningen förrättades avm va som van , oc specie en s. . usm e gen kyrkoherde Gunnar Ber
uppskattades. Många har uttalat en förhoppning om att detta g'
inslag i festlighetema skall återkomma redan i höst. På sönda- Tre simmigmnr i Strömsund
gen avslutades hembygdsdagama med bl.a. kapprodd över 128 dehagare, vamv 88 nybörjare, hari Sommar un¿er|e¿n¿ng

Vddudalenr "ppV'S"i'_13 av bdddubbedr kdnstdknidg Vdden' av simlärare Ekström lärt eller förkovrat sig i simningens svåra,
sldddrr mm' Sdgmæ ' kdpprddden blev dvd” ' dr Mmm Bldm' men nödvändiga konst. I lördags fick elevema tillfälle att visa
berg från Hmsd“d° sdm därmed Vad" sin andra rdddbdt' vad de lärt sig under sommaren, då simuppvisningen hölls på

badhuset. Tjugo minuters lektion i livräddning, hur man lär sig
Bygbwm i sddmsddd simma, ”mannen i svart” och liten vattencirkus stod också på
Så här kan man lämpligen sammanfatta situationen_ på pmgmmmet Magistervärdigheten eröwmes av Anita Ogem
byggnadsfronten i Ströms kommun: I958 överträffar alla tidi- rm, Margareta Svensson Och Tryggve W¿kSn.Öm_ Kand¿dat_

gare rekdrd i ddgd dm bddtddsprdddkddn' 1959 kdmmer ad värdigheten av Margaretha Hopstadius, Karin Einarsson, Eli-
kännetecknas av ddddldddlgdre byggnddsverksdmhet' Ströms sabeth Eriksson, Kerstin Skogeland, Sigbritt Backlund, Ingrid
kommun, och då speciellt tätorten Strömsund, har f.n. en större Peßsom Lars Engström och Tommy An¿erSSon_ Silvemärket.

ddsmdskd dn "åg°“si"' Odfkdng '50 pefsdnerr Varav °“ ded' Ingrid Sundberg, Kristina Envall och Jerry Ogenrud. 9 brons-
jedel s.k. katastroffall, är i behov av bostad. - Genom den och 15 J-åmmårken umelaæs °ckså_
omfattande byggnadsverksainhet vi nu påbörjar, räknar vi med
att bostadsmarknaden skall väga relativt jämnt inom loppet av
två à tre år, säger kommunalnämndens ordförande P. M. Jöns-
son. lnnan december månads utgång har vi i år färdigställt 53
lägenheter. Under l959 skall produktionen vara 65 lägenheter.
Trots avsaknaden av storindustriella företag visar samhället
en allt kraftigare tendens till befolkningsökning, och därför
måste vi slå vakt om bostadsproduktionen till det yttersta.
Befolkriingsökningen är givetvis glädjande, men medför sam-
tidigt en del stora problem. Ett nytt vattenverk har t.ex. nöd-

l

vändiggjorts. Det är projekteiat och klan - kostnad: 550.000 kr Margareta Svensson Tæjvggve Mkström
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Racerbåt och motor brann i Strömsund Läkemedelsförråd iA|avattnet
En "galosch” med motor tillhörande Göran Amcofï och Ame Medicinalstyrelsen har meddelat innehavaren av apoteket i

Roos förstördes totalt. när dessa på fredagskvällen skulle jus- Ström tillstånd att tillhandahålla ett läkemedelsförråd i Ala-

tera tändningen i ett garage. där de hade både båten och mot- vattnet. Det skall förestås av handlanden Halvar Wiik.

om stående. Av någon ännu icke känd anledning övertändes

motom och "galoschen". Det var ett hotande tillbud med de

många trähusen runtom.
men tack vare att
"galoschen“ och motom
snabbt drogs ut ur gara-

get, och brandkåren
snabbt kom till undsätt-
ning. klarade sig både ga-

raget och de omkringlig-
gande byggnadema. Nå-
gon försäkring fanns inte
och värdet av det för-
störda uppgår till c:a 2.000

kr. Arne Roos

Dödsfall
Fnl Linnéa Sundin. Havsnäs. avled på tisdagen i en ålder av

72 år. Hon var änka efter lantbr. Mikael Sundin.

Lantbr. OlofGöransson, Ãspnäs. har avlidit i en ålder av 46 år.

Fru Elisabeth Zakrisson. maka till lantbr. Zakarias Zakrisson.

Renån. har avlidit. Hon var född l892 i Äspnäs och hade se- 7
dan bott i Finnvattnet. 1932 yttade familjen till Kronkilen. Halvar Wiik med kunden Maria Wikström

Vatten- och avloppsfrågan i Högbynäs ordnasi höst Varor för L500 kr stals i Strömsund 2/8 l958

En stor del av Högbynäs kommer under nästa år att få vatten- Vid ett inbrott i Börje Sandströms cykel- och sportaäri Ström-

och avloppsfrågan ordnad. Särskilt avloppsfrågan har varit Sund natten mot lördagen stals 5-l0 Skinnjackor värda cirka

ett brännande problem för många hushåll i Högbynäs, och det l 50 kr styck. Ytterligare en del saker. bl.a. en tubkikare värd 60

är givet att projektet hälsas med glädje bland byborna, Man kr. har försvunnit. lnbrottet i aären har troligen skett vid 4.30-

räknar med att sätta igång med grävningsarbetena redan i höst, tiden. Man misstänker att tjuvama är desamma som härjat i

Projektet beräknas kosta närmare 400.000 kr. Hammerdal i natt.

Järvsandsjaktvårdsområde Dmsfa
har hållit jaktstämma. Styrelsen: ordf. Arthur Larsson. kassör jnspekmr Karj EdS;e¿¿_ gt,-ömSun¿_ avled vid besök hos sin

Erik Berglund- Nils Bjnrströln- Revisoren Nils Edman oehlo- dotterl Hallstavik l uppland natten mot lördagen. Edstedt
nas Hägglund. Jaktledare Erik Larsson. Beslutades söka li- som var yjd i 5tfÖm5un¿_ var 65 årgammar Han hade i merän

cells för 5 älgal' Vid hösllakïen- 40 år tjänstgjort inom Ångemianälvens tumningsförening. Ef-

ter en lång tid som inspektor i Strömsund tjänstgjorde han de

Födelsfdßgal' senaste åren som tumningsföreningens expert i vatten-
50 år fyller den 3l ds skogsarb. Anders Gustafsson. Hillsand. regleringg-ågon

50 år fyller den 3l ds fru Alma Stenström. Hillsand.

Ingen flottningi Ringvattenån

R0lKl0I'ÅIId9rSS0IIlSfrÖlIlSlIIll'l vfllclšad Länsstyrelsen i Östersund förordar hos regeringen bifall till
l torsdags kväll blev rektor Max Andersson oeh hans maka. en framställning från Ringvattenåns ottningstörening att

SOH1 l dagarna flyüar från 5IrÖmSUn<l till Motala. föremål för Ringvattenån skall avlysas som allmän ottled. Flottningen i

hjärtliga hyllningar vid en middag på Grand Hotell. Kommu- ån har under de senaste åren varit obetydlig. till följd av bilväg-

nalnämndens ordförande P. M. Jönsson hälsade välkommen. nätets utbyggnad,

För bygden talade förre ordf. för kommunalfïlllmäktige, Nils
Grönlund, och överlämnade blommor samt minnesgåva från Två cldsvådeungar samtidigt

vänner i Ström. Fru Tora Holm talade för föräldraföreningen hade brandkåren i Strömsund att bekämpa på fredagen. En

och överlämnade en minnessak. Som representant för lärama SCA tillhörig barack på Näsviken hade fattat eld. och brand-

vid Ströms skolor för yrkesundervisningen talade kassör Carl männen hade knappt hunnit dit förrän nytt laml utgick. Denna

Glaas. lnspektom vid Ströms samrealskola, kyrkoherde Gun- gång var det i källaren till den s.k. auktionskammaren vid

nar Berg. tackade för det uppoffrande arbete och intresse Grand Hotell. som rök uppstått. Båda brandtillbuden avväljdes

rektorsfamiljen visat för skolans bästa. Till sist tackade rektor innan några större skador vållats. Elden på Näsviken är troli-

Andersson för de sex åren och för all den vänlighet som kom- gen resultat efter bams lek med tändstickor. medan källarbran-

mit honom och hans familj till del. den uppstått genom överhettning.
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Spanska sjukan - dystert 40-årsminne. l 247 personer dog Födelsedagar
på ett halvår i länet. Totalt drygt 27 000 i hela landet. 80 år fyller i dag f. skogsarb. Nils Eriksson. Bonäset. För ett

50-tal år sedan kom han från sin födelseort Vedjeön till Bonä-
STRÖMSUND set. där han sedan dess varit bosatt.

Surströmmingsskiva
ll HEMBYGDSGÅRDEN Åskan mörklade norra Jämtland

tomt den 7/8 l958 kl l9_30_ Praktiskt taget hela norra Jämtland och vissa delar av Ånger-
Denna gång för vuxna manland mörklades konvarigt igår kväll på grund av ett åsk-

(30 år och däröven pris 5:_ med dricka). nedslag på linjen Hammerdal - Lövön. På ett kilometerlångt
Anmälan till Maria Hallström' tel 8 l_ område på vägen Lövberga-Strömsund fonnligen haglade det

Ströms "embygdsßrening isbitar, och ett flenal bilister fann det för gott att stanna fordo-
nen och invänta gynnsammare väder. Man såg praktiskt taget

Vigde inget för all den is och snö som kom, berättar en bilförare.

Trafikbiträdet Carl Myrén och sinåskollärarinnaii May-Bntt strömsundsbo ck lo månader mr bedrä eri

Ea::el|1SS(ån'GS"omsånd' gglïessl. Stmtçgs kšrtgsl lolïdags av En försäljare i Strömsund. har dömts till l0månaders straffar-
y o er e unnar erg e e tiems m, i . ac ompan- _

jerad av Erik Jonsson. Laxviken. spelade ett par violinsolon. bete for 74 fa" av bedmgçn' de “esta tiegångna I Hamosand
och Ådalen. Han hade tagit upp order för en stockholmsfinna
på hålfotsinlägg. ortoped. trätoior. m.m. mot handpenning,
men inte sänt in ordema till nnan.

Ulla Edin har inte glömt att handskas med räfsan
Direkt från Brasilien. Penn. Colombia m.. länder har channe-

! rande Ulla Edin styrt kosan till föräldrahemmet i Hillsand. där
' hon som en trivsam avkoppling från allt mannekängande i

Sydamerika gripit sig an slåtterarbetet. Ulla Edin kan se till-
baka på några händelserika och intressanta månader i Syd-
amenka. där hon tillsammans med tre andra europeiska skön-
heter visat senaste nytt av fransk konfektion.
- Och trivsamt men arbetsamt har vi haft det. miss World.

finskan alltså. miss Danmark. miss Frankrike och jag. berättar
skön Ulla. mellan räfstagen ute på ängama i Hillsand. Vi har

Maj'Brm och Carl M-Wé" med hamen fiackat land och rike kring. och visningar inför tusentalig pu-

A""a'Kari" och Pär°0la blik har det varit praktiskt taget varje dag. Så nog är slåttem

Rülgvannetsjaklvårdsområde här i Hillsand en härlig avkoppling från alla vackra kläder.

har ha årsmöte. Styrelsen omvaldes och består av: ordf. Vik- °°°tai|Pa“Y"- "U"-
tor Östman. sekr. Mikael Mikaelsson. kassör Jonas E. Broström.
Övriga ledamöter Åke Johannesson och Mauritz Olsson. Vid Ströms skolor
mötet beslöts att söka licens för 10 älgar. Skottpengar på räv V_'d Sammanfräde _m°d Stroms Sk°|St§'relfe R"°fd"ad°S_ S°m
bestämdes till lo lm kråka l kr och Skam 50 öre' vik. rektor vid Ströms samrealskola för hosttenninen ad_|. Ar-

tur. Nordberg, Strömsund. Till lediga tjänster vid realskolan

1-vä rymllei mm från U|l.iksfol.s 7/8 1958 förordnades för sannna tid gymnastikdir. Birgitta Sandelin. Här-

Med hjälp av lakan kunde ett par intemer vid fångvårdsans- "Ö5_a"d- °fh mkand- S"g |flal_|5"Ö"1_~ Stffímsund- TJ" för°5tå"'
when l U|l.¿kSf0l.S rymma under llanell De båda_ som var ce||_ dannna för skolbamsbespisningen i Strömsund valdes Nanny

kamrater hade firat sig ned från andra våningen i fängelse- Zackfismn- Inna" 5tYf°_l5e5amma""äd°t Vid'°g~ h_ad° slyfel'
bygglla¿ell_ och halla Swan bara an malschela ul mot .¿he_ sen företagit en resa till Havsnäs för att söka bilda sig en

l uppfattningell om lämpligaste platsen för byns skola.

Bönhamnsmildsaltade
suRsTRöMMiNG 2:25 2:00 3:80
KORNTUNNBOD, pk: 2:50
svensk Nvronms, kg _ ... 0:65
roiwxriziz. kv.i. kg .... .. 2:60
GURKA,kv.l, kg 2:40
Mi:i.oN,kg ..... 2:60
i>i:Rsii<oR, kg .......... .. 3:50
NmkNvsiLL. kg ....... ._ 2:50
Amerikansk: SALTFLÄSK ._ 5:60
ROKTFLÄSK ........... ._ 5:50

Nilsson & Wassdahl
Fnv. Sera/ia Lipkin, Ragnhild Vågberg, John Blomqvist,

Strömsund Nanny Zakrisson, Karin Va/lin och Astrid Jönsson
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Svaningebo högg sig svårt 12/8 l958 Dödsfall
En olyckshändelse under röjningsarbete inträffade på lörda- l en ålder av 72 år har fru Maria Nilsson, f. Edlund, Lövberga,

gen i Ström. då skogsarbetaren Nisse Persson från Svaningen avlidit. Hon var maka till banarbetare Hennan Nilsson. Fru

högg sig svårt i vänstra underbenet. Han arbetade på Nilsson var född i Alavattnet.
Sjulsåsskogen och måste bäras 3 km på bårtill nännaste lands- Fru lngeborg Persson, maka till f. lantbr. Erik Persson,

väg. Sedan skedde transporten med bil i över l0 mil till sjuk- Ulriksfois, har avlidit i en ålder av 69 år. Hon var född i Gäddede

stugan i Strömsund. Där konstaterades att hugget var så kraf- men kom i unga år till Ulriksfors. Hon hade i 36 års tid anställ-

tigt, att benpipan spräckts. ning vid SJ i Ulriksfors. bl.a. som grindvakt.

vigde Gamlin-signerad scen i nya godtemplarhuset i Ström
Handelsföreståndare Per Birger Persson, Hillsand, och froken En nmel._ och biosalong som rymmer 326 personen en ¿anS_

Ragnhild lšislund. dotter till lantbr. Hans Mikael Rislund, Salong nn ungefär 550 dansan¿e_ en Scen som signenns Yngve
Risnäset, vigdes i Ströms kyrka i lördags av kyrkoherde Gun- Gamnnq mkaler för kondnon, arkiv och lager, nen klnbblokaler

"ar Berg' och mycket mera. Det är ungefär vad som finns i nya God-

Nattens mnin från Uniksfors nr 5 på M nan" templarhuset i Strömsund, som nu står färdigt och som tas i
ry Q

Ytterligare en intem vid fångvårdsanstalten i Ulriksfors har b“'k_På°"5dagkvä“' Dåv'sas_ s°d1pmm'ärlmAme suckdmffs
med av lakan rat ner från andra våningen mge|se_ En NågOl'l 0fClC" lI'lVlgIllng Skall lllt Ske fölfäll

byggnaden och avvikit. Rymningen, som skedde vid 2.30-ti- ' hóst' berättar en av husets bygg"adsk°mmm°rad°' "ad"
den i natt, är den femte på två veckor. Omedelbart polisen fått Dahnbv' Me" för den sku" det Inge" I-luvslan _"u på °dS'
lann spärrades vägama i praktiskt taget hela norra Jämtland. dag” man byggnaden är faknskt hek färdlg' Med mvemaflef
men rymnngen vari dag på nnmindagen fortfarande på fn fot och allt räknar man med att kostriadema har belöpt sig till i

runt tal l ,2 milj. kr. Fönitom redan nämnda premiärlm, kommer

Till salu under höst- och vintersäsongen åtta teater- och operett-
2 älghundsvalpaf föreställningar, bl.a. märks Cirkusprinsessan, Lorden från grän-

8 veckor gamla, fader och moder goda älghundar. de" °°h Anne Ffaks da8b°k-
lvar Zakrisson, Renån, tel. 9

Födelsedagar

:nelæïgaå lö d f T.ld E .k H b H 75 år fyllerden 22dsf. lantbr. Karl Karlsson, Järvsand. Hariär
'. fy °'. _°“.__ .f 'ff ' a " ”fm” Ög Y“äs' °" a' man i Hmnmrmiai. omkring 1920 ymde hmtiiiiawsmadaf

född i Rudsjö, FJalls_|o. For ganska precis 50 år sedan kom hon han gine sig
tillsammans med sin make, f.d. skogsvaktaren Nils Eriksson. '

till Siljeåsen och Alanäs. Fn", nns nn Ströms ny, team.
75 år fyller den l8 ds f. Iägenhetsägaren Jacob Mattsson. Han Nya Sngnnentern bnn, fynn nu Sista nms vid premiären på

är rddd i Käffnäset dch har Varit bdsm i Strömsund “"d°f onsdagskvällen. En halvtimme före bioföreställningen var bil-
många år. Under unga år arbetade han i jordbmk och var se- jenernn Snnsålnn och nen, nnndn, Snömsbor nck återvända

da" ansiänd V'd tclcgmfed hem. Den stilfulla lokalen och den vackra filmen En djungel-
50 år fyller den 18 ds lantbr. Manfred Johansson. Siljeåsen. Saga gionie nn Stämningen blev god 5 Sn|ongen_ och ingen av

Ha" har hdvudsdkligen Syssm med Skdgs' °°h jdfdbmks' de 326 biobesökama verkade sakna “rökpausen" som de tidi-
rörelse. lAlanäs gamla kommun var han ledamot av kommu- gare ~~nån,ingntS~-_ Men de två nya nnn-eknnernn nane nnn_

“am'"mdkdge- Hd" är med l blå- kwkdfdnmdkdge dch Va|' maskinisten Ansgar Olsson bara att låta celluloidremsan rulla
nämnden samt bekläder posten som skiftesgodeman. Hans man nvbn,n_

största intresse är dock hembygden och dess historia.

FRYSFACK
uthyres i nyanlagd modem frys-
anläggning som inom kort blir fär- ?(:_
dig i centrala Strömsund (hömet
Lövbergavägen-Lagmansgatan,
f.d. Klintman & Pennans fastig-
het).
Facken som rymmer l00 eller 150

liter betingar ett hyrespris av 50:-
resp. 75:- per år.

Vaije fackinnehavare har tillgång
till sitt fack alla tider på dygnet.
Antalet fack är begränsat. Genom
att ringa tel. 405. Strömsund, Elias

Eliasson, har Ni möjlighet att re- Elias Eliasson
dan nu bestämma Er för ett eller "Lång-Elias "

Manfred och Emma Johansson med barnen Anna och f;.ï.r;(-ÉSIIÉUNDS CENTRALFRYS
John-Anders
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Vlgde 25/8 l958 å
Traktorförare Erik Jönsson och fröken Vera Martinsson, båda Hembygdsg rden
från Stamsele, vigdes i Ströms komministergård i lördags av Försvarets Dag söndag 31 aug-
komminister Lars [_,Öv5und_ Kl. l l Ffilusglldstjänst - Frälsningsarmén

Dödsfall
Skogsarb. Karl Bjurström, Ringvattnet, avled på lördagen i en Anförande av överste Ro” KJ-e||in_

ålder av 49 år' Kl. l4~l 7 Försvarsutställning

Kl. l2 Kyrkkaffe i Storstugan
Kl. 13 Annéns musikkår i Östersund konserterar.

