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Förord

Kära läsare!
Välkomna till den 74:e årgången av Strömsboken, som skildrar händelser i Ströms och Alanäs
socknar under åren I963-1964. Ett särskilt tack till alla, som välvilligt lånat ut kon till oss, vilket
gjort att boken utökats med ännu flera bilder.
Vad sker då under de här två åren?
Den största händelsen är dessvärre en svår olycka, en av de svåraste båtolyckor som någonsin
inträffat i Jämtland. Den utspelas på Flåsjön, när en motorbåt, i hårt väder, slår runt och fem per-
soner drunknar. Det skapar stor förstämning i bygden.
En glad händelse är däremot när Strömsunds första studenter, under sång och jubel, tar sin exa-
men.

Annat som händer: Biskop Ruben Josefssson besöker Alanäs församling vid en visitation.
Byggrushen fortsätter oförrninskat. Första etappen av Tingvalla blir inyttningsklar. Många
egnahem byggs också. Trots det är bostadsbristen fortfarande stor, hundratalet sökande står i
kö.

Landstingets elevhcm Sörgård står nu färdigt med plats för 60 elever.
Utbyggnaden av Vattudalsskolan invigs av statsrådet Ragnar Edenman.
Högbynäs skola, som inte åtgärdats något under dryga 40 år, får nu en "ansiktslyñning".
Tidigare års svåra översvämningar försöker man förhindra, genom att lägga ner en dagvatten-
ledning längs Storgatan.
Regnrekord åstadkommer kaos på de dåliga grusvägarna.
Värsta köldperioden på 50 år inträffar - 200 skogsarbetare tvingas stanna hemma på grund av
kylan.
Driftstopp vid Ångsågen på Näsviken och vid Cementvarufabriken.
Rationalisering medför att mejeriet läggs ner.

Konsumbutikema i Lövberga och Ãspnäs upphör.
På idrottsfronten:
Bosse Ollander kvalicerar sig och deltar i OS i lnnsbnrck.
Skridskolandskamp för damer Sverige-Polen anangeras på Strömsvallen.
IFK Strömsunds ishockeylag spelari div.ll.
lnom fotbollen är Faxebygden det lag som lyckas bäst, med snudd på serieseger och uppytt-
ning till div.lll.
Drömmen om ett elljusspår förverkligas.
Både publikmässigt och ekonomiskt har .Iamtlikvällama distanserat tidigare års rekord. Varje
torsdag bänkar sig 2000-2800 personer på Hembygdsgården.
Detta är ett axplock ur årets utgåva. Vi önskar er en fortsatt trevlig läsning.

V Kerstin och Nils-Olof Mårtensson
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Ü/ över Alanäs

Folkmängdsuppgifter

Folkmängd i Ström vid årets början: 6.476 personer, därav Folkmängd iAlanäs vid årets början: 1.469 personer, därav

3.391 män och 3.085 kvinnor. Födda: 97, därav 52 gossar och 813 män och 656 kvinnor. Födda: 1 1, därav 8 gossar och 3

45 flickor. lnyttade: 277, därav 138 män och 139 kvinnor. flickor. lnflyttade 37, därav 17 män och 20 kvinnor. Utflyttade
Utyttade: 469, därav 238 män och 231 kvinnor. Döda: 69, därav 103. därav 55 män och 48 kvinnor. Döda 14, därav 7 män och 7

38 män och 31 kvinnor. lngångna äktenskap: 30. Folkrnängden kvinnor. ingångna äktenskap: 4 Folkmängd vid årets slut 1.400,

vid årets slut 6.3 12, därav 3.305 män och 3.007 kvinnor. Minsk- därav 776 män och 624 kvinnor. Minskning 69. Församlingens

ning 164 personer. Församlingens äldsta invånare: änkefru lng- äldsta invånare: änkefiu Katarina Margareta Sjödin, f. Anders-
eborg Erson, f. Mårtensdotter, Gärdnäs, född den 28 novem- dotter. Havsnäs. född den 26 november 1867.

ber 1867.

Jämthund väckte björn iJärvsand 2/1 1963 Guldbröllop
En jämthunds ettriga skall nedanför Strandhällberget väckte firar på trettondagen Anders Blomberg, Gärdnäs, och hans

en bjöm ur vintersömnen på nyårsafton, och fick den att överge maka Sara, f. Mickelsdotter.

det väl ombonade idet och i stället vaka in det nya året i snö

och kyla. Det inträffade då hemmansägare Erik Hägglund, Järv-

sand, och linjefönnan Curt Kulin, Östersund, var ute på har-
jakt ett par kilometer från Järvsands by. Den så brutalt upp-
väckte skogens majestät satt länge med huvudet i idets öpp-
ning och momade sig i den kyliga vinterluen. Slutligen lomade
den iväg in i skogen utan att ta någon notis om den ihållande
"väckarklockan". Ännu på nyårsdagen hade bjömen inte åter-
vänt till sin mjuka mossbädd.

Födelsedagar
50 år fyller den 3 ds fru Agnes Karlsson, f. Eriksson, Täxan.
Hon är född i Storhöjden. Hon gifte sig med Karl Karlsson och

bosatte sig i Täxan. Sedan 1949 förestår fm Karlsson skol-
städningen i sin hemort.

50 år fyller den 6 ds fru Margareta (Greta) Strand, Lillviken. __

Hon är gift med skogsarb. ElofStrand från Harrsjön. Sara och Anders Blomberg
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Revyilßvberga publikframgång Födelsedagar 5/I 1963

Lövberga celebrerade för andra året i följd nyårsaonen med S0 år fyller den 8 ds åkare Jonas Persson, Strömsund. Han är
en lokal revy av egen tillverkning. Det var långt till nännaste född i Yxskañkälen. l938 flyttade han till Strömsund och eta-
revyjippo och Lövberga kunde glädja sig åt en stor publik- blerade sig som åkeriägare. Vid sidan av lastbilsrörelsen drev
framgång. Bygdegården har 150 sittplatser, men inte mindre han under fyra år i början av 50-talet en sportaffär och sedan

än 400 personer anlände. De som hamnade sist i biljettkön en bensinstation. Persson representerar högem i kommunal-
kom inte ens in i lokalen, utan ck avnjuta spektaklet från fullmäktige och är sedan länge ledamot i skolstyrelsen.
trappan. Revyn varade drygt en timme, och under tiden hann Municipalfiillmäktigeledamot var han till dess municipet upp-
diverse pikar av mera skämtsam karaktär utdelas, främst till hörde vid årsskiet. Via den lokala åkeriföreningen blev han

byboma. Bland annat vatten- och avloppsfrågoma samt byns styrelseledamot i Jämtlands läns åkeriförening I944. Han är
elproblem behandlades i sketcher och kupletter. Ensemblen fortfarande ordförande i virkestransportkommittén. l Sveriges
bestod av 13 fönnågor från byn, och mellan revynumren fram- lastbilsägareförbund har han varit styrelsesuppleant och le-
fördes sång och musik av damkvartetten Laila och Lisbeth damot av medlemsrådet. l den lokala avdelningen har han un-
Eriksson, Margareta Näslund samt Margareta Häggström, även der många år hañ hand om ordförandeklubban. En tid var han
de från Lövberga. Kvällen avslutades med dans till Lars Ro- ordförande för länets bensinhandlare. l sin ungdom var Pers-
land Sjödins orkester. son aktiv idrottsman - skidor och fotboll - och i tjugo års tid
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Ester och Jonas Persson

isd-
' °~~“ Û? - vi Erik OlofVedin, Tåsjö, och Elsa Bemhardsson, Öjam, vigdes

på lördagen i prostgården i Strömsund. Vigselförrättare var
Ishockey div' lv nor" kontraktsprost Folke Engström.
Strömsund B-Faxen
Tommy Johansson gjorde tre av strömsundsmålen
och Staffan Lööv gjorde två_ Strömsunds liitherska missionsförening
-|~u||ingSåS_Hammer¿a| 5_3 konstaterade vid sitt årsmöte att inkomstema av kollekter och
Hasse Grip gjorde 3 må| och Börje Nordström 2_ insamlingar under året vant 70. l 3] kronor, och medlemsarita-

let noterades till 62. Styrelse: Nathanael Svensson, ordf.. Mana
Rolfcarlssons mils un Strömsunds räddnin Jonsson. vice ordf., Emil Forsgren, Folke Strömberg och Ge-

P 8 _ . _

Strömsund lade beslag på bägge poängen vid hockeymatchen :rg ÖT-leb°'hReV'sf"er Apdersdkhodm :ch Yïemer fnkssgn'
mot Frösön på Lövsta-nnken. Det var inte förrän i sista peno- örgnngend ar en mkrïnsw "Eg (ånëveïfsam et':c :lan år
den som ästema säkrade se em med två mål i tät föl'd av ans tung omsse marc vy me 'uS'S°m ve" We '8 8 J . . . . -

Carlsson. Matchen slöt l-4. Sture Andersson och Bjöm Lun- Sam mom tbrenmgama l byarna ute I lwmmunen'
din gjorde ett mål var.

Födelsedagar
LIUSKOHERING 80 år fyller den l0 ds lantbr. Anders Rudfjäll, Strand. Han har

av ritningar främst ägnat sig åt byggnadsarbete vid sidan om lantbruket
KIIOKOHERING och skogsarbetet.

ex. betygsavskriñer medan Ni väntar.
Skrivarbeten - Dupliceringar - Stencileringar - Deklarationer LeoAdolfsson stoppade Frösöns alla attacker

Larssons Sk;-ivbyrå Omkring l00 personer trotsade kylan för att se onsdagens

Brmmarie Larsson _ hockeymatch på Tingvalla. IFK Strömsund spelade program-
Länsmansgatan 30, Strömsum enligt hem två poäng - det trevliga frösölaget fick på pälsen

Te| 731 med 6-0. RolfCarlsson blev tremålsskytt, Hans-Enk Ström-
berg gjorde två och Ove Hedlund ett.
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I-:mnin l.edignp|nmr= FÖR!-:STANDARINNA
Hans-lvar Glantz. Ulriksfors, har vid Hässleholms stads tek- Vid Jämtlands läns landstings nyupptörda elevhem för lär-

niska skola avlagt godkänd ingenjörsexamen från väg- och jungar vid kommunala gymnasiet i Strömsund ledigförklaras
vattenbyggnadstekniska fackavdelningen. Låstid 5 tenniner. härmed för tillträde den l juli 1963 befattningen som förestån-

darinna. Elevhemmet omfattar 60 platser i enkelrum (30 man-

Vilgjungandg sn-ömgundgiçlra liga och 30 kvinnliga) och kommer att tagas i anspråk för sitt
Monica Grahn kommer från Strömsund men arbetar i Gävle, ändamål fl'.0.m. hÖSIICl'mll1Cl'lS 1963. Sölšandn Skall ha

Hon segrade i tredje omgången i vokålisttåvllngen i Såndvi- 3Vl8gI g0dl(ål'ld 8Vgål'lgSCX3mCIl S0m ll1l6m8lfÖl'CSIål1d8l'6 Vld

ken. Hennes svåraste konkurrent blev ordentligt distanserad - Västkustens “"gd°m55k°|a- Ljungskile- °||°f Vä5ï°fb°flenS
Monica fick samtliga juryrästar, Nagga elddbp blir nalen i läns landstings centrala yrkesskola. Umeå. eller på annat sätt

Gåvle_ Hon har även segråt i en råd lokala sångtävlingar tidi- $l'Väl'V8l Ulblldnlng SOTI1 l8I'ldSIlngClS lÖl'ValtnlngSUlSl(0II n-
gare, och strax före jul sjöng hon i radioutsändning från Nalen. I1Cl'likVåfdig-

STYRELSÉN FÖR ELEVHEMIWETI STRÖMSUND

Strömsund ck bara oavgjort i Järpen
Hemmalaget överraskade med att ta en poäng av Strömsund
efter en bra, hård och jämn match som slutade 4-4. Strömsunds

målgörare: Bjöm Lundin (2), Sture Andersson och RolfCarls-

son.

STRÖMSBORG
- Bamförbjuden -

STAD UTAN NÅD
Kirk Douglas - Christine Kaufmann

FLICKAN FULL AV FLAX
Tillåten över l l år

Glenn Ford, Bette Davis, Hope Lang
Man har roligt, det slår gnistor om kvickhetema.

t Bo Ollander Sverige-bäst
Vid onsdagens serietävlingar på Fyrvalla-ovalen var Bo

Mom-ca Grahn och boxaren Sonny L,-sm" Ollander dagens stora positiva överraskning. Han presterade
svenskt årsbästa i juniorklassens 500-meterslopp med tiden

Oepmm °mh¿e bnn¿_smn hgenhdor 44,8. Kronan på verket satte sedan Bosse genom att segra

Avsevarda skador uppstod vid en brand i en tvåvånings- äV°"Pà 'S00 m°'°r'GÖt° Må“°"Ss°" °°h LarS'0|°V Hlfhma"
fastighet invid Ramselevägen i Strömsund under gårdagen. tävlade °°kSå' pe" försmäm"d° blev fyra på bägge dßtans'
En momrsågsnm som är im.ym¿ i bommüningen ck ska_ ema, och den srstnämnde blev 6:a på 500 och :a på 1500 m.

flm pà rcSen,dc|s|ager och mowrsågar tillhörande Enar Eriks_ Roland Allberg blev fyra på distansen 500 m pojkar, äldre.

son. Branden orsakade även stora skador i fastigheten.
Panncentralen, där elden började, blev fullständigt urblåst, Strömsundsprast uttagentillGaza
och dessutom är större delen av huset vattenskadat. Branden Komminister Bengt Erik Berglund har
uppstod då den oljeeldade värmepannan skulle repareras. El- bland l 5 Sökande förordnar; till
den spred sig snabbt, då olja även runnit ut på golvet. bataljbnspagmr vid FN-bataljbnen i

Vattenledningsrören i huset hade frusit, vilket gjorde att Gaza, Han är både tacksam och glad
fepafatöfma illlß kllnd bölja Slättka Omgåendß. Några inne- över jrordnandet, och hoppas på ett
boende i fastigheten fanns inte. stimulerande och omväxlande arbete.

Tjänstgöringen omfattar sju månader,

|)5d,f.|| 1]/1 1963 och det blir hemförlovning i mitten

F. skogsarb. Anders Mikaelsson, pensionärshemmet Alanäs, av "°V°mb°f-
avled den 9 ds 76 år gammal. Han var född och uppväxt i

Renmyrkullen, Östra Havsnäs. För omkring 50 år sedan gie PJÄXDANS

ha” Sig» “'°°' mmm” i '“å“g“ åf V" b°S“““ i Ö- "“S“åS~ r stallet för Hylands Hörna anordnar BREDKÄLENS rr
°°" S°d““ "Y““f1“ °'° “" "mJ?“- M"“'°'SS°“ 'W “_“d°' “åßfa pjaxdans a isnnckeybanan onsdag den 23 jan. id. 20-24
år bott på pensronärshemmet r Alanåset, och de sista måna- Kaffe och smörgåsar varm kom
dema har han vårdats på Ströms sjukstuga.

Dödsfall
Ishockey div. IV norra F. fabriksarb. Elias Björkman, Havsnäs, har avlidit i en ålder av

Tullingsås-Faxen 5-4 65 år. Han kom redan i l7-årsåldem till Hissmofors. Där bör-

Strömsund B-Hammerdal 7-4 jade han arbeta på sultfabriken,
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IFK hjälper skolan med instruktörer
För att göra instruktionsverksamheten vid skolans friluñsdagar
i Strömsund mera effektiva, kommer det att inledas samarbete
mellan skolan och IFK Strömsund. Kontakter mellan gymnas-
tikdirektör Bo Wätterstam och idrottsföreningens ledning har
gett det för båda parter fördelaktiga resultatet. För skidor är
Ragnar Grankvist och Rune Starck aktuella, för utförsåkning
Bertil Månsson och Bo Sjödin, för ishockey Lars Edin och
Robert Nilsson, för skridsko Bo Olander och Nisse Strömqvist
samt för konståkning Ulla Johnsson och Gull Reinhammar.

Bo Wätrerstam

Dödsfall I8/ I I963
Fru Alma Eriksson, f. Blank. Stockholm, har avlidit i sitt 73:e
levnadsår. Hon var bördig från Lövberga, där föräldrama var
gästgivare. l samband med sitt giftermål med källamiåstare
Lars-Erik Eriksson yttade hon till Vilhelmina, där makama
övertog gästgiveriet. Därefter drev de en tid affärsrörelse i

Lövberga, innan de l92l övenog Grand Hotell i Strömsund.
Som hotellägare i Strömsund verkade de i 2l år, innan de l942
yttade till Stockholm. Ända till för tre år sedan hade fru Eriks-
son matservering och kaférörelse i huvudstaden.

Kylan höll skogsarbetare hemma
Den hårda kyla som hållit Nordjämtland i ett stadigt och lång-
varigt grepp ck på onsdagen ett par hundra skogsarbetare i

de båda kommunema Frostviken och Ström att stanna hemma.
- Tidsmässigt sett är detta den värsta köldperiod vi har hañ
under de 50 år jag varit i skogen, säger skogsfaktor Petnis
Forssén, Lillviken. På onsdagen noterades 35 minusgrader och
mina 25 mannar tog sin första hela kojdag, men det är hårda
pojkar vi har och det kommer inte att bli något längre uppehåll.
Det är värst med maskinema som totalt fryser fast i kylan.
Skogvaktare Olle Hansson, Lidsjöberg, har av ett 40-tal inte
haft mer än högst tre man ute på onsdagen, då minus 33 grader
noterades. l företagets personalbuss var Börje Löwing ende
passageraren på väg till avverkningsplatsen, och han gjorde
också full dag. Skogsfaktor RolfSandemo, Strömsund, har av
en arbetsstyrka på l5 man haft tre inne. l Lövberga noterades
-32 grader säger Sandemo, som anser att temperatur ner till
-25 inte är något hinder. men när det sjunker ytterligare över-
ansträngs både personal och maskiner.

l0

Strömsunds nya vattenverk
- en anläggning för ca en halv miljon kronor - har nu invigts.
Provning och trimning av den omfattande apparaturen har
föregått inkopplingen på samhällets Iedningsnät.

Födelsedagar
85 år fyller den 23 ds f. ångbåtsbefälhavaren Karl August
Björk, Havsnäs. lnflyttad från Ström, har han varit havsnäsbo
i ett 20-tal år.

75 år fyller den 22 ds fru Signe Mattsson, f. Nilsdotter, ålder-
domshemmet, Tullingsås. Hon är född och uppväxt i Vedjeön.
där hon även var bosatt en tid efter sitt giñermål med lantbr.
Anders Mattsson. 1935 yttade makama till Äspnäs, där de
bodde i ca 20 år.

Föreläsare ”ställda” under unik kurs för interner
En unik giv i svensk fångvårdshistoria inleddes vid Ulriksfors
fångvårdsanstalt under veckoslutet. Det hölls föreläsningar i
frigivningsfrågor av representanter för LO, arbetsmarknads-
styrelsen, arbetsförmedlingen och arbetsgivama. Behållningen
av det digra programmet tycks ha varit mycket god. lntemema
ville att det skulle bli en fortsättning, och gäma ville man höra
mer om t.ex. medborgarskap och samhällsuppbyggnad. Före-
läsama, som för första gången gavs tillfälle att komma innan-
för fängelsegrindama, blev i sin tur påtagligt upplysta om vilka
problem den enskilde individen har då han släpps ut från an-
stalten.

Bo Ollander hårfint nära SM-seger på 500 m
Vid skridsko-SM i Uppsala hade Bosse Ollander lottats i par
med Heike Hedlund på distansen 500 m. Den mer rutinerade
Hedlund slängde fram ena benet över mållinjen, och vann där-
med den dramatiska ghten med en skridskospets. båda hade
tiden 43 ,0. Det här bör stärka Bosses självförtroende och visa
att övning ger färdighet. Hans 43,0 är förresten en tangering
av Heike Hedlunds svenska juniorrekord.

än)-3 i,)<'
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Målrik match i Strömsund Tolv nya ledamöteri kommunalfullmäktige
Många mål ck publiken glädjas åt vid matchen Strömsund- För socialdemokratema: rektorAlvar Jonsson, byggnadssnick-

Nälden. Hemmalaget segrade med 9-6. Unge Ove Hedlund are Jöns Risemark, skogsarb. Per Wännberg, Lillviken,
gladde med att tillverka hela fem mål. Bosse Persson gjorde skogsarb. Jonas Hansson, Öjam, yrkesmästare Erik Johans-

två mål. RolfCarlsson och Sture Andersson gjorde varsitt mål. son, Bredkälen, byggnadssnickare Erik Taraldsson, Ulriksfors,
posttjänsteman Alfred Thom, Strömsund. För centerpartiet:

Ny tu.-isgbß vkommd på "samme hemmansägama Gunnar Brorsson, Bredkälen, och Jöns Hugo

Strömsunds resoklubbs ordförande Erik Nordén hälsade vid Nässlföm- Rlgwmnel- Samt ff" Birgit Löfvandef- Öhn- Hö'
klubbens årsmöte den nya turistbyråföreståndaren Sigvard 8°fPafÜ°1ï byggmästare T°f° Nä5l“"d~ HaV5"ä5- Folkpaleïï

Mårtensson välkommen. Mårtensson tillträderi april den kom- Yfkesmäsïafe Emil F°|'5gfe"- Strömsund-

binerade tjänsten som byråföreståndare och ombudsman för
länet.

Födelsedagar 23/ l I963
50 år fyller den 25 ds vägarb. Håkan Andersson, Strömsund.
Han är född i Hökvattnet, Laxsjö. Eñer att ha varit bosatt i

Flykälen och Bredkälen kom han till Öjam i slutet av 40-talet.

Därifrån yttade han l959 till Strömsund. Sedan l948 är han

verksam vid vägväsendet, och innan dess var han tele- och

skogsarbetare.

Avtackning hos Ströms lottaltår
Kårens mångåriga sekreterare Rut Eveland ska lämna orten,
och avtackades i samband med arbetsañon. Anna Hansson -'ed Thor" Erik J°h“"”°"
tackade ån kåren och överlämnade blommor, och Stina Olofs-
son tackade med present från lottakamratema. FÖd°|S°d*8f"'

80 år fyller den 27 ds f. kyrkvärden Abraham Ljungberg, Ström-

Fm I I sund. Han har varit en av förgnindsgestaltema inom Ströms
. . församling. Förutom att han under en följd av år tjänstgjorde

2 d , l h - . _

::_lfšy:ä(:enH:nd;rfrfgó§:ïïçâäslïfàsïëhå Jliåntšnsïn ednšr som kyrkvärd, tillhörde han länge såväl kyrkofullmäktige som

. - kyrkoråd och var ordförande i kyrkogårdsnämnden och kyr-
länge' och arbetade då under “em decennier på ångbryggTeÉ' kans byggnadskommitté. lnom den kommunala förvaltningen

var han en tid ledamot av bostadsnämnden och ordförande i

egnahemsnämnden. Ljungberg är född i Hösjöberg och kom
till Strömsund l908. Från sitt ele levnadsår och till dess han

fyllde sextio var han skogs- och flottningsarbetare vid Björkå
skogsbolag. Vid sidan om skogsarbetet skötte han ett eget

lantbruk sedan l935. Efïer närmare ett halvsekel i skogen har

Ljungberg arbetat både vid tegelfabrik och tjärframställning.

80 år fyller den 29 ds fni Märta Svensson, f. Larsson, Öster-

sund, änka efter lantbr. Martin Larsson, Lövberga. Hon är född
i Vedjeön och tog lärarinneexamen vid seminariet i Östersund

1904, och tjänstgjorde som lärarinna i Strömsund. Då hon gift
sig yttade hon till Lövberga och ägnade sig mest åt arbetet

inom hemmet, och med familjen som med tiden blev stor. År
1944 blev hon änka och yttade l945 till Östersund. Både i

Lövberga och i Östersund har hon varit verksam medlem i

filadelaförsamlingen.