,,v “ud le 5 Strö mn" ,, Demonstration av tunga vapen och artilleri.
a 0 n r msgu a _ __

Propagera för Vattudalen så kommer dollam! Vattudalen är Kl' 11:49 Soldamndfhng för ñlllmanheæn'
Ströms mdirekta guldkälla, och för att kunna slå vakt om myntet Kl' sâwngsnal' se program
så behövs propaganda - och så förstås båttrafik! Så resone- . _ ' _

Dragning i Hembygdslottenet.
rade och tänkte några herrar som häromdagen företog en re- Kl 20_24 DANS ål
kognosceringstur i Vattudalen. en tur som sträckte sig från ' P ogen'
Strömsund och upp till Bågede, d.v.s. cirka 8,5 mil sjöväg. Det
är nu 22 år sedan ångbåten Virgo upphörde att trafikera färd- Strömšïlöembläâtskíïmning
leden, och under de 22 år som svunnit har den vackra strö "ms ä IIFBU
vamidaien blivit hen bongiömd. Dem vin bra. kommunal- "“ °'“' "'°°

på Cafe Tomten

kamrer Bertil Magnusson och municipalnämndsordföranden vigde

Georgffdebg avhjålïaéfgedåchåçåga tillíåïgtivmr för ag Skogsarb. Bengt Gustafsson och handelsbiträdet Iréne Holm,
båm' '“° P°“°“ ' “. °'ig°“ S °'“PP'“ P bådaffanHii1sand,hafvigisiMaimö.
Vattudalen,
kan leda till

hoppas att så småningom finna en lösning som
resultat. Dödsfall

unrßmrdnandendströms skohr Fru Henrietta Jönsson, änka efter lantbr. Anders Jönsson,

Vid Ströms samrealskola har “mer hösnelminen 1958 mb Strand, haravlidit i en ålder av 79 år. Hon var född iAlanäs och

ordnats folkskolläraren Paul Carlsson och jur.stud. Karin Ny- k°m 1907 ti" _stm"d' h°" “dan dess ban;
ström, vid smsmsimds folkskola foikskoiiämnnmma Margit Lalbf- mm” Z”'“'SS°“- Gä'd°- 'W “"d"- Ha" ”af född
Parde och Anna Eriksson samt smàskouämñnnoma Anna den 6 sept. 1883 i Siljeåsen och kom för ett 30-tal år sedan till
Palmqvist, Karin Höglund och Kajsa Bergström, vid Högbynäs Gärds'
småskola Lilly Persson, Havsnäs skola: Tora Wahlström och
Börje Forsberg, Tullingsås skola: Barbro Larsson, vid Tmsala
Alanäsets s

Alstergren,
skola: Marianne Danielsson och Svaningens skola: Anders av stort skåp, buffé, SIOI1 b0l'Ö Och 12 SI0lf- Smlßm
Sundberg. Som timlärare i slöjd vid Strömsunds och Ulriksfors klädda med äkta buffelhud. av CXPGTI Väftlßfd till 10-000
skolor samt
John Blomq

kola: Birgit Eriksson, Bredkälens skola: Greta Mlsalsmöbel
Hillsands skola: Annie Kristiansson, Siljeåsens äkta Gripsholmsmöbel handgjord i svart ek, bestående

samrealskolan förordnades Rebecka Ström och kr. Säljes mycket billigt p.g.a. flyttning. Aven takkronai
vist. mörk handhamrad koppar, specialgjord till möbeln, säl-

jes. Svar till
Kyrkoherde BERG

Prästgården Strömsund. Tel. 527.

Unga tjuviiri Ström bad polisen om lift
Att det kan ha sina sidor att lifta med polisman. om man inte

“' har rent mjöl i påsen, ck ett par strömsynglingar i 14-15-
årsåldem erfara på fredagen. De hade häromkvällen fått lift
med två polisman från Strömsund. Ynglingama åkte från
Tullingsås och till Hallviken. På fredagen träffades yngling-
ama och polismännen på nytt, nu under allt annat än vän-
skapliga fonner. Polisema hade nämligen fått kännedom om
att cykelstölder förövats i Tullingsås och Hallviken vid den
tidpunkt då ynglingama fatt lift, och man beslöt syna de två
nännare. Vid förhör erkände ynglingama såväl cykelstöldema
som inbrottet vid Esso i Strömsund för en tid sedan. Även en

del automatinbrott har de på sitt samvete.
Paul och Vera Carlsson med barnen: fr.v.

Anders, Christina och Tomas |_-“me

Helén har fått en syster
Födelsedag" Rut och Knut Karlström
50 år fylle
Högbynäs.

r den 31 ds jordbruksarb. Richard Svensson. Strömsund den 30 aug 1958
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Hembygdsföreningen ”vann” bil Rude
Högsta vinsten i Ströms hembygdsförenings lotteri, en Volks- Helén har fån Syster

wagen, trllföll lottenet. Vid dragning på söndagen utföll nämli- Rut och Knut Karlström
gen högsta vinsten på ett osålt lottnummer. Hembygds- Strömsund den 30 1958

föreningen gjorde dänned sin största vinst sedan starten. Med '

brljettmtäkter m.m. blev dagsnettot | runt tal 10.0()0 kr. Andra Succé mr Kn¿nn_Unn nå Yngves hemmnnhn
vmsten. en scooter. vanns av målannästare Ingemar Nomnan, An Yngve Gamlin inte är något (långt namn ¿ Snömsum gavs

Strömsund. Dragnmgen fönättades r anslutning till "Försva- bdägg för då Knänn_Unn gästade samhällen Det var inte bara

rets dag” på hembygdsgården. Demonstration av tuttga Va' alla svågtar. mostrar. kusiner o.s.v. som satt på första parkett

pe" °°h a"'"e" "ek°m'°°h ' Samband harmed talade °ve'f,Ste och jublade åt “den förlorade sonen”. utan hela vattudals-
RolfKjellin. Vidare gavs konsert av annémusikkåren från Os- befolkningen “ämne in ibifanen (iå Gamlin som tack för --gagn_

'?'S““d_- På kVä"°“ fö'Jd° °“ '“*f“S°"Pf°8f“'“ dä' "åßfa d“k- fym vw' av Karl Gerhard _ för minute: gestalmnde H.M.|<.

"ga amstef fra” Stade" medverkade' av Sverige - förärades ett stycke silversked. - Tänka sig va

pojken gått sta och blitt duktig, tyckte mostem på främsta

Dödsfall 4/9 |958 bänkraden. då Gamlin tillsammans med Martin Ljung fyrade
F. Slt0gSfakI0t'n Magnus Lögdbefg. SIt'ÖmSUnd., har avlidit. av sin Skojfñska ani||eri_ Det jönade sig Säken för Knäpp_

Han var född 1877 1 Månsåsen och yttade på 1890-talet till Upnen an besöka S"ömSund_ Mai hemmasonen Yngve Gam_

Strömsund. Eñer skogsskola ck han anställning som faktor i lin som en av de agerande behövde man inte befara an några

Görvik för Wifstavarf. För ett 40-tal år sedan slutade han denna stolar sm; tomma
tjänst och flyttade till Strömsund, där han köpte gården
Björklunda, och där han som den intresserade och kunnige NU när höstens alla radiopmgmm böjar, har

skogsman han var. ägnade sig åt en del privata skogsaffärer. Ni då radiomomgafen mppn-immad?

Om inte. sänd den med förtroende till oss.Vi utför alla
förekommande reparationer på kortast möjliga tid.

RADIO-CEHLINDER
Strömsund -Amaliagatan 8

Med vår 30-åriga praktik inom radioteknikens område

kan vi också garantera våra kunder 3 mån. garanti på

utfört arbete.

Om inte speciella fall föreligga. utföres reparationer

samma dag radiomottagaren inkommer. Tel. 183.

-11

En framåt herre 13/9 1958

inom restaurangbranschen har man i Strömsund i fonn av käl-
larmästare Folke Hopstadius. Det senaste hos honom är en

grillbar, där ataboma bereds tillfälle att spisa grillad biffeller
korv. Grands grillbar. som den heter. har förlagts strax intill

Magnus Lögdberg vid Björklunda i Strömsund

de första kvällama.
”Dansbil” slog runt i Häggenås - ickor skadades
Ett gäng ungdomar från Strömsund var natten till söndag med Uppsmsskrivning

Om en bilvurpa °eh _'°ta“_(vadd"i"g' som markligt "eg inte Trots att ämnet var något så lockande som att berätta om en

kravde någe' manmskohv' I en kurva mena" Qnsta och fotbollsmatch, var det en av de 10-åriga eleverna som inte

Grermnelgard ck de" lefange bdßrare" sladd Pa eden' körde förejöll belåten. Medan alla hans kamrater skrev så mycket

av vage" oeh sldg mm' Bde" rampdnerades mtah' takemyek' de orkade, satt han bara och bet i pennan. Då lektionen

tes in deh de av de fyra ungdomarna kastades dt i vägbanan' närmade sig sitt slut, skyndade han sig emellertid att rafsa
Två ickor, Ingeborg och Thyra Westerlund från Strömsund, ned några ord S¿ här “od de, ,- hans Im-a_.

måste föras till lasarettet i Östersund. Någon fara för deras liv --Regn Mmchen ,-ns,¿,-”d_ --

anses dock inte föreligga. De fyra ungdomama hade varit på

dans i Österåsen och var på väg hem till strömsundstrakten. Ti" pjanemj Samamtjänst (hjälp 5 hemmen)

Föraren höll hög fart - han själv säger att han tror att han höll 5 Su-Ömsumg med omnejd Önskas en ama| sama,-ite,-_

70-80. men ljuset på hastighetsmätaren var trasigt, så han är Någon ersättning kan på,-äkmm

inte säker. Polisen anser dock, att farten måste ha varit högre. Svar tm ¿e|_ |53_ gtfömsumj

Vid vurpan slängdes höger bakdörr upp - bilen var en gammal 5"-öms Rödakomkngs
Vanguard - och de båda ickoma och den ene grabben släng-

des ut. Föraren kastades bakåt i bilen och blev liggande på Strömsundsboilandstinget
golvet i baksätet. Ynglingama klarade sig i stort sett från ska- Elinstallatör Edward Bergdahl. Strömsund. ersätter riksdags-

dor. Ägare till bilen var inte bilföraren utan hans kamrat som man Nils Agerberg i landstingets förhandlingar under okto-
ännu inte fyllt 18 år. ber. när Agerberg skall vara FN-delegat.
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Slwgsbruksskolan i Vdgdalen

I

l

På samma gång som han känner det vemodigt att lämna Ström
och därmed den aktiva tjänsten. där han trivts utmärkt med
såväl kyrkoråd och kyrkofullmäktige som med alla andra
församlingsbor han på ett eller annat sätt ha nännare kontakt
med, känner han det dock som en lättnad att få lägga av den
mången gång tunga arbetsbördan och känna sig fri och obun-
den från tusende plikter. Som 70-åring tänker han nu börja
njuta sitt välförtjänta otium tillsammans med hustrun Sigrid.
och efter avslutad tjänst bär det iväg till Västerås. i närheten
av den trakt där han är uppväxt. Den 30 september är den sista
dagen som kyrkoherde i Ström.

Födelsedagar I9/9 1958

85 år fyller den 22 ds fröken Johanna Lidberg. Alanäset. Hon
är född i Alanäset. Hon har ha nötboskap och har bl.a. för-

Skogsbruksskola i Ström kl" ”S9 sörjt sig med att göra ost. messmör och andra mjölkprodukter
Ett gott initiativ för att ytterligare främja intresset för skogs-
bniket hartagitsiStröm. Det ärkommunen. som för ungefär suâ H d zzds h fr. F -. fo d. H rb.. k Född
200.000krlåtitiordningställadetnumeraoutnyttjade skolhuset rfy er en C au or mm ra m' a ac en'

i Vàgdalen ll" Skogsbmksskola' Den ska i första hand nyttjas och bodde i kortare tidsperioder i Vågdalen. Abborrviken och
för fonsämnngsskdan' men även vara avpassad att kunna ta Borgvattnet Till Harbäcken flyttade familjen år l9l9 och där
emot äldre elever samt skall under varierande tidsperioder ' '

upplåtas går skogsvåfdsstyrelsen' Li_k"ande Skolor llllstidi' och före dess bildande var han anställd vid dåvarande
gare bl.a. | Lit och Oviken. Förutom rnkvarterrngsmöjlrgheter Hammerdals Vägtörening
för elever. rnryms även två lararbostäder r anlaggnrngen

som hon sedan sålt.

i Ramsele socken. men kom med sina föräldrar till Ström år l9l l

har han sedan dess bott. Han arbetar vid vägförvaltningen.

Skogsbruksskolans läge är idealiskt ur undervisnings- vi de
synpunkt. Kommunen har skogsskifte intill och skogs- g

Traktorförare Ame Högberg. Tibro. med maka Inga. född Jöns-
beståndet är Synnerligen varierande' son. Strömsund. och traktorförare Uno Öhnström. Stugun. med

Gösta Fritzon läraren vid Nils Grönlund
skogsskolan skolans tillslçvndare

Avgående kyrkoherden: ”Häri Ström står kyrkan stark”
“Att kyrkans situation skulle vara dramatisk just nu. den tan-
ken vill jag inte acceptera. Då kan man hellre säga att situatio- Astrid och Uno Öhnström
nen är intressant. Åtminstone vad beträffar Ströms pastorat.
Här har församlingsboma en positiv inställning till kyrkan och Sffülßud Å lll' Vefll Ollmelldlllß
dess afbe[@_ Qch är pfästens an vägleda nuds- fOlb0llCnS 5 NOI'l'8.|äl11IlaI'ld. S0m DU ål' SlUlSpCl8d. AV l8
människan till en mer levande gemenskap med Gud inte någon Sllelade malellef llel' men Vullllll l 7- l dell Slsla Ûmgållgell 5Pe'
påtagligt svår uppgift” Det är kyrkoherde Gunnar Berg som lade man Ulldmbdlegel Kexås med l9_0- Hamid" Vall" mel
har denna syn på kyrkan och det andliga livet i Ström. Han Faxebygdell med 2“l dell leg Slå därmed ldfbl dessa l lebellell
säger. att han är på det klara med att nutiden kräver skarpare Och Slulade 50m "ee-
sjgnalef från kyrkans Qm allmänhetgn Skal] ]y5[fa_ och B-lagl 6 gål' däfCm0I lille I SCHÉISIC m3IChCI'l

menar att det kyrkliga arbetet måste intensieras ibland. D.v.s. lämde man W-°- llll Häggenås- l-dgel llgßef femme l lebelle"
kyrkan måste arbeta också med nya former. och inte endast med 9 Vlnlef Och ll föfllßlef-
hålla fast vid gamla medel för att nå nutidsmänniskan. Han
hade dessförinnan verkat som kyrkoherde i Åre i l0 år. och Värdefullt innehåll?.'
tidigare som komministeri Linsell. Men i Ström har han varit Häromdagen stal inbrottstjuvar ett kassaskåp i en metodist-
verksam de senaste l3 åren. och nu känner han sig som kyrka i Missisippi. De hade, uppenbarligen med stort besvär:
strömsbo fast han inte härstammar härifrån. Han har vuxit sam- lyckats bara ut det och sedan sprängt låset. Skåper innehöll
man med bygden. som han dock om några dagar lämnar. 300 predikningar.

maka Astrid. född Jönsson. Strömsund. Vigsel i Frösö kyrka.

l0l



Födelsedagar
50 år fyller den 24 ds buss-
ägare ElofSjöberg. Öjam. Han .

är född i Älghallen. och där
var han bosatt till l950. då
han yttade till Öjam. Sedan

ett 20-tal år tillbaka har han
haft busslinjen mellan Öjam
och Strömsund och har plikt-
troget varje dag kört bussen

de 30 kilometrama tur och re-
mn Elqf.S)'öberg

Födelsedagar 23/9 l958
50 år fyller den 26 ds lantbr. Artur Blomgren. Ringvattnet.
50 år fyller den 26 ds skogsarb. l. A. Lundgren. Ringvattnet.

Högbynäs får ny skola för 300.000
Vid sammanträde på onsdagen godkände Ströms skolstyrelse
nu föreliggande ritningar för ny folkskola i Högbynäs. Skolan
kommer att kunna ta emot ett 60-tal elever men skall vid behov
kunna byggas ut ytterligare. Byggnadsarbetet beräknas komma
igång första halvåret l959.

Ströms skolstyrelse tackade Stig Lander
Överlärare Stig Lander avtackades av representanter för skol-
styrelsen. realskolan och anställda vid skoloma i samband
med onsdagens skolstyrelsesammanträde. Hr Lander lämnar
vid månadsskiftet sin tjänst som överlärare vid Ströms skolor.
Skolstyrelsens ordförande, boktryckare Sixten Fjällgren,
tackade på styrelsens vägnar för den insats överläraren gjort
inom skolväsendet i Ström, och rektor A. E. Nordberg för real-
skolan samt Gunhild Karlsson för de anställda.

Äuzsnzk kg 7:80
|uM1v|ADoxBRiNGA kg 4:70
Nonsk FETSILL, 4 kg hink u=-
SALT FJÄLLFISK 7:-
FÄRSK FJÄLLFISK 6=-
SVECIA lagrad kg 5:80

Nilsson & Wassdahl

Strömsunds munleipalsamhalle
har fått regeringens tillstånd att låna 50.000 kr för anläggande
av gator inom samhällets stadsplanelagda område.

Strömsgården har invigts
Det nya ordenshuset i Strömsund invigdes på söndagen i
närvaro av bl.a. ordenschefen riksdagsman Gunnar Engkvist.
Vid invigningen deltog vidare ett ertal kommunala represen-
tanter samt representanter för ortens föreningar och institu-
tioner. Strömsgården blev namnet på godtemplamas fömäm-
liga anläggning, som vid det här laget varit i bruk någon må-
nad och besökts av de flesta strömsbor. Bortåt 200 personer
var inbjudna till invigningsfesten.

Sex lägenheter byggs
Ulriksfors och fångvårdsanstaltens personal kan känna sig
lugna. Bostadsbyggandet på orten sätter igång vilken dag
som helst. l första etappen byggs sex lägenheter. medan de
övriga 10 lägenhetema färdigställs under l959. 8.000 kr anslogs
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att användas till monteringsfärdig, flyttbar stuga åt Johan Berg
d.ä. i Vågdalen. Berg får sedan hyra stugan. Ett tidigare beslut
om att försälja Näsets gamla skola återtogs på förslag av

kommunalnämnden. lnom socialnämnden pågår en utredning
huruvida skolbyggnaden. eer nödvändig ombyggnad, kan
användas som provisorisk förläggning för pensionärer.

Johan Berg d._v. och dä.

Hungriga tjuvar i Strömsund
De två. förmodligen hungriga tjuvar. som härom natten bröt
sig in i korvkiosken vid Storgatan för att lägga beslag på en

burk korv, blev nog något konfunderade efter stölden. l stället
för en burk korv tog de nämligen en ketchupburk, vilket man
får fönnoda inte var tjuvamas avsikt. Något utöver ketchup-
burken stals inte.

Dödsfall
Lantbr. Albert Strömstedt. Alanäset. har avlidit i en ålder av 66

år. Han var född i Lövvik, Tåsjö. Redan som l0-åring yttade
han med sina föräldrar till Alanäset, där han sedan förblev
bosatt. l Alanäs gamla kommun var han ledamot av kommu-
nalfullmäktige. kommunalnämnden och taxeringsnämnden. l
Alanäs kyrkofullmäktige var han fortfarande ledamot vid sin
bortgång.

Stor JA-majoritet för kvinnliga präster.
Lunds nej-teologer lämnar statskyrkan?

Postbusschauörerna i Ösd och Ström bildar ny avdelning
Ett 50-tal postbusschaufförer från hela länet hade på fredags-
kvällen samlats i Medborgarhuset i Hammerdal. Vid mötet, där
ombudsman Evert Andersson, Stockholm, var närvarande,
beslöt man om delning av gamla Svenska Postmannaförbundets

avdelning 55 Umeå, till en ny avdelning kallad l 13 Östersund.
Till styrelse valdes: Einar Karlsson, Östersund, ordf., Gustav
Modin, Strömsund. v.ordf., Herbert Ottosson, Östersund, sekr..

Elon Sjödin, Strömsund, v.sekr. och Rune Lögdberg, Ström-
sund. kassör.

Födelsedagar l / I 0 l958
75 år fyller den 3 ds änkefru Märta Lysén, Svaningen.
80 år fyller den 4 ds fru Anna-Stina (Kristina) Jonsson. Havs-
näs. Jubilaren och maken Hans Jonsson bor numera på ålder-
domshemmet i Havsnäs..



Vigde
Diligensförare Åke Melander. Strömsund, och småskollärar-
innan Barbro Strömgren. dotter till f. köpmannen Erik Ström-

gren och hans maka, f. Molin. Hillsand. Vigseln förrättades på

lördagen i Frösö kyrka av kyrkoadjunkt Torsten Åström.

de rätta måtten. måste planens ena höm utfyllas med 40-50
kubik jord. Den detaljen skall också klaras av. innan det fryser
till. ty har man fått ett NM-arrangemang. så tänker man inte

fuska ifrån sig. En ordentlig landbana på 333 meter skall bjudas

Norrlands skrinnardamer.

Barbro och Melander

Dödsfall
Fm Gunilla Lööf. änka efter lantbr. Zakris Lööf. Älghallen.

avled på tisdagen efter en kon tids sjukdom. Hon var född i

Henningskälen l88l och hade bott i Älghallen sedan hon

gie sig omkring sekelskifiet. Hemmet och de tio bamen hade

hon ägnat en mycket god omvårdnad.

Strömsflickor åtalade för hotellsmltning
Två ickor från Strömsund. bägge i 20-årsåldem, besökte i

somras Sandviken under en semestertur. De hade liftat från
Tyskland, och väl komna till Sandviken var deras gemensamma

kassa endast l0 kr. och de fann då för gott att smita från

hotellräkningen lydande på kr 15:40.

En byggmästare från Strömsund dömdes till 35x4 kr för att han

uraktlåtit att till statsverket redovisa innehållen källskatt till
ett belopp av l 5.626 kr. l 5x l 0 kr bötade en strömsundsbo som

på Risselåsvägen krockar med en annan bilist.

Stignnarkurs i Strömsund
För att ytterligare främja det redan tidigare relativt goda

orienteringsintresset i Strömsund. planerar orienterings-
sektionen inom IFK att någon gång under senhösten anordna
en kurs. Ledare och instruktörer vid kursen skall vara Bjöm
Hjortling och Stig Abrahamsson. Den senare har nyligen ge-

nomgått en ungdomsledarekurs för orienterare i Bosön. Trots
att orientering är en rätt nyupptagen idrottsgren på lFl(
Strömsunds program, kan man mönstra ett slagkraftigt gäng

när så behövs. F.n. firms ett IS-tal aktiva.

Landbana klar till ”Flatas” NM för damer
IFK Strömsund har fått Svenska Skridskoförbundets välsig-
nelse beträffande arrangerandet av NM för damer, och till detta

evenemang skall en landbana stå klar. Men för att den skall få

Jehovavittnen har konferens i Strömsund 4/ l 0 l958
l75 jämtländska och västemorrländska Jehovas vittnen inva-

derade på fredagen Strömsund och nyinvigda Strömsgården.

där man samlades till en konferens anordnad av sällskapet

Vakttomet. Samtliga l75 vittnen kommer att besöka familjer i

Strömsund med omnejd och inbjuda till ett offentligt föredrag

som har titulerats "Guds rike härskar - är världens ände nära'?"

Fredagens program inleddes med hälsningsanforande av hr

Jack Pramberg, sedan följde biblisk undervisning.

Bonäsets 200-årsjubileum glad och trivsam högtid
Bonäsboma har tumme med väderleksgudama. Trots att him-
len var gråtfärdig, då det var dags för det stora 200-årskalaset

på söndagen, så grät den inte. Det var alldeles tom. Men firan-
det blev däremot inte tom och tråkigt. Tvärtom. Nännare 200

personer hade styrt färden till Bonäset för att vara med på

högtidsdagen. Komminister Lars Lövsund höll gudstjänst i

Gammelgården (byns äldsta?) på Gölin Isakssons hemman. och

sedan var det dags att låta inviga minnesstenen. Folkskollä-
rare Harald Larsson, Strömsund, svarade för högtidstalet och

han gav på ett intressant sätt en historik över byn. Eñer serve-

ring och underhållning berättade Maria Hallström bygde-
historier. Till allas fömöjelse avslutades dagen med dans på loge.

Invigning av minnesstenen i Bonäser

Strömsunds fotoklubb
hade på måndagen fototräffpå Turisthotellet. Karl-Enar Wik-
lund visade en serie färgbilder från en resa till Sicilien. Vidare

fick medlemmama resultatet av en fototävling som pågått un-

der sommaren. Enligt juryns bedömning blev resultatet: l ) Nils-
Gösta Nilsson. 2) Paul Åkerman. 3) S. Persson. 4) Göte Jöns-

son.

Ströms-gården - Pelarsalen
Lördag kl. 21-01.

rNvrGNrNcsDANs medAm EwAr.ns

6 GLADA GODTEMPLARE
Omkring kl. 23.00 Scenprogram.

TEATERLOKALEN söndag kl. l 5

Familjeunderhållning
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Dödsfall
Fru Kristina Olsson, f. Persson. änka efter snickaren O. Ols-
son, Egna Hem, Strömsund, har avlidit i en ålder av 89 år. Fru
Olsson var född i Risselås och ingick sitt äktenskap l893. Tio
bam har hon fött och fostrat.

Födelsedagar

Dödsfall
Kyrkoherde Gunnar Sällvin, Tuna, Medelpad, har avlidit efter
en tids sjukdom, endast 57 år gammal. Han var verksam som

komminister i Ström l 933-l 947.

Vigde
Rättaren Kurt Anton Henriksson, Strömsund, och Rut Inge-

80 år fyller den 13 ds änkefru Anna Persson, Hansjön. Hon år gerd Larsson, Uppsala, bördig från Vattlångsdalen. Vigseln
född i Tåsjö. Efter giftermål flyttade hon till Harrsjön. Änka
blev hon som 30-åring och stod då ensam med tre små bam.

Påven Pius Xll har avlidit.

Strömsund förstörkeri fot-
boll
IFK Strömsund har som be-
kant med bred marginal vun-
nit fotbollens non'a serie, div.
V, och kommer således att
nästa år spela i div. IV. Man
har redan börjat se om sitt
hus inför den hårdare serien

man kommer till, och omkring
den l0 maj nästa år är tre ny-
förvärv spelklara.. Enligt upp
gift är det Reinhold Rhodin,
Hammerdal, NilsGeorgG1'ön-
lund, IFK Lit och Rolf
Lel-lonbelg* Ramsele' Reinhold Rhodin

fönättades på lördagen i Hannångers kyrka.

Fabriksarb. Valentin Emanuel Bergström, Gudmundrå, och

Anna Persson, Gärde, Ström, vigdes i komministergården i
Ström-sund av komminister Lars Lövsund.

Skogspraktikant Karl Gunnar Olausson och Anna Lilian Pet-

tersson, Strömsund, vigdes i komministergården i Strömsund
av komminister Lars Lövsund.

Strömsundsbo blir afrikan
Margit Brännlund, som i sju år förestått EFS:s gäst- och vilo-
hem i Strömsund, reser inom den närmaste tiden till Afrika,
nännare bestämt Kidugala i Tanganyika, på Stiftelsens mis-
sionsfält dänite. Fröken Brännlund har av EFS:s styrelse kal-
lats att förestå ett bamhem för missionäremas bam. Man kan

nännast kalla det för ett skolhem, då missionäremas bam från
de olika, avlägset liggande stationema, måste in till Kidigala
och gå i skola där. De måste då ha någonstans att bo och
någon som tar vård om dem. Det är nu den uppgiften fröken
Brännlund ska ta sig an.

Sven Mattsson lämnar Flata förY/Waplan
Flldelsellllg" l l/ lo l958 Mattsson har varit i Gaza men väntas hem i dagama. Han har
75 år fyllel den l3 ds 'l°llall llellS"Öm~ Stlömsulld' Hall är överraskat ishockey-Jämtland med att i vinter svika sina klubb-
född i Österfämebo i Gästrikland. l yngre dagar arbetade Hell-
ström i kolgruvor, inte bara i Sverige utan även i Norge och
Spetsbergen.
50 år fyller i dag fru Greta Andersson, maka till droskägare

EinarAndersson, Strömsund. Hon är född i Genvalla men kom
efter giftemiålet till Strömsund l939.
50 år fyller den l2 ds lantbr. Erik Göransson, Espnäs.

50 år fyller den 12 ds jordbruksarb. Karl Lindqvist, Ström-
sund. Han är född i Häggenås men kom till Strömsund i slutet
av 30-talet.

kamrater och i stället ägna Ytterån/Waplan sina tjänster som

puckare.
Fler övergångar: Rolf och Tage Waldemarsson, Yngve Jo-

hansson samt Leif Oscarsson går från Strömsund till Ulriksfors.

Björnen har rivit Ãspnas sista får
Ãspnäs har under den senaste månaden haft besök av björ-
nar. Dessa besök har kostat hemmansägaren Per Ehrs tre av

hans fyra får. Det fjärde fåret lät ägaren avliva häromdagen.
- Det är lika gott att sluta upp med fåravel helt, säger Ehrs.

Bjömen låter inte bli dem. Äspnäs är en av de platser, som
drabbats hårdast av bjömar under de senaste åren. Man räk-
nar f.n. med att ett l0-tal bjömar nns i skogama kring byn. De

får, som nu rivits, var de sista kvarvarande i Ãspnäs. För några

Kommunalfullmäktigevaleti Ström
H: 469 röster, 5 mandat (=); C I 564 röster, 5 mandat (=); F: 395
röster, 4 mandat (=); S: 2.653 röster, 26 mandat (+l ); K: l röst, 0
mandat (-l ).

Valda för högerpartiet: Jonas Persson, Strömsund, Måns Erik
Espmark, Äspnäs, Mattias Jonsson, Täxan, Edvard Bergdahl,
Strömsund, Anna Espmark, Ãspnäs.
Centerpartiet: Per Johansson, Gubbhögen, Erik N. Eriksson,
Risselås, Svante Svensson, Strand, Bojan Holmen, Ulriksfors,
Wilhelm Näsström, Alanäset.
Folkpartiet: Georg Örjebo, Strömsund, Sixten Näsström, dzo,

Erik Hemmingsson, Tullingsås, Per Tejbo, Strömsund.
Socialdemokratema: Sigfrid Jonsson, Strömsund, P.M. Jöns-

son, Tullingsås, Nils Strömgren, Alanäset, Artur Mattsson,
Ulriksfors, Valdis Holm, Öhnsundet, Erik Adolfsson, Ström-

år sedan revs ett -30-tal får, och tidigare har bjömbesöken kos- sund, Hugo Persson' Ringvatmet, Sixten FJ-ängren, StrÖm_

lat ßf Vld llllfällen. hal' n0g en får sm O E.  , Pam Per San1u_

blivit bjömrivna. Aven en häst har måst avlivas, sedan den
jagats av bjöm.

Rltile
Vår son Jan

Birgit och Bertil Magnusson
f. Aronsson

Strömsunds BB den 13/ l 0 l958
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elsson, Gubbhögen, Bror Nilsson, Strömsund, Birger Källberg,
Havsnäs, Valdemar Rungdal, Svaningen, Victor Andersson,
Strömsund, John Forsmark, Hösjön, Axel Jonsson, Harrsjön,
Gerhard Hansson. Öjam, Amold Nyman, Högbynäs, Bendikt
Johansson, Strömsund, Leo Eriksson, Lövberga, Malte Gradin,
Harbäcken, Alvar Jonsson, Ulriksfors, Anders Bäckström. Hills-
and, Hilding Amundsson, Strömsund, Gösta Hansson,
Tullingsås.



Födelsedagar tas på bästa sätt, eftersom vi är tillsatta för denna uppgiñ. Vi
50 år fyller den 17 ds 'u Lydia Mårtensson, f. Blom, maka till beklagar även den halvårslånga väntan, som en del av hyres-
lantbr. Jöns Mårtensson, Strand. Hon är född i Frostviken. gästema har åsamkats. Sedan en väsentlig sak: Bostadsbris-

ten är fortfarande kännbar i orten. Att kommunen hjälper till att
llddeleedeßlll' l7/ ld l953 avhjälpa problemet är inget självändamål, det kan var och en
75 el' fYllef den 20 de lembf- Emll Slödl- -ldnsgåfd» 5ïfÖl11~ förstå, och att det dyker upp problem ibland är naturligt."
sund. Hans vagga har stått i Lilltensjö, Ramsele, men när han
var fyra år. flyttade femlllell däflffån- Under ell lölld av ål l 50 år fyller den 21 ds brevbärare Tore Jönsson, Strömsund.
seklels bölïlall verkade han 5°"l arbetsledare °ell llllllllllllßs' Under många år har han tjänstgjort vid postverket. idrotten
ldllmell- l9Û8 ÖVelElel< llellllll llmmefkdmlllg med eglle lläslef- har alltid legat jubilaren väl om hjärtat, och hemmaklubben
vilket arbete han sedan utökade till jätteformat. Under en lång ||=K ägnar han fortfarande sina tjänster. I yngre dagar var han
följd av år körda han med anda upp till 10 a 12 egna hästar aktiv idamsmah och har hia. fan gaidmafkai i aiimah idran.
unna i ndnalannlanda al1tfakI<=fförKramf°rS AB=sfaknins- För appafffahde kiahbarbeie inom ii=i< shömsahd har hah
Bekymmer mr Taxi erhållit Jämtland-Härjedalens förtjänstmedalj i silver.

Kommunalnämnden i Ström hade vid sitt senaste samman-
träde bl.a. att ta ställning till en skrivelse från Taxi i Strömsund.
Droskägama framför sitt prekära läge, som uppstått framför
allt genom den ökade privatbilismen och hemställer därför att
taxi anlitas i högre grad av kommunen, än vad som nu är fallet.
Härigenom skulle verksamheten underlättas betydligt, säger
droskägama, som också påpekar, att taxistationen i annat fall
eventuellt måste upphöra. De flesta av kommunens tjänste-
män håller sig med egen bil och får vid tjänsteresor betalt efter
betydligt lägre taxa, än vad Taxi tillämpar. För kommunen blir
detta givetvis mycket billigare.

Födebedagar i

80 år fyller den 2l ds fru Gunilla Svanberg, Södra Öhn. Fni l

Svan ärfödd ' F' ttri t, men d t'll Södra _

Öhndeärlghon sedenilinenrïingilck äkten:'l::p.e som ung I Tore Jonsson och sveneülk Rosenberg

Egna hem i Strömsund blev 4.000 krdyrare än beräknat Tellåerllllldl l:lllllll_ k d , d _ I I

De l9egnahem, som hållerpå och delvis har uppförtsiStröm- Me g lllldll e_dplll dela e Slg_ ledlellnllesseldde d _
sund har kommit i blickpunkten för onsbomas intresså De mänheten Strömsund med omnejd over biljettema till de sex
åtta borgensmännen kan knappast undgå att råka ut för känn_ föreställningama i Strömsgården. Första föreställningen,

bara ekonomiska förluster De hade vid ett tillfälle under ßrra Cllldlspllllsessdll' som gavs på fredagskvällen blev deksd ell
- - l ' ' 'd' rf ' S ' d. I låret sknvit på för 70.000 kr åt entreprenören, för att denne Sdeee l del ll lgdle ledle dlllgdh lldlrslll; k llle ell :äs

skulle kunna fu|lföl'a den b ation han åta it si för kom- sldd ell llppellllgd l dell sldld de vde ld d d ell' de eJ Yggn 8 8 - . -räkn- A b ds - k -H mkri 690000 intresserade som inte löst abonnemang ångrade bittert detta.munens_ ing_ n u summan uppgic ti o ng D bl å d fö' G d I h H S

kr.lma_| månadiårsammanträdde borgensmännen och skrev e ev sl ell e llldll l d lelllll dl dfels e el lldms'
å yner are bor en ml en icke recisem belo Kommu gårdens teatersalong, som vanligtvis anvands som biograf,

P 8 8 P PP- ' .
I d 'dm d RM J hk I- ._ har modem scen och goda utrymmen för artistema. Dessana nämn enso ran e önssonoc ommuna ingenjör h kså b be h fm d k_l

Elmar Östberg beklagar båda det läge borgensmännen hamnat dde de eld lem lm sega de ppeld "es sele l l dvel
i, men betonar att någon påverkan från kommunalt håll inte del gddd llllymllle dell dell kdlllfdll' sem eleldds dem'
skett. “Att kommunen antog byggmästaren ifråga som entre- md*
prenör, trots att han var så eller så mycket lägre än de andra Vår son Måns
anbudsgivama, var väl rätt naturligt, då det är praxis, att det Eva och Åke Myrén
lägsta anbudet skall antagas," framhåller de. "För övrigt vi- f_ Månsson
sade det sig vid prövning av anbuden, att endast det lägsta Strömsumis BB den 20 okt 1958
anbudet låg inom den beräknade kostnadsramen. Då bygg-
mästarens tidigare vandel var acceptabel, och då han dess- Födelsedagar
utom presenterade godtagbar borgensförbindelse, ansåg 50 år fyller den 24 ds fru Lisa Wikander. Strömsund. Hon är
kommunalnämden, att hans anbud kunde antagas. När det i född i Ãspnäs, där hon också bott tills helt nyligen,
vintras blev uppenbart, att byggmästaren inte skulle kunna
fullfölja entreprenadåtagandet utan ackord eller friskt kapital- Ströms frivilliga beßlsutbildningsförening
tillskott, upptog han förhandlingar med berörda leverantörer, har hållit årsmöte. Styrelsen omvaldes och består av: Edvard
vilket resulterade i en överenskommelse mellan dessa parter. Bergdahl, ordf., Håkan Ekman, v.ordf., P.U. Holm, sekr., Sven-
Ofrårikomligt är att husen är rejäla, rymliga och med mycket Erik Rosenberg, kassör och Bror Eriksson, materialförvaltare.
god kvalitets- och inredningsstandard. \fi beklagar situatio- Revisorer: John Lindqvist och Tage Månsson. Årsmötet be-
nen för borgensmännen m.., men vi finner det naturligt att för slöt, att en kurs i radio och telefoni samt en i min- och spräng-
vår del först och främst se till att kommunens intressen tillvara- tjänst skall anordnas i höst.
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_ Stonn drabbar teletraflken
Strömsund med omnejd! Den kraftiga blåst, som härjade i norra Jämtland på onsdags-

Hämied får jag meddela att jag från den l5 oktober överlåtit kvällen bröt av en rad telefonstolpar på linjen Gärdnäsbyn-
min rörelsei Strömsund till köpman Bertil Berglund i Ström- Lidsjöberg. Praktiskt taget hela Frostviken och stora delar av
sund. Sarntidigt som jag tackar ärade kunder för den tid som västra Ström, bl.a. Svaningen, Lidsjöberg, Hansjön, lnviken
gått. önskar jag att samma förtroende som jag fått erfara, och Lillviken är ioralisoleiade beträffande ieletraken sedan
måtte k0mma min eerträdare till del. måndag. Telekommissarie Gösta Nilsson, Strömsund, omtalar

PERSSONS CYKEL & SPORT -Jonas Persson att han hittills fått rapport om l4 fel. Ytterst viktiga samtal kan
Hänvisande till ovanstående ber jag få meddela, att rörel- dock expedieras över Trondheim, men man får då räkna med
sen kommer att fortsätta i samma utsträckning som tidigare, lång väntetid.
och så hälsar jag såväl gamla som nya kunder hjärtligt väl-
komna Boris Pasternak, författaren till ”Dr Zjivago”, valdes till

BERGLUNDS CYKEL_ & SPORTAFFÃR 1958 ÖIS Ilbelpflsllglré l lltlerltllr. Tvßlßlllll Om Illll får
Bert" Berund komma och ta emot priset. Ryska författarföreningen tog

till storslaggan mot svenska akademin och har även utstött
författaren ursamfundet. ”Valet en provokatlon, underblåser
det kalla kriget mot Sovjet. Pasternak pånyttfödd Judas.”
Boken avfärdas som ett obetydligt och värdelöst arbete.