Ströms kommunalfullmäktige
En enig församling valde Nils Strömgren, Alanäset, till ny

Ståendefr.v. Ellen, Anders och Litzie Lindholm samt ordförande för I963. Vice ordf. blev Per Johansson, Högbynäs.

modern Kristina Andersson sinande Skolstyrelsens förslag om utbyggnad av skolan samt uppfö-
rande av paviljong för lågstadiet beräknas kosta 3,6 milj. För

Dödsfall utbyggnad av campingplatsen, som kostnadsberäknas till
F. banarb. PerArvid Hamqvist, Östra Havsnäs, har avliditien 32.850 kronor, utgår statsbidrag med 16.400 kr. Anlägga
ålder av 87 år. Han var bördig från Rörström, men kom till elljusspår beräknas kosta ca 24.000, och därutgör statsbidrags-

Alanäs redan vid sekelskiet. Han var alltsedan rallartiden delen högst 7.500 kr. l båda fallen blir det beredskapsarbete för
verksam vid jämvägen. svårplacerad arbetskrañ.
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Östersund bjöd I-'lata motstånd i två perioder
Strömsund fick oväntat hårt motstånd på Fyrvalla. men det

Ishockey Förbundet - Pressen 5-2
Pressens lag var reservspäckat på gnmd av Waplans sena

höll endast i två perioder. Resultat 4-7. Sture Andersson och återbud för deras fem spelare. l förbundslaget var Leo Adolfs-
RolfCarlsson blev tvåmålsskyttar och Bo Persson, Bjöm Lun-
din och H-E Strömberg gjorde ett vardera.

son, Bjöm Lundin och RolfCarlsson uttagna från Strömsund.
Bjöm Lundin gjorde två av målen.

Födelsedagar
85 år fyller den 2 febr. f. lantbr. Zakris Eriksson, Bredkälen,
och samma dag blir hans maka lngeborg, f. Larsdotter, 75 år.

Fru lngeborg är född i Laxsjö, där hon i unga år arbetade som
biträde i fadems butik. l9l5 flyttade hon i samband med sitt
giftermål till Bredkälen.

Ingeborg och Zakris Eriksson

Dödsfall
Fru Ester Henriksson, Hillsand, har avlidit i en ålder av 6l år.

År 1936 ingick hon äktenskap med snickaren Anders Henriks-
son. Hon var alltsedan ungdomen medlem i Ströms blåband-
förening.

F. distriktstummaren Nils OlofPersson, Högbynäs, har avlidit
i sitt nittionde levnadsår. Vid sidan om sin tjänst ägnade han
sig också åt byggnadsverksamhet som egen företagare och
fungerade också som byggnadskontrollant vid de s.k. arbetar-
småbruken inom socknen.

Lättvindig seger för J/H-ungdomar
Länets skrinnarungdomar satte sina kamrater från Ångennan-
land på plats utan några som helst svårigheter i söndagens
drabbning på Strömsvallen. Poängen blev 74-36. sedan jäm-
tama vunnit tredubbelt i tre av de fem tävlingama. Arrangö-
rema kunde bjuda bra is, och resultaten blev överlag goda. l
klassen PojkarA blev RogerAllberg tvåa på 500 meter och trea
på I 000 meter.

STRÖMSBORG
- Bamförbjuden -

FIHLARI-Il
Paul Newman i en bländande film. Håller åskådaren fångad

som en kanin av en boaorm.

Saga srRóMsUND
Lördag - Söndag 19.30

OBS! tiden- Bamförbjuden-
Nypremiär på Metros största filmsuccé genom tidema

BORTA MED VINDEN
med Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard

och Olivia de Haviland.
På grund av filmens längd, cza 3,5 tim. biljettpris 5:-.

De fick 50 öre biten nådens år 1923 l/2 l963
- Det var "på den gamla goda tiden”. sa Erik Berglund, Järv-
sand, ironiskt, när han överlämnade ett foto. som togs l923
vid en avverkning intill Tjämafall. Det är inte direkt några ljusa
minnen, som är förknippade med den fyrtio år gamla bilden. En
skogsarbetares strapatser och umbäranden var betydligt hår-
dare då. - För huggning och köming vid den här avverkningen
hade vi femtio öre biten, och då var kömingen två vändors

Vigde
Skogsarb. Erik Johan Jonsson och Hedvig Maria Asplund,
båda från Brattberget, vigdes på lördagen i prästgården i

Strömsund av kontraktsprost Folke Engström.

Bilmek var med då hästen drog bilen till verkstaden
l år blir Nordjämtlands äldsta bilverkstad, Edströms mekaniska
verkstad i Strömsund 50 år. l ”begynnelsen” var Emst Ed-

Väg* berättar B°fg|""d~ "Hawa Vimem varade arbeten °°h när ström bilamas (och bilistemas) enda räddning i norra Jämt-
vi slutade, hade vi inte några pengar över, utan var snarare
skyldig för fodret. Och inkvaneringama ska vi inte tala om -
vilka vedervärdigheter som stod till buds. Vi bodde i en bod-
stuga där lössen höll på att äta upp oss.” l huggarlaget ingick
inte mindre än fem berglundare - far och fyra söner.

Ny damfrisering
öppnarjag idag å Amaliagatan 16 (bakom Tempo).
Gamla och nya kunder hälsas hjärtligt välkomna!

WES'I'ERLUNDS DAMFRISERING tel 1132

-Thyra Westerlund -
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land och delar av Ångemianland. När hästkrañema under
motorhuven strejkade någon gång spände man ett par ök fram-
för fordonet och körde till Edström, oavsett om man bodde i

Strömsund, Junsele, Backe eller Ramsele. - En bilägare ända
från Lycksele kom till och med körande med en häst framför
det strejkande motorfordonet en gång, berättar Edström. Det
hade tagit tre dygn att bogsera bilen den långa vägen, så det
är inte alltid, som bilen är ett snabbt fortskaffningsmedel. Men
det var ju på den tiden då man inte hade så förfärligt bråttom.
Emst Edström övertog verkstaden den l januari l9l 3. Han
hade tidigare varit svarvare åtta år i födelsestaden Hämösand,
och det yrket har han haft nytta av även sedan han blev egen
företagare. Svarven han köpte vid starten l9l 3 går fortfarande



lika bra. I början var biltätheten inte särskilt imponerande. och Gunnar Simonson levererar surströmming till Skåne
även om Edström fick sina kunder från ett stort område. gav Skådespelaren Sture Lagerwall vid Malmö stadsteater ck
bilreparationema långt ifrån full sysselsättning. Men på den härom dagen en jämvägslast norrlandsmat från sin gode vän
tiden var Vattudalen inte bara en prydnad utan användes i iStrömsund. lden väl emballerade lådan fanns det surström-
långt större utsträckning än nu som fárdled. Även båtar tarvar ming. getost, mesost. tunnbröd. fårkorv och en massa annat

skötsel. och det blev mycket arbete nere vid hamnen. Sedan gott. som inte ens det matdigra Skåne kan frambringa.
dess har båtama försvunnit mer eller mindre. och i stället har
det kommit bilar i massor. - Det var bättre att vara bilreparatör Fina skrinnanider mm kyg vädarkk
förr. tycker hr Edström. Det var rejälare då och inte så mycket Årets Sko|_DM på Skridsko har avgjons med Sk0|an i Ström

5måPl°°k~ 5°m det (ma blll "umem Annars är m°l°m5 mysle' som värd. 46 elever från skolor i Östersund, Frösön, Unders-
rier i stort sett desamma nu som för 50 år sedan. Men det är aker och Ström da|mg_

inte bara bilmodellema som ändrats. En timpenning på 50 öre po]-kw. S 500 m_. 3) Roger A||be|.g_ Han b|eV även trea på ¿¿S_

är knappast tänkbar numera. och arbetsstyrkans storlek har [anser] po]-ka, C 1000 me,e,._

också växlat. En tid var man åtta reparatörer. medan Edström pojkar D 500 m; 3) Hugo Krismfferssom 4) Staffan Lindgren_
nu arbetar tillsammans med sin son och en anställd. Emst H,-ck0,. A_B 500 m_. 2) lngrid Sundberg
Edström har nu hunnit bli 73 år. men för en man med god hälsa

ar det ingen ålder. och an tanker inte Stromsunds första bilme- Ströms husmödmr lärde köpven
kamker lagga av. Husmodersföreningen har haft årsmöte på Turisthotellet.

Omkring 40 av de l35 medlemmama var samlade, och de fick
lyssna till ett föredrag om köpvett. Under det gångna året har

kurser i klädsömnad, vävning och knyppling hållits. Beslut
fattades. att husmödrama under fem år ska bidra med 25 kr
årligen till underhållet av elljusspåret. Till styrelse valdes Britta
Svanheim. ordf.. Edit Sundberg. vice d:o samt studieledare,
lnga Sundelin, sekr.. Ulla Jönsson. kassör, Margit Engström.
Karin Bergvall, Maria Hallström och Hildur Hemmingsson (ny-
vald). kontakt- och pressombud Svea Lundström (nyvald).

.Vlejeristopp i Strömsund - mjölkinvägningen minskar
Mejeriet kommer sannolikt att upphöra i höst. Det är ett led i

rationaliseringen och får också ses som en följd av de senaste

årens stadigt minskande invägningssiffror. Omkring 300 leve-
rantörer berörs av indragningen. som i realiteten kan sägas

vara denitiv redan nu. Det blir troligen mejeriet i Sikås. som

fårta hand om mjölkleveransema från Ström. Mejerilokalema i

Strömsund blev grundligt renoverade l939. men är nu att be-

FÛ'"lÜe" Edsfröm trakta som nerslitna. och man har kört på dispens sedan flera
år tillbaka. Mejeriet tjänstgör numera främst som invägnings-

”solll” skrev På ml' Febyßdelll 6/2 l963 station och svarar för pasteurisering av lösmjölken. Konsum-
lFK Strömsunds kanske bäsle f°lb0ll55Pelal° Nll5'0l°f“5°la" tionsmjölken i tetrapak kommer från Östersund. För närva-
Måflenssoll hal l dgama Sl<l'lVll På ÖV°f8å"g5PaPPff llll lör' rande sysselsätts fem heltidsanställda samt en timtjänst. Före-

må" för FaX°l>)'8<le“5 lF- Mål'l°"55°“ är Vlmeflld lllllgl SYS' ståndaren Helge Uhlin har överförts till tjänst i Östersund.
selsatt med universitetsstudier men tillbringar somrama i för- och Smör- och dsnijjvefkningen i Gäddede har äte,-upptagitd
äldrahemmet i Strömsund. Han har varit en mycket nyttig kugge
i fotbollslagets kedja. men i sommar blir det alltså Täxan-klub-
ben som får glädje av hans kunnande.

Födelsedagar
85 år fyller den 8 ds fru Brita Söderqvist. f. Jonsson. ålder-
domshemmet. Tullingsås. Hon år född och uppväxt i Alanäs. l
Strömsund giñe hon sig sedermera med källarmästare Sven

Söderqvist, och makama drev under en följd av år dåvarande

Nya Hotellet. Sedan skötte fru Söderqvist Konfekthöman i

Strömsund några år.

Strykande åtgång av biljetter inför damkampen
Damlandskampen på skridsko mellan Sverige och Polen är en

av de största idrottstävlingar som arrangerats i Strömsund.
Man har försökt en ny giv inom biljettförsäljningen genom att
sända ut förköpsbiljetter till skoloma i kommunen. Mejeriet medjöresråndaren Helge Uhlin

I3



Dödsfall 8/2 1963

Lantbr. Jöns Palm. Strand. har avlidit nära 70 år gammal. l ung-
domen ägnade han sig även åt skogsarbete. Palm var tidigare
nämndeman samt kommunalt engagerad, och bl.a. medlem av

kommunalfullmäktige. Han hyste ett stort intresse för koope-
rationen och tillhörde en tid styrelsen i Ströms konument-
förening.

' .
k

_,

P ._ -_-*_
Jöns Palm

Ny styrelsetopp i Strömsunds SSU
Vid årsmötet utsågs Curt Blomgren till ny ordförande efter
Alvar Johnsson. som avsagt sig återval. Med de två nya med-
lemmar, som togs in. är man nu 42 st. Förutom Curt Blomgren
består den nya styrelsen av Bo Bergqvist, vice ordf. (nyval),
Gunnar Höglund, sekreterare (nyval). Maj-Lis Mattsson, vice
sekr.. Kun Jonsson. kassör.

Kylig upptakt på damskridskolandskampen
l tjugo graders kyla invigdes på fredagskvällen skridskolands-
kampen för damer mellan Sverige och Polen i Strömsund.
Ströms nyvalde kommunalfullmäktigeordförande Nils Ström-
gren hälsade de båda tmppema välkomna och uttryckte sin
glädje över att tävlingen förlagts till Strömsund. Organisations-
kommitténs ordf. Hugo von Sydow öppnade tävlingama med
ett kort tal. lnvigningsceremonin föregicks av ett fackeltåg
genom samhället, där lFK:s ordf. Bjöm Hjortling gick i spetsen

med IFK-aggan. Bakom honom marscherade trumslagare ur
militännusikkåren i Östersund.

Fötiie
Vår son Dan

Kerstin och Alvar Knutsson
f. Sundkvist

Strömsunds BB den 7 feb. 1963
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Reströtta polskor chanslösa i ”mpad” landskamp
Kung Bores ingripande i händelsema är inte alls så lyckat alla
gånger. Kylan spolierade lördagens skridskolandskamp i

Strömsund och skrämde säkert en del publik från söndagens
evenemang. Det var endast 265 betalande. och det betyder ett
ekonomiskt bakslag på omkring 4000 kr. Förbundet står som
garant. så det drabbar inte lFK:s kassa. Vid banketten som
Ströms kommun höll. strödde många talare rosor över organi-
satörema. Ett beundransvän arbete är nedlagt för att allt skulle
flyta perfekt. vilket det också gjorde. Kvicksilvret i Strömsunds
tennometrar nådde knappt 30-gradersstrecket. så det blev inga
tävlingar förrän på söndagen. Även söndagsmorgonen var
kylig. Det inledande kilometerloppet gav föraningar om den
svenska storseger. som komma skulle. Strömsunds Elsa Einars-
son var först på isen och besegrade sin polska parkamrat.
Sverige vann landskampen med utklassningssiffroma I I 7.5 -

47.5.

Ny halkbana - men teori först
JMK norra i Strömsund har sedan fyra år tillbaka gjort i ord-
ning isbana på Badviken. l år blir det ännu en bana. där bilfö-
rama i kommunen bl.a. kan träna bromsning. växling och häv-
ande av sladd på blankis. Den nya banan körs upp nedanför
tullingsåslandet och blir en kvadrat med ca halv kilometers
sida. Nytt för året är. att deltagande i teoretisk undervisning är
en förutsättning, för att man ska få vara med i de praktiska
övningama på isbanan.

Födelsedagar
92 år fyller den l6 ds änkefru Anna Lisa Persson. f. Karlsson.
Siljeåsen. Under många år var hon bondmora på den gård hon
ägde tillsammans med maken Johan Mattias Persson.

Ny tandläkare
l Ström har fronten mot tandrötan förstärkts i dagama. Tandlä-
kare K.H. Jacobsson har flyttat till en nyinredd klinik i Ström-
sund. och hans "gamla" lokaler har tagits i besittning av kolle-
gan Per Widerberg. Tandläkare Widerberg har redan funnit sig
väl tillrätta på vår nordliga breddgrad. trots att han tillbringat
de 25 första av sina 29 levnadsår i landets sydligaste land-
skap.

Tandläkare Per Widerberg



Reser västerut
Entreprenör Helge Edesund, Strömsund. startar i dagama en

_ amerikaresa. Han är som ende jämte bland 37 traktorägare in-
Kemm och Gunnar Goransson bjuden att se bl.a. Caterpillan/erken. Man skall yga kors och
f. Ericsson . - - .

tvärs genom Amerika och titta på stora våg- och damm-
Stromsunds BB den l3 febr. I963 anläggningar m_m_

Födelsedagar I6/2 l963 Lodjursbeståndet har ökat
50 år fyller den I8 ds fru Anna Sundkvist, f. Sundin, Havsnäs. Aldrig tidigare harjag sen så mycket lospåri markema som

Hon är gm med lambr' Gösta Sundkvist' under den här vintem, meddelar jaktvårdsassistent Richard
Brändström. Strömsund. Det gäller för både Frostviken och
Ström, och på mig ger det intryck av, att lodjursstammen har
ökat i norra Jämtland. l vinter har lon också ett speciellt gott
före med lite snö i markema och kan lätt förytta sig snabbt
inom större områden.

Vlgde
l Ströms kyrka vigdes på lördagen hotellinnehavaren Bengt
Erik Nilsson och Ingrid Arm-Britt Göransson, båda från Ström-

sund. Vigselfönättare var kontraktsprost Folke Engström, och
brudparet uppvaktades av täman Gunvor Göransson, mars-

kalken RolfNilsson och brudnäbben Anneli Lundgren.

Anna Sundkvist
Födelsedagar

Födelsedagar 50 år fyller den 21 ds fru Anna Stark, f. Andersson, Holmsund.

so år fyller den 19 ds förre ä aren nu runsthoteilet i ström- "°“ ä'_i“">“F“d ffå" F'°S“{"°°“- °°h '““'“*"“* kÖP'° °ß°'3°'d'8
sund, Nils Wilhelmsson, Örebro. Han är född i Strömsund, där bruk for en "otal år Sedan I Hohnsund'
han förblev bosatt tills i höstas, då färden ställdes till
mellansverige. Redan i l6-årsåldem kom han i kontakt med Dödsfall
hotellbranschen, då han började som vaktmästare vid Hotell Lantbr. Per Dyrwold, Nyhamn, Havsnäs, har avlidit i en ålder

Gillet. lnnan dess hade han hunnit med ett par vintrar som av 52 år.

âïgsïïašåíršírgåïšïlï :fä Fru Britta Martinsson, f. Göransson, Gärde, Strömsund, har

medarbetam Eer att ha ägnat sig åt rörledningsarbeten i hastigt avlidit i en ålder av 44 år. Hon var maka till diligens-

några år, övertog han omkring 1945 Turisthotellet, och det förare Enk Manmsson'
innehade han till i höstas, då han sålde rörelsen för att återgå
till rörarbetarskrået. Han var ordförande i Ströms skyttefören- |SVäg till Öllll
ing och en tid gruppchef vid hemvämet. Politiskt tillhör han Taeksamma för den na vintem är öhnborna, som nu kan ta

folkpartiet och var ledamot av dess lokalstyrelsei Ström. inom sig över Öhn-sundet i bil utan att behöva begagna färjan.
bo;-ga;-bi-amikåren var han aktivgedanomkring 20 år,0chi|-man Vägmästare Johansson berättar att färjan lades upp för en

han lämnade Strömsund, tjänstgjorde han som bi-andföm1an_ vecka sedan. Isen är upp till 60 cm tjock, och man garanterar

för trafik upp till sju ton. l ekonomiskt avseende betyder det

inte någon nämnvärd besparing, det kan möjligen röra sig om
ca 50 kr per dag. Personalen blir kvar för vissa utrustnings-
och underhållsarbeten.

Ströms pensionärer får hjälp med hyresbidrag l9/2 1963

Beslut togs vid Ströms pensionärsförenings årsmöte, att för-
eningen ska hjälpa pensionärer bosatta i privatägda eller
stiñelsefastigheter och liknande med att utfå hyresbidrag ef-
ter samma grunder, som utgår för bostädema i pensionärshem-
men. Av verksamhetsberättelsen framgick att medlemsantalet
vid årets slut var 14 l , vilket innebär 23 nya medlemmar.

Dödsfall
Tekniker Einar Eriksson, Frösön, har eñer en tids sjukdom av-
lidit i en ålder av 49 år. Han var född i Strömsund och hade

sysselsättning som stenarbetare, innan han fick anställning
Nisse Wilhelmsson vid televerkets linjearbeten.

,.. -l
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Bosse Ollander fin tvåa på 1500 meter härlig fjällterräng med Munsfjället som nännaste utyktsmål,
vid junior-SM på skridsko i Sala. Hans tid 2.24,9 var nytt per- omkring l5 km från Svaningen. Från bilväg är det sen inte mer
sonligt rekord, en sänkning med 5,4 sekunder. än ca 200 meter, tills man når trädgränsen. Genom tillmötesgå-

ende från Holmens bmk får man disponera de s.k. Måckfjärds-
Födebeuagar husen i byn. Det är fyra fastigheter, som byboma hjälps åt att
50 år fyner den 20 ds fm Selma Abrahamsson, f_ Magnusson, göra i ordning med gardiner, lite möbler och sängutrustning.

Bfedkalen. Hon är född i Hälivannet, Bodum. Redan tidigt Ma'b°_SP'S“'“2ë°'} hJå'PS åßfa av byns dam" ål md- °°h
vaknade hennes intresse för pingströrelsen, och hon verkade S°“'°""g°" bh" bygdegåfden'
som evangelist, till dess hon började vid Kaggeholms folk-
högskola 1945. Två år där följdes av kompletterande språkstu- Med Alfred i spetsen byggde strömsboma elljusspåret
dier i England och Belgien. l Namur, Belgien, vistades hon Drömmen om ett elljusspär vid samhället hade fötts, och med
1949-50 och deltog i ett framgångsrikt evangeliskt missionsar- Alfred Sundberg i spetsen har strömsboma nu kämpat sig
bete. Återkommen till Sverige fortsatte det evangeliska arbe- fram till målet. I dagama kan man tända de nännare 200 lam-
tet i Västergötland och Uppland samt vid strömsundsförsam- poma i den lysande raden efter Vallberget strax öster om sam-
lingen. l samband med sitt giñennål med konstnären Eric hället. Det är en femkilometersrunda som Strömsunds motio-
Abrahamsson bosatte hon sig i Bredkälen. Arbetet bland bar- närerm.. färtill sitt förfogande. Det direkta arbetet med slingan
nen har alltid legat henne varmt om hjärtat, och hon är medar- började veckan före jul. Sedan dess har fem man varit syssel-

betare i församlingens söndagsskola. De senaste åren har fru satta med att planera, resa stolpar, anbringa kabel m.m. Hela
Abrahamsson arbetat på sjukstugan i Strömsund. anläggningen var kostnadsberäknad till 23.000 kr, men kylan

har lagt en del hinder i vägen, så summan blir troligen något
Skogs"-hotm-o h|ov homvgt-om-o gt ghh-gg, hhuu hvhmu högre. Till sin hjälp har Sundberg främst haft de övriga leda-
pm Atma Larsson, 34, Spjutvikoh, är åtmmstoho i norm jämt- mötema i den elljusspårskommitté som bildades. Själv repre-

land ensam om att ha manlig hemvårdare. Erik Jönsson, 50, Semefaf han IFK- Nils Vågbefg R°5°- Bölfle Sandström |ÛGT-
sköter alla i hemmet förekommande sysslor både inom- och Bengt ÖSÜUHÖ Skid' Och ffl|USffäm.land°ï- Anna P°fSS°"
utomhus_ po,-utom hushåhot hmm, han sågmhg ooh Hyvmhg scoutema, Bo Wätterstam Låroverkets IF och Sven Carlsson

av ved, vattenhämtning och snöskottning. Han har skött om MHF- Ti" dfm$k°$mad°ma (5004000 kf/år) hal' reda" en be'
Alma po holtio Sodah |959_ mon tot-st hostoh putohuhdo år ok tydande antal föreningar och organisationer i Strömsund an-

han ersättning från socialnämnden - med 82:50. Från juni 1962 tecknat sig för 25 kf°n°|' årligen-
har han 3 l 5 kr skattefritt i månaden, vilket innebär ersättning
för tre timmar om dagen.- När det ska vara lite extra festligt i stugan så gör Erik kol-
bullar. och ingen bakar så god kams som Erik säger Anna.
Anna och Erik är bekymrade över att trossbotten i ett rum har
rasat sönder, med påföljd att kallvinden drar rätt in i stugan,
trots försök att täta dörröppningen. Kommunen bekostade
nytt golvträ, men eftersom tydligen trossbotten var upprut-
ten, så har den ramlat i backen. När det är kallt blir det svårt att
hålla temperaturen. Användbart i stugan är ett rum på ca elva
kvadratmeter, som Anna disponerar, och så har Erik sitt natt-
kvarter på soffan i köket. Deras enda önskemål är att få hjälp
med hela årsbehovet av ved och så ny trossbotten i ett rum, så

hela stugan med två rum och kök kan användas.

Faxebygdens IF 22/2 I963
har haft årsmöte. De ekonomiska problemen var största
diskussionsämnet. Nils-Johan Nilsson som avsagt sig återval
efter många år som ordförande, efterträddes av Bmno Texmo.
Förutvarande sekreteraren Bo Runzell flyttar under året, och
till ny ”protokollförare” utsågs Thure Samuelsson. Kassör är
Nils-Olov Gård och materialförvaltare Oscar Texmo. Ungdoms-
ledare: UlfNonnan. Lagledare: UlfNomian och Thure Samu-
elsson.