Födelsedagar
' 80 år fyller i dag lantbr. Viktor A. Bergvall, Alanäset. Han är

~ född i Överammer, Ragunda. l unga år kom han till Alanäset
och var där i många år affärsman, imian han bytte yrke och
blev jordbrukare. Han har haft mängder av offentliga uppdrag
och varit en förgrundsgestalt i det kommunala livet i Alariäs.

I-'olkpartivlnst i Strömsunds municlpalval
Resultatet av municipalvalet i Strömsund blev att folkpartiet
erövrade ett mandat från socialdemokratema, och högerpar-
tiet besätter 7 platser ( l 65 röster), folkpartiet 6 ( 123 röster) och
socialdemokratema 7 platser ( l 6] röster).
Valda från högerpartiet: plåtslagarmästare John Nyström,

_ eiinsaiiaidf Edvard Bergdahl, fm ingrid Hagennafir, aim rdRymllngar från Ulrlksfors försvann på trampdressin P .ä ästa Sti Hedbe 'ds edsi S d_

Två straffångar avvek på onsdagskvällen från fångvårdsan- ms erssond gm re g rg'gu m gge un
. . _ . ing och lantmätare Gunnar Fahlén.

stalten i Ulnksfors. Rymningen upptäcktes av personalen vid Folkpmier Skogsmäsme Per Te-ibo köpman Holger Lund_
22-tiden på kvällen. lntemema, som båda avtjänade straff för ström kanšlibmädet Hadar Dahnm; folkskonämre Anders
grov stöld, hade nyligen kommit till ulriksforsanstalten från ett ' . ' .

at mn el und tt tals tt kl h Rome, källannästare Nils “filhelmsson och lärannnan Elsa
ann g se. e a e s e parcy aroc e p- Strömberg

d'°“i.“ i "“"“"°°“' °°h d°' ä' ”““°l"“ “F 'Y“"?““"“' ff' d° s 'did mi km ma; s'ui<i<assei<assdrAi disiiassdn nksdd S-oci e o e j g , g
mlglglï' Påtcšk|l;:;::f::;?rdïSf:: stzuonen Iaggïggâená man Sigfrid Jonsson, boktryckare Sixten Fjällgren, vaktmäs-

e as y oc sa rymm p _

trampdressinen. Denna har ännu inte påträffats. Troligen har :Te KÃ?f.:c?àI:hmlss°n':àg:l:Täst?rt:å}hå' Anåšzllåx' Överpos
rymmama valt att åka i riktning mot Östersund. Um om oc S l ams for an'

Ur länsstyrelsens handelsregister:
DWW' 24/101958 J. E. rhdnibefgisndmsirdminun ainnaiidim bdkmnngs-och
Fröken Amanda Kristina Johansson från Östra Havsnäs har aärsjuridisk byrà under ñrma Bokmrings & Aärsjumsk

avhdn 66 år gammal' byrå, Einar Thomberg med postadress Strömsund.
Maj-BrittAstraline Claesson i Ströms kommun ämnar idka han-

De" “'"'kÜg'_' lffmfkånn sfröm delsrörelse under finna Nya Blomsterhandeln, med postadress
hade ett högtidligt inslag i sitt årsmöte i Strömsgården. 10 av box 74, Su.ómSund_

lottoma erhöll silvermärken och förtjänsttecken. Ur kårens
verksamhetsberättelse framgick, att medlemsaritalet är 167, Vid tinget: Flngelsetl Ulriksfors tråkigt, ansåg rymmare
därav sju tillhörande Bonäsets lottagrupp. De två i förra veckan förrymda ulriksforsintemema stod på
De lottor som erhöll silvennärket var Gertrud Andersson, Ka- onsdagen åtalade vid tinget i Strömsund. De båda motiverade
rin Andersson och Anna Hansson. Förtjänsttecknet fick Märta sin rymning så här: "Vi trivdes inte helt enkelt. Ulriksfors-
Hemmingsson, Evy Olofsson, Ebba Risselbom, Olga Ross, fängelset är för tråkigt och arbetet är ännu tråkigare. Alla an-
Gunvor Svanström, Anna Wiik och Ingrid Zakrisson. dra fängelser vi varit på är skojigare.” Männen har tidigare
Styrelsen ck följande sammansättning: Stina Olofsson, ordf., gjort sig skyldiga till otaliga förseelser och dömdes nu till 6
Karin Larsson, v. ordf., Ruth Eveland, sekr., Anna-Greta Hans- månaders straffarbete. De hade efter rymningen den 22 okt. i
son, v. sekr., Anna Hansson, kassör, Märta Eriksson, v. kassör, år hunnit med att göra inte mindre än 8 brott, innan de greps
Tora Olsén och Greta Berg. efter ett par dagar.
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Födelsedagar Kommunalnämndens rapport rörande kostnadsskillnaden
50 år fyller den 2 nov. jordbruksarb. Uno Ytfeldt. Havsnäs. mellan ved- och oljeeldning i vissa av kommunens fastigheter,
75 år fyller den 2 nov. f. rättaren Aron Wahlström, Alanäset. med tanke på sysselsättningsbehovet inom kommunen, be-
Han är född i Backe men kom omkring sekelskiet till Alanäs. handlades och fullmäktige beslöt. i enlighet med nämndens
där han sedan dess bott. Han har tidigare varit engagerad förslag. att ännu inte övergå till vedeldning.
inom det kommunala arbetet. Bl.a. har han varit ledamot av
fattigvårdsstyrelsen och skolstyrelsen. Under en lång tids- Vi
följd arbetade han inom skogsbruket och var även en tid
ottningsfönnan åt Kramforsbolaget. garanterar

Rekordsnabbt arbete . . . högst
En veckas leveranstid
Naturligtvis sakkunnigt arbete
Av eller under tvättrnästarens ledning
Slå en signal på tel. 625 - vi hämtar
Tvätt även i utbyama!

Maskinparken modemiserad. Tvättstuga med stor
kapacitet. Ordinarie turer till Hoting över Bredkäls-
flon, Lillviken till Lövberga.

Tvättstugan öppen måndag-fredag kl. 08-16.30,
lördagar kl. 07-13.

l-'ön BADANDI-:
Ypperlig bastu (herr- och damavdelning).
Rymlig modem simbassäng (6x I 2 meter).
Karbad (vid beställning).

Anon Wahlström

Badstugan öppen fredagar kl. 16-19.
Municlpalskatten i Strömsund 1:90 3/ll l958 lördagar k|_ 14-13,

W-';S"f.lS'°'“¿“%°"* Strö-M W °°'- Badvarvl s en r an a es. rs age , som a an-
ssrar på 206.732 kr, gbdltandas och ntdsbltsnngan faststall- m“°““'g°"' STRÖMSUND T°'°f°“ 625
des som tidigare till 1:90. Fullmäktige anslog 3.300 kr till den
bekvämlighetsinrättning som är under uppförande. Tidigare Ungdomsltlubb bildas
finns 10.000 kr reserverade. Bekvämlighetsinfittningen blir i gatuhomen, och slut på motorsmattret nattetid blir det i
förlagd till f.d. Sagabiografen. Lokalema får disponeras hyreS- Strömsund, om de ungdomar som tagit ett friskt initiativ med
fritt under närmaste 12-årsperioden, varför munieipiet endast att starta en ungdomsklubb lyckas i sin sak. Ungdomama sat-
svarar för driftskostnadema. Nämnden föreslog att ett av full- sar närmast på att med kommunens hjälp fä till stånd en ung-
mäktige upptaget lån om 50.000 kr måtte få avsättas till domsgarrl Gården een klubben skall heta “Ungdomsgården
investeringsfonden. För anläggande av vissa gator inom sam- Fyren", Bakom initiativet star närmast Gunnar Axelsson och
hållet anslogs 60.000 kr. Ny medlem i munieipalnämnden. i LeifEive Reijto. Två förberedande sammanträden har hållits,
Slållel för Malt ÅHÜCYSSOU, S001 V)'lï3l. blev Alfred Tllm- och intresset bland ortens ungdom har visat sig vara stort.

Ströms kommunalfullmäktige: Ingen övergång till ved f. n.
Fullmäktige fastställde utdebiteringen till l l : 18. vilket innebär
en sänkning med 5 öre. Staten balanserar på 5.852.100 kr. Samt-
liga specialstater godkändes. utom förslaget att 500 kronors
subventionering till egnahemsbyggare skulle slopas. Fullmäk-
tige beslöt i stället att låta göra en utredning i saken, samt
avsatte 20.000 kr i staten för ändamålet. Av utgiñspostema
kan nämnas att 300.000 kr avsatts till allmänna investerings-
fonden, 15.000 kr till fond för idrottsplats, 15.000 kr till fömyelse-
fond för vatten och avlopp samt 30.000 kr till upprustning av
pensionärsbostäder. Kalkbergets vägbelysningsintressenter
fick ett anslag om 4. l 20 kr till väglyse efter Kalkbergsvägen.
Kommunalnämndens förslag om höjning av vattentaxan f'r.o.m.
l januari l959 från 50 öre till 60 öre per kbm bifölls. Landsskal-
ens begäran om installerande av automatisk telefonsvarare
vid pblislrbntbret bllzslls. Till en 3,5 lan lang vag sam skall ^'“""“~“ '“'"“”“" Elva Rerjrb
byggas vid Garaviken beslöt fullrnalaige bidra med 5.000 ln. G“""“' Afflm"
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Födelsedagar 5/I I l958 TransportproblemiÖstra Havsnäs
50 år fyller den 6 ds fru Anna Mårtensson, Högbynäs. l byn Östra Havsnäs är byboma förtvivlade. De har, till följd
50 år fyller den 7 ds skogsarb. Anders Henriksson, Hillsand. av en ökad bilism, fråntagits bussförbindelsema. Byn består

av 25 hushåll om tillsammans 98 personer. l8 av hushållen
Víßde saknar bil. “Och det är att märka, att ingen avyttning gjort sig
Cementarb. Ame Strid och Maj lris Blom vigdes på fredagen i kämba; här i Ö_ Havsnäs", Säger hemmnsägm |(a;| E|fSu-5m_

Ströms kyfka *W k°mmilSï°f Lars LÖVSUHÖ- Han gick i spetsen för den deputation som på torsdagskvällen
uppvaktade kommunalnämnden i Ström, i anledning av att

Begravning" bussförbindelsema upphört. Hans argument: “Det finns 32

^_"a_h°'å°“S d“gJ°““°'*S'°_S '“1Ö'““'°“ E*?“?“* S"°““'“f'S'- S°'°- mjasllslsnf l byn. Mangs sv hushållen har lsvsrsnn mjölk mf
Llt, l Stroms kyrka. Offlclant var kommlnlster Lars Lövsund. uppà 200 kri mànmen ti" strömsundsmejeriet Nu har vi ingen

Telemnan i ström “nekad avsättning för vare sig mjölk eller andra produkter. Får vi inte

Rikstelefonist Emma Tran iu Strömsund avtackades åfre- tillbaka bussirbindeisema tvingas vi Sälja.b°Skape.n Östra8 S- - P
dagen, i samband med att hon lämnade sin 35-åriga tjänst vid saga? hlar U" nygåïn :afï tre .busådälnser Lvfcïan'

. 0 o uppe s n provlsons g gerl ec an
televerket med pension. På kvällen hölls en sammankomst på d k I k. B f um. bef _

hotell Gille: vnmdrslsknmmisssns Gösta Nllssnn rankade frn '“° S ° S J“'s' ° ° '“g°“ W ““ °“ M" '“'S“' WS'
T . R; h lån ad fänst S åv Rån gången, eftersom skolbamens vinterlov stundar.

mngnis r enims gv ga J °.m g a . peso- Postmästare Linus Hansson i Strömsund kan emellertid lämna
nalen vld telestatlonen överlämnade hr Nllsson en gltarr. lugnande besked: “Postbefordmn kommer under ana mbI: hållanden att ske som tidigare, tre gånger per vecka under hela

året”. Ströms kommun har tagit ställning till Östra Havsnäs-
bomas begäran om hjälp. Kommunalkamrer Bertil Magnus-
son framhåller, att länsstyrelsen begärt yttrande från kommu-
nen med anledning av de indragna bussturema mellan
Lövberga och Östra Havsnäs. ”Det var tidigare omnibuss-
ägare Ebbe Eriksson. Havsnäs, som svarade för bussturema",
säger han. "Eriksson gjorde upprepade framställningar om att
få nedlägga linjen, men fick alltid avslag. Han sålde då till en

anställd, chaufför Oskar Näsström, Ringvattnet. Näsström lade

ner linjen eer kort tid. Från kommunens sida är vi angelägna

om att bussförbindelsema återupptas. och skall göra vad som

går
Oskar Näsström säger: ”Linjen är inte bärkrañig endast på

komjölk. Det förekommer sällan några andra frakter, och per-
~ sonbefordran är sällsynt. Innan jag lade ned linjen meddelade

jag länsstyrelsen detta i god tid, och har sedan dess inget
" \\ 4 hört. Det är uteslutet att jag skulle kunna återuppta linjen utan

att få underhållsbidrag. Utbetalas sådant kommer förstås sa-

ken i ett annat läge."

Emma Trangius och svågem Gösta Làssman
Flatas egen rockkung är ”Rock-Öjje”

Dödsfall “Heja Rock Öjje", skrek 75 begeistrade tonåringar som sam-

Hr Nils Svärd (Eriksson), Strömsund har avlidit. Han var född lats i GT-huset i Strömsund häromdagen. "Rock-Öjje“ som är

1872 i Strömsund. Efter giftemiål bodde han en tid i Jerilvattnet, Strömsunds okrönte rock-kung var nervös. Han hade inte spe-

men var under större delen av sin levnad bosatt i Strömsund. lat inför publik tidigare, så rampfebem bröt fram, men rock'n-
Fm Beda Ohlsson, änka sedan 13 år tillbaka efter fabriksarb. rollen gick fin-fint. Den musikaliska showen ägde nlm samti-

Ulrik Ohlsson, Ulriksfors, har avlidit 70 år gammal. Hon var digt som nybildade föreningen Ungdomsgården Fyren hade

född i Bonäset, intagningsmöte. Fönltom “Rock-Öjje", vars hederliga namn är

Fru Selma Eriksson, makatill linjearb. Olle Eriksson, Egnahem, Öijvind Sundberg, 18 år, deltog en rad andra unga fömiågor,
Strömsund, har avlidit 55 år gammal. Hon var född i Hillsand som hjälpte till att höja stämningen vid det trivsamma mötet.

och bosatte sig vid sitt giftermål 1936 i Vedjeön. 1942 yttade Ett par motorfilmer avbröt förhandlingama och rock'n rollen,
familjen till Strand, och för kort tid sedan slog de sig ner i och de tonåringar av modell skinnknuttar som var närvarande,
Egnahem. tyckte naturligtvis att det var detta som var kulmen på allt det

Fabriksarb. .lohan AdolfAndersson, Ulriksfors, har avlidit i en roliga. Och apropå motorism kunde föreningens styresmän

ålder av 89 år. Han var född i Vämiland. Till Ulriksfors kom han förtälja ett glatt budskap: planema på en motocrossbana hade

vid sekelskiftet, och var under en lång följd av år mjölnare vid tagit fastare fonn sedan föreningen fått kontakt med ortens

den dåvarande kvamen. Han var även en längre tid anställd MHF, som var villig att låta ungdomama i Fyren disponera

vid sultfabriken i Ulriksfors. lokaler i den av MHF ägda och upprustade kåken i Risselås.

Lantbr. Per Svensson, Tullingsås, har avlidit 69 år gammal. l Det skall alltså bli ett samarbete mellan Ungdomsgården Fy-
ungdomsåren ägnade han sig åt skogs- och flottningarbete, ren och MHF-avdelningen i Strömsund. "Det måste naturligt-
men blev senare sin egen företagare inom jordbruket. vis gå bättre då vi har en stor organisation bakom oss”.
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Dödsfall l2/l l 1958 kompisen Lennart Forsberg, som befann sig i närheten, kom
F. fabrikören Erik Nygård, Strömsund, har avlidit. Han var född springande. Sedan måste jag på något sätt ha frigjort mig och
l885 i Yttenno i Leksand. l923 kom han för första gången till utit upp. för enligt vad som berättats, lär jag ha kommit upp
Strömsund. där han stannade en kortare tid som garvare och till ytan samtidigt som Forsberg var framme vid platsen och
föreståndare för dåvarande Garveri AB i Strömsund. Året därpå drog upp mig."
kom han tillbaka och köpte garveriet, som han sedan drev till Ringbert hade då legat i vattnet i fyra minuter och var med-
I939. Nygård representerade ett gammalt garvarsläkte. vetslös. Han fördes till sjukstugan, där han eñer några timmar
En känd strömsundsbo, jordbruksinstruktör Olof Eriksson, piggnade till så pass, att han kunde åka hem. De enda sviter
Tullingsås, avled på måndagen under besök i Junsele. Han han tyckts få av det kusliga äventyret är en svår förkylning.
var född l9ll iTu|lingsås. OlofEriksson varen man med friska Ringbert och Forsberg var sysselsatta med att bogsera upp
idéer inom sitt arbetsgebit som jordbnikssakkunnig inom do- ett par s.k. pontoner som finns liggande vid motorbåtskajen.
mänverket, där man bl.a. kan peka på hans arbete för traktor- Väghyveln hade parkerats intill stranden. Av någon anled-
odling, för samarbeten i fjälltraktema och för getaveln. Inom ning - man misstänker fel på handbromssystemet - började
turistriäringen var han också känd. Det var han som var idé- den obemamiade maskinen att rulla. Ringbert som var nännast
givaren till bygdesemestem, som kan anses ha startat i Ström, till hands, försökte ta sig upp på väghyveln genom att klättra
åtminstone i Resos regi. Jaktvård var också ett av hans stora upp på den s.k. strängspridaren längst bak på maskinen. Han
intressen. blev emellertid fastklämd, och lyckades inte få stopp på den
7* S tunga hyveln. "Minutema under det att maskinen fortsatte

mot djupare vatten var hemska. Jag trodde att jag skulle drän-
kas, och jag skrek på hjälp det högsta jag kunde. Om inte
Forsberg ingripit så snabbt, hade jag säkert inte ha en möj-
lighet att klara mig." Maskinen blev stående ungefär 35 meter
från stranden på ett djup av 3.80 meter. Maskinens höjd är 3

meter. Bärgningen av hyveln gick bra, och några materiella
skador uppstod inte.

vhisso

i

Olof Eriksson

Ur barnamun
Evraåriga Gunnel var för andra gången i kyrkan. Särskilt ^

roligt hade del varit atlfå lägga en slant i' kolleklhåven. Nu i"
fann hon gudstjänsten alldeles /ör lång och sade:
- Kommer de inte snart, så vifår betala och gå. Häst drunknade i Svaningen

Hemmansägare Per Axel Wallberg, Svaningen, miste på ons-
vaghyv nnnada nar; sjön _ dramatisk running i Ström dagen sin häst, som drunknade. Wallberg var på väg att köra
Vägarbetaren Sten Ringbern Strömsund, var nå tn|.sdags_ timmer, då hästen föll i sken och sprang bort mot Svaningsån
morgonen ban, en nåmnån från ¿Ö¿en_ Ringben var förare av över en nästan fallfärdig bro och ut i sjön, där den simmade

en väghyvel och sysselsatt med att bogsera upp pontoner runt med timmerkälken eñer sig. Hästen tog sig upp på land

från sjön vid motorbåtskajen, då väghyveln av någon anled- igen» me" h°PPade Sedan ålef l Sjö" °°h drunknade-
ning började rulla mot kajkanten. Ringbert kastade sig av hy- Björn" sk 'di än telenboui. in rsaiii ia ia min da- _ Y 3 3 _vetnAnl::tskr sent E mä nn Sot: çaïtead J erg; hnllu Mystiska skador på telefonstolpar har satt myrorihuvudet påpe. amra en enn ors rg a e sna si a- _ .

_ yndighetema, och sabotage har misstänkts. Sedan en un-
m.m°n” ck jag på en hoddbåt och (.m.,g "PP den nödstände' dersöknin 'ort har sabotörema nu avslöats. Det visadeRingbert hadedå legat i vattnet åtskilliga minuter och var to- . bgögl S' _ Ik . I fl tråd h

_ . . sigvara j marsom mis o a surre i eeon ama,oc
mh utmanad' Han ck mms U" sjuksmgan I Strörrsund' där inbillat sig att de var tillhåll för bin. Djuren har sedan skakat
âïëzgâtïegåï an han ådragit sig en svår choc ' stolpama i tron att bikupor fyllda med lockande honung skulle

. '. . f ll ed.“Jag kom i kläm i strängspndaren längst bak på väghyveln, a a n

och hade ingen möjlighet att göra mig fri förrän maskinen stan- Dödsfall 15/ l l 1958
nat. Jag kunde inte tänka klart, men jag uodde att min sista Änkefru Seboia Olofsson, Vedjeön, har avlidit 88 år gammal.
stund var kommen." Han var ytterst nära att få släppa livet till. Hon härstammade från Härbärgsdalen i Frostviken. l samband
då han följde med sin maskin i djupet vid motorbåtskajen. med giftennål kom hon först till Trångmon, där hon bodde tills
"Det sista jag minns är att jag skrek på hjälp, och jag fömam att hon år l928 kom till Vedjeön.

Sten Ringbert
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Ström valde Lars Lövsund Ulriksforsbo svårt skadad i trakolycka
Kyrkoherdevalet i Ström i söndags rönte ett vida större in- En 75-årig ulriksforsbo, Oskar Lindmark, skadades vid en tra-
tresse än som väntats. Således avgavs inte mindre än 909
röster. Komminister Lars Lövsund ck de esta röstema, följd
av kyrkoherde Harald Sjöström. Näsåker, och kyrkoadjunkt
Sten Rössbom, Lillmarieby. En av röstsedlama kasserades.
den ville göra en ärde kandidat - en känd strömsundsbo - till
församlingens kyrkoherde.
Komminister Lövsund är född i Näskott l906, avlade student-
examen i Östersund 1925 och blev teo|.kand. i Uppsala 1935

samt prästvigdes samma år för Hämösands stift. Som präst-
man kom han till Strömsund 1948. lnom kyrkobrödema i Ström-
sund har han varit en verksam medlem och dessutom har han
tjänstgjort som kristendomslärare i samrealskolan.

kolycka på Ulriksforsvägen vid 9-tiden på lördagsmorgonen.
Lindmark fördes till sjukstugan i Strömsund, där det visade
sig att han ådragit sig ett flertal revbensbrott. brott på höger
fotled samt kontusioner i ryggen och annama. Lindmark som
åkte cykel. var på väg till posten för att hämta sin pension då
han bakifrån påkördes av en bil. Bilisten - även han från
Ulriksfors - har förmodligen blivit bländad av den starka so-

len. Kollisionen blev krañig. Lindmark kastades först upp på

kylaren och sedan på biltaket, som blev illa tilltygat.

Omkullblåsta telestolpar l9/ l l 1958

Den hårda blåsten natten mot tisdagen, ställde till stort trassel

mellan Tullingsås och Hallviken för Televerket. En stor gran
föll över teleledningama och rev ned inte mindre än ett 30-tal
stolpar, som lade sig över vägen. På tisdagen reparerade man
hälften och resten skall klaras av i dag. Förbindelsema var
aldrig brutna, utan teletrafiken mellan Strömsund och Öster-
sund kunde fortgå, om än i begränsad omfattning.

Dödsfall
F. snickaren Oskar Lindmark, Ulriksfors, avled i tisdags i en

ålder av 75 år. Den avlidne var född i Degerfors i Västerbotten,
men kom till Ulriksfors kring l920-talet, och började då en an-
ställning som snickarbas vid sulñtfabriken. När sulfitfabriken
i Ulriksfors nedlades, började han vid Vattenfalls krañverks-
bygge i Midskogsforsen.

Hästskjuts krockade med bil
En hästskjuts som saknade reexer, orsakade ett olyckstillbud
vid Kvamån på vägen Strömsund-Lövberga. Hästekipaget
som var fullastat med hö, kom travande i riktning mot Ström-
sund, då en bilist körde in i lasset. Både kusken, en hemmans-
ägare från Strömsund, och hästen blev skadade. Hästen slet
sig loss och sprang till skogs.

Födelsedagar
](y;-kgherde Lars Lövszmd F WW 9l år fyller den 26 ds änkefru Karin Sjödin. Havsnäs. Hon är

Bättre förhållanden för radiolyssnarna i norra Jämtland
Det nns stora möjligheter att praktiskt taget hela norra Jämt-
land inom kort kan lyssna på radions program 2 utan att be-
höva UKV. De dåliga mottagningsförhållandena har föranlett
Ströms kommunala myndigheter att uppvakta telestyrelsens
radiobyrå om att få uttnyttja den nyuppförda iadiomasten i

Strömsund. Det finns nämligen tekniska förutsättningar för
att program 2 skall kunna förmedlas via denna till lyssnama.

Kända strömsbor i svår bilvurpa
Municipalnämndens ordförande Georg Örjebo och nykter-
hetsnämndens ordförande Bror Bäckman måste i dag föras till
sjukstugan i Strömsund efter att ha totalkvaddat en bil på
Gäddedevägen ett par kilometer från Strömsund. Att männen
inte ådragit sig några allvarligare skador betecknas som ett
under.

Strömsunds Blomsterhandel
och Blomster-Stina

Nejlikor l-, Crysantemum fr. 75 öre.
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född i Lillånäset. I unga dagar flyttade hon till Högbynäs, där
hon som 20-åring ingick äktenskap. Sedan elva år tillbaka bor
hon på ålderdomshemmet i Havsnäs.

Begravningar
Matilda Jansson, Alanäs, jordfästes på söndagen i Alanäsets
gravkapell. Kyrkoherde Talis Halsius förrättadejordfästningen.

Födelsedagar
91 år fyller den 28 ds änkefru Ingeborg Ersson, Gärdnäs.
50 år fyller den 28 ds fru Haldis Fjällgren, maka till boktryckare
Sixten Fjällgren. Strömsund.

Dödsfall
F. skogsarb. Karl Nordström, Egnahem, Strömsund, har avlidit
68 år gammal. Han var född i Alanäs.
F. lantbr. Per Funseth, ålderdomshemet Tullingsås, har avlidit
86 år gammal. Han var född i Västerkålen, men härstammade
på fädemet från Oslo. Efter sitt giñennål yttade Funseth till
Jerilvattnet. Senare köpte han ett hemman i Österkälen, där
han i ett 30-tal år nedlade ett oerhört arbete på nyodlingar och
även nybyggnader.



Snart 400 arbetslösa l Ströms kommun Försvunna blodprovet inför tinget
Det råder f.n. stor arbetslöshet i Ström. På papperet finns det För våldsamt motstånd mot polis dömdes vid tinget i Ström-
f.n. ett 160-tal anmälda, därav ett IOO-tal skogsarbetare och ett sund en åkersbergabo till 20 dagsböter á 10 kr. Mannen hade
20-tal kvinnliga, men den totala siffran torde snarare röra sig kön bil i samhället och blivit omhändertagen av ett par polis-
kring 200. Inom kort räknar man med att det inom samtliga män. lnför rätten bestred mannen spritförtäring och skyllde på
yrkesgrenar skall finnas bortåt 400 arbetslösa. Dessa siffror tabletter. En av polismännen som var med och tog hand om
framkom vid ett diskussionsmöte i arbetslöshetsfrågan, som den åtalade, hade emellertid vid en danstillställning tidigare
Strömsunds arbetarkommun anordnat. Instruktören i skogs- på kvällen erbjudits sprit av denne, men tackat nej. Den åta-
arbetamas storavdelning i Ström, Nils Strömgen, Alanäset, lade sa sig inte ha haft något med blodprovets försvinnande
relaterade hur man bland skogsarbetama serpå den minskade att göra. Han hade emellertid lämnats ensam någon stimd i
arbetstillgången. Han påpekade att det skedde uppsägningar den lokal där blodprovet förvarades.
redan under vårvintem, och sedan dess har arbetslösheten
ökat oavbrutet. Han var synnerligen tacksam för Holmens Flßr nyilnbrnisffömßünd l/ 12 l953
bniks stora sysselsättning av arbetskraft i skogarna. Den hast- Vid ett inbrott i Ströms Tvätt och Bad i Strömsund natten mot
iga förändringen på arbetsmarknaden i skogen ansåg han del- söndagen tillgreps en räknemaskin, flera skjortor samt cirka
vis vara en följd av felplanering genom överavverkningar. l50l<l'il<0nI8nl0f-
Manga skogsarbetare kommer an förbli arberslösa hela vin- En förtretad havsnäsbo anmälde häromdagen till polisen i

tem. Strömsund, att ett inbrott förövats i hans bil, och att en halv
Förvaltare Kjell Parde ville inte medge att de minskade liter SPfiISn1lílS-
skogsawerkningama berodde på några felplanei-ingar. Han Ett försök till bilstöld gjordes natten mot söndagen i Ström-
trodde eeksa an der nuvarande förhållande; på denna mark- sund. Det var en låst personbil som stod parkerad vid Storga-
nad kammer arr vara en ar till, Vad det galler skegsvardande tan, men stölden misslyckades då tjuven inte lyckades starta
åtgärder nämnde han, att inom hans förvaltningsområde har bilen-
SCA lagt ned en halv miljon på denna verksamhet, vilket han
sade var detsamma som vinsten av uttaget i skogama per år. Vld°_
An man inskränkt nnnen vid skogsägnmas Såg i Näsviken Elektriker Henry Nilsson, Edsele, och fröken Signd Elofsson,

berodde på den dåliga efterfrågan av trävirke, sade inspektor Havsnäs- Vlådcs På Söndagen I Alanäs kyrka av kyrkoherde
Ajbin Hem-ikss°n_ Talis H8lSiUS.

Länsskogvaktare Per Te'bo ställde si kritisk till de enskilda
skogsägamas ringa intreåse för den Zåprocentiga statshjälpen Coll r”ll_ll.l llv sllllrllelllllllloll l Gärlllllls
nn skogsvård Han ansàg också an nu borde vara lag på an En kombinerad adventsaon och skördeauktion hölls i sön-

skogsägama skall avsätta de två procenten av awerknings- (lags l Gllllllllls kapell' Kllpllllel Vlll fllllllall °°ll llellol fw allll'
vinsten för sko svården. Då detta nu sker frivilligt, är det en- llllllell blev °c_kSå dålecl' lllle lllllldle än 600 kr blev Ove: llll
das, några få sïogsägm som gör någon avsäming missionen. Distr.förest. Martin Guimervall talade, och koren

under ledning av kantor Herbert Sjödin svarade för ett ertal
lnbmttinedmans shkte vackra adventssånger. Solosång utfördes av Vera Ehnmark

efter an ha bnnn sig in i Finna Hedmans siainen' i snømsund, °°ll ^ll°° S1Ö'l'“'
och därvid lagt beslag på ett mindre kassaskåp innehållande in
100-150 kronor i kontanter, cigaretter och firmans alla bok- Fönamungshelnmenmanlë “gl _ _ _

föringshandlingar forcerade tjuvama natten mot lördagen en Då nya mlsamlmgshemmel l Alanäs mvlgdes på söndagen'f' k h et vä d f ll ”d åva" Det var k rkl' a1'sspan'Han1nienia1 ii dk .inbrn 'ininen skena l°. °llllll °ll l °ll °l'g 1 Y lgpïdlz tid l .n E octinulš om rïnüaïïsobsewítmdee kvinnoförbundet, som överlämnade ett piano. Körsång och
V -' enl 8. I'lS0l'l g.l'Cl'l8 h
skåpbil pannan nanm: siainenez, och nntecinnae kinin nng ä °| I å, h kolfsh .šblnlïllïïšglwmlwoallvffàfïšfl
binmnn' ii isannnaid sak .sno - as i' _ °°? °. l. 3 ' g _md t "man lagopznlo et E “met åån suïasfïalïn åldnga flyktingar Till pianot som skänktes hade även kyrkligajaga ejuvamai ' m ers as'gh p eng a '- _ _' _

gen mot Hallviken, men kunde inte hindra dem att undkomma. Syßrenmgen bldmglt med 800 kr'
Polismännen larmade då kollegoma i Hammerdal, som upprät-
tade spärr.

Ruben Josefson ny biskop i Härnösands stift

Blodprov försvann i Ström
En person från Åkersberga står åtalad inför häradsrätten i
Strömsund för en serie trafikförseelser. Han hade i augusti
kön för fort genom Strömsund och vägrat stanna vid polis-
mans tecken. Han smet sedan från bilen till skogs, och när han
greps satte han sig till motväm. Han fördes till sjukstugan för
blodprov, men blodprovet hade under mystiska omständig-
heter försvunnit, varför något åtal för rattfylleri inte kunde
komma iåga. Nva församlingshemmet i Alanäs
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Vägförvaltningen i Ström får radio förtrodd fargsättningen av gardiner samt övrig utsmyckning i

Lagom till vintem, som nu sägs ha kommit, har vägförvalt- den nya butiken, och den sysslan har han skött med den äran.

ningen i Ström fått radioanläggning till sin maskinpark. Fyra Höga vederbörande inom nya systembolaget blev så begeist-
lastbilar, vägmästarens personbil samt kontoret och verkstads- rade, att de inbjudit Westerlund till Stockholm för att nämiare
kontoret har möjlighet att per radio hålla kontakt med varan- diskutera anställningsvillkor.
dra. Genom att även Lidsjöberg får en radioutrustad lastbil, På kvällenhade HSB inbjudit till taklagsfestihotell Gillet. HSB-
kan vägförvaltningen i Ström få kontakt med Gäddede. Lid- ordföranden John Anderzon berättade kortfattat om bygget
sjöbergsbilen får då agera mellansändare. före middagen. Ett gäng ungdomar från ungdomsklubben Fy-

ren, med Eive Reijto i spetsen, svarade för underhållningen.
Födelsedagar
50 år fyller den 6 ds fru Aili Helli Rintala, Alanäset. och samma

dag fyller hennes make Niilo Even Rintala också 50 år. Fru
Rintala är född i Sikaniemi i Finland och hr Rintala i Kokemäki.
l Finland arbetade hr Rintala som stapelläggare. l95l kom
makama till Sverige. Hr Rintala är här anställd hos Cellulosa
AB.

Inbrott uppldarat?
lnbrottet i den kommunala bad- och tvättinrättningen i Ström-
sund håller på att klaras upp. På ett pensionat i Bispgården
greps på onsdagen en man som skäligen misstänkt för inbrottet.
Polisen fick tips på honom genom att han i samhället bjudit ut
skjortor till försäljning. Vid undersökning på pensionatet hit-
tade man en resväska full med skjortor, som uppenbarligen Joh" We5le'°l“"d
härrör från tvättinrättningen i Strömsund. Föddsdag"

E I 90 år fyller den l2 ds fru_Amanda Katarina Nordin, Ström-
. ._ _ d.H ärfödd N rdan äl,Ramse| , hk llB öås,

Evy Strömgren, Alanaset, har avlagt slutexamen på sociala älg" .öoll mbanld :ed Sgt iñermå gär Sålålnïde rïïílama
linjen vid Socialinstitutet i Göteborg. Hon diplomerades på l Stl ' l Sa _ g . _ _ .
lö da .d h.. id" heti niversitems Ia. 36årrnnan de flyttadetrll Strömsund. Fru Nordin àraktrv mom

r gen VI en ogt g u au Ströms husmodersförenrng.
_|u|sky|m|ng _ “vgt vän-e på Sn-ñmsumgs gator g/12 1953 50 år fyller den 12 ds lantbr. fröken Liva Näsbo, Öjam. Hon är

Redan vid is-riden på söndagen var akadarysma i famn pa född i Fiskßmäsßl- Öjm- Fröken Näsbo har i många år varit
Strömsunds gator för att ta sig en titt på julskyltningen, och aktiv l"°m Flladelalößamllßm l Sïfömsund-

hela eermiddagen var det livligt värre. På ett par ställen visa-
des nonstop-lmer, en musikorkester spelade och lotterier var ”allafall __

anordnade. Mitt i julskyltningsruschen blockerades dessutom Flll Glala Ol°laS°"° anka eller alllckarell Ol°f0l°las°ll' Olam*
Storgatan för någon halvtimme av två bilar som krockat. llal avlldll 83 al gammal' Hall Val börlllg fra" S_l°lablalllla* °°ll
Liksom tidigare år svarade Röda korsar i sifömaand för kaffe- makama b°dd° dä' '_'"S d° 1914 ">'““d° "" Ölam- T°'“ bafï'
servering i Handelsbankens lokaler. Kaffeservering och ett llaaa Ol°fSS°" la" °°ll f°§_"al' H°ll hade l mallga al Var"
lotteri gav RK en nettobehållning om cirka 250 kr. akllv "l°m DUF (De Ungas Forblllldl'

Fru lda Carlsson, Stamåsen, avled den l0 ds 77 år gammal.
strömssunmsystemet öppnar 10 december Hon var född i Vängel, Fjällsjö. Som l9-åring kom hon till Stam-

Den dagen bommar förre kmnoj-ägaren Ulrik Nsson igen åsen,därhon ingick äktenskap med lantbr. Karl Carlsson. Fru

“gamla strömsundssystemet" och överlämnar utskänknings- Caflssml hade f°5"al alla bam-

ansvaret till Daniel Hedlund, Östersund, som utsetts till chef “ist rädd d . kiv mldal
för systembolagets nya lokalerr Strömsund En _' esllnsva mb: I ke: 27 å. Y E .k
N'l ,72å fylld och en av Ströms mest kända rofiler har eltlellmmals slyvl ll yc a es _ "ge llgve ll S'r sson r a p ,

_ _ _ _ ,, son, Södra Öhn, samt hans fader och en granne få upp en häst
haft ansvaret för spntutlämningenr l I år. Hur många askor ån d . å v.k V tmdal _ v.d säd Öhn D
som gått genom mina händer törs jag inte tänka på. Det är Soma ne Slap en l a ll _ en ln l la ' _e

åtskilli a tusen. Ja har haft turen att inte slå sönder en enda var .Yngve som körde hästen då lsen brast” och häst och Slàde
g _ g . _ _ föll r vattnet Han skulle hämta en del saker från andra sidan

ílšgsïnïnlna bolagsår' Förlag är mmsaml mm Slâpphäm viken, och innan hade han först bedömt isens hållbarhet och