Svaningen väntar busslast skolbarn - rustar upp stugor
l byn Svaningen har man lagt ner många timmar frivilligt ar-
bete för att få till det så trivsamt som möjligt, när de ska satsa Alfred Sundberg
på turismen i bygdegårdsföreningens regi. Premiär för vinter-
säsongen blir det på söndag, då man tar emot en grupp skol- Dödsfall
bam från Stockholm. Inklusive ledare ärdet 36 st, som kommer F. skogsarb. Nils Eriksson, Bonäset, har hastigt avlidit 84 år
med buss. Det ger dem na möjligheter att förflytta sig till gammal. Han var född i Vedjeön.
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Dödsfall 125 löpare fulllöljde årets Svaningespell
Fru Greta Sjöberg, maka till Oscar Sjöberg, Häggenås, har av- Svaningespelen på skidor har blivit något av en verklig folk-
lidit 72 årgammal. Hon var född i Strömsund, därhon tillsam- fest, och söndagens tävlingar får anses som en succé. Upp-
mans med sin make i första giftet innehade ett jordbruk. skattningsvis var det 250 personer som såg tävlingama, där

125 tävlanden åkte in under målskynket. Några stora över-
F. lantbr. Anders Jönsson, Stamsele, har avlidit i en ålder av 72 raskningar rosoltannässigt blev oo, into Bono Löwing nom,

ål- Ha" Val' lödd l SlamåS°“ men k°m fedall 5°m “llg llll Slam' förde programenligt senioremas 10 km en dryg minut före Alf
sele- Sala" några ål llllbaka Vlslalles -lÖll55°ll på åld°"l°mS° Östlund. Bland veteranema var Holmfrid Persson överlägsen
llemmel l Tlllllllgsås- och slog närmaste man med fem minuter. Vid kretsmästerska-

pen för ungdom, som ingick i tävlingen, dominerade Hammer-
Ny ordförande i logen Norrskenet dal starkt på en del sträckor, men även från Ström kom flera
Årsmöte har hållits i Strömsund. Det blev nyval på två år av de na pojkar och ickor. Namn som Åke Hallqvist, Jan Erik Jöns-
viktigaste postema i styrelsen. Som LT (ordförande) valdes son, Tore Zakrisson, Lennart Bäckström, Anne-Marie Fors-
Egon Wessén eñer B-E Berglund, som kommer att lämna berg och Eva Bergkvist kan mycket väl tänkas dyka upp på
Strömsund under året. Till LD utsågs Geijer Eriksson eñerAme resultatlistoma i större tävlingar längre fram. Arrangemangen
Jonsson som yttar. klaffade bra, och Rune Starck i organisationskommittén var

helt nöjd. Vandringspriset "Silveryxan” gick för fjärde året i

Slutställning Ishockey div. IV norra rad Ii" UdSjÖb0fg~

Hoting 109 10 98-1819
Vängelsby 10 7 0 3 73-50 14

Strömsund B 10 6 l 3 59-42 13

Tullingsås 104 0 6 37-63 8

Hammerdal 10 3 0 7 57-69 6

Faxen 10001035-115 0

Ny sjuksköterska 25/2 1963

Siv Magnusson, Strömsund, har tillsammans med 18 kurs-
kamrater avslutat sin sjuksköterskeutbildning, och de erhöll
sina broscher vid en högtidlighet i Nya kyrkan i Östersund.

-V vx»-.

Fötlk
Vår dotter Elisabet

lngrid och Paul Åkennan
f. Månsson

Strömsunds BB den 23 febr. 1963
Börje Löwing

Fina 42,8 av Bo Ollander podobooognr
Vid nordiska juniorlandskampen på skridsko i Lauritsala sva- 80 ir fynor oon I mars fm som Nilsson, f_ Anden-,son_ Sn.om_

rade Bosse för utmärkta prestationer och underskred sina snno_ Hon är fooo i jnoal mon kom rooon som ung n|| Hmsano,
bästanoteringar på både 500 och 1 500 meter. Han blev trea på oä, hon tog nhns pà oarnnonnnon Hon är änka one, skogsa,-b_

500 m med 42,8, bara två tiondelar från svenska juniorrekordet. One Ni|sson_

Gunhild pressade Elsa zoo på iommiff- mm sijampmti irv
l damemas DM'l0PP ÖVCF 3990 mel" På F)'fValla Vann Elsa Fettisdagskvällen i Strömsund är av tradition vikt för lottafest,
Eil'SS0 (Ö-02.2), men h0" Pfessades fakflskï *IV Gulllld Ef' och det tycks inte spela någon större roll ur publiksynpunkt
ll<SS°“- 5°m "°l°fad° Pefslmllgl f°l<°ffl På Slfäcka (6-09-l )- vad TV bjuder. Trots stjämparaden i ”lådan” kunde lottoma

notera omkring 300 gäster vid sitt 20:e fastlagsfirande. Pro-
Födekedagar grammet bestod av en tämligen smaklig blandning med Hen-
75 år fyller den 23 ds lantbr. Magnus Rosenberg, Öhn. Han är ning Lundström och Egon Wessén med orkester, Lövberga-
född på Öhn, där han sedennera övertog föräldramas lantbruk amatörema och sist men inte minst unglottoma och lottakår-
som han fortfarande bebor. Vid sidan av jordbrukets skötsel ens egna medlemmar. För presentationen svarade i dylika sam-

har Rosenberg arbetat i den egna skogen, och på lediga stun- manhang väl förfame Gunnar Grahnström. Unglottoma öpp-
der har han med förkärlek ägnat sig åt fiske. nade añonen med att presentera resebyrån "Res på er" och

dess gäster, med musikaliska illustrationer framförda på piano
50 ål' fYll°l dell 24 ds fm Magda SV°ll55°ll~ ll Zal“'l55°ll- D°°k' av Karin Larsson. Henning Lundström lärde sig och andra
mYl'- H0" ål' född l -l°l'llVaml°ï- matlagning och berättade sorgliga saker om äktenskapet. Löv-

bergaamatörema framförde sketcher, och den unga Ann-Britt
Födelsedagar Häggström svarade tillsammans med Catrin Wessén för det
50 år fyller den 28 ds chauffören GustafWahlström, Lidsjöberg. sångliga inslaget. Kvällen avslutades i traditionell stil med
Han är uppväxt bland många syskon i Alanäsets kyrkby. dans till Egon Wesséns orkester.
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Skidor får förstärkning i sina led, då Nicke är en hängiven idkare av

lDorotearännet blev Kun Nonnan, Strömsund, tvåa i senior- denna stenars och kvastars sportgren. Affären kommer att

emas 20-kilometerslopp på tiden l.59,5l. Nisse Svensson, drivas i samma stil som fönit. Kundkretsen behöver inte känna

Hammerdal, vann ( l .59,0). sig främmande på grund av ny regim, eftersom Göran Grinde-
fors och Eva Myrén stannar kvar på sina poster. Nicke har

Ny 0,-dßmndeign-ömshßgem köpt hela fastigheten där en lägenhet står till hans disposi-
nyvaldes ordförande för det kgmmande tl0ll, Vaflöl' dei föl' hla famllje SU'ÖlTlSUl'l(l.

verksamhetsåret när Ströms Högerförening hade årsmöte.

Byggnads i Ström har aldrig haft så stor arbetslöshet
']'i|| Amerika Byggnadsarbetarförbundets avd. 441 Strömsund har haft års-

för an vidaieuibilda sig i husiiga gammal, och naturligtvis mi möte- Avdelningen har under det gångna verksamhetsåret nt-
att praktisera språket, reste på söndagen strömsundsiçkan betalat 109.470 kr i arbetslöshetsunderstöd. Arbetslösheten
Malm Eriksson sin 2().åf§dag i-af hon i mafsiemigl-anglandet är den största som avdelningen ha alltsedan den bildades
För att närrnare presentera Maud kan det §äga§_ att hg" var MCdlCmSaHi3lCl Val' ål'SSl(lCl SIyl'ClSCI JÖIIS

Strömsunds lucia l960. Målet för utbildningen är att bli RiS6m8I'k. Off-.ÅlVf Mål16SSOl1. V- Ordf.. BO B6fgqVíSl. Skr.

skolkökslärarinna. Hon ska stanna åtminstone ett halvår i sta- H0l8°l' El'll<S$°n- V- 5°l<f-- Pelle Wällbefgt kassdf- T°l'Sl°l'l Rll°'
den Skokye strax utanför Chicago. Där blir det hushålls-prak- dl", V- l<SSÖl'-

tik med anställning hos fru Margareta Selly, född Ekman, bör-
dig från ÖSICl'SUI'l(l. Ny ”lingmgn” i Ström

Landsskal Gösta Gärdebom, 38, tillträdde fredagen den I mars

Dödsfall sitt ämbete. Han kommer närmast från Kinna där han varit
|:_ vägg,-mannen Sven Månssom 5¿,ömSund_ har avjitjit 5 en bosatt i tolv år och hañ tjänst som biträdande landsfiskal.

andar av 16 ai. Han var föda i Fyias, och för an iiaivaekai sedan Född eeh uppväxt i nerra Värmland. rnenar Gardebenr att han
böljade han arbeta vid byggamjet av 1n|an¿sbanan_ D¿ den är någorlunda van vid natur och klimatförhållanden som bjuds

nått till Dorotea, slutade Månsson och övergick till vägbygg- l ndffd Jämtland-
nad, även då som fönnan. Först var han verksam i hem-
kommunen, och sedan yttade han till Alanäs, där han bl.a. Resopresidiet flyttades från Östersund till Strömsund
medverkade vid omläggningen av vägen Lövberga-Alanäs. i samband med med söndagens årsmöte. Till ny ordförande i

Till Strömsund yttade Månsson då han blev pensionär. Jämtland-Härjedalens distriktsstyrelse utsågs Eric Nordén,
Strömsund. Först efter era voteringar blev styrelsevalet klart.

F5¿e|,e¿,g.r Förutom ordföranden, så blev det en strömsundsbo även på

50 år fyller den 2 mars fru Ingeborg Sundin, f. Abrahamsson, Sdknnefalpdsten- nämligen Cdl'l'Ol°V Edlund-

Havsnäs. Sina uppväxtår tillbringade hon på sin faders
jordbruksgård i idylliska Jerilvattnet. Sedan familjen yttat till Delade meningar om lantbrevbäring
Havsnäs, giñe hon sig med Karl Sundin. Befolkningen i Hallviken, Yxskaftkälen och Bredkälen har sänt

en protestskrivelse till generalpoststyrelsen med anledning
av den planerade omläggningen till lantbrevbäring. l Öhn,
Strandliden och Risselås genomfördes refonnen redan för l '/a

år sedan. Omdömena 'ån de berörda varierar mellan "Det bästa

som kunde hända" och "Det var klart bättre förr”. Den bilbume
lantbrevbäraren Bertil Persson har inte märkt någon ovilja.
utan han finner kontakten så god som den gäma kan vara.

Allan Nilsson, Risselås, tycker inte det finns några större pro-
blem med lantbrevbäringen. Det är snarare det bästa som hänt
sedan han kom till Ström l959. Tidigare väntade man med att
åka till posten i Strömsund tills en hel hög försändelser anlänt.
Kom man en dag med mycket kunder fick man först stå i kö för
att exempelvis betala några postgiro, och sedan ställa sig i en
annan kö för att så småningom lämna ett paket.
I Strandliden fanns det poststation fram till hösten 1961, och
vid en jämförelse med den tiden måste man notera en klar
försämring, konstaterar hem.äg. Svante Svensson. Om inte

-5:V$"'0""“ Ab"0h0'"S$0" lantbrevbäraren varit så utmärkt, och tidningama ordnat med

Fr-V 1"8eb0'8 Sundin- Mf Gm/1" 00/1 GU"/Vild Pe"e"SS0" egen utbäming här, så hade förlusten av posten blivit synner-
ligen kännbar. ”Skall man göra inbetalningar måste man hålla

Flyttar till Ström 2/3 1963 sig hemmavid medan man väntar, för även en bra chaufför
Från den l mars övergick affärsföretaget Månsson & Olsson tvingas ju nna sig i förseningar. Många gånger är det lika
i Strömsund till ny ägare. Köpman Nils (Nicke) Zetterberg, enkelt att åka ner till postkontoret i Strömsund. Jag har gjort
Hammerdal, överför sina intressen till metropolen vid det till en regel att samlasåmånga postaffärer som möjligttill
Vattudalen. Det betyder också att curlingklubben i Strömsund varje gång.
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På Öhn var det postom-
bud tidigare, men hem.äg.
Evert Persson vill inte på
några villkor ha tillbaka
det gamla systemet. ”Det
här är det bästa tänkbara,
och en stor del av äran
därav tillkommer Bertil I

Persson. För honom tycks
inget omöjligt. Värde- i

posten kommer direkt in i
stugan, och dessutom får
vi dagsfärska tidningar
numera, något som sakna-

des tidigare.”
Johan Nordlund, Öhn, har inte fördelen att bo inom värde-
fönnedlingsområdet, och han tycker inte det är någon större
skillnad. Tidigare hämtades posten hos postombudet och
numera i konsumbutiken. Visserligen slår Konsum igen för
gott om en vecka, men Nordlund tror att det säkert kommer att
ordnas på bästa sätt.

Ever! Persson

Dödsfall
F. hem.äg. Sven Andersson,
Vågdalen, har avlidit i en ål-
der av 85 år. Förutom arbetet
med släktgården han övertog,
hade han också en skogvak-
tartjänst åt Graningeverken
och ägnade sig även åt tum-
ningsarbete. l yngre dagar var
han en skicklig slöjdare och
tillverkade bl.a. skidor. Även
kommunala uppdrag räckte
tiden till för, och i sin ungdom
var han också en mycket in-
tresserad amatönoolog. på
Födelsedagar 5/3 1963

75 år fyller den 7 ds f. chauffören Erik Näslund, Strömsund.
Han är född och uppväxt i Borga. Som ung kom han som jord-

Dödsfall
F. lantbr. Jonas Olofsson, Gärdnäs, har avlidit i en ålder av 87
år. Han var född och uppväxt i Tåsjö. Tillsammans med sin
familj yttade han först till Ringsjöhöjden och senare till
Byvattnet och Gärdnäs. Vid sidan av lantbruket var han främst
verksam som skogs- och ottningsarbetare. De sista åren till-
bringade han på ålderdomshemmet i Tullingsås.

F. lantbr. Vilhelm Bjurström, Lövberga, har avlidit i sitt 86:e
levnadsår. Han var född och uppväxt i Tåsjö, men skaffade för
många år sedan en gård i Sörvik. Sedennera yttade han till
Brattbergsgården i Lövberga. De sista åren tillbringade han
på ålderdomshemmet i Havsnäs.

F. grovarb. Erik Hellström, Strömsund, har avlidit 73 år gam-
mal. Han var född i Stenviksstrand i Ångermanland och kom
till Ulriksfors då sulfitfabriken byggdes. När verksamheten la-
des ner där övergick Hellström till regleringsarbeten.

Födelsedagar
75 år fyller den 8 ds lantbr.
Per Olofsson, Lillviken. Olofs-
son är en av gnindama till
bygdens EFS församling.

15 ton sprit till Strömsund - Ingen ”torrlaggning” hotar
För den närmast överskådliga tiden finns ingen orsak hysa
farhågor för ”torrläggning” i nona Jämtland med anledning av
strejksituationen vid Vin- & Spritcentralen. lnneliggande la-
ger beräknas råcka omkring en månad, och dessutom är två

bruksarbetare till Jämtlands nordligaste by Storjola. På den jämvägsvagnm- med ca 15 ton vin och sprit på ingående, en-
tiden saknades vägförbindelser i de traktema och allting fick
bäras på ryggen. Näslund var
en krakarl och bar packningar
på 75-80 kg över fjällen. Till
Strömsurid kom han som chauf-
för vid ett affärsföretag. l mit-
ten av 20-talet blev han anställd
på vägförvaltningen, som han
fortsatte att tjäna även sedan

han yttat till Gäddede, där han

mot slutet av sin anställning
hade hand om förråden. För
omkring tio år sedan yttade
han tillbaka till Strömsund.

Födelsedagar
75 år fyller den 7 ds f. skogsinspektom John Wallner, Lidingö.
Han är född i Strömsund.

ligt föreståndare Daniel Hedlund.

Bosse Ollander noterade svenskt juniorrekord
vid tisdagens stora skridskotävlingar i Strömsund. Flera per-
sonliga rekord raderades ut på den fina isen, och det var god
stämning bland de I .034 betalande som kantade banan. Bosse
Ollander hade en lyckad dag och satte svenskt juniorrekord
på 500 meter med tiden 42,7. Damema körde 500 och l.000
meter, och Elsa Einarsson blev trea på båda distansema. En
annan strömsundsicka som gladde var Gunhild Eriksson. Hon
förbättrade först sitt personbästa på 500 meter med fem tion-
delar till 51,9. På 1000 meter blev Gunhild femma och Maud
Waldemarsson sjua.

Vigde
Hans-Göran Thorén, Ömsköldsvik, och lngrid Olsson, dotter
till f. diligensföraren Sten Olsson och hans hustru Anna, f.
Ollander, Strömsund. Vigsel i Frösö kyrka.
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Driftstopp hotar ångsågen 7/3 l963 Hembygdsföreningens årsmöte
Avsättningssvårigheter för sågade trävaror innebär att det är beslutade att man vill ha en levande hembygdsgård under

ytterst ovisst om det blir fortsatt drift vid Näsvikens ångsåg. sommannånadema - ett kulturskansen i miniatyr. En penna-

Av allt att döma får sågen stå tyst i sommar. Det betyder att nent hemslöjdsutställning skall arrangeras i Strömergården.

arbetsfönnedlingen får nya och oväntade problem, eftersom Åt Rebecka Ström uppdrogs att montera vävstol. och era

omkring 25 man brukar få jobb där från april och framåt, varav personer skall vara verksamma med att spinna och väva olika

era haft anställning under sågningssäsongema sedan 25-40 alster som skall utbjudas till försäljning. På området skall också

år tillbaka. Brädgården är full av sågat virke så det finns inte under sommaren finnas guider som ska visa föreningens om-

plats för mer. Något virke till förädling den här säsongen har fattande samlingar. .lamtlikvällar samt Hembygdens dag sche-

inte köpts, meddelar skogsinspektor Albin Henriksson. Såg- malades. Ångfanyget Svaningen som man planerat rusta upp.

ens ägare, Ådalamas skogsägarförening i Sollefteå, har vissa har visat sig bli ett alltför dyrbart förslag, omkring l0.000 kr.

framtidsplaner för sågen, men för att realisera dem förutsättes Fartyget ska därför utbj udas till försäljning för nedskrotning.

en bättre försäljningsmarknad. Trotjänama vid sågverket hop- Hembygdsföreningen har 248 betalande medlemmar. En bild-
pas att de avser att modemisera anläggningen. Flera av dem är samling komponerades till festlighetema vid municipets upp-

sysselsatta med beredskapsarbeten, men har varit inställda på lösning, och den vill man komplettera med de näringsgrenar

att liksom tidigare år börja med sågningen under våren. Så som inte var representerade, bl.a. sjöfarten på Vattudalen och

också Hennan Karlsson, 63, och anställd vid sågverket sedan bilder från träpatronemas epok.

40 år tillbaka.

i The Tingvalla Center
har folkhumom döpt största bostadsfastigheten i Ström, vil-
ken nu står inyttningsklar omkring ett halvår tidigare än man

från början räknat med. Byggnadskostnad för komplexet som

inrymmer 63 lägenheter: ca 2.679.000 kr. Stiñelsen Hyres-
bostäder kan nu sägas vara kommunens största bostadsföre-
tag med omkring 240 hyreslägenheter i Strömsund och

Ulriksfors, samt en hel del affärs- och kontorslägenheter. För-

delningen av lägenhetema har skett eñer inkomstförhållande,
då man inte vill riskera hyresförluster. Kvadratmeterpriset är

dyrare i de mindre lägenhetema, vilket man tycker är rättvist
med tanke på att den kostnadskrävande utmstningen i kök
och badrum är desamma oavsett lägenhetens storlek. Prisex.:

l rum och kokvrå (3 l ,8 kvm) beräknas kosta 178 kr, med kök
2 l 2 kr, 3 rok (72,6 kvm) 348 kr, 4'/2 rok (99 kvm) 465 kronor.

Vattudalens båtklubb valde ny ordförande
Hermw? Karlsson' Åh' 'samspmk med Vid föreningens årsmöte valdes Alvar Hilldén som ny ordfö-

dßponem Oscar Carlsson rande. Vattudalens båtklubb kan nu när den fyller femton år,

konstatera att verksamheten aldrig tidigare varit så framgångs-

Födebedngnr rik som nu. Det gångna året har dock inte bara inneburit glädje.

75 år fyller den 1 1 ds fru Anna Sven550n_ f_ Jönsdnner, Ström- Genom en tragisk olyckshändelse förlorade klubben sin ord-

sund. Hon är född i Hillsand. Som maka till predikant Albin förande Thore Modin. och hans minne ägnades en tyst minut.

Svensson ägnade hon sig främst åt hemmet och familjen, men KGSSÖT Rune Gllnnêrvall kunde rapporlßr en k6SS80rnSlI-líning

deltog även i det religiösa arbetet som medlem i Hillsands på drygt 1 1.000 kronor och en vinst på omkring 500. Fönitom

Lutherska missionsförening Hilldén och Gunnervall består styrelsen av Bosse Sjödin, vice
ordf., Bertil Risén, sekr., Göran Amcoff, vice sekr., Olle Sjödin,

50 år fyller den l0 ds Tage Eliasson, Långåsen. Han är född i V- kassör- Samt Henry Bafd°55°"-
Västerkälen där han ägnade sig åt skogs- och jordbmksar-
bete.

Oerhört tungföre i 40:e Vasaloppet
Närmare 4.000 startade, men många tvingades bryta av olika
anledningar. Strömsundsboma Ove Forsén, J-E Hemmings-
son, Rune Starck och Harald Baudin hörde dock till dem som

kom fram till målet med nummerlappen i behåll. De två först-
nämnda med så goda placeringar som 250 respektive 353.

Vigde
Karl-Erik Lundholm. Strömsund, och Anita, dotter till Oddveig ï -
och Erik Klockerud, Åre. Vigsel i Östersunds prästgård. Alvar Hilldén
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Födelsedagar 14/3 1963 Reso till nya lokaler
50 år fyller den 15 ds montör Folke Hedström, Strömsund. Han Samtidigt som Sigvard Mårtensson tillträder som förestån-
är född i Östersund. dare för Resos turistupplysningsställe i Strömsund vid nästa

månadsskifte kommer resebyrån att ytta in i nya lokaler. Det

Hos Gunnar Schöön |ys¿r rön, |an,nan hah nagen är pressbyråns förutvarande serveringslokaler i jämvägssta-

54-årige bostadsassistent Gunnar Schöön, Strömsund, tycks Ü°"°" 5°m hY|'5 Uf- Pfessbyfån ska Ü" dess SÖY3 en mindre
vara en av kannnnna|nusets mest ansträngda och arbersryngda ombyggnad för att lokalema skall bli lämpade för ändamålet.

tjänstemän. lnte minst under den tid då fördelningen av

bostadslägenhetema på “Tingvalla Center” var aktuell. Och
de bekymren lär han få dras med ett bra tag ännu, eñersom
långt ifrån alla är nöjda med sin tilldelade lägenhet. Den kan
ligga i fel våningsplan eller fel väderstreck. Någon vill se den

uppgående solen genom sängkammarfönstret, medan en an-

nan vill se solen från paulunen i nedåtgående. Men för en som R

är född på Kosterön går naturligtvis arbetet som en vals. Gun-
nar Schöön är mäkta stolt över att vara bohuslänning, men
han vantrivs inte alls på något sätt i Jämtland. Det bevisas väl
inte minst av det faktum, att när han kom till Strömsund som

polisman 1940 hade han själv tänkt sig uppehålla tjänsten ett

par månader. Det blev emellertid både månader och år, och så

rotade han sig definitivt med giennål och familj. Men tiden
gick och Schöön som kom nästan från sjön, rotade sig vid
vattudalsstranden och tycks trivas alldeles lagom. Även om
sjön suger ibland - det erkänner han själv - i synnerhet de Sigvard Mårrensson
första veckoma efter en västkustsemester. l jobbet som

bostadsassistent anser han sig ha god nytta av sin polis- Dönsfau
utbildning. Han var landsskalsassistent i Ström i åtta år, och F_ |anrbr_ Nils parter Eriksson, SrrÖrnsnnd_ nar hastigt avnani
han har tjänstgjort som landsskalsbiträde även på andra plat- sin 73:e |eVnaasar_ Han var röda i angarmarnanaska 1-arrsjö_

5"- och kom till Jämtland i samband med sitt giennål, då han

yttade till Görvik. Därefter var makama bosatta i Strömsund
en tid, innan de kom till Vågdalen 1928. Han var anställd vid
sulfitfabriken i Ulriksfors då den var i drift.