Det 20-tal strömsbor som samlats utanför s stembola et i kommlllllllesullalelanlllgen fm lblelågavllkel alltså var fel'- Y 8
Strömsund strax innan portama slogs upp för allmänheten för lläšlell _ an kmtïlšl S:°|: ïäd:slg sllan' :ch gllkalladtvelcl
första gången, bland dem 80-årige OlofOlofsson, Trångåsen, ml l llol lme ll oc S ll ll gm men e el velllyle
som var den första kunden som expedierades, var naturligtvis -rm sam

lå " få ' I '. , ' , -

lå? åïåïïlíïåïïf fåÉlišílsïlaïínlïlåa'ålfïfilïaïš M°°“"°°“ '“°'°“*g“' *la-' Goda be I l 'llk _

att base l°kalema' Reparæåliontgarllëïrlntrtfölfes av fackman
Gamlin nummer 2 kan man med all rätt påstå strömsundaren, Unos Motowemad, sn,ömsund_ TCL 653

målannästare John Westerlund, håller på att bli. Han blev an-
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Lucia i Strömsund Dödsfall
Det fanns ljusdrottningar lite varstans. Folkbanken bjöd tradi- Fru Hilda Persson. f. Kristoffersson. Strömsund. har avlidit i
tionsenligt personalen vid den kommunala förvalmingen m.fl. en ålder av 77 år. Hon var född i Tåsjö. Eñer giñennål yttade
på luciakaffe. l år skedde det i logelokalen i Strömsgården. där makama till Gubbhögen. där de bodde till helt nyligen. Den
kaffet serverades av lucian Gunnel Jakobsson. En vacker avlidna var verksam inom Evangeliska fosterlandsstielsen.
julottefilm visades. l våningen under hade folkskoloma sin
luciafest. och här var det Barbro Ehrs som var ljusdrottning i Födelsedagar
sällskap med l8tämor. Realskolans lucia var Margaretha Ohls- 75 år fyller den 20 ds f. fastighetsäg. Jöns Svedberg. Näs-
son, som i sitt sällskap hade 8 tämor och en stjämgosse. Ett viken. Han är född i Bonäset. men flyttade i unga år till Äspnäs.
trevligt komponerat artistprogram av ungdomama följde efter Omkring år l923 kom han till Näsviken där han köpte en fastig-
lussekaffet. het. l yngre år. då han bodde i Bonäset. hjälpte han fadem med
Luciafest hölls även i Gärdnäs skola. Skolungdomen svarade dennes tegelbruk. Sedan han kom till Näsviken har han bl.a.
för underhållningen. och predikant Malmtorp medverkade med ägnat sig åt olika slags byggenskap.
tal. Nettobehållningen gick till ortens bastuförening. I ~

Syjunta i Alanäs ck in tipsfullträff l 7/ I 2 1958
Gladare än många är i dag sju unga kvinnor i Alanäs. Vid se-
naste tipsomgången hade en av de sju kvinnoma med sin l in

makes hjälp lyckats rita till ett 48-raderssystem som utfallit
med en tolva. fem elvor och tio tior. Samtliga sju tillhör en r'
nybildad syjunta. och det var första gången de tippade till-
sammans. Syjuntan hade endast hunnit med att träffas två
gånger tidigare. Första månaden köpte en av medlemmama en

lottsedel, och meningen var att man även i fortsättningen skulle
spela på Penninglotteriet. Fru Lauria Rintala skulle köpa förra
månadens lottsedel men glömde sin plikt. “Tack och lov för
det". säger de andra junta-medlemmama. "Nu gjorde hon och
hennes make ett system i stället. Bättre julklapp än tipsvinsten
hade vi inte kunnat få." De sju damema får dela på cirka I l.5O0
kr, d.v.s. de får dryga tusenlappen vardera sedan skatten dra-

'åt

. _, . . . K roI'n 'h J ïns Svedhe med b rnen
grts. Forutom fru Rrntala består juntan av fruarna Henny Lrd- 0 Ik (_. jezím gen mv SI. och Ai/
forss. Viola Johansson, lnga-Bntt Sundberg. Mrldred Mikaels- " ' g g
50"- ÜU"V°f Eflk5S°" Sami fföken Mafgafela Ha"SS°“- 50 år fyller den 2l ds läg.äg. Fabian Strömquist. Näset. Ström-

sund. Han är född i Stomäset. Innan han för några år sedan
Dödsfall __ började arbeta i skogen. var han under en längre tid banarbe-
F. lantbr. Axel Jonsson. Osterkälen. Strömsund. avled r sön- mm vid S_|_

dags i en ålder av 73 år. Den bortgångne var född i Jerilvattnet. , _ -_-»A .

Tullingsås blir automatiserat
Telegrafen har en julklapp till Tullingsås. Före julen överkopplas
telestationen i Tullingsås till automatisk drift. Det betyder att
samtal till abonnenter i Tullingsås expedieras över Ström-
sund, varvid nummeranrop är obligatoriskt.

Dödsfall
Murare Nils Helmer Nilsson, Strömsund, har avlidit i en ålder
av 76 år. Han härstammade från Nedansjö. l9l2 kom han till
Strömsund. där han då började på tingshusbygget. Sedan dess
har han bott i Strömsund.
F. hästskötaren Per Persson. Öhn, har avlidit 90 år gammal.
Han var född i Öhn men kom som ung pojke till Kärrnäset, där
han bodde tills han år 1898 giñe sig. Den avlidne bodde även
en tid i Öbränna och i Gubbsjön, innan han för ett fåtal årÖh Fahian Strömqvist. Strömsund med en av sina sex hästar i
se an S og Slg ned ' n på nytt' Svartbäeken. Ockelbo, där han i senare delen at' 50-talet

basade över sex hästar och fem timmerkörare
Födelsedagar
75 år fyller den I9 ds lantbr. Erik Svensson. Han är född i Födelsedagar
Strömsund och bodde i Havsnäs i 45 år. l sin krañs dagar hade 50 år fyller den 23 ds lantbr. O.H. Mattsson. Siljeåsen. Han är
han en rad kommunala uppdrag och var bl.a. ledamot av kom- född i Ringvatmet men kom som pojke tillsammans med sina
munalfullmäktige och kyrkofullmäktige iAlanäs. Vid sidan av föräldrar till Siljeåsen. där han nu övertagit halva delen av
sitt jordbnrk var han även knuten till Kramfors AB i 37 år. fadems jordbmk.
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Examina 22/l2 1958 Distributionsfråga
Thorsten Jönsson. Högbynäs. har vid Ömsköldsviks tek- Kyrkoherden i socknen beklagade sig i handelsboden över
niska skola avlagt examen på väg- och vattenbyggnadstekniska hur dyrt allting var. och påstod att det var mellanhänderna
facklinjen. som _/örorsakade de höga priserna.

- Allting skulle bli betydligt billigare om det köptes direkt
Födeßedhßaf från fabriken, sa han.
75 år fY"ef den 24 ds f- lhhlhf- K3f|'O5kaf Allbefå Bfedgåfd- - Ja. det är sant. replikerade handlaren. Se bara på vår lilla

är men socken, hur "Isen kronor den

år I926- ra Guds Ord drrekrfrån htmtenf

Barn föddes i bil på juldagsmorgon vigs
En dramatisk förlossning fick 'u Gun Ottosson från Bredkälen Skogsam Stig Nilsson och Gun_Brm Mineur båda från Öhn

uppleva på -luldagsmorgonen' då h°" i en bil ca "C kilometer har vigts i Ströms komministergård av komminister Lars Löv-
från byn födde en välskapad flicka. Handlanden RA. Eriksson Sund_

i Bredkälen. som skjutsade. fick oförberedd tjänstgöra som
bammorska. och trots vissa besvärligheter gick förlossningen ishockeß dm 3

hm- ”pel Val SPähhahde mlhuïefuf berättar hf El'lkS5°h- Boston - Strömsund 3-9 målgörare b|.a. Anders Eriksson 5
jag skjutsade berodde på att dom inte ck tag på någon taxi. och Rojfcarjsson 3_

0°h eh°f5°m Jag Val' häffhhsl- ll" h|°V Jag Väckl- Vi 5-*me hög' Nälden - Strömsund 2-I 2 målgörare b|.a. RolfCarlsson 4 och
sta fart mot Strömsund. men vi hade knappt nått tre km från Clyde Turesson 4_

hy" föffähffu 0h°55°h fhflflhfade ah hhfheï Val' På Väß_~ Ja- Strömsund- Hackås 22-I målgörare bl.a. Clyde Turesson 6,
eersom vi var ensamma i bilen, var det inte annat för mig än jan_E,-ik Eriksson 5_ ~~S0|a~~ Måmnsson 3 och Rojfcarjsson 3_

att hugga i och agera bammorska. Och det är väl i och för sig Järpen _ Strömsund 4_|5_

lhgeï mäl'kVäfdlgï- mehlag ble*/JU lhïe 'he Skfal- håflag Såg ah Strömsund - Boston 2-I målgörare bl.a. RolfCarlsson l _

bamet hade haV°|5h'äh8°h Shälïld kflhg halseh Och hö" På ah Domare var Robert Nilsson Strömsund (ordinarie domare från
kvävas. Jag fick snabbt undan navelsträngen och täckte över aman on utebkv pga missgrståndj
bamet med rena kläder, och så fortsatte vi färden mot sjuk-
stugan i Strömsund. Och enligt vad jag hört. mår både mor och Födgigedgggr

bam alldeles utmärkt. trots den dramatiska BB-t“arden'°. slutar so år fyller den 2 jan. lambr. Karl Lidström, Liiiviken. Han är
hr Eriksson. “Både mor och bam mår utmärkt”. Sägßf SYSICT född i Arvidsjaur men kom till Alanäs för tre år sedan.
Ellen Jönsson. bannorska vid sjukstugan i Strömsund. "Men
att bamet lever beror uteslutande på hr Eriksson och hans

rådiga ingripande. Flickan började ju skrika så fort hon var fri.
Eriksson täckte sedan över bamet och körde hit till sjukstugan.
och jag hade bara att bädda ner de båda." avslutar hon.

Handlanden RA Eriksson och hustrun Greta
På den infällda bilden Gun Ottosson

ANDREW WALTER
med

BIRGIT KEJVING. TOMPAJAHN och KJELL SJÖLUND
inbjuder till

JULBAL i HÖGBYNÄS
månd. den 29 december kl. 20.00

Alla sorters dansmusik och scenprogram.
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Strömsborg, Strömsund
Nyårsafton kl. 2 l _00-02.00

Musik:
STIG ERIKSSONS populära kvartett från Östersund

spelar upp till DANS i dämpad belysning.
För första gången i Strömsund TUNNELDANS

(med överraskningar).
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Byn Bonäset eller Bunäset. som den i dagligt tal kallas, är belägen vid Vattudalen, mitt emot byn Äspnäs. Vägen till Bonäset går

via Renålandet (Renån), vilket innebär att vägavståndet till tätorten Strömsund är cza 45 km.

Kurt Ericsson

Bonäset
Lite historik
En dräng från Öhn vid namn Olof Olofsson sägs vara den. gehörsspelare. men har trots detta en mycket ambitiös klas-
som först slog sig ned här. Man har t.o.m. kunnat fastslå att sisk repertoar med stycken av många av de stora kompositörer-

det var i september månad år l758. na som Smetana. Monti, Chopin, etc.

200-årsminnet av detta firades i oktober 1958 och nns om- Hans karriär har krönts av mycket stora framgångar. Han blev
nämnt på annan plats i årets Strömsbok. jämtlandsmästare I947. fick engagemang på Nalen I949 m.m.
Vid tiden för jubileet kunde man se tillbaka på en expansiv Under sin tid som civilanställd på Jämtlands Fältjägarrege-
period och i byn bodde nu 40 personer, något som i sig kan mente 1962 - 1988 tillägnade han I973 översten Sture Fom-
tyckas märkligt, då invånarantalet i de esta småbyar vid den wall en marsch. som samma år framfördes vid vaktavlösningen
tiden stadigt minskade. Så icke Bonäset. på Kungliga slottet. Så sent som 1994 medverkade Herbert.
Skogen och jorden var den huvudsakliga inkomstkällan. som solist, vid en kyrkokonsert i Geiranger kyrka i Norge och

Vatten, avlopp, väg, telefon och elektricitet, allt sådant fanns. spelade duett med storheter som fransyskan Danielle Pauly.

Post kom varje dag med buss från Strömsund. Det fanns t.o.m. Han skrev också poesi och målade.

en liten butik med dagligvaror. Med andra ord: byn var exem-
pel på en klart levande landsbygd. Industri

Någon stor industriell verksamhet har inte byn haft. men ett

Bonlsets berömdheter par tegelbruk har funnits en gång, det sista lades ned i mitten
Den lilla byn har faktiskt varit nationellt känd. Orsaken till det av förra seklet. Det sysselsatte omkr. l0 man. Den siste som

är två nu för länge sedan avlidna gentlemän, nämligen brö- drev bruket var Lars Andersson. känd som byns tusenkonst-
dema Anders och Sven-Olof Ersson. De båda var ett par kun- när och som förresten var den. som tillverkade minnesstenen
skapstörstande herrar, som eer trägen vardagsgäming i skog till jubiléet l958. En rätt stor rävgård har också funnits.
och på åker, sökte sig till sina kära böcker. Särskilt intresserade
var de av historia och språk, och trots ringa skolutbildning Skolan
med enkla läroböcker hände det rätt oña, att de kunde slå Bonäset har aldrig ha egen skola. Bamen har skjutsats om-
professorer och Kungliga Vetenskapsakademien på fingrama växlande till Hillsand, Äspnäs. Kärmäset och Strömsund.

i sina specialämnen.
Nutid

Herbert Gustavsson , känd som Dragspelspoeren, är en an- Hur har tiden farit fram med Bonäset 'P Svaret är lite dystert.
nan berömdhet från byn. Han föddes 1925 och lärde sig som Det har nu gått nära 50 år sedan minnesstenen restes, och be-

elvaåring att spela dragspel. Herbert har under hela sitt liv varit folkningen har under den tiden minskat från 40 till 7 fastboende.
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Beklämmande men vanligt. är Processen densamma i många Fritidshus
byari våra trakter. Ungdomama, som växte upp yttade ut till Många ungdomar, som flyttade från byn på 50-, 60- och 70-

arbete och/eller utbildning och kom inte tillbaka.lngen flyt- talet, tillhör nu gruppen fritidshusägare. Övriga i samma grupp
tade in och blev fastboende. Det hade till följd att de esta är personer, som av bl. a. jaktintresse, förvärvat skogs-
samhällsinktioner gradvis mer eller mindre försvann. Dock fastigheter med eller utan byggnader. Detta gör att befolk-
inte allt. Buss kommer till byn tisdag och torsdag, och brevbä- ningen under semestertider kan öka med upp emot 500 till
raren dyker upp varannan dag. En förbättring har faktiskt också 600%, om man vill se positiva siffror.
skett efter l958! !! Väglyse kom I964.
Ingen lever numera på jordbruk. Antingen är man pensionär, Framtidsutsikter
som kan klara sig själv, eller också pendlar man till Strömsund År man enbart realistisk, ser det inte ljust ut. Men varför inte

på arbete. tillåta sig att, som Birger Edelsvärd, drömma om sin by:

Åker- och ängsmark får växa igen. Där man inte vill acceptera - Tänk om man skulle hitta brytvärd malm!
detta, slås ängama med gräsklippare och blir stora gräsmattor. Källor: L T och 0-R Kvällssmnden imeW]_uer_

Lriøss
Utterske 80-åringens bästa hobby

Fru Kristina Mitchell, Äspnäs, fyller 80 år den l4 sep- -Jag har varit fotografjag också, men inte hade jag så

tember l957, men det är ingen konst att från ett ungdomspor- fin utrustning. Men det blev bra kort ändå. Ett av de finaste

trätt känna igen det pigga och vitala födelsedagsbarnet. Hon visar Äspnäs by.

är född och uppväxt i Ströms socken, nännare bestämt i Bonä- Men det är inte bara Äspnås som gett Kristina Mitchell
set vid Ströms Vattudal, och där börjar även hennes något na motiv. Där finns många andra bilder i hennes album, och

romantiska historia. förvåningen ökar, när man hör att framkallningen skedde i det

- Det var under amerikafebems dagar, berättar Kristina kombinerade skafferiet/mörkmmmet, medan kopieringen
Mitchell. .lag och Georg blev förälskade, men hans föräldrar skedde i det dagsljus, som strömmade in genom fönstret! Men
ville inte att han skulle gia sig med en "fattigflicka”. När han bilder blev det, och till på köpet så fina, att de skulle pryda sin

inte fick den han ville ha, reste han till Amerika. Han hette då plats i en fototävlan. Plåtama ligger nu "någonstans" på vin-
Göran Michelsson men bytte namn till det amerikaniserade den. Vilket är synd. ty de skulle utan tvekan utgöra ett fynd för
Georg Mitchell. Två år senare, det var 1898, for jag också till Hembygdsgården i Strömsund...

Amerika och tog plats som hembiträde i British Columbia. Men Alla goda ting är ju tre, och fru Mitchells tredje stora

vi visste inte om varandra och träffades inte därborta på hela intresse är blommor. Från vår till höst är det en sevärd bloms-

tiden. terprakt som omger hennes trevna hem på Myrberget i Äspnäs,

- När Georg kom hem, ville inte föräldrama, att han skulle med blommor i regnbågens alla färger. Till det kommer sedan

resa tillbaka. Han sa då: “Ska jag starma hemma, då ska jag det ständigt goda och glada humöret.
gifta mig med Kristina." Och därvid blev det. Han skrev till 3

mig, och jag reste hem, och vi giñe oss 1902. Sedan dess

tänkte vi vid två olika tillfällen resa tillbaka till Amerika, men
bägge gångema blev det förhinder. Det var inte meningen att 3

vi skulle dit mera.
l Jämtland drev makama Mitchell lanthandel, först i

Äspnäs och sedan i Östersund, där de hade mjölk- och mat-
varuaär. Dessemellan hade de jordbruk vid Storsjön, bl.a. i '

Hallen. När de sedan kom tillbaka till hembygden Äspnäs,
startade de 1924 en ny lanthandel. Nu var Georg Mitchell både

nämndeman och fjärdingsman. Han ordnade så, att Äspnäs

fick postanstalt. Även den blev knuten till familjen Mitchell,
som utom makama omfattade fem duktiga söner och döttrar.
Denna añär överläts 1930 i andra händer, då både fru Mitchell
och hennes make insjuknade. Men hon återvann sin hälsa,
och i dag inför sin 80-årsdag tillhör hon de piggaste åldring-
ama. Hon har tre stora intressen, och den verkligt stora
passionen är utterske.

- Ja, utterfisket har alltid varit mitt stora nöje, säger mor
Kristina. Det är så roligt, när man får napp. Men nu för tiden är

det stock omöjligt att få någon som ror åt en. På somrama går

det bra. när min dotter Martina är hemma och hjälper till.
Och så bär det av ner till sjön och motorbåten, där hon

skall demonstrera den fina utterbrädan. När vi tar en plåt på

henne. faller hennes blickar genast på kameran.
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En sammanfattning från artiklar i ÖPoch LT

Ulriksforsanstalten - en följetong

Väveriet som hlevfångvårdsanstalt

Bakgrunden: ck inte helt åsidosätta humanitära och ekonomiska hänsyn.

När väveriet i Ulriksfors. i mars månad l955. lade ner verksam- ansåg man. Man emotsåg stora årliga merkostnader samt be-

heten. och maskinema tystnade eñer den mångåriga industri- tydande svårigheter att leva upp till de humana principer. som

epoken. blev situationen bekymmersam framför allt för skulle ligga till grund för en modem svensk fångvård. Allt i

Ulriksfors samhälle. princip beroende på Ulriksforsanstaltens ogynnsamma geo-

Från kommunens sida gjordes åtskilliga försök att till Ulriksfors grafiska läge. För att ge fastighetsägaren och kommunen nå-

lokalisera en ny industriell verksamhet. men alla ansträngningar got rådrum föreslog styrelsen, att det hyresavtal. som träffats

var förgäves. om Ulriksforsanläggningen till I4 mars. skulle förlängas till I

juli.
Ett hopp tänds .... . .

När förslaget så kom att förlägga en fångvårdsanstalt till plat- Bekymrade strömsundspolitiker
sen. hälsades det alltså med tillfredsställelse. Nyheten om fångvårdsstyrelsens negativa hållning kom na-

Textilfabriken hade sysselsatt cza l80 man. En tredjedel av turligtvis som en kalldusch för samhällsplanerama i Ström-

dessa. framför allt de yngre. begav sig söderut. och kommu- sund. då man ansett saken så gott som klar. En hel del planer

nens skatteunderlag sjönk betänkligt. En viss återhämtning riskerade plötsligt att gå i stöpet. Bl.a. byggandet av ett helt

skulle nu kunna ske genom fångvårdsstyrelsens personal- kvarteri Strömsund. för att bereda bostad åt personal vid fång-

tillskott. lntemema skulle sysselsättas med tillverkning av trä- vården.

hus för Kronans och Vattenfalls räkning. vilket i sin tur skulle l en amper inlaga sade sig kommunalnämndens ordförande

medföra större orderportfölj för ortens sågverk. Med andra P.M. Jönsson ha svårt att förstå det mesta av fångvårds-

ord: Det såg förhållandevis positivt ut. styrelsens invändningar mot projektet. Särskilt indignerad var

Fångvårdens byggnadskommitté föreslog nu. att fastighe- han över myndighetens uppfattning om Ulriksfors som en för-
tema skulle förvärvas för fångvårdsändamål. Tillsammans med visningsort à la Sibirien. Han slutar sin skrivelse med att rent
de ombyggnationer. som var nödvändiga. beräknades de sam- personligt få uttrycka den förhoppningen att den idkade

manlagda kostnadema till 2.625.000 kronor. l väntan på riksda- kolonialpolitiken. som på senare tid blivit en nödvändighet

gens beslut i ärendet skulle lokalema förhyras fram till l4 mars ute i världen, skall kunna betrakta Norrland åtminstone som

1956. en kronkoloni och således berika dess inland med en fång-
vårdsanstalt som ersättning för den förlorade industrin.

Och släcks . . . . .

Tyvärr visade det sig snan attfångvårdsstyrelsen inte alls var Celebert besök i Strömsund
lika positiv till projektet somfångvårdens byggnadskommitté Nu följde en period med polemik mellan de olika remissinstan-

varit. l själva verket dömde styrelsen ut förslaget om perma- sema - vissa för. andra mot projektet. Fångvårdens byggnads-

nent fångvårdsanstalt i Ulriksfors. En alannerande platsbrist kommitté. som från första stund stött förslaget om fångvårds-
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anstalt i Ulriksfors, bemötte fängvårdsstyrelsens invändningar son, P.M. Jönsson och Artur Mattsson i spetsen. De tidi-
och kunde, tyckte man, med egna siffror och argument undan- gare fabrikslokalema granskades av ministem, som fönrtom
röja styrelsens "nej". Andra remissinstanser, bl.a. statskonto- landshövdingen, åtföljdes av statssekreterare Bjöm Kjellin och
ret var på styrelsens sida. Under tiden som detta "spel" på- byråchefen Harriet Stangenberg. Justitieministem intervjuade
gick, hade en koloni på 35 intemer redan inrättats i de förhyrda också några av intemema om förhållandena. Efter en nrndresa
lokalerna. i bygden och omgivningama avslutades besöket med lunch

på Grand Hotell, Strömsund, där statsrådet förklarade, att han
Det slutliga beslutet om en permanent lösning skulle tas i riks- fann trakten tilltalande och lokalerna i Ulriksfors synnerligen
dagen senast i mars månad. I Strömsund var oron stor och lärnpade för ändamålet. Han sade också rent ut, att han för sin
man väntade med spänning på resultatet. del på alla sätt skulle understödja förslaget att en fångvårds-
Förenämndariksdag fick emellertid Ulriksfors och Strömsund anstalt kom till stånd här. Detta blev också innehållet i den
ett celeben besök, som av allt att döma måste tillmätas bety- proposition, som förelades riksdagen.
delse i sammanhanget.
En måndagsmorgon kom nämligen justitieminister Herman Resultat
Zetterberg, i sällskap med landshövding Anders Tottie, i Propositionen klubbades igenom, fastigheten förvärvades och
landshövdingens Zl-bil körande över bron, genom ett agg- en intensiv och omfattande till- och ombyggnadsprocess in-
prytt Strömsund ut till grindama vid Ulriksforsanläggningen leddes, med sikte på en anstalt för 132 intemer, med allt vad
och den därväntande mottagningskommittén, med Sigfrid Jons- det innebar. 59 personer skulle beredas arbete, en stor del av

dessa från orten.

RolfKnutsson
Ett sommaräventyr hos Jonas i Skogs.

l den gulbnrna notesboken med dagboksanteckningar från maren l958.
l958 står det: Förläggning: Jonas i Skogen Strandhällsberget Järvsand
3/7. Stämningen snarare höjdes än sjönk när vi närmade oss Lövberga.7,5 kilometer till handelsboden.
målet. Spänningen var olidlig. Var det en koja elleren kåk? Det Lite längre in i anteckningsboken står också som motto för
blev en övenaskning. Stugan låg vackert belägen i ett hav av expeditionen: Det stora myggkriget och Nybyggama vid Flä-
blommor och såg typiskt puttrig ut. Klockan var tolv och ändå sjön.
var det lika ljust som på dagen. Vi vinkade av Anders som kört Anledningen till resan var, som sagt, att killama som var in-
oss upp. Efter att ha druckit kaffe gick vi genast till sängs. tagna på Bambyn Skå hos den välkände läkaren Gustav Jons-
Bosse och Roffe slocknade genast. Grabbama hade svårare son hade behov av rekreation och miljöombyte. lnbrott, bil-
att somna. stölder och negativt socialt beteende i allmänhet, samt trass-
4/7. Mulet- men ändå rätt varmt. Vr upptäckte nu två saker i liga förhållanden i respektive familjer var det som gjorde att
snabb följd. Stugan låg i ett hav av myggor och vår batterira- resan blev av. Ja, var alldeles nödvändig.
dio fimgerade, men hördes knappast alls. Nu såg man tydli- Jag hade mitt urspning i Jämtland, såväl min pappa (från Hall-
gare att stugan inte varit bebodd på åtskilliga år. Hemtrevnaden viken) som marnma( från Järvsand) härstammade därifrån, men
lyste i kapp med molnen som hopades på himlen. Samtliga hade som unga lämnat sina födelseorter för ett liv i storstan.
gick omkring och mumlade sammanbitet: Myggolja! Arrnama Min mor Betty dog 1947 i kräfta, som cancer kallades på den
gick som taktpinnar. Gult vatten hittades. Roffe och Bosse tiden. Min momior Selma och min moster Miriam som var för-
påstod att de aldrig smakat så gott vatten förut, varpå alla lamad hade bott kvar i stugan fram till l950, då de efter min
drack det gula vattnet 'enetiskt. Inte långt från stugan låg morfar Jonas död inte längre mäktade att bo kvar där. En stor
sjön, där knotten försvarade badstranden. del av släkten farms i huvudstaden och i dess närhet.
Det som inte står i dagboken var att skorstensstocken rasat Jag hade besökt torpet sista gången 1945 med min farnilj. l
ihop och att all mat för sju personer fick lagas på ett fotogen- vilket tillstånd huset nu befann sig i visste jag inget om, när
kök av märket Primus, som lånades i byn några kilometer bort. jag föreslog den här resan. Nåväl vi kom i väg tmder namnet
Två leclare, Bo Sigrell nyutbildad folkskollärare och Rolf Knuts- Operation Optimism. Ingen trodde väl att vi karlar skulle klara
son, vikarierande husfar på Bambyn Skå, reser i början av juli av en sån här resa med allt vad det innebar. Synen på mannen
med fem stockholmskillar till Jämtland för att de ska komma under den här tiden var helt annorlunda, än nu. Bosse som
bort från storstan. Stugan vet de inget om, men Roes mamma praktiserade på Byn i avvaktan på lärarjobb till hösten fick nu
är född i skogstorpet l9l0 och hela hans familj på mammans lön i stället förbara mat och husrum. Jag hade redan min tjänst,
sida har bott där. Senast hans mormor och en förlamad moster, även om jag bara var vikarie.
som lånar ut stugan, utan krav på ersättning. Vi var fyllda av optimism och engagemang. Med den här resan
På insidan av den anteckningsbok som fungerar som matse- skulle vi förändra de stökiga killamas beteenden. Visst var det
del, utgiftsbok, men också som dagbok från vistelsen kan man primitivt i stugan och vi fick ligga flera tillsammans i samma
läsa på insidan: säng, stora utdragssoffor som rymde två och tre killar. Bosse
Operation Optimism och jag sov tillsammans i ett mycket litet rum innanför köket.
Ständiga medlemmar de två ledama Bosse och Roffe. Köket var egentligen så gott som hela huset. Madrasser av hö
På förslag till inval: och filtar som hade sett bättre dagar var hela sängutrustningen,
Arne, Bjarne, Roger, Kermeth och Hasse. men ingen klagade.
Prov för inval: Samlevnad med de ständiga medlemmama som- Här var vi nära varann, konflikter tvingades vi lösa direkt och

ll8



alla satt vi i samma båt. lngen skillnad mellan oss ledare och att ge oss i väg hem. Att lämna Jonas i Skogs innebar många

killama. Vi skulle dela på allt och ta lika mycket ansvar för det blandade känslor. Somligt kändes hotfullt. somligt mer av en

praktiska. städning. matlagning och ärenden in till Järvsand. befrielse.
Havsnäs eller Lövberga. Det gick bara inte att y. Vid ett till- Så här eeråt. tror jag. att återvändandet till min mammas bam-
fälle rymde Kenta. men han återvände snabbt med hjälp av en domshem kom att för mig betyda något alldeles speciellt. De

välvillig person. som plockade upp honom. när han var halv- rötter vi som människor har. är delar av helheten. d.v.s. bitar av

vägs till Lövberga. och återförde honom till torpet. en betydelsefull verklighet. som är alldeles nödvändig att kon-
Här var det inte lätt att ge sig i väg och det fanns på något sätt frontera.
en slags trygghet också i det enkla och nära. Hämta vatten i När Bosse sedan i Dagens Nyheter i våras berättar om Jonas i

kallkällan som Erik Larsson visade oss. Hitta en matkällare Skogs i en födelsedagsintervju i samband med sin 70-årsdag.

som gick att använda. Få låna en båt i byn. som vi kunde känner jag att vån Operation Optimism hade och har en större

använda fritt för att ska eller bara ge sig ut på sjön för nöjes betydelse för oss alla sju. än vi förstod just då.

skull utan ytvästar. de var ännu inte särdeles aktuella vid den För mig blev mötet med Jonas i Skogs l958 det som i några och

här tiden. mycket viktiga avseenden skapade utgångspunkten för TV-
Vi ck vara med i skördearbetet och lärde känna allteriJärv- serien Precis som förut. som handlade bland annat om min
sand och vi var alltid välkomna. Pojkama i byn var väl de som mamma Bettys bamdom i Järvsand. Men det är en helt annan

mest iakttog oss med skepsis och efter några kontroverser historia.
löstes problemen fredligt. Några ickor i byn tog sig upp till
oss i Jonas i Skogs och det var kanske där problemet i främsta
mmmet låg. Byns pojkar hade fått konkurrens. Så försvann
ekan och återfanns aldrig. Dess försvinnande var en del av

den maktkampen och striden om ickoma. Men folket i byn
gjorde ingen sak av båtförsvinnandet även om irritationen till
en början var stor.

Dagama gick och Bosse började läsa in litteratur för att stu-
dera till psykolog. Han hade en dröm att det på Stadsbibliote-
ket i Stockholm skulle stå en bok i psykologi, som han skrivit.
Nu eñeråt vet vi att han lyckades.
Jag drömde om att bli diktare och läste skönlitteratur. Jag blev
också diktare och infriade den drömmen att få se mina dikter i

tryck. Det var då jag upptäckte att drömmar är en viktig och
absolut nödvändig näringskälla för ett liv. Detta eftersom dröm-
mar också innebär hopp. en tro på det "nästan" omöjliga.
Nu. så här långt efteråt. inbillar jag mig att det var det vi ville ge

till de här killama. som ingen egentligen tyckte om, åtminstone
kände de det så själva. En tro och ett hopp. Jag är inte säker på

att vi lyckades. men en av de fem. Bjame. återvände till Järv-
sand. Jag vet inte vad som sedan hände med honom. En av
killama skrev jag mycket senare ett lmmanuskript om. som
den danska televisionen spelade in.
Visst förekom slagsmål och trätor. men också mycket av ge-
menskap. Kortspel och monopol hörde till vardagen. Fotboll
inte minst på den lilla gräsplätten utanför stugan. Bad förstås.
men Flåsjön är kall. så det dröjde innan alla hade gjort sitt
första dopp. Högläsning av böcker ett ständigt återkommande
inslag i vardagen. bl.a. läste vi ErikAsklunds Silverligan.
Ur dagboken:
6/7. Söndag. Med nytvättade halsar och snygga kläder åkte vi
buss till Alanäsets kyrka för att bese konnnationen (2 mil).
Ungama skötte sig skapligt. men Bosse och Roffe väckte
största uppmärksamheten med sina ofärdiga skägg.
Skördefest men också besök av förutom ungama i byn vuxna
därifrån. Gösta Bjurström tittade in och blev bjuden på kaffe
och cigarr. står det bl.a. i dagboken.
Ja så här fortsatte dagama och nättema. Till synes små saker

sker. som någonstans är stora. Att leva tillsamman i en gene-

rös bygd. som nyfiket tar del i våra liv och vi i deras. är kanske
större än all den effektivitet vi många gånger ser i dag.

Det bestämdes att vi skulle stanna kvar i stugan också till
hösten. men så kom beskedet att Bosse fått en lärartjänst på Bm" sm-das på ,0,.p¿,,

Bambyn. En möjlighet han bara inte ck missa. Vi var tvungna

Bo Sigrell med sina pojkar
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Viktor Andersson LT
Avgående strömsskalen bläddrar i minnesboken

Minnenas bok kan till volymen bli rätt så omfattande för oss november l9l8 fick han anställning på länsstyrelsen i Öster-
alla. men innehållets värde kan skilja betydligt. Det är intres- sund. och en kort tid därefter fick han förordnande som t.f.
sant och man glömmer snart tid och rum. när man får tag på en landsfiskal i Brunflo. där han stannade till l922. Därefter blev
bra bok. Något liknande upplever man också. när man sitter han erbjuden ordinarie tjänst som landsskal i Tännäs distrikt
och lyssnar till vad landsfiskal Yngve Hallberg. Strömsund. och stationerad i Ljusnedal.
har att förtälja ur sin minnenas bok. På den tiden kunde man inte åka bil så fort man skulle ut på en

Det är inte något som tyder på att han står redo att lämna sitt tjänsteförrättning. även om man råkade vara landsfiskal. Vä-
arbete och sin mångåriga arbetsplats. när jag hälsar på hos gama var inte så framkomliga på den tiden i glesbygden. Han
honom. Det är fel att säga att jag träffar på en utarbetad man. lät dock inte hästskjutsama avskräcka sig. utan han antog
Yngve Hallberg har fortfarande en ynglings spänst. även om erbjudandet och flyttade från staden och ut på den glest be-

han råkat fylla 65 år för några dagar sedan och nu avgår med folkade landsbygden. Folket där var inte heller mera ofredliga
pension. eñer över 30 år som lagens väktare. av sig än att han fick tid för både jakt och fiske. vilket är Hall-
Han verkar mycket mån om att få arbeta ostörd de sista tim- bergs hobby. Då han flyttade därifrån 1929 hade han enbart
mama han har kvar i sin tjänst. Men så skjuter han sina papper ljusa minnen från Härjedalen.
ifrån sig. och jag får en stunds intressant samtal med honom. - Ja. hit till Strömsund kom jag den l december l929. och här
Jag får snart veta att han är norrlänning. och att han trivs med har jag förblivit i 26 år. Jag kommer också att stanna här. säger
denna landsända. Hans vagga stod nämligen i Selånger. Sin landsfiskal Hallberg. Under de här åren har mycket förändrats.
skoltid tillbringade han i Sundsvall. och sin första tjänstgö- både inom mitt arbete och i denna bygd. inte minst i Ström-
ring hade han inom Gudmundrås länsmansdistrikt. med statio- sund.
neringsort Kramfors. När landsfiskal Hallberg tillträdde sin tjänst i Strömsund. hade

På den tiden han variKramfors gick det ganska hett till ibland han endast två ordinarie och två extra fjärdingsmän till sin

i Ådalen. särskilt åren omkring 1917. då folket mera svalt än hjälp. Skulle han ha någon ytterligare arbetskra på sitt kon-
var mätta och belåtna. Här ck säken den blivande landsska- tor. fick han betala den själv. Han fick också hålla lokaler för
len känna. vilket ansvar som åvilade en polisman. landsskalskontoret. Förhållandena ändrades till det bättre
l Kramfors började han som polisuppsyningsman |9l2 och 1941. Nu har han till sin hjälp på kontoret. fönitom biträdande
hade sedan förordnanden på flera platser i Västerbotten. l landsskal lvar Dahlin. ett kanslibiträde och ett skrivbiträde.

Vidare har han på poliskontoret en polisassistent och fyra
polismän.
- Skatteindrivningama har varit och är fortfarande en be-

svärlig historia. säger Hallberg. När jag kom till Strömsund.
var det inte mindre än 800 000 kr i skatter utestående. Småbön-

der och folkskollärare var de yrkesgrupper som låg eñer mest

med skattema. Denna summa har minskat betydligt sedan dess.

Jag kan nämna. att det nu drivs in nännare l00 procent av den

debiterade skatten i Strömsund. men det tar naturligtvis tid.
l många fall anser Hallberg att staten är hård när det gäller
skatter. Som exempel kan nämnas att det finns personeri Ström
som. på grund av sjukdom. ha socialbidrag i 30 år. men ändå

har ett resterande skattebelopp som inte avskrivits.
- Många gånger har jag faktiskt inte vetat hur jag skulle bära

mig åt med utestående skatt. och om jag handlat rätt alla gånger

vet jag inte. säger landsfiskalen.
När vi kommer in på brottsligheten. anser den avgående lands-
fiskalen. att strömsboma inte är mindre laglydiga än männis-
kor på andra platser.
- Under årens lopp har en förändring skett till det bättre. Det
mesta polisen har att syssla med nu är trakförseelser. Största
förbättringen där har skett bland ungdomen. Deras intresse
har fångats av motorsporten. och det innebär att de hellre
avstår från sprit än mister körkortet. säger landsfiskalen.
Det är tydligt att det förekommit en hel del underliga händelser

i Ströms landsskalsdistrikt. under den tid Hallberg varit där.

- Jojomensan. det har hänt åtskilligt! Vad beträffar hembrän-
ning. inträffade det en hel del på det området under AK-tiden.
Folk tjänade för dåligt. och därför måste de tillverka sin sprit
själva. om de skulle ha något att dricka. lnte mindre än 24

brännvinsapparater sänktes i sjön under den här tiden. berät-
Lunds/iska/ Yngve Hallberg tar Hallberg.
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Landsfiskalen fortsätter: sens ordförande. och att även han fordrade att pojken skulle

- En gång när jag var ute på en tjänsteförrättning och kom in gå i skolan. ändrade hon sig genast. Hon bad mig till och med

i en familjs bostad. stod hustnin och skötte en brännvins- att jag skulle vänta en liten stund. så att hon ck ordna klä-

kokare på spisen. samtidigt som hon höll sitt bam. som var dema som grabben skulle ha med sig.

några månader. på armen. Hon åtalades och ck fängelse. Han är också kommunalman. landsskalen på Flata. Han har

Medan hon avtjänade straffet. måste hon ha bamet med sig varit municipalfullmäktiges ordförande sen l7 årtillbaka. och

för amningens skull. Jag måste verkligen säga. att det var synd han har haft och har fortfarande många andra uppdrag.

om denna kvinna. Det var ju hennes man som orsakat det hela. Han gläder sig åt att Strömsund går framåt. Mest gläder han

En annan episod som jag minns mycket väl.och som jag verk- sig åt. att det byggs i samhället. Han är intresserad av sin

ligen tycker är rolig. gällde ett besök hos en familj som inte bygd. och vill att den skall utvecklas. Efter pensioneringen får

tillät att deras pojke skulle gå i fortsättningsskolan. Jag måste han bättre med tid. och kommer säkert att ägna sig ännu mera

därför uppsöka Riräldrama. Genast jag kom in till familjen. sa åt samhällsfrågor. Yngve Hallberg är ett känt namn i denna

modem att hon inte rättade sig efter överläraren. Då hon fick bygd. och strömsboma vet. att de kan lita på sin "länsman"

höra. att det var Nils Grönlund i Vågdalen som var skolstyrel- även som civil.