Ur länsstyrelsens handelsregister:
Conny Ericsson, Västra Rekame, ämnar i Ströms kommun idka
fabrikations- och handelsrörelse under firma Tekniska Fabri-
ken Nocosan. Till prokurist har antagits Sten Börje Sandström
i Strömsund.

Harald Baudin överlägsen segrare
i veteranklassens mil-lopp när godtemplar-DM på skidor av-

gjordes i helgen. Med tiden 57,23 var Strömsunds oförbrärmlige

'iskus i mål hela fem minuter före tvåan.

Kommunalarbetarna köper semesterstuga
Kommunalarbetamas avd. 563 i Strömsund beslöt vid sitt års-

r " W 0 möte att köpa en semesterstuga som skall placeras i Bakvatt-
G“"""'° Schöö" net i Hotagen. Avdelningen har 145 medlemmar.

Sensation i Strömsund
Den l5:e var det vinst vid varje insats hos Månsson & Olson. ström* 5°°k°“9 bnndmnikngsmlg
Kronan har hos dem blivit hårdvaluta, för aldrig tidigare har Vld årsmötet k°"5tat°md°S e" Vinst På “ämaæ 25-000 kf-

man varit med om att få så mycket för så litet, var begeistrade Föfsåkfingssmcken °mfam" drygt 225 mil-l°"°f kf°"°f- B°|3'
kunders reaktion när affären inledde sin utförsäljning på fre- Se' har en f°5°fVf°"d På 593-000- En nyhet för åfeï ål'
dagen Omkring 5000 rnagg bara vraka ut fran nynar och rns_ vattenskadeförsåkringen, som i fortsättningen ingår automa-

kar till absolut oslagbara priser. För att få en liten uppfattning tiskt "ta" Pfemlehölning- StYf°|S°" bestå' av LA- N"55°“-
om prisbombema kan bara narnnas k0aJnrnners anar kjnr för Tullingsås, Ordf., Per Nordlund, Öhn, Och Nils Nilsson, Strand.

en femma, klänningar för tio kronor, herrskjortor från två kro-
nor, slipsar 50 öre och hanar från tre kronor. Kostymer i goda Dödsfall
kvalitéer från 50 kr och vadderade. vindtäta sponjackor 39 kr. Lantbr. Nils Eriksson, Äspnäs, har avlidit i en ålder av 67 år.
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Fyradagarsveeka föreslås
Skolstyrelsen i Ström beslöt att göra framställning till kmt. om
att få inrätta femdagarsvecka för låg- och mellanstadiet fr.o.m.
nästa läsår. Det kommer då i realiteten att betyda fyradagars-
vecka i många fall för bamen i lågstadiet. Frågan om kortare
skolvecka har aktualiserats genom att småskolebamen får onor-
malt lång väntetid på skolskjutsen med nuvarande ordning,
då elevema i högstadiet har flera lästimmar. Skolstyrelsen be-

slöt också föreslå kommunalfullmäktige, att det i fortsättningen
skall bli fri skollunch för elevema i gymnasiet. Till ordinarie
musikledartjänst föreslås musikdir. Hugo Liljeberg, Åmål. För
ordinarie lärartjänster förordar skolstyrelsen i första förslags-
rummet för Lidsjöberg: småskollärare Kerstin Jegebo, Knutsby;
för Täxan: folkskollärare OlofHarnberg, Gusselby; Lidsjöberg:
folkskollärare lvar Jönsson, Havsnäs; Tullingsås: småskollä-
rare May-Britt Myrén, Strömsund, med småskollärare Anna-
Britta Håkansson, Öhn, i andra förslagsrummet.

Ivar Jönsson och fru Stejkal med dotter

Föräldraförening 22/3 1963

har bildats i Ulriksfors. Det är
30 ßräldrar som vill diskutera
skolfrågor och upprätthålla
kontakt med skolan. Styrelse:

Axel Nordin, ordf., Axel Ståhl

och Knut Karlström, Ulriks-
fors, samt lrrna .laneheim och
Ragnar Edin, Vågdalen. Tand-
läkare Larz Spångberg. Ström-
sund, gästade första samman-

komsten och talade om tand-
rötan och dess bekämpning.

Ragnar Edin

Svår kris för lokaler i Strömsund och Högbynäs
Representanter för Strömsgården i Strömsund och bygde-
gården i Högbynäs fick på fredagen tillfälle att bikta sig inför
statliga och kommunala myndigheter och framlägga räkenska-
per för verksamheten. Att de ekonomiska problemen är be-

kymmersamma framgick med all önskvärd tydlighet. Att situa-
tionen är ohållbar erkänner oförbehållsamtA.E. Södennan. ordf.
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i Högbynäs bygdegårdsförening. Bygdegården uppfördes l954
och drog en kostnad av ca 300.000 kr.. Under de första åren

gick verksamheten nt ihop med inkomster från offentliga dan-

ser och bio varje söndag. Nu går det inte längre. Ett bioprogram
som förr lockade 80-90 personer, får vi nu vara glada om det

drar l5-20 st. TV-apparatens intåg i hemmen och utflyttningen
från orten anges som grundorsaken till det prekära läget. Det

ekonomiska problemet för Strömsgården är i princip inte an-

norlunda, dock med betydligt större siffror.

P.M. Jönsson vill ha ett block med 23.000 personer
Går det som man föreslår i Ström, så blir det ett samarbetsblock
av norra Jämtland och västra Ångermanland. Landarealen
skulle bli omkring l06 kvadratmil allt vatten oräknat. Blir det

sedan en storkommun av hela blocket. så kan man nästan tala
om ett litet kungarike. Omkring en ärdedel av Danmark, om

man vill ha något att jämföra med. Vad det gäller det s.k. “kalla
kriget" mellan Hammerdal och Ström. så har P M Jönsson upp-

fattningen att det numera bara är en myt, som man kanske

skämtar om vid passande tillfällen. ”Det är den gamla central-
ortskonkurrensen som spökar, men det har ingen täckning
längre i verkligheten."

Ladugård i Gärdnäs totalförstörd
En ladugårdsbyggnad i Gärdnäsbyn tillhörig hem.äg. Nils Blom-
berg, där ett mindre båtbyggeri var inrymt, brann på torsda-
gen ner till grunden. Diverse maskinell utrustning till båt-

byggeriet och enligt uppgift. omkring 7.000 kg hö brann också

upp. Då Alanäs brandkår kom till platsen var ladugårdsbygg-

naden i det nännaste nerbnmnen. Enligt uppgift fanns ingen

försäkring för snickeriets maskinutmstning och båtvirke, så

verkstadens ägare Nils Johansson torde därför göra en an-

senlig förlust.

Svårt hålla banan öppen med frivilliga krafter
Skötseln av Strömsunds nya idrottsplats har blivit ett diskus-
sionsämne sedan kommunen beslutat överlämna anläggningen
till idrottsföreningen. Skridskoledaren Evert Hjeltman är en av

dem som direkt berörs av beslutet. Han tror att det redan nästa

vinter kan bli svårt för enbart frivilliga krafter att hålla skridsko-
banan öppen. "Vi hoppas och tror att frågan ska få en snar

lösning. I vinter har det varit till en viss hjälp att det inte fallit
så mycket snö. Att leja arbetskraft är en ekonomisk omöjlighet
för sektionen, men jag tror ändå inte att det kommer att gå så

långt att vi tvingas lägga ner verksamheten. SSU i Strömsund
protesterar också mot att skötseln av idrottsplatsen överlåtits
till IFK. l en skrivelse till kommunen kräver man att frågan tas

upp till fömyad prövning. Enda möjligheten att få en välskött
idrottsplats är att kommunen anställer en vaktmästare på hel-
tid. “lFK:s hårt ansträngda ekonomi klarar inte det.“

Födelsedagar
80 år fyller den 27 ds f. lantbr. GustafStrömstedt, Strömsund.

Han arbetade i unga år på fadems garveri, innan han skaffade
ett jordbruk. Han hyser ett stort intresse för hembygdsfören-
ingens antikvitetssamlingar.

Skidor
Kurt Nonnan blev tvåa i Risbäcksloppets klass seniorer 20 km.

Karl-Axel Hansson blev trea och Börje Löwing sexa.



Dödsfall 25/3 I963 Nej till nedläggning vid hetsig debatt om mejeriet

F. agenten Gottfrid Hennan Nilsson-Dunder, Tullingsås, har De esta av de 321 jordbrukare som lämnar sin mjölk till meje-

avlidit i en ålder av 77 år. Han vari unga år rallare bl.a. vid riet i Strömsund hade mött upp till lördagens mejeristämma.

Inlandsbanan, men övergick sedermera till agenturverksamhet. Att man tänkte försvara sitt indragningshotade mejeri stod

klan, och direktör lvar Söderqvist konstaterade redan inled-

Fnumgkga aa nej || ny bn,-gen na 500_000 ningsvis att "han kommit för att få skäll". Av totala mötestiden

Vagen nu en |yckad indnsn-i|a|¿a|i5anng sar nt att vara bana fem timmar tog debatten om mejeriets vara eller inte vara två

jn-akig och fynd av ninnan En n|asnnnnSn-is n|ana,-ade igång- timmar. Stämman beslöt stödja en skrivelse från Ströms kom-

sättning i Strömsund under juni ser f.n. inte alltför optimistisk men tlllstalld -lamtlands lans melefllefenlng- Eltef en tldlgafe

ut. Fabrikörens begäran om kommunalt ekonomiskt åtagande nedatgaende tendens kunde stfemsnndsmeleflet UPPVlsa en

na,-sva||;-anndigana besjntade |45_000|nn|| nmknng (,00_000_ ökad invägning med 8.715 kg under I962, till 2.452.059 kg.

Orsaken år att maskinutfusmingen dyrare, för att SÖdCfqVlSl. fann liite l'lågO|'l allledfllllg mlskad

leverantörema inte lämnar krediter annat än mot kommunal m.lelkPfedUktlen Pa ßftlnd al' melenets lndfagnlng- Hamtnlngs'
borgen |(0mmnna|,||makga baajm följa k0nnnnna|nan1n¿anS turema kommer inte att vidkännas några större ändringar. Att
reknfnmanaannnen Man ;acknaf|anaga|-ann ggr nnnnn |05_000 konsumentema skulle få det sämre hade han också svårt att

om så erfordras för ett statligt företagarlån på sammanlagt förstå, fyrtio procent av mjölken som säljs i Strömsund kom-

aj-yg; 5|0_000 kn sann bn,-gen å check,-ajnnngskredn pa 40_000 mer redan nu från Östersund. För samhället blir det naturligt-

krona,-_ vis ett avbräck om mejeriet offras, men föreningen måste först

gatulysförening Q]-håller fegleringsmedel med SC j0l'dbl'Ul(alTlaS bästa gCllOlTl att Så bfa

ten av kostnadsberäknade 47.000 kr. sem melllgt-
På socialnämndens begäran beslöt man reservera åtta lägen-

heter på Tingvalla för pensionärer med subventionerad hyra. Strömsunds ”nöjespappa” granskar även taxeringar

Rum med kokvrå kostar för dem 85 kr, l rok 100 kr och två rum Strömsboma är ena riktiga baddare till att kunna deklarera.

och kokvrå l25 kronor. och total hyressubventionering blir Granskningen av samvetspapperen har nu blivit taxerings-

ll.862 kr per år, grundat på nuvarande hyror. nämndens huvudvärk. Aktuell man i Vattudalsmetropolen i

Unga Ömar får köpa fastigheten Öjam 3:5 (gamla skolan) för det avseendet är nämndens ordförande Sixten Fjällgren. Om-

ca 50.000 lcr. kring 2.000 blanketter har han att gå igenom från samhället och

omkringliggande byar, dessutom en mängd fastighets-
1~|||va|-kning av ba,-kningamann isn-öm-_: deklarationer. Deklarationsgranskningen är ett omfattande ar-

Det ar byggmastara jnnan Ka,-|ssnn, Sn»5msnnd_ som ar kon, bete, och grovjobbet är alltså lagt på ordföranden 1 taxerings-

struktör och uppfinnare av den barkningsapparat, som av namnden- ElddePet tel Flallgfen Val' l Ûel- een da faekte afee'

skogsfolk betecknas som revolutionerande för fortsatt meka- tet nan beflan aV mafs tlll slutet Pa mal- Sa nagra sysselsatt'
nisanng och I-annnansenng av skogsbruket Han har San, in ningsproblem under vånnånadema finns det alltså inte för den

patentansökan, och är själv intresserad av att tillverkningen mangeetfedde kemmnnalmannen- Femtem alla tem'eendeUPP'

av hans artiklar kommer i gång i Strömsund. Förhandlingar har drag nal' han eeksa ett tfyekefl att sköta em Pa “ll'ltlden"- Men

förts med representanter för kommunen sedan en tid tillbaka. det mest Pl'eelematlska~ een kanske mlnst lnsPll'efande UPP'

Kommunalnämndens ordf. P.M. Jönsson har också haft kon- draget sem Sixten Flallgfen nan tefde Vafa sem efdtefande l

takt med ett företag i stockholmstrakten, som redan har viss styrelsen sem nandllal' fastlgneten Stfemsgafden-

tillverkning, och framför allt försäljning, av skogsbruksmaski- 5* 7 '

ner. Chefen för detta företag har nu besökt Strömsund, provat
barkningsapparaten och tycks ha blivit imponerad av konstruk-

tionens ändamålsenlighet och enkla konstruktion.

Smibutiker problem för Konsum
Ströms konsumentförening ökade under 1962 sin omsättning
med 291.433 kronor, till 4.91 1.241. De mindre añärema har på

ett par undantag när noterat en nedgång i omsättningen, och

att totalsumman ökat beror på att varuhallen i Strömsund och

den stora butiken i Gäddede ökat kraftigt. l verksamhetsberät-
telsen konstateras att den ekonomiska ställningen är god.
Nettoöverskottet l57. l 85 kr är det största sedan starten l9l 3.

Ströms konsumentförening har 2.032 medlemmar, en minsk-
ning med l6 från förra året och den lägsta medlemssiffran se-

dan 1949. Av årets överskott föreslår styrelsen 3 procent åter-

bäring med l 16.571 kronor och 4,5 % ränta på insatsema 17.470

kr.

Födelsedagar
50 år fyller den 28 ds skogsarb. August Jönsson, Österkälen.
Han är född i Strömsund. Sixten Fjällgren
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mm tumningsförening och arbetade i regel tillsammans med Öhn-

Vår dotter Gunma ström, men på tisdagen skulle de tumma var för sig. Olofsson
Siv och Göran Gñndefors gav sig i vägtidigt på morgonen. Han åkte först l2 km till
f Alvebo Lövön çšd blll,( och haft: sedzšns tvfåyrkanšlgångväg till avvaåk-

' ningen. ratt omma m m te var passeras, oc et

Strömsunds BB den 23 mars 1963 anses att det är endast med livsfara man passerar två av dem.

På onsdagen skulle Olofsson och Öhnström åter tumma till-
Födelsedagar 28/3 l963 sammans, Då förstod man att något hänt eftersom han inte

50 år fyller den 30 ds fru Agnes Hallqvist, f. Haglund, Sva- kommit hem. Polisen lannades liksom de skogsarbetare som

ningen. Hon är född i Ytterhogdal, där hon var bosatt till för fanns i närheten av platsen där Olofsson arbetat. Man inrik-
omkring l0 år sedan, då familjen flyttade till Svaningen. Hon år tade sig omedelbart på dammen över östra älvfåran eersom

maka till skogsarb. Jonas Hallqvist, och sedan 5-6 år förestår den år svårast att passera. Man började sökandet efter ålvens

hon telestationen i Svaningen. stränder, och ca 150 meter nedströms dammen, bland några

höga stenar, fick skogsinspektör Carl-Gunnar Wikman syn på

|.~Me|,u|¿g,r den förolyckade. Olofsson hade fastnat med högra benet mel-

75 år fyller den l april fru Brita Skoglund, f. Noman, la" några “V stenarna- Det V" en mY°k°l Smk Ström kring
sponsjonae. Hon oeh maken Johan bodde en :io l vagdelen. stenarna» Så an ny Olycka höll på an handa nar lwliaaaaiafant

Hon tillbringar sin högtidsdag på ålderdomshemmet i GmndVlsr den Önnsrrdm 8dV sig ln l rdddbåren- Önnsrrdm
Tu||ingsås_ rodde allt vad han förmådde, och lyckades till sist komma den

förolyckade så nära att han ck tag på dennes ben. Den drunk-

_ . _ _ _ . nade lossnade inte, och strömmen var så stark att den sög ner

Doktor Beml Wikström mmm.dsbe.stå"mng '°'m' I apnl båten som vattenfylldes på några ögonblick. Eftersom Öhn-

lngen momgnmg nsdagar ström inte var simkunnig hade han mycket svårt att hålla sig
uppe i den strida forsen. Granqvist lyckades till sist få tag på

Dddsfnll l/4 l963 honom, och mitt ute i den forsande älven lyckades han dra

B0k5f81'°11 5110 5111611001 EfSS011, ÖSICISUHÖ. avled På ldrdd* upp honom på en sten. Dar ck de båda, genomvåta av iskallt
Sen 70 år Enmmnl- Han Vnr mddl Srrdmsdnd den kdm rldlgr ln vatten, sitta en god stund innan de övriga i räddningsmanska-

ra affafannannahanan- då fadafn drev affär på °n=n- 1 ansa år pe: ek mg pa en foodba: ooh kom till nndsanning.

Var han en nV mrgrdndsnßdrernn l Srrdmsnnds nd.lesllV- År' Ame Olofsson hårstammade från Häggenås och kom till
S1<i11isan=vy=fS1<n=v han Och hannöfda nllaatnnnans med andra snomsund for sju år seden. ror wa år seden blev han anke-

dmnrdrer På drlen- Han Var deksd en dV dem sdm r°8 sdre 1 man när makan avled i bamsång. Bamet räddades till livet och

Srrdmsdnds första mnnlelpnlfdllmnldlge- lndm nlfldernersrd' hon år nu två år. Den bortgångne var mycket fäst vid sitt bam,

relsen Ver han mYeker dldlV- "nn Var drdrdrande l lFK'5n'dm' och lyckades också behålla henne genom att hans syster

Snnd1914-1917- skone hushållet.

Vlta Bandets silvermarke
för mer än 25-årigt medlemsskap har utdelats till Terese .lo-

hansson och Gunhild Eliasson vid en högtidlighet hos Regina
Persson, Strömsund. De två har varit medlemmar i 37 resp. 36

år.

Dödsfall
F. hushållerskan Hanna Lövqvist, Tullingsås, har avlidit i en

ålder av 75 år. Hon var född i Tjåmback, Frostviken. Som hus-

hållerska åt "skansenlappen” Anders Nilsson kom hon att vis-
tas många år i Stockholm, innan hon för omkring 20-25 år se-

dan kom till Strömsund. Hon bodde flera år på Trollön i Ströms

Vattudal då hon bland annat sysslade med tunnbrödsbakning.
Dåreñer bodde hon en tid i Risselås, och de sista fyra åren

tillbringade hon på ålderdomshemmet i Tullingsås.

E . E I E Div.arb. Olof Persson, Strand, har avlidit 6l år gammal. Han

Hc mamæ "son var född och uppväxt i Gärde. Når Hallvikens flygfält byggdes

Dödsolycka nlra kräva lven blrgarnas liv del'°$ han där-

En drunkningsolycka i Norrströmmen på tisdagsmorgonen var _

på onsdagen nåra att kräva ytterligare två offer. När den drunk- Vid Strömsunds hantverksförenlngs årsmöte

nade, 31-årige virkesmåtaren Ame Olofsson från Strömsund, framgick av årsberåttelsen att föreningen f.n. har sex lårlingar

skulle föras i land från den plats i Faxälven där hans kropp under utbildning, för vilka statsbidrag utgår. Ordf. Edward

hittats fastklämd, var polisassistent Ragnar Granqvist och Bergdahl höll parentation över under året bortgångna med-

virkesmataren Uno Ölmström, Strömsund, nåra att få satta lemmar, guldsmed Sigge Surlding och rörentreprenör Torsten

livet till. Vlrkesmåtare Olofsson var anstålld vid Ångemranlands Evensjö. Medlemsantalet vid årsskiftet var 5 l _
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Alanäs RK-krets Dödsfall
Vid årsmötet i församlingshemmet framgick det av verksam- Fm Sara Thomasson. Dunnervattnet, Lidsjöberg. har avlidit i

hetsberättelsen att kretsen har 218 medlemmar. Man har över- en ålder av 72 år. Hon var dotter till den välkände predikanten

sänt l830 kr. till olika insamlingar. Torkel Andersson och maka till lantbr. Lars Thomasson. Fru

Thomasson var aktiv inom pingströrelsen och tillhörde
Sgrdms R|(-|rr-ets Gäddede pingstförsamling.

hal'4 l 4 medlemmar. Vid årsmölet framgick att man betalat ut Hovmästarinnan Berta Svensson har avlidit 58 år gammal, Hon

4.000 kr till hjälpverksamhet. var född i Strömsund, men började sin yrkesbana på jämvägs-
restaurangen i Östersund. En lång följd av år har fröken Svens-

Wsdomsord son haft anställning som hovmästare på Storliens högfjälls-

Vi köper saker som vi inte behöver: tillpriser som vi inte kan hotell'
betala och på villkor som vi inte kan upplla - alltsammans

på grund av reklam' som vi I-me 'mrpå Esrikrštrömberg Renån mästare

Ny studio Klubbkamraten Sigfrid Göransson fick samma slutresultat 40

. . _ _ , . _, _ . träff, men Strömberg avgjorde särskjutningen till sin fördel.

:ar av Rlaqlotfànstnmëtats. lhstroigssund' Den llggeger mšsom Tävlingen arrangerades i ett strålande vårväder av Renålandets
en gam a i te ever ets astig et vi tortorget t nya r att

det är radioledningar mellan Strömsund och Sundsvall. vilket tïíïïí
bl.a. gör att ljudet blir bättre. Tidigare sändes programmen via me; 39 träffar °

telefonledningar. Premiärsändning skedde i tisdagens XYZ
kvart, där Gunnar Grahnström intervjuade resodistriktets nye _

ombudsman Sigvard Mårtensson. strömsundsbofick guldmefml
Vid Ångermanalvens ottningsförenings årsstämma i Sollef-
teå ck ottningsinspektör Lars Hilding Martini, Strömsund,

F°"°'”°""ß" ”it äiik ia di'izs4oå be'
75 år fyller den 8 ds fru Gölin Backlund, f. Lövenring, Bonä- äl:::i:a:2¿(::i: :nå-Ézïï gu me aj r rs ar te I

set. Tidigare ägnade hon sig åt att sticka på stickmaskin, och g g J

förfärdigade åtskilliga tröjor åt hugade beställare. Bilpersonalen i Ström inte fackansluten
75 år fyller den 10 ds hem.äg. Erik Eriksson, Havsnäs. Han är Det som tilldrog sig största uppmärksamheten vid Ströms

född i Lillholmen och flyttade in till Havsnäs l925. FCO:s årsmöte var det dåliga intresset för facklig anslutning

bland personalen vid bil-
Vid Alanis församlingsfullmäktige 8/41963 verksraderrra 5 5rr5msurrd_

beslöts att inköpa mattor till kyrkans kor och gång. 3000 kro- Trdrs upprepade försök av

nor anslogs till ändamålet. Man beslöt även att lägga nytt tak dr-tens [ICQ an fa dessa ar;

på församlingshemmet. Fullmäktige beslöt sälja församling- drgaaisera sig faekgr ar de

ens likvagn. Till ledamot av boställsnämnden för tre år valdes fortfarande ddrgarrrserade |

Erik Olof Eriksson. Högbynäs. Kyrkvärdama Wilhelm Näs- srvre|sen dmvajdes Ka,-|
ström och Rune Johansson. Alanäset. utsågs som delegerade Hammar_ drdf__ deh Gustav

Ü" °|°k10|'5V3l°ï- Wikström. kassör. Till ny sek-

reterare valdes Nils Holm. Öv-
riga ledamöter: Marta Ljung-
berg, Astrid Tossman och
Henry Larsson.

Astrid Tossman ( Vågberg )

Gesällprov
i herrfrisöryrket har klarats av Märit Wikström. Strömsund.
som gått i lära hos Gösta Hofverberg.

Födelsedagar
50 år fyller den l7 ds fru Lucia Zakrisson. f. Åkerström,
Tullingsås. Hon är född i Laxsjö. Eer sitt giñemiål med hem.äg.

Zakarias Zakrisson blev hon lantbrukarhustru.

Rune Johansson
Flyttar

Födelsedagar gör Arthur Larsson. Järvsand. Lantbruksstyrelsen har för-
75 år fyller på påskañon den 13 ds f. lantbr. .lohan Strömstedt, ordnat honom att från I maj vara lantbruksinstruktör hos lant-

Östersund. Han är född i Ström och hade i unga år egen drosk- bniksnämnden i Kopparbergs län. Han har varit förste fömian
bil - och är ägare av körkort nr l. utfärdat den 16 januari l9 l 7. vid fängvårdsanstalten.
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Födelsedagar
50 år fyller på annandag påsk den 15 ds fru Elsa Wiklund. f.

Bengtsson, Prästgården, Alanäset. Hon är född i Småland.
Hon avlade sjuksköterskeexamen vid Sahlgrenska i Göteborg
och tjänstgjorde också där en tid. Sedan var hon både i Söder-

köping och Landskrona, innan hon tog tjänst i Abessinien
hos kejsaren. l två år vistades hon i det landet, men då hon ej

tålde klimatet på den höga höjd där hon bodde, slutade hon

sin tjänst och skaffade plats på ett ygplan hem till Sverige.

lnnan resan hann påbörjas, in-
sjuknade hon i malaria och
tvingades avbeställa sin yg-
biljett. Det plan hon skulle åkt
med stönade på resan mot norr.

Jubilaren återvände senare till
hemlandet, och hade tjänst på

era platser. l955 giñe hon sig

med Alanäs nuvarande kyrko-
herde Bertil Wiklund och
bodde en tid i Graninge innan
maken blev herde iAlanäs den

l september l959. l Alanäs är

fru Wiklund ordförande i kyrk- Brudparet Bertil och Elsa
liga kvinnoförbundet. Wiklund

Trivsel utan lyx vid Tingvalla-bygget
Strömsund kan nu ståta med det största bostadshuset på den

jämtländska landsbygden. Fastigheten kommer att rymma 63

lägenheter och några verkstäder. Före aprils utgång ska samt-

liga lägenheter vara besatta.

Det är linoleummattor över allt i lägenhetema. Ytterdörrama är

ljudisolerade, vilket är en trivselfrämjande åtgärd. Ventilations-

Dödsfall
Änkefru Anna Löf. ålderdomshemmet Tullingsås, har avlidit i

en ålder av 87 år. Hon var född i Kärrnäset och bodde där till
l908. då hon i samband med sitt gifiermål yttade till Älg-
hallen. Där hade makama ett jordbruk till l9 l 8. då de yttade
till Kärrnäset och övenog fru Löfs föräldragård.

Födelsedagar
50 år fyller den I9 ds kommunalkassör Natanael Svensson,

Strömsund. Han är född i Hillsand. Efter slutad skolgång arbe-

tade han i sin morbrors affär i byn till l936 då han yttade till
Strömsund. Svensson var först anställd som skrivare på ånga-

ren Virgo sista sommaren denna trafikerade Vattudalen. Däref-
ter blev han bokhållare vid Talcum Fabriks AB till l946. då han

anställdes som kommunalkassör. Sedan l950 är han också
kyrkokassör i Ströms församling. Han är ledamot av kyrkorå-
det och ordförande i valnämnden i Strömsunds distrikt. Svens-

son har alltsedan unga år intresserat sig för EFS verksamhet
och är ordförande i Strömsunds Lutherska missionsförening
och styrelseledamot av Jämtlands Luth. missionsförening.

luckor invid fönstren uppskattas också av hyresgästema. Fast- *Bk-,-dema mjojf Namnae/ och Gerhard 5,.e,m0,,
igheten förses också med modem rymlig tvättanläggning, med

era helautomatiska tvättmaskiner. Tio av de mindre lägenhe-

tema blir pensionärslägenheter, där kommunen subventione-
mr hyran till ungefär halva priset. Bland de pensionärer som

fått bostad finns 77-årige Olof Löfström. Han har ett mm och
kök, och har nu fått det som han vill ha det. säger han. Bland
dem som fått bostad är även några ungdomar som ämnar gifta
sig och bilda familj, exempelvis Rose-Marie Sjöström. Hon och

fästmannen Enar Jonasson har väntat på bostad i fyra år.

Vlgde I6/4 I963
l Ströms prostgård vigdes på påskañon Tage Johansson och

Gunnel Näslund, båda från Bredgård. Vigselförrättare kon-
traktsprost Folke Engström.

l Hammerdals prästgård vigdes på påskafton Ove Roger
Örhman och Gunbritt So Hedman, båda 'ån Hammerdal men

bmden bördig från Lövberga. Kyrkoherde Yngve Bohman
förrättade vigseln.

Postman tilldelad medalj
Vid en högtidlighet på postkontoret i Strömsund fick förste
postiljon Olle Mickelsson motta guldmedalj för lång och tro-
gen tjänst. Redan 1932 började han som lantbrevbärare på

linjen Strömsund-Näsviken-Öhn. Hans far Erik Mickelsson var
första lantbrevbäraren på den linjen. Hösten I949 stationera-
des Olle i Strömsund, och hösten 1960 förordnades han till
förste postiljon vid ortens postkontor.
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Vigde
l Ströms kyrka vigdes på påskaon Lars Näsström. Ringvattnel.
och Margareta Andersson, Strand. Vigselfönättare kontrakts-
prost Folke Engström.

Brudparet Margareta och Lars Näsström
Brudnäbbarft: v. Eva och Berit Löfstedt. Kerstin Näsström

och Jan Bjurström



Byaträfl' l 7/4 I 963 Fadde

Renån är en by där det finns intresse för att ordna trivsel- En

arrangemang för invånama, som till mycket stor del år unga LiSe_L(me och Sture Gedda

människor. På påskdagen hade en pimpeltävling arrangerats f Leander
på Renåsjön. enbart för att få ut folk i det vackra vädret. Drygt S __' d BB d 18 .I I 963

50 hade samlats, och i trådama för det hela höll lngvar Mår- tmmsun S en apn

tensson och Gunvor Göransson. Mats Göransson var en bland
de yngsta pimplama och han hörde till familjelaget. Det hela natæskeppue
hade nämligen lagts upp som en lagtävling, vid sidan om ¿nd¿_ Ströms hembygdsförening har sålt ångbåten Svanmgen till
Vidue" pimpling där Eric Zakrisson från Kilen var skickliga, i Hadar Dahllov och Yngve Gamlln. Meningen är att det ska bl|

att lura abborrar. Nestor på sjön den solmättade dagen var °_" S°mm_'f"'b°Stad av den fb" malestätfskt “ta båten S°m qmg
Zakris Zakrissom drygt 80 ¿r, som den här gången Strosme timmemotter eer Vattudalen. Anknngsplats uppges bh en

omkring med promenadkäpp och gav katten i att meta. Från grävd kam' Wd Sundnäset'

grannbyn Bonäset hade en del inbjudna hörsammat kallelsen
till frilusdagen, och bland de tappra pimplama därifrån märk-
tes Sally Forsberg, som visst hade ungefär lika stor skelycka
som handlaren Rune Svensson. Han hade förresten det
originellaste pimpeldonet - en klädnypa, men givetvis rev och Vigde
pirk också. Efter tävlingen samlades man i Bystugan till prisut- Alvar G8bri6lSSOn. FIÖSÖH.

delning och kaffedrickning under en gemytlig samvaro. 0Cl'I Gerd El'il<SSO, ÖOIICI' fill
Einar Eriksson och hans maka

Anna, f. Haglund, Strömsund.
Vigsel i Frösö prästgård.

Födelsedagar .

50 år fyller 23 ds Georg 9 \
Blomqvist, Strömsund. (_ \
Han är född i Strömsund \
och var tidigare vaktmäs- ll

tare vid gamla sjukstugan B }

~an193|.sedan1941haf l

Nyårsafton 1962 hos familjen Göransson. Fr. v. pappa han arbetat vid amåggen /I

Sirid, barnen Bo och Mats samt mamma Gunvor på era p|atSer_ och Se_ /

naste vintem var han på /
Födelsedagar vägarbete i Lidsjöberg.
75 år fyller den l9 ds fru Karin Nilsson, f. Berg, Ljusdal. Hon
är född i Strömsund och var bosatt på era platser, senast i

Öhn, innan hon för ca tre år sedan yttade till Hälsingland.

Skogsarbetama i Ström och Bodum slår samman

Pannexplosion l Tullingsås 20/4 l 963 Skogsarbetamas avd. 23 Ström har hållit sitt årsmöte i Ströms-

Den uppstodi konsumbutikens värmeanläggning då två mon- gården. En talrik uppslutning och livlig diskussion som van-

törer var sysselsatta med reparation, Rök och sot sprutade ligt. Till besluten hörde bl.a. att äldsta avdelningen i SSAF l

runt om i aärslokalema och skadade en mängd varor. Explo- Bodum från och med detta årsmöte bildar gemensam storav-

sionen var så kraftig, att det var nära att även de två montö- delning med 23 Ström. Fortsättningsvis heter man avd. I Ström.

rema som vari pannmmmet skulle ha skadat sig. l samband med denna historiska händelse lämnade Axel Jons-

son, Harrsjön, ordförandeposten. och hans eñerträdare blev

Saga Strömsund Anders Bäckström, Hillsand.

Lördag - Söndag
MGM:s världssuccé Ögonblicklig död för cyklande tös

BEN HUR 5-åriga Anita Westman, Muråsen, dotter till Anja och Ragnar

Belönad med ll Oscar. Westman, omkom igår i en trafikolycka. Anita cyklade ut på

Filmad med camera 65 i färg. riksväg 88 från hemmets gårdsväg och krockade med en bilist
På grund av filmens längd (ca 4 timmar) biljettpris 5:-. från Hammerdal på hemväg från Strömsund. Hon fördes om-

- Bamförbjuden -. gående till sjukstugan, men läkaren där kunde bara konstatera

dödsfallet.
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Födelsedagar
80 år fyller den 25 ds hem.äg. Jöns Olof Persson, Tellsbyn.
Han är född i Risede.

Födde

En dotter
Ulla och Alvar Johnson

Strömsunds BB 26 april l963

Vigde
Egil Rösnäs, Sundsvall, och Ulla, dotter till fabrikörAlbin Jo-
hansson och hans maka Anna, f. Svensson, Strömsund. Vig-
sel i Östersunds rådhus av borgmästare Åke Jansler.

Födelsedagar
80 år fyller den 25 ds hem.äg.
Nils Blomberg, Gärdnäs. Han
ägnade sig åt kommunalt arbete

och innehade några kommu-
nala uppdrag. l sin ungdom var
han känd som den bäste skyt-
ten i Ström.

Renar sökte skydd hos bilister undan bjöm 25/4 I 963

Ett överraskande sammanträffande med bjöm fick bitr. väg-
mästare Folke Smedskog och en kamrat till honom från Ström-
sund vara med om igår kväll, då de med bil befann sig fyra km
väster om Lidsjöberg. Fram ur skogen kom en renhjord spring-
ande in på landsvägen. De var skrämda nästan till döds och
samlades runt bilen. Till bilistemas stora överraskning befann
sig en stor bjöm mitt i ocken. Föraren av bilen måste tvär-
bromsa då renama stormade in på vägen. Smedskog och hans
kamrat förstod inte genast vad det var -ågan om, men då man
ck syn på bjömen endast några meter från bilen, stod det
klart för dem vad som stod på. Bjömen verkade bli mycket
överraskad då den fick syn på fordonet. Den stod alldeles
stilla en lång stund och bara tittade. Till sist flyttade den på
sig ett 40-tal meter och ställde sig återigen att stirra på bilen.
Slutligen försvann bjömen och rehjorden åt var sitt håll. Ren-
ama ägs av Ante Pålsson, som nu är på väg till fjälls med sin
renhjord.

Pojkar togs fast vid bensinstöld

Födelsedagar
90 år fyller den 27 ds f. träarb.
Olof Johansson, Näsviken.
Han är född på Södra Öhn,
men flyttade men sina föräld-
rar till Klövsand redan i unga
år. Han yttade till Näsviken
förca60årsedan. Han hardär
röjt och odlat på sin gård och
ären av pionjärema i byn. Som

timmennan och träarbetare har

Johansson varit synnerligen
skicklig. l de stugor han har
byggt, har han utfört muming
och byggt trappor, vilket inte
är minst besvärligt. Varje dag
åker han över bron till Ströms-
und på sin sparkcykel. Ända
fram emot sin 80-årsdag arbe-

tade han i skogen.

Campingplatser: i Strömsund blir trestjämig
Strömsunds campingplats har redan rykte om sig att vara en

av de bättre, och ska bli ännu bättre. Ströms kommun satsar en

hel del på den inför kommande campingsäsong, då den kom-
mer att fylla alla de krav som ställs på en trestjämig camping-
plats. Redan i fjol höst började upprustningen. Då uppfördes
en större byggnad som rymmer s.k. storstuga och kök samt
vaktrnästarbostad och en del andra mm för serviceanordningar.
l vinter har uppförts ytterligare en byggnad i samma stil, och
den kommer huvudsakligen att rymma tvåbäddsrum för ett 25-
tal campare. Den är även försedd med stort kök och matsal
samt särskilda toalettrum och WC för damer och herrar. Bygg-
naden är vannbonad och kan därför tjäna turister även på
vintem.

Hidde
Vår dotter Anna Katarina

Birgit och Henrik Brännström
f. Bonér

Strömsunds BB den 27 april 1963

Historisk vårstädning
Det är vår i luften, och en hel vecka tidigare än vanligt. Vår-
städningen har också kommit igång ovanligt tidigt på
Strömsunds gator. Sanden efter vintems grusningar vispas
upp i högan sky av sopar som hanteras av ivriga renhållnings-
gubbar. Det går liksom fortare i år med städningen. Så fort en

gatstump har torkat upp, så ser man en renhållningsgubbe
där, i full färd med att sopa och forsla bort skräpet. Egentligen
är det en historisk vårstädning, det är nämligen första gången

Häromnatten grep strömsundspolisen ett par ynglingar på bar scm Ströms kommun stå, ansvag för vä,-uppsnyggningen av
gäming, då de var sysselsatta med att stjäla bensin vid en
bensinstation. Vid förhör framkom att deras tillhåll på bensin-
stationen har pågått en längre tid. De har på detta sätt kommit
över ca 300 liter bensin. En av dem har även vittjat kassan och
kommit åt 100 kronor. Ynglingama har nycklar till stationen.

Födebedagar
50 år fyller den I maj skogsarbetam Erik OlofPersson, Harrsjön.
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Ollanders vulk utvidgar igen
En rörelse i Strömsund som har utvidgat era gånger under
årens lopp är Ollanders vulkverkstad. Senaste tillskottet är en

monteringshall och en hjulinställningsanläggning. Vid Dßdsfau
Ollanders skall alla bilmärken betjänas, så även de som har bil Hcm_äg_ M¿nen Wassva",
av ett märke som inte har autoriserad verkstad i orten kan få Ramn, har avdit i en ädel-
hjultestning utförd. Karl-Gustaf Eriksson är specialutbildad av 56 åt Han varfmm Renán,

serviceman på denna Hunter hjulinställningsanläggning hos (15,-han bmkage en s|åktg¿,d_

Ollanders.

Födelsedagar
50 år fyller den 28 ds fru Tyra Andersson, f. Eriksson, Ström-
sund. Hon är född i Strand. l unga år var hon verksam som
kokerska bl.a. vid ålderdomshemmet i Tullingsås. l samband |.~M¿|,ed¿g,|.

med gm°"“å|°' m°dJämVåg5tJä"5t°ma“ Ca"|^"d°f5S°" Yl° 75 år fyller i dag hem.äg. Nils Johansson, Vedjeön. Främsta
tade hon till Sikås. Förra året bosatte sig 'uAndersson i Ström- fmmsimressel har varit 0|en_

sund och är för närvarande anställd på Grand Hotell.

50 år fyller den 29 ds fru Elsa Eriksson, f. Persson, Ãspnäs. Välkommen maj
Hon är född i Gärdnäs och kom till Ãspnäs i samband med sitt Även i nona Jämtland kunde man i år ra valborgsmässoaon
giennål med Per Eriksson. Hon tillhör kvinnoklubben, vars utan att frysa alltför mycket. l Strömsund hade som vanligt
sekreterare hon tidigare varit. Under den tid Toppens dans- Hembygdsföreningen ordnat med vårfirandet på hembygds-
bana var ett betydande nöjescentrum var hon med i fest- gården. Några hundratal personer hade samlats, och de blev
kommittén. välkomnade av Gunnar Grahnström. Talet till våren hölls av

jägmästare Bjöm von Sydow och kyrkokören medverkade med

Ovgmg hyresgäst ett knippe vårsånger. Vid mörkrets inbrott tändes majbrasan
H05 Mauritz Mattsggnv Öhn, har en kanugglepaf slagit 0Cl'l CH pfkïfulll fyl'V6l'l(el'l 8Vbl'äl'ldCS. Kaffe SCl'VCl'3dCS SI0l'-

sig neri en starholk på gården. Man fönnodar att honan ligger Stugan- °°h däf SPfakad° mumfa bra-°>°f J ÖPPUÛ Spisma- Üeï
på ägg, för hanen kommer till h0|ken med ma; förekom även många privata brasor i Strömsundsbygden. Sär-

skilt observerad blev brasan vid MHF-stugan, dit mycket folk
|;eg|-.ming¿|- också sökt sig för den vackra utsikten över Vattudalen.

l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen fru Albertina Sjö-
din, Östersund, bördig från Ström. Ofciant var prosten Folke Föräldraföreningen diskuterade konst i gymnasiet

Engström. Före mötet på fredagen var det övningsämnenas dag i lärover-
ket i Strömsund. Både föräldrar och målsmän hade mött upp.

Första maj firande 2/5 I963 Programmet började med att man tittade på vad elevema vid
På torget var det ca 450 personer som i soligt väder lyssnade gymnasiet, realskolan och grundskolans sjunde klass åstad-

till chefredaktör Ewert Söderbergs tal. En av dem var 80-årige kommit i slöjd och teckning. Sedan följde sång- och musik-
Abr. Ljungberg, pionjären för arbetarrörelsen i Ström, som även uppvisning, där elevema visade mycket kunnande på sina

samtalade med Söderberg. Arbetarrörelsens samlingsdag bör- resp. instrument. Köruppvisningen, både flickkör och en blan-
jade med bilkortege från skolgården. Ulriksfors, Strand och dad kör, leddes av Kerstin Bjömer. Gymnastikuppvisning fö-
Tullingsås besöktes. Mycket folk var samlat efter vägen, och rekom också, ledd av gymn.dir. Therese Wätterstam. l bespis-
bilamas antal ökade efterhand. Ãven demonstrationståget ningslokalen visade elevema som ägnade sig åt hemkunskap

utgick från skolgården, gjorde en nrnda i samhället och samla- att de också varit mycket läraktiga, när de bjöd på goda kakor
des sedan på torget vid kyrkan. Många fanor och banderoller och gott kaffe. Föräldraföreningen höll därefter årsmöte. Till
fanns med både i tåget och bilkortegen. Arbetarkommunens ny ordförande valdes lantbruksinstruktör Olov Andersson,
ordförande Alvar Jonsson föredrog till sist ett sammandrag av efter Edvard Bergdahl, som avsagt sig.

det budskap som U Thant utsänt till hela Sveriges folk.

Dödsfall
Fotboll Anders Rosenberg, Öhn, avled på lördagen nyss fyllda 66 år.

div. V
Havsnäs-Strömsund I-3 Fru Frideborg Stenberg, f. Eriksson, maka till Folke Stenberg,
div, [V Högbynäs, har avlidit i en ålder av 52 år. Hon var född i Ring-
I-läggenåg_Faxebygden 6-I vattnet. Vid sidan av arbetet i hemmet drev hon ett hembageri.

Statsbidrag till skolbyggen Strömsundsskrinnama tackade sina ledare
Skolöverstyrelsen förordar hos regeringen att Ströms kom- Deaktiva skrinnama inom IFK Strömsund hade häromkvällen
mun får statsbidrag med högst l.l20.000 krtill planerad högsta- inbjudit skridskoledama till en fest. Som ett synligt bevis på

diebyggnad jämte slöjd- och gymnastikbyggnad vid Ström- uppskattningen fick Evert Hjeltman, Rolfoch Tage Waldemars-

sunds skola. De båda byggnadsföretagen betecknas som syn- son samt Holger Allberg var sin minnessak. Bosse Ollander
nerligen angelägna, och bör få påbörjas snarast möjligt. förde värdamas talan.
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Dödsfall
Fru Anna Olofsson, änka efter
framlidne bankdir. OlofOlofs-
son, Näset, Strömsund, har av-

lidit 82 år gammal. Hon var bör-

dig från Hallviken och kom till
Strömsund 1907 i samband med

sitt giftermål.

Begravningar
lAlanäs kyrka jordfästes på söndagen änkefru Stina Jonsson,

Havsnäs. Akten omramades med solosång av kantor Tåqvist.

Kyrkoherde Bertil Wiklund förrättade jordfästningen

Fotbolldiv. V
Siljeåsen-Strömsund 0-4
Havsnäs-Gåxsjö 7-3

Bilist ramponerade bro och smet från platsen
En av broama över Kvissleströmmen vid Ulriksfors förstör-
des under natten av en tung transport. Vederbörande trafikant
hade kön på brokonstruktionen med sådan kraft att hela bron

åkte ur sitt läge. Tills vidare går det inte att använda bron, utan

trafiken måste omdirigeras över Hallviken. Vägmästare Bertil
Johansson, Strömsund, säger att han inte vågar tänka på vad

som kunnat hända om en fullastad buss kommit körande. Den

som förstörde bron fortsatte som om ingenting hänt. På

onsdagseftenniddagen fick polisen kontakt med den lastbils

chaufför som under natten kolliderade med bron. Genom en

namnplåt som hittades på platsen spårades chauffören till
Sollefteå. Han uppger att han observerat det inträffade, men

inte trott att det var så farligt. Det dröjer troligen minst en

vecka innan bron är klar för trafik igen, då man måste byta hela

balksystemet på ena sidan. Under tiden får lastbilstraken mot

Ramsele dirigeras antingen norrut över Hoting, där dock
axeltrycket för vissa sträckor är nedsatt till fem ton, eller sö-

derut över Hammerdal. Buss- och personbilstraken kan gå

över l-lallviken, vilket orsakar en omväg på omkring tre mil.
Den vägen är emellertid mycket dålig, och det är osäkert hur

länge det går att köra på den.

Födelsedagar
80 år fyller den l0 ds fru Paulina Göransson, f. Hansdotter,

Pensionärshemmet, Strömsund.

Nils Grönlund kommer inte åt abborrama 9/5 I963

Om intresserade vetenskapsmän eller turister vill se hällrist-
ningama på Fångsjöberget, är det inte alltid detta låter sig

göras. Orsak: Det ligger så mycket timmer i Stuguvågen, så

Nils Grönlund i Vågdalen får inte ut båten i sjön. Timmer som

lagts av under vintem och som kanske ska ligga ända långt in

i juli. Den gamle kommunalmarmen är bekymrad över timmer-
brötama i sin vik, för han kan inte lägga ut sina nät i vad han

kallar sitt skafferi. Tidigare har det nämligen bara varit att hämta

upp en abborre i Stuguvågen. lnte heller går det att tvätta kläder
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vid bryggan, ty långt upp på denna är det timmervältor. Grön-

lund är den som hjälper folk att få se hällristningama på Fång-

sjöberget. För att komma dit från Vågdalen - vilket är enklaste

vägen - måste man över sjön. Enkelt är det när man kan an-

vända båt, men det låter sig inte göras så lättsamt när timret
ligger meterhögt. När timret väl är borta, ligger det ändå timmer-

bommar kvar längs sjön och hindrar båtfarten. Nu bogseras

visserligen timret med ångbåtar i Fångsjön, men en dryg timme

kan den få vänta som vill passera rätt över sjön. samtidigt som

timmersläp passerar längs efter.

Nils Grönlund

Ur barnamun
Två nyblivnaförstaklassare står utanför sitt klassrum. Dör-
ren är skyltad med "I KLASS Den ene gossen har tydligen

hunnit inspektera rummet, för han säger till den andre:

- Rena bluffen, gosse - det är bara vanliga träbänkar:

I lilla Fridas uppsats om ämnet Min bostad " kunde läsas:

"I sovrummet stå två skåp, ett tvättställ och tre sängar: I två

sängar sova minaföräldrar ochjag i den tredje. Ovanför min

säng hänger mormor. _ . "

'lïidgårdslom
Att ha en lom simmande omkring i sin trädgård hör inte till
vanlighetema. Hos makama Lina och Hjalmar Lund i Ström-

sund har man i alla fall upplevt detta. Genom att det blivit
översvämning i trädgården har det bildats en sjö. och där har

lommen funnit en simbassäng som tilltalat den. Även om det

är ovanligt att ha simfåglar i trädgårdar, är Lunds inte så för-

tjusta i översvämningen som skadar deras planteringar.