__;

Lunds'/iska/ Yngve Hallberg med hustrun Anna Linnea. lill höger Signe Carlsson

Från gamla album

Georg Fors 60 år: med uppvu/:Iam/e m'is\'ikshor'
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Från gamla album

Luciafirande år 1952 i kommunens sammanrrädesrum. "Baudinska huset Bredgårdsgalan. Strömsund, med personal
från kommunen, polisen och folkbanken.

Ståendefnv. Erik Ström. Algot Eliasson. Gunnar Englund, Gösla Fors. Maja Srrömsledr, Gunnar Schön, Anna Olowsson,
Elsie Erelof Gerd Hansson, Olle Hammar; Ingrid Brorsson. .Vils Andersson, Jonas Hansson, Halvar Åström. Al/ons .\'ilsson
och Sven-Erik Rosenberg. Sittande frzv. Karl Olowsson. Karin Schön. .Varhanael Svensson. Gunhild Karlsson och
kommunlucian Margareta Karlsson med barnen Gun Hansson, Barbro Sigvardsdolrer och Ann-Chrislin Schön.

"Skinnknultar " på Flara.
Fnv. Bengt Edin. Lars Edin. Sven-.lohan Jönsson. Ola
Eriksson, Bengt Andersson och Karl-Erik Mårrensson

Dubbel i Tennis l958
Fm: Karl-Erik Lundholm, GustafRonnedal. Harald

Larsson och Lasse Hedman Emil Sjödin
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Familjen Jan OlofPersson, Holmsund
Bakre raden frzv. Selma, Augusta, Pelle. Maja, Brita.

Främre raden fn v. Anna Kristina och Jan Olof Persson, Emma och Tora

Familjen Jöns Mickelsson Sundkvist. Järvsand
Bakre raden fr: v. Jonas, Ingeborg och Jöns

Främre raden fnv. Jöns Mickelsson och Anna Kajsa Sitndkvist

1*\ \ d 'Q-1
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Lekande bam i Havsnäs Jöns Mickelsson Sundkvists gård
Frv. Sten. Ulla-Britt. Kjell och Stig



Verksamhetsberättelse 2005

Medlemsantalet
är400 personer. Vr har fått en del unga medlemmar men, på det Hembygdsgårdens aktiviteter
hela taget är det ungefär som föna året. Den 23 febnrari var det visstuga på Kafé Tomten med TiaLi,

som underhöll. Det serverades vann choklad och semlor. Upp-
Strömsboken slutningen var större än väntat. Detta arrangemang ingick i
Årsboken 2006 har även i år varit en uppskattad julklapp. Hed- kampanjen Vrt febnrari.
vig Eriksson, Ame Rosenberg, Sten Sundquist och Kurt Er-
icsson har oförtrutet arbetat vidare. Under hösten har även Året började som sig bör med Snöskulpturveckan. Temat föri
Ronald Ragnvaldsson och Kerstin och Nils-Olof“Sola" Mår- år var våra rovdjur, och barn i alla åldrar gjorde olika figurer.
tensson börjat i skriftkommittéen. Boken ”Drömmen som blev Vrntennarknaden var den 4-5 mars. Solen tittade fram lite då
verklighet”, som behandlar åren l955-1956, har blivit väldigt och då. På fredagen var det inte så mycket folk som besökte
omtyckt. De som köper boken, tycker att den blir roligare att marknaden. På kvällen var det lite mera folk som hade kommit
läsa för varje år. för att se på uppträdande med eldjonglering, Jon-Henric med

jojk och dans samt fyrverkeri. Lördagen lockade lite erbesö-
Byggnader kare, som kunde välja mellan hundspann, tunnbrödsbakning,
Under sommaren har alla hus utom kansliet målats inför 100- snölek och kolbullar samt handla av hitresta knallar. Hembygds-
årsjubileet nästa sommar. föreningen sålde kolbullar, varmkorv och höll Kafé Tomten
Kafé Tomten och Storstugan har fått nya hängrännor och stup- öppet, där bl.a kaffe och stut serverades. Föreningen sålde
rör. Man har även monterat upp den gamla lekparken som stod även böcker och tunnbröd, som bakades i den egna bagar-
utanför Konsum, och gjort en trevlig plats för föräldrar och stugan.
bam. Storlogen har fått nya stockar, då de nedersta varven var
uppnrttnade. Det har städats upp och rensats, för att få till en Den 6 juni firades nationaldagen med friluftsgudstjänst och
så vacker plats som möjligt för våra besökare. konsert med musikskoleelever ån Hammerdal, Hoting och

Strömsund.
Samlingar och gåvor
Hembygdsföreningen vill tacka för alla gåvor som inkommit Den 9 juni var det skolavslutning med kamevalståg genom
under året. Bland annat kan nämnas att vi fått brev och pokaler Strömsund. Det avslutades som vanligt nere på Hembygds-
efter Lars Theodor, en tavla av Raoul Kring, fotografier och en gården. Jörgen på Konsum bjöd på förtäring.
del andra saker av olika personer.

Strömslaget skötte traditionsenligt om midsommarrandet med
M/S Svaningen dans kring stången som kläddes av bam och föräldrar. Det
I mitten av juni sjösattes M/S Svaningen. Det kördes ett antal bjöds på saft och bullar. Kafé Tomten hade bakat midsommar-
turer, även kvällsturer och någon nattur. Någon kvällstur var dagsbakelser med grädde, mandariner och choklad.
det uppträdande av en trubadur. Livottama har besiktigats
och andra säkerhetsåtgärder kontrollerats. Slöjdmässan slog upp sina portar den 27 juni och hade öppet

till den l4 augusti. Alstren var många och skiftande. Det var
Bakstugan inte så lätt att få personal till Kaféet och Slöjdmässan i år, men
Bakstugan är en av våra mest eftertraktade begivenheter. Den det löste sig till slut. Alla har som vanligt gjort ett gott arbete
har varit uthyrd mot betalning I64 dagar under året. Övriga och ställt upp där de har behövts som bäst. Stugvärdama har
dagar har bl.a. skolan utnyttjat den, samt vi själva när vi har gjort sitt bästa för att kunna hålla öppet och guida runt besö-
haft olika arrangemang. kare.

KaféTomten Vattudalsveckan hölls den 12-I 7 juli, och på onsdagskvällen
För andra året i rad har vi haft Kafé Tomten i egen regi. Många underhöll .lens Gustavsson med visor och ballader. Torsdags
besökare har återkommit efter fjolårets succé, tack vare alla kväll var en kväll att minnas. Då väcktes Strömskväll till liv
duktiga medarbetare, som har gjort ett jättearbete med att igen, och Carina och Gunilla underhöll med en bejublad kon-
baka, göra smörgåsar, grädda våfflor och sett till att kundema sert samt allsång. David Wallen spelade dragspel. .Ian
har blivit väl bemötta. Köket blev mer lättarbetat efter Wallentins återförening av det som på 60-talet utsågs till
ombyggnationen i höstas. Kaféet hade kvällsöppet vid ett norrlands bästa popband. Fredagen var Bamens dag med
flertal tillfällen. Småstjämoma, godisregrr, hoppborg och kuddkrig.

På lördagen var det så dags för Vattudalsjätten- styrketäv-
Årsmötet 2005 lingen som numera är en tradition. I år hade man parstyrke-
hölls den l7 mars på Folkets Hus. Sten Sundquist hälsade ett tävling i 5 grenar.
20-tal medlemmar välkomna. Eer genomförda förhandlingar Hemvämet hade egen utställning.
bjöds på kaffe och smörgås till toner av Åke, Tony, Paul och Söndagen började med husförhör. Tidsresa, ”prova på"-akti-
Alf. Diplom utdelades till Ingemar Hemmingsson och Marga- viteter för bam, ”Käm smöre å byk klea”. Hantverkare i stu-
reta Andersson. vilka nu har slutat på hembygdsgården. goma, visstuga, samt dragkamp mellan 6-mannalag. På kväl-
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len underhöll systrama Kempfur Chattanoga. de sjöng svensk mande varje år.
blues. allt från folkmusik till Pugh.

Vecka 2l hade Hedenvindskolan bokat för olika aktiviteter för
Det har även varit sommarunderhållning. både på torget och bamen.
på Hembygdsgården. Det startade den 2 juli med Hot Pipes
Big Band. den 9 juli var det .lack Runes. den l6 juli Åke Den l9 juni var det Stövarutställning och ca ISO utställare
Melanders trio. den 23 juli Gåxjö-Ströms spelmanslag. och den hade mött upp.
30 juli Frälsningsamién.
Detta var ett arrangemang av Hembygdsföreningen i medver- Den 29/6 - 2/7 var det Visfestival. Onsdag till fredag var det
kan med Kultur & Fritid samt Studiefrämjandet kurser i folklig vissång. Utställning hölls i Hjalmar Strömer-

stugan om Thyra Karlsson från Alanäs. Work-shop i tovning.
Hembygdsgårdens dag gick av stapeln söndagen den 3l juli. Margot Landgren visade hur man färgar gam med hjälp av
Det var en strålande vacker dag och Strömslaget dansade med svampar. Gösta Fritzon gjorde spånkorgar och Karin Nilsén-
liv och lust. Underhållningen bestod detta år av Hästsko- Andersson hade kurs i hur man gör en feststång. m.m.
teatem. som gestaltade "Nybyggama Erik och Ester i lapp- På kvällen var det Kraja. en ung vokalgrupp som sjöng a
skatteland". Fika kunde man göra på Kafé Tomten och där cappella.däreer Monica Söderberg Band. Trikal. en välkänd
fanns det kesl och tunnbröd. Det blev en fin dag med många trio från Östersund gästspelade och Skrömta avslutade
besökare. kvällen.Vi hoppas att det blir ett återkommande evenemang

som ska dra mera folk för varje år.
Föreningen bjöd alla stugvärdar på fika i Kafé Tomten den l7
augusti. däreñer en båttur med M/S Svaningen. Vecka 27 var det Dundennarknad för 22:a gången. med norra

Jämtlands största knalle-marknad. Årets artistutbud bestod
Den 25 augusti hade turen konirnittillpersonalenpåhembygds- av: Nyken Gul, Hardcore Superstar. Husbands med Sanne
gården att få ka och åka med M/S Svaningen. Turen gick i Salmonsen. Annelie Rydé och Mats Ronander. Söndagen av-
ganska blåsigt väder och tog nästan 3 timmar. Underhållningen slutades med Clownen Boije.
stod Olofsson och Haglund för. så humöret var ändå gott.

De olika samfunden har traditionsenligt. fem tisdagar i juli
Till första advent var det traditionsenligt "Gammaldags jul" på månad. haft stugmöten i Storstugan. med ord och musik i ske-
hembygdsgården. Den arrangerades av Hembygdsföreningen net av en mysig brasa.
och Strömslaget. Tomten hade för året flyttat in i Storstugan. Någon viskväll har det blivit även detta år.
240 bam önskade julklappar hos tomten. l Hjalmar Strömer-
stugan underhöll TiaLi. Det fanns tunnbröd och kolbullar att Kyrkan har genomfön Kyrkans bamtimmar vid ett ertal till-
köpa. De som var kasugna kunde få sig en kopp kaffe på fällen.
Kafe' Tomten

Vi vill med dessa ord återigen rikta vån vanna TACK! till alla
l övrigt har det förekommit bröllop. födelsedagsfester. klass- medlemmar och medarbetare. som med ideellt arbete har ställt
träar och en del guidade turer.

Övriga arrangemang

upp och hjälpt oss att genomföra ytterligare ett bra verksam-
hetsår.

Den I9 maj var det Förskolans dag. som numera är återkom- Styrelsen

Personal på Café Tomten Srrömslaget Midsommarafton.
Fm. B,-'gl-, H,-Ilsmä-m' L,-nu N,-Issa" och Mnm- Leufvèn Fnv. Rolf Waldemarsson, Anki Roos. Irma Hopsradius.

Iréne och Lars Edin, Inger Gidlöv, Gösta Hopsradius.
Fgtonç Anders Andrée Solveig Löfström och Therése Oscarsson.
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ORDFÖRANDE
Christer Birgersson

VICE ORDF
Sten Sundquist

KASSÖR
Urban Olofsson

SEKRETERARE
Lars Edin

LEDAMÖTER
Anders Andrée
RolfSandemo
Sven-lvar Lindfors
Urban Olofsson
Sten Sundquist
Rolf Waldemarsson
Lars Edin
Anette Runsten

ERsÅ1'rARE
Ingrid Jonsson
Sakka Nejne
Anne Dahlgren
Leif Mattsson

Styrelser och kommittéer
från och med årsmötet 2006

BYGGNADSKOMMITTÉ SKRIFl'KOMMITl'É KONTAKTPERSONER
Christer Birgersson. sk Sten Sundquist, sk Bonäset: Birger Edelswärd
Jan-Erik Löfvenberg Hedvig Eriksson Bredkälen: Margit Johansson
Bjöm Nilsson Kurt Ericsson Gärdnäs: Gertrud Blomberg

Nils-Olof Mårtensson Hillsand: Kurt Sandberg
LOTTERIKOMMITTÉ Kerstin Mårtensson Lövberga: Ebba Bjurström
Rolf Waldemarsson, sk Ronald Ragnvaldsson Renån: MajLis Zakrisson
Sven-lvar Lindfors Ame Rosenberg. adj Risselås: Klas Taraldsson
Anette Runsten Stamsele: Märta Bergström
Gertrud Sundin VALBEREDNING Strand: Gertnid Sundin
Margit Lindfors Styrelsen Södra Öhn: lnger Svanberg

Tullingsås: Helvig Näslund
PROGRAMKOMMITTÉ REVISORER Vågdalen: Ulla Johnsson
Rolf Waldemarsson. sk Bruno Svensson Älghallen: Inger Welumstein
Gunvor Göransson Egon Forsberg Äspnäs: Monica Espvall
Hans-Erik Dahlgren Öhn: Bo Danielsson
Jörgen Olofsson ERSÄTTARE Öjam: Gösta Karlsson
Gunilla Backlund Kun Ericsson
Tommy Ottosson
Carina Knutsson HEDERSLEDAMÖTER
Pieter Fürst Gunnar Grahnström

Ame Rosenberg
TExTn.i<oMMrrrÉ

Ingrid Jonsson. sk
Ingrid Wiik
Elin Andersson

Mångåriga medarbetare.

Arne Rosenberg Raoul Kring Bertil Kring
Hedersledamor
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Ekonomisk redovisning

Resultaträkning 2005 Balansräkning

Intäkter Tillgångar
Strömsboken 81.438,00 Anläggningstillgàngar
Försäljning Café Tomten 22004130 Fastighetema 2:24, 2:32 160.500,00

Försäljning Café Svaningen 37.182,40 Nya bakstugan 68.179,00

Övrig försäljning 24.691,00 Bustuga 52.0l4,00

Lotterier 2l.6l5,00 Fastighet 3:3 SJ Magasin 48.000,00

Slöjdmässa 54.135,00 Inventarier 73.800,00

Medlemsavgifter 43.800,00 - avskrivning inventarier -73.800,00

Temaveckor 145.68 l ,00 Svaningens bevarande 1999-2004 510.650,00

Reklamplats 75.000,00 Svaningens bevarande 2005 5l.703,00

Hyresintäkter 61.794,40 - avskrivning Svaningen -200.000,00

Minnesfond l4.495,00 BM 218 Baklastare 40.000,00

Gåvor 5.835,00 - avskrivning baklastare 40.000,00

Kommunala bidrag 1 1.000,00 Kiosker 74.3 14,00

Merkostnadsbidrag 227.124,00 - avskrivning kiosker -74.314,00

Övriga bidrag 57.600,00 Summa anläggningstillgångar 691 .046,00

Summa rörelseintäkter 1.081 .432,l0 Omsättningstillgångar
Bidrag till arbetskraft 784.760,00 Boklager 20.000,00

Ränteintâkter 1 81 ,98 Samlingar 25.000,00

1.866.374,08 Kortfristig fordran 26.605,00

Kostnader Upplupna lönebidrag 157.000,00

Strömsboken tryckning 65.625,00 Gamlins fond 1523854

Inköp Café Tomten 80.697,00 Putte Lundholms fond 13.445,20

Inköp Café Svaningen 39.120,00 Kassa, bank, postgiro 131.603,4l

Lotterier, varor 8.1 16,50 Summa omsättningstillgångar 388.892, l 5

Mötesplats 1-lempan 69.406,(X) Summa tillgångar l.079.938,l5

Temaveckor 32.630,00

Elavgier, olja 91.804,00 Skulder och eget kapital
Förbrukn.mtr1, -inventarier 1 19.705,50 Eget kapital
Rep. och underhåll 324.329,00 Ingående kapital 1/1 1.012.937,51

Övriga lokalkostnader 28248,00 Årets resultat -48.934,36

Traktorkosmader 10322,50 Summa eget kapital 964.003, 15

Kontor, tele, reklam 60.144,44 Skulder
Försäkringspremier 8.015,(X) Leverantörsskulder 65.625,00

Föreningsavgier 6.400,00 Skatteskuld -9.092,00

Främmande tjänster övrigt 3379,00 Övriga skulder 30.440,00

Övriga kostnader 29.915,00 Upplupna kostnader 28.962,00

Summa rörelsekostnader 977.856,94 Summa skulder l l5.935,00

Löner och personalkostnader 937226,50 Summa eget kapital och skulder l.079.938,l5

Räntekostnader 225,00
Summa kostnader 1.915308,44

Årets resultat -48.934,36
1.866.374,08
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Rckcumundbildnvlnlskis

STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING
som bildades år 1906, är en av länets äldsta sammanslutningar för främjande av kultur
och hembygdsvård. Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till en hem-

bygdsgård, men 1932 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 sammanförts.

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och besöks itigt av så väl turister
som ortsbor.

En levande förening är beroende av en stark medlemskår, som på olika sätt stödjer
hembygdstanken. Kanske samlar man fotografier och föremål från en gången tid; kan-
ske dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera händelser i dagens sam-

hälle. Både dessa aktiviteter ingår i hembygdsföreningens arbete och dess målsättning
att hjälpa strömsboma att förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom medlemskap din hembygdsförening!

STRÖMS HEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagar eller då någon vän

eller anförvant gått bort. Fondens avkastning går till vård av hembygdsföreningens bygg-
nader. Kontakta oss för upplysningar om Ströms Hembygdsförening och Ströms
Hembygdsförenings Hembygdsfond!

Ströms Hembygdsförening
Hembygdsgården 1003

sas ss sTRöMsuNo
Telefon 0670-6] 12 32, Postgiro 2 43 30-3

Brommatryck & Brolins AB. Stockholm 2006



Wendla Brumans konst
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Träden vid vattnet Kalvar på grönbete
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Vitsippemark En svunnen tid, ödetorp på Bygda
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Vår i Östergötland Vid tjärnen
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Foto: Holger Persson



Café Tommn Foto: Anders Andrée
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Skotertävling vid Dundermarknaden Foto: Anders Andrée