Ströms kommun köper gamla hemvämsgården
Kommunalnämnden beslöt att föreslå fullmäktige att köpa föna
hemvämsgården i Strömsund. Köpesumman går på l06.400 kr.

Byggnaden förvärvades och ombyggdes för några år sedan

av finnan Edström och Tallbom, och har sedan dess rymt verk-

stadslokaler för Ströms yrkesskolor.

Spritstöld vid inbrott
Systembolaget i Strömsund hade besök av tjuvar i helgen.

Dörren till gatan var uppbniten. Ca 200 askor whisky, gin och

skåne till ett värde av omkring 2.400 kr hade försvunnit. Poli-

sen förvånas över att ingen märkt det hela, när en bil ställts

framför butiken för att lasta varoma.



Födelsedagar
80 år fyller den l2 ds fruAnna Nyholm, f. Jonsson, Ulriksfors.
Hon är född i Edsbordet, Ångermanland. Makama bodde i

Lugnvik i 40 år innan de kom till Ulriksfors.

Dödsfall
Frk Mäna Kristina Eriksson, Hemmet, Tullingsås, har avlidit i

en ålder av 73 år. Hon var född i Tullingsås och har tjänstgjort
som husföreståndarinna. Under en lång följd av år tillhörde
hon Evangeliska fosterlandsstiñelsen.

Fick 21.300 kronor på ”okänd” tipstolva I l/5 1963

Att en check på drygt 2 l .300 kr helt plötsligt dimper ner hos en

intet ont anande människa hör väl knappast till vanlighetema.
En som har upplevt detta är 77-åriga Maria Persson, Gärdnäs.
Att hon fick detta värdepapper beror på att hon vann på tips.
Själv hade hon ingen aning om tolvan då hon inte kollat sina
kuponger. Maria följer alltid med stor spänning Putte Kocks
tipsruta i TV, men hon tippar enligt egen uppfattning.

Barnbidraget anno 1963: 137 kronor och 50 öre

BearCats vann LT-cupen i Strömsund
Vid prisutdelningen i Strömsund var det Jämtland-Härjedalens
ishockeyförbunds vice ordf. Rune Gunnervall som delade ut
Länstidningens plaketter till segrama Bear Cats. Rune Ny-
berg, som ledde tumeringen och dömde ertalet av matcher-
na, ck också en plakett som minne. Det segrande lagets spe-

lare: Harry Jacobsson, Lasse Roos, Hasse Ollander, Kent
Hilldén, Roland Allberg, Bengt Henriksson,, Lars Brodin, Kun
Holmberg, Lasse Thom. Lagledare Kalle Olofsson.

Ströms kyrkofullmäktige
har beslutat att ordna en brunn vid prästgården i Gärdnäs. De
ytligt liggande ledningama och det låga vattenståndet i sjön i
år har gjort att det blivit stora besvärligheter med vattenför-
sörjningen.

Vlad!
I Ströms kyrka vigdes på lör-
dagen Lars Erik Löfvenberg
och Rose-Marie Olofsson,
båda från Uppsala, brudgum-
men bördig från Havsnäs och
bruden från Strömsund. Bnid-
näbb var Ronny Järlebrant,
Gussvattnet. Vigselförrättare
var prosten Folke Engström.

Faxebygden utan chans på Frösön
Hemmalaget vann en stor seger på Lövsta med siffroma 8-l.

Övriga fotbollsresultat
Div. V
Laxsjö-Havsnäs 0-8
Gåxsjö-Siljeåsen 9-l
Strömsund-Nälden 5-0
Div. Vl
Häggenås B-Faxen 3-6

Födelsedagar
50 år fyller den l5 ds folkskollärare Errki August Parola, Lid-
sjöberg.

Bloekdebatt vid inrikesministerns besök
Ett flaggprytt Jämtland hälsade inrikesminister Rune Johans-
son och statssekreterare Carl Persson, då de på måndagen
gjorde en nindresa i sällskap med bl.a. landshövding Tottie.
En grupp kommunalmän på kommunalhusets trappa hälsade

sällskapet välkommen, och så bar det genast av på en rundtur
i Strömsund och Ulriksfors, med P.M. Jönsson som ciceron.
Vid de överläggningar som följde redogjorde P.M. Jönsson för
de senaste årens kommunala insatser, samt berörde även block-
bildningen och varför man från Ströms kommun uttalat sig för
ett större block bestående t.o.m. av två kommuner i Väster-
norrland. Statssekreterare C. Persson redogjorde för det prel.
förslaget till ny polisdistriktsindelning, vilket inte ger norra
Jämtland något polisdistrikt. Enligt hans åsikt skulle det inte
bli någon försämring för Strömsunds vidkommande.

Dödsfall
Jöns Jönsson, Stamsele, avled på söndagen i en ålder av 77 år.

Han arbetade i yngre år i skogen och med ottning.

Dekorerad
Ombudsman Erik Hjort, Strömsund, har tilldelats hedersmärke
i silverklass av Svenska jägarförbundet.

Födda

Elisabeth har fått en bror
Gun-Britt och Tage Wikström
f. Wallin

Strömsunds BB den l4 maj I963

Strömsspelare blev belönade
Vid ishockeyträff på Udden i Strömsund ck Rolf Carlsson
motta ett armbandsur som uppmuntran från ishockeyvänner.
Priset är inte bara avsett för framstående spel, utan också för
berömvärt uppträdande utom rinken. Hockeyförbundets vice
ordf. Rune Gurmervall var prisutdelare. Han överlämnade också
förbundets diplom till spelama i IFK Strömsunds pojklag vilka
vann förbundets ungdomstumering den gångna vintem. Pre-

mierade spelare: RolfElvenim, Tommy Johansson, Jan Strid,
Harry Jacobsson, Karl-Gerhard Wikander, Kurt Holmberg,
Bengt Einarsson, Hans Ollander, Lars Brodin, Alf Jönsson,

Lars Thom, Kent Hilldén och Jim Larsson.

Många nybörjare i àrömsund
Cirka 1 18 nybörjare fördelat på I4 skolor har inskrivits i Ströms
kommun. Enbart i tätorten var det ett 50-tal, omtalar rektor
Alvar Jonsson, och i övriga skolor: Strand 5, Ulriksfors 12,

Tullingsås 9, Havsnäs l3, Lövberga 5, Gubbhögen 8, Lidsjöberg
3, Täxan 3, Bredkålen 3, Hillsand 2, Äspnäs 3 och Svaningen 4.

Rltik
Thomas har fått en syster

lngalill och Svante Wiklund
f. Jönsson

Strömsunds BB den l5 maj I963
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Dödsfall Nalleduo fällde älg - dödslmmp i Järvsand

Peder Cromberger, assistent vid Svenska sjömanskyrkan i Li- En kamp på liv och död mellan skogens högvilt utkämpades

verpool, har avlidit i Liverpool en vecka före sin 20-årsdag. på torsdagsmorgonen vid vägen mellan Strömsund och Ala-

Han var född i Ströms församling. vattnet, intill vägskälet mot Järvsand. Det var två bjömar som

fällde en älgtjur, och av spåren att döma måste striden ha varit

Fgxgbygden mg vårens 5|-gm poäng 16/5 1963 fruktansvärt hård. för det var djupa revor i marken både på

när man besegrade gästande Hammerdal. 2-I-vinsten gjorde Vägen eeh i den °mgiVande ierrangen- Dei drama sem nrsPe'

att läget ljusnade något för Ture Samuelssons grabbar. Rolf iadeS bara en Par mii fran Sirömsiind masie ha börjar iidigi Pa

Karlsson gj0|-dg båda målen för Faxebygden, Qçh han tjllsam- mOl'g0l'lCl'l. Näl' bllmekanlkßl' Karl-EITISI E(ISll'Öm från SITÖI11-

mans med Sture Jönsson och Jan-E|-ik Ei-ikgggn var bäst för sund körde förbi platsen vid sjutiden låg älgkroppen intill vä-

dagem gen. Han stannade och gick fram till djuret. Kroppen var då

ännu varm. Edström Iamiade genast polisen i Strömsund. Det

BILLIGA BILAR är inte första gången bjöm slår älg, men det är ovanligt att

0pe| Rekord 55 |_g00;_ älgtjurar anfalls, anser polisen. l vintras blev en dräktig älgko

DKW 57 |_300¿_ slagen, och många älgkalvar får varje år sätta livet till när björ-

opel Kapitän se i.soo;- nen sår på inkl-
VW 55 1.500:-
Qpe| Qjympia 56 500¿_ Läroverket fick tjuvpåhälsning 20/5 1963

VW 5()()¿_ Ett inbrott har ägt nim under natten vid gymnasiet i Ström-

SANDSTRÖM & UUNGKWST sund. När vaktmästare Hjalmar Lund passerade genom läro-

Strömsund verksbyggnaden vid 7-tiden ñch han se en stor glugg nedtill
på rektorsexpeditionens dörr. Expeditionen ligger på andra

Dödsfan våningen. Tjuven / tjuvama hade tagit sig in i byggnaden

F. köpmannen P.W. Ohlson, ålderdomshemmet Tullingsås, har gendm arr sia sönder en rdnsier Pa kaiiarVaningen- deh har

avlidit 88 år gammal. Han var född i Strömsund och började sedan han fri Passage in i sjaiVa bYggnaden- i kaiiaren har de

tidigt i sin faders skrädderi, vilket han sedan övertog. Under kemmii ai Verktyg- sem de anVani sig aV för an ÖPPna dörren

sin tid som skräddannästare hade han ett stort antal gesäller iiii rei<r0rseXP- Försi hade man fdrsöki ÖPPna iasei- den da inie

och var känd som en skicklig yrkesman. 1923 ombildade han dei i)'ei<ades- hade man herrar hai Pa dörren °eh sedan sagar

sin företag mi an mm imikms på försäljning, och övergick upp en sings. lämpligt Swf en krypa in sennni- Inne på expe-

slutligen helt till försäljning av konfektionsvaror. I943 överlät diiienen har i.lUVarna fdrsöid ÖPPna i<assasi<aPei men miss'
han röfelsgn, sgm nu drivs undgr namnet Sfogkholmsmaga- lyCkaIS. Vad man fUI1IlII IIIIIIHS hal' I_IUVaITla inte lagt

sinet. Ohlson var en intresserad föreningsmänniska, och i hesiag Pa nagra saker- Peiisen har inga sPar aV nagei siag-

många år satt han som sekreterare i logen Norrskenet. Han inkraidarna har gaii m)'ei<ei iörsikrigr iiiivaga °eh anvani sig

tillhörde även Odd Fellow i Östersund. Ohlson var med och aV handskar-

bildade idrottsföreningen Kamratema och tillhörde i många år

dess styrelse, Ströms kommunalfullmäktige
Vid lördagens sammanträde fanns det ingen diskussionslusta

hos ledamötema. De 24 ärenden på föredragningslistan var av-

klarade på knappt en timme. ~
i

lnköpet av hemvämsgården
för 106.400 kr samt faststäl- ¿

lande av nansieringsplan
för de planerade skolbygg-
nadema, som beräknas kosta

3,4 milj., hörde till de större
frågoma. Elever vid icke obli-
gatoriska skolor erhåller äv-
en fortsättningsvis fri skol-
lunch. Märta Dahllöw häl-
sades välkommen som ny le-

damot i illmäktige eer Per

Tejbo, som avyttat från or-

P W 011180" ren. Maria Dahllöw

Födelsedagar Hemvämstävlin. . . g i àrömsund
85 år fyller den 20 ds fru Kristina Vilhelmsson, f. Olofsdotter, Ströms hemvämsområde hade på Söndagen tämävling och

ålderdomshemmet Tullingsås, änka eer byggnadssnickaren Smdsskjuming i grannskapel Strömsund' En 6043]

Nils Vilheimsson” Strömsund' hemvämsmän från Ströms och Hammerdals hvo deltog. För

75 år fyller den I9 ds konstnären Erik Holmgren, Strömsund. den goda förplägnaden svarade Ströms lottakår. Strids-

Han är född i Uppsala, och kom till Strömsund för ett par år skjutningen var förlagd till skyttegillets bana. Ledare för täv-

sedan. lingen var Ingemar Nomnan. som är chef för Ströms hemvärn.
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Födelsedagar Födelsedagar
50 år fyller den 22 ds Nils Jönsson, Renån. l huvudsak har 80 år fyller den 26 ds änkefru Erika Norrman, f. Mårtensson,
han ägnat sig åt skogsarbete allt sedan unga år. Ett mindre Bredgård. Honärfödd i Renåndärhon också växte upp. Vid 30
jordbruk har han på andra sidan Renåsjön. På vårama brukar års ålder gifte hon sig och yttade till Öjam, där makama för-
han även delta i flottningsarbete. värvade ett jordbruk.

Biskopsvisitation iAlanäs
Det är god omvårdnad om kyrkans ting, konstaterade biskop
Ruben Josefsson vid den gångna helgens visitation i Alanäs
församling. Vad som särskilt gladde är de vackra och välskötta
kyrkogårdama, biskopen hade många lovprisande ord att ge.

Det späckade programmet i Alanäs började på lördagen med
besiktning av kyrka och kyrkogård. Kyrkan har också under-
gått en del förbättringar. men det framfördes att era sådana
behöver göras i en snar framtid. Bland annat det sanitära be-
höver en upprustning. Bland gåvoma märks ett antependium,
en mässkrud, ett krucix och två silverljusstakar. En heltäck-
ande ryamatta, som ligger framför altaret, tillhör också det som
enskilda församlingsbor tillfört kyrkan genom gåvor. På lör- 5,.,-ka Norrman med maken Johan
dagskvällen var det añongudstjänst i Högbynäs bönhus, och
där hölls predikan av biskopen, medan kontraktsprost Folke nådde

Engström talade. l samband med söndagens högmässa, i en Vàr Son Hans
till hälften fylld helgedom. var det visitationsstämma i kyrkan. Henny och Lage Lidforss
Visitationstalet hölls av biskopen. som även ledde altanjänsten. f_ Olsson
Kyrkoherde Bertil Wiklund predikade och kantor Tåqvist och Strömsunds BB (im 23 maj 1963

Inga Sundeman sjöng. Däreñer tackade han alla som på ett
eller annat sätt arbetar för kyrkan, och till kyrkvärdama, kantor Faxeb :den hade inga svårigheter

_ _ Y
Tåqwst' Inga Sundeman' ky'-kvaktmäsmre Hjalmar Wahlström' i Bispgården. Hemmalaget hade inte mycket att säga till om

d k d h 'k 'prästgårdsamm mor Eñ Bjurström och ennes us"-U n ta- och Faxebygden vann fullt rättvist med 5-0. Rolf Karlsson
des personliga lack' liksom ti" kyrkoherdepam Wiklund” S°m och Per Sundqvist gjorde Faxebygdens mål i första halvlek
biskopen installerade till ämbetet 1959. Till kyrkvärden Wil- och i andra nämie Nns OM- Mårtensson en gång och Clyde
helm Näsström överlämnades en guldmedalj för många års Thuresson två
trogen och uppoffrande tjänst. '

Födelsedagar
85 år fyller i dag fm Hanna Kristina Sörlin, f. Karlsson,
Tåsjögården. Hon är född i Alanäset.

50 år fyller den 27 ds fru Selma Jönsson, f. Nilsson, Risselås.
Hon är född i Hillsand. l935 kom hon till Gärdnäs i samband
med sitt giftermål med Artur Jönsson. 1952 yttade makama
till Strömsund och slog sig ner i Risselås.

50 år fyller den 27 ds fru Jenny Olofsson, f. Granlöv, Sjulsåsen,

Torsfjärden. Hon är född i Norge. Efter att ha varit bosatt i
Dunnervattnet, har hon ha hembiträdesplatser bl.a. i Fågel-
berget.

Lions hedrades
B'sk°psv's"a"°" Vid Lions riksmöte i Kalmar fick Strömsunds Lions-klubb till-

sammans med tre andra klubbar hedersomnämnande i den s.k.
Begravningar 23/5 1963 Leona,d_wV|ingen_
lA|anäs kyrka jordfästes pà torsdagen f. hem.äg. Erik Svens-
son, Lugnvik, Bjärtrå, tidigare bosatt i Havsnås. Kyrkoherde
Ben" wikhmd var omciam Faxebygdens försvar släckte kometen Tandsbyn

som för första gången i div. IV gästade Täxan. lngen orättvisa
ni | I hade skett om lagen delat "pinnarna", men nu hade Faxebygden

bästa försvaret och kunde bärga segem med 2-l
Vår dotter Ann-So '

Margith och Gustaf Nilsson
f_ La,-S50" Övriga fotbollsresultat

Strömsunds BB den 22 maj I963 Div- V
Offerdal-Strömsund 0-2
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Vigde 27/5 l963
l Ströms prostgård vigdes på lördagen vaktkonstapel Lars |-|a|v§eke|jubi|eum

Edin och aärsbiträdet Ulla Huring, båda från Bredgård. Vig- Brila _|0nS5on_ 51r¿5m5und_ är

selfönättare var komminister Oskar Söderling, Hammerdal. en av de 24 5måSk0||ä,-arinn0,-

som utexaminerades från semi-

Alfred ck aiprom vid unik: årsmöte afi i Östersund för Precis 50

Svenska gångarförbundet höll sitt årsmöte i Östersund. Ett al' Sedan- H0" Ûch ll av de

unikt möte - det var första gången ett svenskt idrottsförbund andra- m-a~°- halva afSk“"°“»
hållit sitt möte i Norrland. Gångsponen seglar f.n. i medvind, Salflmanslfalada hafam dagen

så även här i distriktet, och ordföranden i .lämtland/Härjedalens l Oslefsund för an falublléel-
gångarförbund, Alfred Sundberg, Strömsund, erhöll förbun-
dets diplom.

Bråkigt i Tullingsås
Det gick livligt till på lördagsdansen på Åbacka i Tullingsås.
Tre personer - minst - från Laxsjö och Strömsund var inblan-
dade i en separat ”dans” utanför lokalema. Laxsjöbon blev illa Föddsedagar

åtgången och fick plåstras om på sjukstugan. 50 ar fyller de" I -l“"l fr"
lngrid Blomqvist, f. Olsson, 9

Gärd Strömsund Hon äre, .

S'*°g°'*““'"ößbY“as rödaiAranäs.193sgmeh0n
En kurs för skogsarbetare med tonvikt på maskin- och motor- sig med Georg B|omqviSt_ \
lära - den första i sitt slag i Jämtland - har under fem veckors

tid pågått i Högbynäs bygdegård. Deltagama har fått lära sig
hantera de modema maskiner som nu ställs till förfogande i

skogsbruket.

Realskoleexamen 1963

Majsolen lyste varmt över skolgården i Strömsund när en ny kull “gråmössor" under vilda tjut och våldsamma krumbukter

hastade ut ur läroverksbyggnaden. En stor samling anförvanter och vänner hade samlats, och en färgprakt utan like utvecklade

sig i vimlet. Sedan alla fått sina blommor, ballonger och presenter av alla de slag, bar det av ut i samhället på lövade bilar.

>-_.

Klass 4:a
Översta radenfr. v. Staffan Lööf Bo Ringbert, Stig Ollander. Per-Arne Gunnvard. Birger Eneroth, Tryggve Nilsson och Roger

Lööf
Mellersta raden frzv. Christer Mildh. Jan Uhlin, Margareta Hopstadius, Elisabelh Sundin. Karin Jarefors. Margareta Fjäll.
Ingrid Sandström, Eva-Britt Andersson, Anna-Christina Bäckström, Jan-OlofJohnsson och Hans Ekman.

Nedersta raden zv. Christin Fridell, Iris Elofsson, Ingrid Ivarsson, Elly Nilsson. Gudrun Strömstedt, Sigrid Håkansson.

Birgitta Andersson, Ingrid Sundberg, Agneta Pålsson och Ritva Lehtinen.
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Klass 4:b
Översta raden tv. .Ian Ejemat: Jarl lngerhed, LeifJohansson, Göran Johansson, Ove Hedlund, Lars-Erik Karlsson, Jan
Ollander. Karl-Axel Olofsson och Karl-Erik Roos.

Mellersta raden fr. v. Bengt-OlovAmcoÉ Maj-Britt Lindvåg, Brith Magnusson. Siri Olsson, Runa Ulriksson, Berit Ivarsson.
Sonja Goetzinget: Iréne Lindgren. Kerstin Eriksson. Anika Fridell. Jenny Molander och Tommy Andersson-Allec.
Nedersta radenzv. Barbro Amundsson, Mänet Unosson. Märta Persson, Monica Texmo, Lillebil Schröder; Marianne Ensbo,
Berit Jönsson, Margareta Danielsson, Ulla Karlström och Margareta Gustavsson

Födelsedagar förtjänstmedalj, först i silver och sedan i guld. Nilsson var
80 år fyller den 1 juni Jonas Albert Eriksson, Ulriksfors. Han är även samlare av antika saker, och hans hem påminner om ett
född i Dorotea. 1 många år var han med och byggdejämvägar, privatmuseum. Han ägnade sig också åt släktforskning, och
och kom 1909 som rallare till Ulriksfors. Där trivdes han så bra sina egna förfäder följde han tillbaka till 1400-talet.
att han beslöt sig för att stanna, och blev då fabriksarbetare.
vilket han var så länge det fanns någon fabriksdriñ på orten.

50 år fyller i dag fru Ingrid Kristina Rönnqvist, f. Torkelsson.
Trångmon. Hon är född i Dunnervattnet och kom som ung till
Hårbergsdalen som hembiträde. Eñer giñennål med Viktor
Rönnqvist yttade hon till Sörfors, innan makarna slog sig ner
i Trångmon 1944.

Dödsfall 31/5 1963

F. kronojägaren Ulrik Nilsson, Strömsund, har avlidit i sitt 77:e
levnadsår. Han var född i Strömsund, men yttade med sina
föräldrar till Hillsand när han var sex år. Där övertog familjen
modems fädemegård, som varit i släkten allt sedan den
uppodlades på 1700-talet. 1914 slutade han som jordbrukare
och gav sig skogen i våld. Han tjänstgjorde två år med skogs-
avverkningar, varpå han genomgick Bispgårdens skogsskola.
191 7 fick han plats som kronojägare i Strömsund, och var kvar
i den tjänsten tills han pensionerades vid uppnådda 60 år.

Eer pensioneringen var han anställd två år i priskontroll-
nämnden, och däreñer var han i 1 1 år föreståndare för Syste-
mets utlämningsställe i Strömsund. Skytterörelsen hade i Nils-
son en varm förespråkare. och otaliga är de priser han eröv-
rade som skytt. Han var dels aktiv skytt i många år och dels
var han ordförande och sekreterare i Ströms skyttegille i 40 år. Kronojägare Ulrik Nilsson (sittande)
För detta uppdrag tilldelades han Jämtlands skytteförbunds isamspråk med Mårten Karlsson
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Sista dagen för mejeriet i Strömsund
l dag, den 3l maj 1963. är sista dagen, som ortens mejeri är i

drift. All mjölk, som ska försäljas i Strömsund med omnejd,
kommer därefter att levereras från mejeriet i Östersund. Den Vigdß
tetraförpackade mjölken har redan tidigare levererats från sta- I ÖSICISUHÖS gamla Kyrka
den, och mejerist Amold Eriksson omtalar, att tetramjölk kom- VigdeS -lan-0l0f WCSIGFIUHÖ.

mer att levereras tre dagar i veckan efter den l juni, mot tidi- ÖSICPSUIIÖ med EíV0f EI'ikSSO.

gare två dagar. För samhället och dess omedelbara närhet blir Sk8HSäS6I- VigSe|fï5ITälI8I'C '

det alltså bättre, men kundema längre bort, som får sin mjölk V81' PFOSICH GÖSIH Wik-
med buss, kan få det besvärligare. Större förbrukare av mjölk, l

som bambespisningen, fångvården och sjukstugan, kommer
att få lösmjölk även i fortsättningen. Dock bara tre gånger i

veckan, mot varje dag före nedläggningen. De esta köpmän-
nen i Strömsund är nöjda med förändringen, eñersom de får Födelsedagar
tetramjölk en till gång per vecka. Man anser att lösmjölks- 50 år fyller den 4 ds fröken Britta Augusta Svensson. Hög-
försäljning är en förlegad metod. Redan nu är 80 % av den bynäs. Hon är född i Högbynäs på den gård där hon bor. Det
mjölk S0m SäljS I6If8fÖl'P8Cl<d- Men K0nSUmS hllChefEv6l1 är fädemegården. och hon är delägare i den. Tidigare arbetade
Hjältman tycker dock det blir sämre. “Att få en så typisk färsk- hon som tunnbrödgbagerska
vara som mjölk bara varannan dag i ett så stort samhälle som
Strömsund kan inte vara försvarbart”. |m|.esse i ström mr |~ack_smdie|.

Ströms ABF-avdelning har haft årsmöte i logelokalen i Ström-
25 år sedan Lubbe Nordström besökte Strand sund och medlemsorganisationema var talrikt representerade
Hemmansägare Nils Nilsson, Strand, och hans maka Hanna lät av ombud. Verksamhetsåret innebär ett nytt rekord i fråga om
uppföra sin fastighet I937, och där fanns redan då bekvämlig- antalet studieämnen. och även samhällsfrågor har lockat till
heter, som var ovanliga på landsbygden. Under sin 800 mil ovanligt många cirklar. 203 personer har deltagit i 23 studie-
långa resa genom Sverige gjorde Lubbe Nordström l938 en cirklar. Många cirklar har hållits i byama, bl.a. Havsnäs, Silje-
kortare resa i sällskap med provinsialläkare Jacob Krenziskyi åsen. Lövberga och Ulriksfors, och där har de fackliga kur-
Strömsund och såg då denna gård. l sin bok Lort-Sverige skrev sema varit populärast. Arvodet till studieledaren fastställdes
han, att han där mött "den bäst och modemast byggda bond- till 900 kr. Det är Bendikt Johansson som innehar den posten.
gård jag sett i hela landet. Funkis i ordets bästa betydelse. och hon är även kassör och sekreterare.
med vannt och kallt vatten, badrum och rostfritt i köket". Nils-
son erinrar sig besöket. - Det var nog en tillfällighet att de kom
in här. Jag tror de sökte kommunalmannen Nils Svensson. som
bl.a. var ordförande i fattigvårdsstyrelsen - han var här då.

Det var särskilt badmmmet - inte helt färdigt då - som Nord-
ström tittade på. Men nog fanns det lika modema hus på an-
dra håll för 25 år sedan, även om Lubbe inte såg dem. Nils
anser att badmmmet har varit till mest nytta. Att ha någon-
stans att byta kläder och bada är väsentligt för den som arbe-
tar med jordbruk och ladugård. Mangårdsbyggnaden är i stort
lika nu som när den byggdes. Det fanns de som tyckte, att
hallen i första våningen blev väl stor när huset byggdes, men
nu kommer den väl till pass. l dag har TV-apparaten kompone-
rats in i möblemanget där, liksom en stor frysbox, som dänned
ligger nära det rymliga köket.

Födelsedagar l/6 I 963
50 år fyller i dag folkskollärare Sten Bergvall, Backe. Han är Bend,-k, Johansson
född i Alanäs.

Vigde
75 år fyller den 3 ds lfäafb- 0l°fH°lmef Näsström- Tåxa- Ha" l Ströms kyrka vigdes på pingstañon skogsmästare Allan Lid-
är född i Ringvattnet. lnnan han bosatte sig i Täxan. vistades berg och Sjuksköterskan Bm-bro 0|5s0n_ båda från 5Uöm5und_
han i Alanäset, där han i många år ägnade sig åt ett jordbruk. Vigsejförrämre var prosten pojke EngSt,öm_

Konstnärliga sjuåringar får pris Storseger för Faxebygden
Bemdth Olofsson, Holmsund, Havsnäs, och Eva Ståhl. Täxanlaget bärgade åter två värdefulla poäng. när Oviken var
Ulriksfors. har vunnit bokpriser i LT:s fárgläggningsuppgi. på besök på annandagen. Segem blev så stor som 5-0 Målgö-
Berit Nilsson. 7 år, Risede. Monica Jonsson. 6 år. Harrsjön, rare: Rolf Karlsson 2 och Olof Forsberg. "Sola" Mårtensson
samt blott 4-åriga lngrid Melander från Strömsund fick he- och Sven Forsberg ett vardera. Mv Anders Granlöv får en stor
dersomnämnande. del av äran att man klarade nollan.
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Fotbolldiv.V Garagebygnad l Havsnäs eldhärjad

Gåxsjö-Strömsund 3-2 Ett garage tillhörigt Astor Näsmark, Havsnäs, förstördes vid

Havsnäs-Nälden 6-2 en brand på onsdagskvällen. Alanäs brandkår var snabbt på

Havsnäs är på tredje plats, bara en poäng efter Järpen och platsen och räddade lösöret, men byggnaden blev illa åtgången

Offerdal, och med en match mindre spelad. av elden.

Dödsfall Fyra llrarlnnor med 161 tjänsteår avtaekadei Ström

Fru Viktoria Myrhed, Gäddede, har avlidit 76 år gammal. Hon Avslutning ägde i dag rum i Ströms skolor, och överallt i kommu-

var född i Svaningen, och kom till Gäddede för ca 50 år sedan. nen fick den en högtidlig prägel. Fyra trotjänare avtackades:

lärarinnoma Brita Svanheim,

Strörnsundspubllkeu uppskattade cirkusen 5/6 1963 5'ÖmSU<l, 1-188 Bekenßåfd-

Samhället upplevde faktiskt en fläkt av gamla tiders cirkusliv U1fll<Sf0l'S. Sigrid Süömbßfg.

på tisdagen, då Cirkus Zoo åter gästade Strömsund. För den Tnlllngsås» °el1 Ålns Pers'
yngre publiken var det säkert en fantastisk upplevelse enbart S011, 1-1d$_lÖl>ef8-Alla fy 1181'

att se Buffalo Bill rida med sina indianer och cowboys från Under hele sln lårald Üänsl'
jämvägsstationen till cirkusplatsen. Trolle Rhodin ck i det °rll Srrnlns sl<°ldlsn'll<1°ell

nännaste fullsatt tält. Landstingsman P.M. Jönsson kan säkert nfnllsmmans 161 ïjåsleåf,

minnas en klapp på kind av cirkusens vackraste kvinnliga ar- 0011 l5fI'1HI10m8 ek. S011!

ii5i_ minne för sin långa lärargär-
ning i distriktet, motta var sitt

Dmsfnu halvt dussin jämtskedar i sil-

Yrkeslärare Ragnvald Löfström, Strömsund, har avlidit 58 år Ver- Sigrid Slrömberg

gammal. Han var under åren 1934 till l952 borta från sin hem- Följande eleVer ernöll Prenllerï
byg¿_ Löfsn-ön, bönade 1924 sin yfkesbana som verkmäsnn-e, Klass 8 Marianne Backlund, Viola Mårtensson, Sonja Svens-

och va, från bönnn ansiäud vin Edsnö,-ns ,neknniska_ När nan son, Eivor Svanström, Monika Westin, från Strömsund. Pirjo

kom tillbaka till Strömsund blev han verkmästare vid Sand- rlalrlrnralnen, Alanrls- l-elr Perssen Oell Anna Karlberg» Östra

ström & Ljungqvist. För några år sedan blev han yrkeslärare Havsnäs- M°nlk3 lmlk-Alnverlneb Benßl -lönss°n~ Södra Önn-
vi¿ gnöms skokn-_ | sin nngnom var han mycket verksam inom Kent Persson, Ulriksfors. Kurt Gustafsson, Alvar Jacobsson,

IOGT. Han var även kooperatör och under de senaste sex åren 5Ven lslnrsneln- Krln llasselßren, 5Ven'Ål<e 5VenSs°n, lng-

revisor för Ströms konsumentförening. Mycket arbete lade Brln Mårlensslln» Slrand-

han ned inom MHF-avdelningen i Strömsund, bl.a. som ordf. i Kln-rs 7 Erllr Englwlsr °ell Ûlnlrlln l-eslander» Strand» E'/e sl'
ett ertal år. Även Missionsförbundet hade en verksam med- rn°nss°n- l-ers Tllern °en lnßer Säll- Slrönlsnnd- T°mln)' Söflln-

iem 5 den b0ngångne_ Harrsjön, och Risto Hakkarainen, Alanäs.

Klass 6 Lena Lasarev o Birgitta Sahlin, Strömsund.

Klass 5 Jari Clausson, Strömsund.
Katastrofbotade vid skogseld
Det var under gårdagen ett tag hotande nära, att en skogs-

brand i Bergtjäms-området väster om Svaningen skulle ha lett ÜÜÜ
till en ordentlig katastrofbrand. Strömsunds brandkår, några En s°n

strömsundspoliser och ett 20-tal anställda vid Holmens bruk l3srbr° °°ll Gösta ^nderss°n

förhindrade detta genom intensivt arbete. Efter omkring sju f- -lÖnss°n

timmars släckningsarbete var man herre över elden. Holmens Slrörnsnnds BB den 3JUnl 1953

bruk håller f'.n. på med hyggesbränning vid Bergtjärns-områ-

det. Wd tvåtiden borjade det blåsa upp från nordväst, och Ströms kommuns musikskola
elden kastade sig i vindrikn-lingen mer skogen, l-lade man inte hade sin avslutning i teaterlokalen på söndagen. Under led-

lyekete få bukt med elden, di- det trolig; den fei-isen fi-inn till ning av skolans lärarinna Signe Sjödin visade de unga, att de

Svaningen, eeli då hade en verklig kgmen-efkunnei inn-5'a_ besatt en hel del kunnande på sina resp. instrument. Det är

sista året fru Sjödin tjänstgör som lärarinna vid skolan, och

Fnneiænngnr därför blev hon varmt avtackad med tal och blommor av

75 år fyller den 8 ds Jonas Salmon Blomström, Havsnäs. Han sk°ls'Yr°ls°l°*lam°t°" Helge Engström-

är född i Dorotea och kom till Havsnäs l9 l 2.
Dödsfall

y|-|¿,,ug|,||||n|ng,n, beiydehe bemmd Ãnkefru Karin Elisabet Jonsson, Strömsund, har avlidit 74 år

när Ströms yrkesskolor hade avslutning. Elever, lärare och Bnnlrnsl- Redan s°n'l Ung lärde nen sl8 rlll bnßerslrni °ell nalle
måismnn, sam; sk0|s;yfe|se|e¿am5m ink1_ °n«1f_ Sixten pjeiigi-cn_ eget bageri en tid i Funrdal. Då hon gie sig, blev hon bosatt

hade samlats i yrkesskolan kring dukade kaffebord. Rektom, 1 Srrenlsnnrl- 1924 l>leV ll0n änka med rYra rnlnderårlßn barn

Alvar Jonsson, biträdd av resp. klasslärare, delade sedan ut °el'l belflsde då arbets s°rn bagerska l8en-

betyg till avgående elever. Civilek. Willy Krogstad tackade på

läramas vägnar de elever, som lämnar skolan, och elevemas Ny l kommunalfullmlktige
tack framfördes av Barbro Eriksson, Lillviken, som också över- Byggmästare Folke Strömberg ersätter Per Tejbo som ledamot

lämnade blommor till lärama och rektor. i Ströms kommunalrllmäktige.
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Ströms låroverk
höll sin avslutning i en mycket välbesatt teaterlokal, vilken
tjänstgör som läroverkets aula. Högtidligheten inleddes med
sång och musik av elever under ledning av Kerstin Bjömer.
Rektor Sune Johansson talade samt överlämnade betyg. Om-
budsman John Anderzon tackade för det gångna året. Föl-
jande elever från Strömsund ck stipendier och premier.
Foma elevers stipendiefond: Birger Eneroth

och dotter till f. kommunalnämndsordf. Karl Olowsson och
hustrun Anna. Erik är född i Munkohögen. Han var anställd
hos SJ och bodde många år i Strömsund. När han sökte till
Liberia, tjänstgjorde han dock i Söderhamn. Det var våren 1961

som Hurtig såg annonsen där Grängesbergsbolaget sökte
lokomotorförare till Liberia. Han blev antagen och reste ner i

augusti. Familjen kom eñeri december. Hur länge han blir kvar
i Liberia vet han inte, ev. ett årtill. Ett är i alla fall säkert, famil-

Disponent Oscar Carlssons stipendiefond: Christer Mildh jen ångrar inte beslutet att bli liberianer en tid.
Jacob Krenziskys donation: Hans Ollander
Strömsunds Lions Club: Monica Höglund
Stipendiefond av den 7 juli 1930: Doris Gyllzén
Premier för orgelspelning vid morgonsamling: Ulla Granqvist
och John Erik Hammarberg.
Premier för bibliotekarietjänst: Yvonn Olsson och Marianne
Sjölander.

Fotbollsresultat
Div. IV
Berg-Faxebygden 3-1
Div. V
Strömsund-Laxsjö 9-0
Offerdal-Havsnäs 3-3

Födelsedagar
90 år fyller den 12 ds fru Anna-Greta Ersson, Henningskälen,
änka sedan 1925 efter skogsarb. Jonas Ersson. Hon är född
Pålsdotter och uppväxt i Föllinge.

Begravningar
I Ströms gravkapell jordfästes
på lördagen fru Alma Karlsson,
Näsviken. Ofciant var prosten
Folke Engström.

Ströms kommunalfullmlktige
beslöt att överlämna skolbyggnaden i Harrsjön som gåva till
byns badhusförening. Skolan i Näsviken ska säljas för 28.000
kr till en person, som ämnar starta snickerirörelse där. Kvinno-
organisationemas begäran att kommunen skulle starta en för-
skola bordlades. Man är positivt inställd men tycker det blir
för dyrt.

Liberia-bor hemma I Ström på semester
Blir man Liberia-bo då får man avstå de speciella norrländska
läckerhetema surströmming, tunnbröd, getmese och hjortron.
Men denna nackdel uppvägs av ett vannt klimat, ett havsbad,
i klass med de bästa badortemas och ett skattetryck på 4 %.
För en svensk som jobbar åt LAMCO går det faktiskt att få en

skaplig slant över, och sistnämnda faktum har lockat många
från vårt land att söka arbete i Liberia.
Hemma i Strömsund på semester är nu Erik Hurtig med maka
Barbro och döttrama Eva och Ingrid. Barbro är född Olowsson
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Födelsedagar
75 år fyller den 16 ds fru Anna Palm, f. Nordström, änka efter
hem.äg. Erik Palm. Strand. Hon är född iAlanäs.

Föthh
Vår son Gunnar

Gullan och Olle Hammar
Strömsunds BB den 12/6 1963

Examina
Age Pettersson-Radbrant, Strömsund, har utexaminerats från
slöjdlärarseminariet i Linköping.
Nils Åke Holm, Strömsund, har vid Sundsvalls tekniska skola
avlagt ingenjörsexamen inom elkratekniska fackavdelningen.

Poststyrelsen
har beslutat att från 1 juli ska anordnas en sju mil lång brev-
bärarlinje Strömsund-Yxskakälen, samt att poststationen i

bl.a. Tullingsås och postombudet i Bredkälen dras in. Posten

till Hallviken, Tullingsås och Yxskaftkälen skall hädaneer
expedieras till postkontoret i Ström.

Föthie

En son
Edna och Arne Mattsson
f. Forsén

Strömsunds BB den 15/6 1963

Födelsedagar 17/ 6 1963
50 år fyller i dag skogsarb. OlofHjälm, Täxan. Han är bördig
från Tåsjö. Till Stamsele kom han 1941.



Födelsedagar Födelsedagar
50 år fyller i dag kronojägare Thor Berg, Hudiksvall. Han är 80 år fyller den 20 ds Hans Strömberg, Öjam. Han är född och

född i Alanäs. uppväxt i Hammerdal. Strömberg har spelat orgel vid möten
. _ och gudstjänster sedan 15-årsåldem. 1 hemmet fick han lära

50 år fyller i dag fru Sara Karlsson, Stamåsen. Hon är född i _ _ db k h Sko Sarbet vilket kom nn då han

Å asriisraå ir ir ' b <1 ri'rr'fr ai S'gJ°'.“'.s'°° 3 °' . _

S l. rdbmkïïï zïllhonhl Sanntiaål mt; ílnglö “mh l906giftesigmedbonddottemAnnaMariaRingiÖ_|am.1919
' omlo nl us ar (ma myc e a g ra'oc inköptes det hemman där makama nu bor. Två gånger har

hon har även fostrat åtta bam' eldsvådor härjat på hemmanet. 1 ca 30 år har Strömberg haft en

_ affäri Öjam. Under slutet av 1920-talet arbetade han för att få

âlanís stlårst stlïel ufvlnzolörbtlålçgel väg till Öjam och övriga byar väster om Ströms Vattudal. 193 1

ämösan S Suns yr lga vlnm lmds årsmöte l Ström' kom vägen till första gården i Öjam, och ett år senare drogs
Éunšlobleï) ldmångadašseendelçäålckaåj På lördagen sysslalde väg genom hela byn. 1 mitten av 40-talet åkte han omkring och

C om ll en me “mötes l an lngar' på söndagen S öl hade byastämmor för att utröna intresset av att få de västra

Olllsbelbllmlngen upp l så sm' °mfalml"g vld det kyrkliga b ama elektrifierade, vilket sedan skedde 1947. Redan 1913. . Y

arrangemanget' an lömmllngshemmel var fullsatt Vld kyrk' valdes han till ordförande i Öjams Luth. missionsförening, ett
kafzït. Lokalavdelningen.iA1anås är stiets största med 148 uppdrag som han sedan dess han den mesta nden Åren ]935_
me emmar. Ström redovisar 100. Llnder ördagens förhand- 37 reste han omkring i byarna i Ströms socken och besökte

lmšal: bellandladlf man bla' gynånasleullednlngens lölslag om t.o.m. Skåne, för att samla pengar till ett bönhus i Öjam, vilket
ne s äming av ristendomsun ervisningen. Mötet var abso- Sedan byggnes och invignes |937_

lut motståndare till en sådan utveckling och beslöt att upp-
vakta med en pmtestskl-ive|Se_ 75 år fyller den 20 ds f. hem.äg. Linneus Persson, Jattendal.

Han är född i Havsnäs.

Edesund bäste skytt vid åretsA4-tävling
Klass S 4 blev det verkliga “getingboet”. lnte mindre än fyra Dödsfall
skyttar lyckades skjuta fnm 150 n°äng_ Bäst av dessa eer Lantbrukaren Zacke Zakrisson, Munkohögen, har avlidit 52

särskiljningen blev Helge Edesund, Strömsund. Han blev också år gammal' Ha" var född ' Strömsulld'

bäste Skytten i hela tävlingen- Klass 3 hade 158 dlwsßff- Och Fröken Maria oiofsson. ßrediraierr, har aviidir 63 år gammal.
däf|<0m 0116 J0SS0.Öhn.0Cll Slgld ÛÖMHSSOH. Rellåldel- De senaste åren bodde hon och en syster i Bredkälens bön-
På 410 WSP- 510 Plats- "dass 2 bl°V L- Vlkslföm 'ållÅlllä$ lfßa- hus, där de innehade vaktmästarsysslan. Hon var en trogen
och i klass 1 kom R. Melander, Tullingsås, på andra plats och med|em i EFS och aktiv i (mens Syförening
Y. Hansson, Strömsund, på 4:e. Tullingsås blev tvåa i lag- ..

tävlingen bara en poäng en" segrarna Hissmnfom Traktorförare Jonas Enk Andersson, Alghallen, har avlidit i en

l ålder av 42 år. Han var född i Ved_|eön och flyttade i slutet av

nöd 'sed In/6 I 963 1930-talet till Alghallen. De senaste 15 åren var han traktorfö-
e 'gar rare på många platser i norra Jämtland

75 år fyllcrden 21 ds f. verkmästaren Gottid Skoog, Ulriksfors. '

Han är född i Västmanland och kom 1916 till Ulriksfors, där
han var med och byggde upp sultfabriken. Han var också Fjärde k""°" khrivågdalen
med från bön-an' då Snmtfnbnken byggdes om nu texnlfabnk Skogsyrkesskolan har haft avslutning för skogsvårds-
Skoog är en av dem som vant med och sen det mesta av nn styrelsens fjärde lärlingskurs. 1 år liksom i fjol var det det 10

veciriirrgen 1 uiriirsfors, men ae: ar inte direkt ljusa mirmerr han Ygllgaf-_S°m fått allmän Sl<°8'lß gllld R” S'<°8SYfl<°!~ Kl"-
har. Då sultfabriken startade var det inte såtrevligt alla gånger se" Påbör-lades ' höstas °°h har pågå? ca 2_0 V°°k°f ' °l'ka
att min arbetet, han nneringen |ikhetnåm.nå“andena längm etapper. Från 1960 är denna kurs obligatonsk för dem som

Da nande det fairrisirr rm han cir arbera 96 rimmari veckan. åmaf Söka '“ På S'<°8SSl<°la-
Årets elever: Nils Åke Hallqvist, Svaningen, Tommy Johans-
son, Strömsund, Clas Göran Jonasson, dzo, Tommy Jonasson,

dzo, Christer Jonsson, Hammerdal, Leif Roland Larsson,
Laxviken, Stefan och Sten Lundin, Jämtl. Sikås, Olle Olsén,
Föllinge, och Sören Wahlström, Östersund.

Rldik
Vår dotter Katarina

Astrid och Sten Sundqvist
f. Sjögren

Strömsunds BB den 23/6 1963

Dödsfall
lnspektor Lars Hilding Martini, Strömsund, har avlidit 65 år

gammal. Han var bördig från Skåne, men kom i rätt unga år till
Norrland och tjänstgjorde på flera platser. Från Dorotea kom
han till Strömsund, där han var ottningschef vid Ångerman-

Gotr-id Skoog med Lena Holmberg på armen älvens ottningsförening i många år innan han pensionerades.
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Vattudalens båtklubb jubilerar vann juryns största gillande. Ann-Birgit Häggström. Ström-
l5 år har förutit sedan snurresporten på Vattudalens böljor sund. blev trea. De senare arrangemangen på midsommar-
startade på allvar. Sedan dess har det förekommit många nerv- aftonen besöktes av l .500 personer. För scenuppträdandet
pirrande stunder för både de tävlande och publik i samband svarade bl.a. Carl-Gustaf Lindstedt, och i Schlagerland med-
med Vattudalsloppen. Vattudalens båtklubb, jubilerar på mid- verkade Lill-Ame Söderberg med ensemble. På midsommarda-
sommardagen med tidemas fartfest på Vattudalen. Vi frågar gen var vädret alltför dåligt för att locka någon större publik.
ständige styrelseledamoten och ivn'gaste VBK:aren Rune Gun- Det var en hel del gästuppträdanden, men Jack Dailey med
nervall, hur det känns efter alla dessa år. "Jag kan inte annat än show svek dock publiken och kommer att anmälas till sin artist-
känna mig mycket belåten. Största glädjen kände jag ifjol då organisation av IFK Strömsund. En tusenhövdad publik fick
vår egen förare Bosse Sjödin kammade hem SM-guldet. Janne flnna sig i att sällskapet föredragit att stanna i Östersund.
Lundholm var väl egentligen den som gjorde VBK bekant inom
och utom vårt lands gränser. Jag är också övertygad om att Dödsfau

alla Sem beviatat ett vattudalalepla kemmer att erinra sig lehn Kdnldnst Alva Rondln, sundsvall, avled han hastigt pa nnd-
Nygfen- Han Satte Vefllllgen lälg På läVlln8al'na~ då han både sommaraftonen endast 29 år gammal. Hon befann sig då hemma
gladde och ställde till med spänning” l det fallet har Gunner- i Strömsund hos sin mode, för att hä|5a på_ Ajva var fyjd 5

Vall flm- NY8l'°n Val' någm *W en °l°Wn Vld ïäVllngafna- Det Flykälen men vistades i många år i Strömsund, innan hon för
Påeteda- att då han hade riktigt britt- Startade han meter" eeh na år sedan dk anställning l sundsvall. nan var särskilt ln-
kastade sedan startsnöret i land. Det sades också. att han tresserad av momrspon och tmhörde Styrejsen för _|MK Norra
Sakllade länflslln lblanll då han befann Slå På 5JÖn~ Gunnel' i Strömsund. För 14 dagar sedan utsågs hon till Sundsvalls
vall säger, att han själv sett det där med startsnöret. "Blev det m0mrkVinna_
sedan motorstopp, var det för oss andra att sticka ut på sjön V

med det.” Egentligen kom snurresporten i Strömsund i gång
långt innan VBK bildades. De som vågade sig på att åka båtar .

med racenrimmade motorer var Ame Roos och Putte Lund-
holm. Som supporter hade de Valdemar Roos, den mång-
kunnige på allt vad tekniskt är, och i synnerhet motorer.
l anledning av VBK:s 15-årsjubileum utdelades klubbens
hedersmårken till följande veteranel". Valdemar Roos, Ame Roos,
Bnlno Ohlsén. John Nygren, Gustaf Lundholm. Janne Lund-
holm, Rune Gunnervall och Bo Sjödin.

l

Alva Rohdm

Vigde
Rune G“"'le"Wll l Alanäs kyrka vigdes

på midsommarafton
Mycket regn och lite folk i årets Vattudalsspel 24/6 1963 per Magnus A|veb0_
Denna midsommarhelg missgynnades Vattudalsspelen av Strömsumioch Siv gir.
mycket dåligt väder, som säkert drog bort mycket folk, trots att gi; Slrömgl-en_ Havs-
båda dansbanoma fanns under tak. Trots påkostat program nas, av brudgummens
gick ändå festlighetema ihop för arrangerande lFK.Cirka 3.000 farbror och konrma-
betalande personer besökte midsommarhelgens Vattudalsspel. ;i0n5|ara|-C kyfkohefae
Spelen inleddes tidigt på aftonen med familjeprogram, resning Erik |-|a||end0;-f_
av midsommarstång och dans kring denna. Därefter följde
amatörtåvlingen "Vl som vill upp“, där sex ungdomar ån skilda
håll i länet medverkade, livligt applåderade av en publik på
l .000 personer. 15-åriga Cn'stin Andersson, Midskogsforsen,

~<*e..“\_aa

;š
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Vigde Vigde Vigde

l Ströms kyrka vigdes på midsommar- l Ströms kyrka vigdes Nils Göran Gö- l Ströms kyrka vigdes på midsommar-

dagen Per Enar Sixten Jonasson. Bred- ransson och Anna-Lisa Berglund. afton Bnino Olsén, Strömsund, och

gård. och Rose-Marie Elisabeth Sjö- båda från Strömsund, på midsommar- Anna-Greta Backlund, Lövberga, av

ström, Näset. Vigseln lörrättades av afton av kontraktsprost Folke Eng- kontraktsprost Folke Engström.

vik. pastor Folke Hellberg. ström.

Strömsundsbo död, två andra svårt skadade 25/6 I963

Vid en våldsam krock mellan en personbil och en lastbil om-
kom i natt 42-årige Anders Vågberg. Strömsund. Olyckan in-
träffade sju kilometer norr om Märsta. De två andra som färda-

des i bilen var också de strömsundsbor. 47-årige Erik Gunnar

Mårtensson är fortfarande medvetslös, och Bror Abrahams-

son, 44 år, har skador i bröstkorgen. De svåra skadoma till
trots, så föreligger för dem ingen fara för livet enl. jourha-
vande läkare. Trion hade varit hem över midsommaren, och

var vid olyckstillfället på väg tillbaka till arbetsplatsen. ett an-

lägge i stockholmstrakten. Anders Vågberg var infödd ström-
sundsbo och växte upp i Bygda.l yngre år arbetade han hos

Saltins elektriska, men har de senaste åren mest vistats på

större kraftverksbyggen. På 40-talet var han en av de slitstar-
kaste spelama i Strömsunds fotbollselva. Vågberg efterläm-
nar maka och fyra bam, det yngsta fyra år.

-a ¿_...-I~- -,
1 ,.--. |

.-is: "°'

- .ljlj

Anders Vågberg

Examina
Karin Roos, Strömsund. har avlagt tandsköterskeexamen vid
sjuksköterskeskolan i Umeå.

Födelsedagar
50 år fyller den 27 ds Anders Johansson. Tullingsås. Han är

född i Tullingsås.

2\\

Anders Johansson 1
Födelsedagar
75 år fyller den 28 ds Karl August Lundberg. Östersund. Han

är född i Strömsund.

50 år fyller den l juli byggnadssnickaren .lohn Persson. Ström-

sund. Han är infódd strömsbo och var tidigare bosatt i Öhn.

För sex år sedan byggde han sig en egen fastighet i Ströms-

und. Han är fast anställd hos SCA. och hans käraste hobby är

fiske.
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Födelsedagar l/7 1963 Jamtlistart med amerikansk liten Gerhard
85 år fyller den 2 ds f. jordbruksarb. Johan OlofÅström, Blom-
höjden, Sjouten. Han är född i Ströms församling och son till
Jonas Mårtensson Åström.

50 år fyller idag byggnadssnickaren John Olsson, Strömsund.
Han har tidigare varit bosatt på Öhn. Numera har han fast
anställning hos SCA.

75 år fyller den 3 ds f. småskollär. Brita Mikaelsson, f. Pers-

son, pensionärshemmet i Alanäs. Fru Mikaelsson är född i

Holmsund, Havsnäs. Såsom lärarinna har hon tjänstgjort inom
Alanäs distrikt med början i Havsnäs, däreer i Östra Havs-
näs, och de sista åren till pensionsåldem i Harrsjön. Fönitom
de många skolbamen har hon fostrat åtta egna bam.

Brita Mikaelsson

Dödsfall
Ãnkeu Kristina Nilsson-Dunder, ålderdomshemmet, Tullings-
ås, har avlidit i en ålder av 65 år. Hon var född i Norge. Större
delen av sitt liv tillbringade hon tillsammans med maken i egen

stuga i Harbäcken.

Fru Katarina (Kajsa) Johansson, f. Holmqvist, Lövberga, har
avlidit i en ålder av 73 år. Hon var född på Storholmen, men
flyttade och bosatte sig redan i ungdomsåren i Lövberga, när
hon gifte sig med lantbr. Pelle Johansson.

Ströms Tvätt & Bad utför numera fömtom hushållstvätt
även kemisk tvätt i nyuppförd anläggning.

m/s Svaningen blir sommarstuga
Yngve Gamlin köpte den gamla ångbåten, och nu ligger den i
en specialbyggd docka 50 meter nedanför den gamlinska stu-
gan på Öhn. Tillsammans med svågem Hadar Dahllöw gör nu
Yngve om Svaningen till en ytande sommarstuga.

Sigge Parling tränar Faxebygden två veckor
Den f.d. djurgårdaren, landslagsspelaren och kände fotbolls-
profilen är numera aktiv i Gävle, men ska bo i Faxebygden
under två sommarveckor.

ESPNÄS-båten
-KVALITETSBÅTENTILLLÅGT PRIS-

Klinkbyggd. Koppamitad. Oljad. Längd 4.6 meter.
Kompl. med åror 750:-( inkl. moms)
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Jamtlikvällama i Strömsund satte igång med en ordentlig riv-
stan på torsdagskvällen. Trevlige konferencieren Gunnar
Grahnström kunde hälsa närmare 2.000 personer välkomna.
Både scen och salong har utökats och förbättrats sedan förra
säsongen. Gästartister var Little Gerhards intemationella show
och den komiska italienska akrobatgmppen Trio Daniels. Först
i raden av “Grabbar med choklad i” var Harald Baudin. En

populär, pigg och slagfärdig man som riktigt duktigt spelade

"Hissmoforsvalsen“ på ett nära 40-årigt dragspel. l serien
“Welcome home again” ck Gunnar ”Sigurd” Höglund redo-
göra för sina intryck av Amljottumén i Amerika. Gunnar
Grahnström presenterade två lekar som skall pågå under kom-
mande Jamtlikvällar. Trion Ulla Nilsson, Dagmar Appelbladh
och Lillebil Ollander skall gå en trekamp. Första uppgiñen: att
med hjälp av cykelåkning stärka konditionen. Nästa torsdag
får den som har bästa värdena på en testcykel högsta poäng.
l “Tio gånger upp" segrade utmanaren Nisse Simonson över
Rolf Nyberg i styltgång över hinder. Vem har den snyggaste

trädgården i Strömsund? Pristävling utlystes, och om l4 da-

gar skall en tittargrupp på tre personer avkunna resultatet.
Efter scenprogrammet spelade The Swing Tones dansmusik
för 300 personer i logen.

Vigde
Alfons Nilsson, Tullingsås,
och Lucia Persson, Strömsund,

har vigts i Ströms kyrka av pas-

tor Folke Hellberg.

Begravningar
lAlanäs jordfästes på söndagen f. handlanden Per Viktor Hans-
son, Lavsjö, Dorotea.

Ny intendent vid Ströms sjukstuga
Bertil Dalnert har efter l '/2 år lämnat Strömsund för gott. Han

har fått en tjänst i Gävle, och från den l aug. vikarierar inten-
dent Sven Grinde vid sjukstugan.

Födelsedagar
75 år fyller den 12 ds fru Henny Lindholm, maka till byggmäs-
tare Otto Lindholm, Östersund. Hon är född i Alanäs.

50 år fyller den I4 ds fru Aina Persson, f. Jacobsson. Skönvik.
Hon är född i Lövberga.

50 år fyller den l 5 ds skogsarb. Erik Axel Karlsson, Lövsjön.
Han är född i Strömsund.

Dödsfall
Snickaren Jonas Jonsson, Bredgård, har avlidit i en ålder av 50

år. Han var född i Klövsand, och i yngre år anställd på ott-
ningsföreningens bogserbåtar på Vattudalen. Sedan han lärt
sig till snickare ingick han l945 som kompanjon i Möbel- och
Byggnadssnickerier i Strömsund.



Mjölkdiplomen både fram- och baklänges. Nisse Simonson fick stå kvar som

ökari länet. och det var nytt rekord i år när l.582 st belönades. utmanare till nästa torsdag efter att mycket knappt ha bese-

trots att antalet lantbrukare sjunker för varje år. grat Sven Hansson i konsten att nicka ballonger. Direktör Erik

Diplomerade mjölkproducenter vid Ströms Mejeri Nilsson från Eskilstuna med makan Aina fick som veckans

Diplom III: Ada och Wemer Eriksson. Risselås; Karin och Per sommargäster berätta om hur de upptäckte norra Jämtland. så

Ulrik Frestadius. Henningskälen; Maria och Erik Hallin. att de senare byggde upp det populära sommarstället “Jämt-

Tullingsås; Sally Jacobsson. Strömsund; Greta och Per Näs- gården" på Kalkberget. Gunnar Grahnström gav sig inte för-

ström. Havsnäs; Britt och .löns Olsson. Tullingsås; Anna Sund- rän Nilsson stämt upp en sång till dragspel. Doktor Stig Ene-

kvist. Havsnäs. Eric och Vega Gahlin. Hallviken. roth och doktor Kardos övervakade första omgången av täv-

Diplom II: Anna Andersson. Strömsund; Britta Holmgren. lingen Strömsunds idealkvinna. Pulsen togs på tävlingstrion

Gubbhögen: Anna Hägglund. Järvsand; Gudrun Jonsson. både före och efter en arbetssam tvåminuterstur på testcykel.

Kärmäset: Alma och Herman Carlsson, Strömsund: Anna Fru Birgit Gunnervall hemförde första poängen. Nästa gång

Löfvander och Olle Lindgren. Strömsund; Birgit Löfvander. gäller det danskunskap. och på söndag kommer en danslärare

Strömsund: Britta och Anders Palm. Strömsund: Karin Pers- till Strömsund för att öva med de tre.

son. Strömsund: Magda och Evert Rislund. Tullingsåsz Sara

Sundin och Nils Strid. Strömsund: Asta Zakrisson. Renålandet. Vigde
Diplom 1: Gunilla Andrée. Öjam; Anna-Britta Danielsson. l Ströms kyrka vigdes

Strömsund; Marta Eriksson. Flykälen: Märta Hemmingsson. under helgen vlrkes-
Strömsund; Karin Näsmark. Havsnäs; Birgit och OlofOlofs- mätare Alf Östlund,

son. Bredkälen; Maj-Britt Oskarsson. Strömsund; Elise Rönn- Risselås_ och Yvonne

berg. Henningskälen; Karl Palmqvist. Havsnäs. Andersson, Stamsele_

\
saint virkesmätane Karl- }
Gunnar Edsvik. Strand.

och Rut Grundström.
Näset. Vigselfönättare i .
båda fallen var pastor ¿

FoU<e Hellberg.

Brudparet Rut och

Karl-Gunnar Edsvik

Makarna Magda och Ever! Rislund

Dödsfall l I/7 1963

F. skogsarb. Karl Löfström. Bredkälen. har avlidit i en ålder av

70 år. Han var född i Sunnansjö och yttade till Bredkälen för
20 år sedan. Löfström var medlem i Missionsförbundet.

Trivsam .lamtlikväll med baklängesvisa och ballongnick
Nya zeeländska showgruppen Maori Hi Fives första besök i

Strömsund gick ordentligt hem hos de 2.455 betalande vid
torsdagens jamtlikväll. Gunnar Grahnström kunde presentera

ett välmatat och riktigt trivsamt program. Välkommen hem sa- Bmdpa,-e, y,-0,,,,e och Alf ÖS,/,,,,d_

des den här gången till docenten vid FN. Erik Eriksson. Jämts- B,-,,d,,à-bb ,4,,,,e1,- N0,,,m,,

kan hade han inte glömt under sina år i Wien. och pianospe-

landet klarade han av med den äran. Grabb med choklad i var Födelsedagar 16/7 1963

folkskollärare Harald Larsson. Han lättade upp stämningen 50 år fyller den I8 ds Erik Stark. Holmsund. Havsnäs. En tid

ordentligt med att till eget lutackompanjemang sjunga de två var han bosatt i Frostviken och ingick där äktenskap. Stark

versema i visan "l går afton så var den lille Söderlund hos mig" sysslar nu huvudsakligen med skomakeriarbete.
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Födekedagar
50 år fyller den I8 ds Gösta Hansson, Tullingsås. Han är född
i Gärde i Strömsund. Efter en plats som biträde hos Konsum
och några års anställning på

olika platser, blev han före-
ståndare vid konsumbutiken
i Tullingsås. l953 blev han

expeditionsbiträde hos slakt-
eriföreningen i Strömsund.
Hans intresse för ideell verk-
samhet har bl.a. tagit sig ut-
tryck i flitigABF-verksamhet
i Tullingsås. Han har varit
styrelseledamot i Ströms ar-
betarkommun, ledamot av
skolstyrelsen och 1954 blev
han invald i Ströms kommu-
nalfullmäktige.

Konfirmation iAlanåset
12 pojkar och 4 ickor konrmerades i helgen. Kyrkoherde
Bertil Wiklund har varit deras lärare. Wd söndagens högrnässa

med nattvardsgång var kyrkan praktiskt taget fullbesatt.

Födelsedagar
50 år fyller den l9 ds fru Sara Lucia Olsson, f. Mikaelsson,
Slandrom. Hon är född iAlanäs församling.

Begravningar
I Ströms gravkapell jordfästes på tisdagen den nländske med-
borgaren Unto Aaro Junnonaho. Oñiciant var pastor Folke
Hellberg.

Födelsedagar 20/7 1963

50 år fyller den 22 ds fru Kristina Jönsson, f. Blomberg, Gärd-
näs. Hon gifte sig 1932 med hem.äg. Mauritz Jönsson.

Vattenbristen i Vattudalen inger inte farhågor ännu
- Jämfört med de senaste åren är vattensituationen i Ströms
Vattudal något sämre, men ger ingen anledning till farhågor,
säger ingenjör Bengt Larsson vid Faxälvens vattenreglerings-
företag. Just nu är det en meter kvar till dämningsgränsen,
men då ottningen passerat om 14 dagar, kan vi beräkna att
vattnet stiger. Han säger att det inte alls är exceptionellt lågt i
år, och det skulle varit mycket värre om inte Vattudalen vore
reglerad.

2.340 gladdes på Jamtlikvåll
Det var ett välfyllt och underhållande program som konfe-
rencieren Gunnar Grahnström kunde presentera. Gästartisten
Owe Thömqvist gjorde stor succé med en välkomponerad
och otroligt rivig show. Efter lite småprat med ygvärdinnan
Marianne Bergström, var det dags för Grahnström att presen-
tera ”Sveriges mesta illusionister" Carboni och Carbonita. Den
pigge 64-åringen Gottfrid Spaak kallades sedan upp på sce-

nen för att till publikens och sin egen förtjusning demonstrera
en del modedanser från 20- och 30-talet. En annan grabb med
choklad i, var skogsförvaltare Kjell Parde. Det opretentiösa
framförandet av den tragiska visan om Tjolanta väckte beund-
ran och bifall. Nisse Simonson fick stå kvar som utmanare,
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efter en kamp om att få bollar i hinkar tillsammans med Nils-
Olof Mårtensson. Damema i "Hobby-skolan" hade i uppgift
att visa upp sitt danskunnande. Dagmar Appelbladh hade valt
gamla hederliga danser, och ck det högsta utslaget då en del
av publiken röstade med mentometerhjälp. ”Blomster“- Stina
Olofsson, byggnads-nämndens ordf. John Anderzon och
hembygdsföreningens ordf. Gunnar Simonson, den jury som
skulle välja ut Strömsunds vackraste trädgård, hade inte kun-
nat enas om förstapristagare. Familjema Jöns Gunnvard,
Risselås; John Pedersen, Bredgård, och lvar Ross, Grelsgård,
var alla så jämna att man fick ta lottens hjälp att kora segrare.

Det blev fam. Ross som fick vinsten, en ygresa tur och retur
Stockholm.

Bil stals på gården
En ovanligt fräck bilstöld förövades mitt i Strömsunds sam-

hälle på fredagskvällen. En man hade parkerat bilen framför
sitt hus. Nycklama ck sitta kvar i bilen då ägaren gav sig ut
på en sketur. Fnin och en släkting satt inne i huset, då en eller
era okända gick in på gården och åkte sin väg.

Personbilen återfanns på söndagen efter vägen mellan Ulriks-
fors och Hallviken. Några bärplockare fann bilen, som körts av

landsvägen ca 30 meter in på en mindre skogsväg. Där hade

biltjuven kört fast och förgäves försökt ta sig loss.

Födelsedagar
50 år fyller den 23 ds fru Emma Forsberg, född Jonsson, Gärde,
Strömsund. Hon är född i Oviken. l94l gifte hon sig, och 1958
kom makama till Strömsund, då maken ck anställning vid
fångvårdsanstalten i Ulriksfors

Emma Forsberg

Bil slog runt och totalkvaddades
Två pojkar och en icka i I8-årsåldem från Östersund och
Strömsund undkom på söndagen som genom ett under, när
deras bil i hög fart voltade mitt på landsvägen i Lövberga.
Pojkama i framsätet kastades ur bilen medan ickan klämdes
fast. Bilen totalförstördes. Föraren, som var från Strömsund
och nyss tagit körkort, vårdas på Strömsunds sjukstuga för
hjämskakning och diverse huvudskador. Någon fara för hans

liv föreligger inte.

Namnändring
Jenny Linnéa och Gunnbritt Jönsson, båda Högbynäs, har
antagit släktnamnet Nordhälling.



Födelsedagar
fyller50 år den 24 ds skogsarb. Gustav Lindgren, Södra

Vigde 23//7 l963
Åke Mårtensson och Mar-
gareta Forsberg, Ström-
sund, vigdes på lördagen i

Ströms kyrka av pastor i

Folke Hellberg. '

Studieflit på sommaren
- När det år så här dåligt väder gör det inte så mycket, sa

Margaretha Norling, Ulriksfors, och plockade upp läxböckema

Öhn.

i latin. Hon samt Eva Holm och Karin Oscarsson från Ström-
sund är några av de 28 ungdomar som undervisas vid ferie- Elevhemmetlsffömshhd fdlgf
skoian i Srrömsurim dar de första iekrionema gavs pa risda_ Landstingets elevhem för kvinnliga och manliga elever vid
gerr Margareta viii ßrirovra sig i iaiim mr an banra pa bery_ gymnasiet i Strömsund står nu färdigt. Ca l,8 miljoner kronor

gen innan hon till hösten börjari sista ring. Ungdomama, som har h)'gghad°_h k°Sïaï- Sedah Jhhl fhff~'*1_åf°ï har 20 fhah Vafh

sommarläser, kommer från realskolans andra klass och från Sysselsaa Vid h)'gg°l~ Elhemmeï hggef Vackert helågel
gymriasiea Der imdervisas i erigeiska_ ryska_ franska, iarim bakom gamla folkskolan, inramat av en mängd björkar och

matematik och fysik En timme per dag och amrie_ på fredag_ tallar. Förutom 60 enkelmm och två 4-rumslägenheter på ca 85

ama skriver man och iördagama ar |e¿iga_ kvm finns ovan jord samlingsrum, dagrum, bibliotek, läsrum
och matsal, samt ett kök av allra modemaste snitt beräknat att

Vigiae kunna utspisa ett 100-tal. Vidare har ickoma och pojkama var

Kjell Wikström, Graningebruk, och Margit Jonsson, Harrsjön,
vigdes på Söndagen i Aianäs kyrka Vigseiiönämre var kyr_ rymmena ar stora. Bl.a. nns ett ston cykelrum, musikrum

sin badavdelning med tvättanordningar och dusch. Källarut-

koherde Ben" wikiunci bordtenmsrum, fyra kylutrymmen och två hobbymm, varav

ett kan användas av fotointresserade som mörkrum. Elev-
Ave" Vigsel l Ströms kyrka av Pasmf Hellberg för dessa Paf: hemmet uppvämis genom kulvert från gamla folkskolan, så

Yhglfe Hefheh- N0h'kÖPlhg- Och Milly- dhhef Ü" Ester °°h landstinget fårm.a.o. köpa vännen av Ströms kommun. Huvud-

Vall" 0lS$°h- Uh'lk5f°f5- entreprenör Byggnads AB, Östersund. Strömsundslöretagen

Kje Ösundi R055ön_ och Mäfeg, done; till Signe Anders- Saltins Elektriska, Anderssons Vänne och Strömsunds Glas-
son, Sn-önn-,nnd_ mästeri är några av underleverantörema.

Nils Lennart Jönsson och lnger Katrin Åberg, Oxelösund. i

I
Begravningar Y
l Ströms gravkapell jordiästes på lördagen fru Brita Naemi
Knutsson, f. Nilsson, maka till Per Knutsson, Strömsund. Of-
ciant var pastor Folke Hellberg.

l Ströms kyrka jordfåstes på söndagen änkefru lngeborg Svens-

son, Strand. Ofciant var pastor Folke Hellberg.

l Ströms gravkapell jordfástes på söndagen ottningsarb. Karl
Henry Karlsson, Stamsele. Ofciant var pastor Folke Hellberg.

80-åring vilse i skogen - kom hem i morse Eievhemmer Sörgård
En 80-årig man från Strömsund gick på onsdagen vilse i sko-
gama kring Kaon, och söktes av polisen under era timmar Fötlie
natten till i dag. Mannen hade gett sig ut på bärplockning på Vår dotter Cecilia
fönniddagen, och då han inte återkommit vid 20-tiden lamiade Cais och Gustav Jonsson

de anhöriga polisen. Omkring klockan fyra i morse kom den f. Ronnedahl

spänstige åldringen hem, och berättade att han gått vilse i Strömsunds BB den 24 juli 1963

markema. Strapatsema hade han klarat utan några skador.

Födelsedagar
Födelsedagar 50 år fyller den 25 ds grävmaskinisten Ture Harry Mellberg,
85 år fylleri dag ånkefru Lisa Nilsson, f. Jönsdotter, Kärrnäset. Strömsund. Han är bördig från östra Skrukeby.
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Vigde före Einar Ölander. båda Strömsund. På tredje plats kom Bo
Börje Andersson, Nontälje, och Monica. dotter till Hanna och Ringbenh, Näsviken. God femma blev Edvard Granlöf. Ström-
Erik Nordström, Tullingsås. Vigsel i Frösö kyrka. sund. Kapprodden utgjorde en del av Hembygdsdagens pro-

Bertil Persson, Östersund, och lnga-Lill, dotter till Tina och gram i Strömsund och hade Samm ca L000 åskådare' Hembygd-
A_E' .. H b _V- I- k k k ens dag inleddes med kyrkkaffe i storstugan på hembygds-

Soderman ög ynäs lgse lunderså ers yr a gården. där Ströms spelmanslag underhöll med glada låtar.

Födelsedagar 26/7 1963 Eñer kapprodden kåserade pastor Folke Hellberg slagfärdigt
. _ h . .. I

50 år fyller den 29 ds Algot Nilsson, Tuvattnet. Han härstam- (Th s.p'nme|:°nt1.t ur çgåkånmäsegåñjêmwr ïïm dman
från Ströms församling sag inrama e e emn agsun er ningen. e a son agen

' visade Hembygdsföreningen stugor och samlingar.

2.600 på Ströms Jamtlikväll
Det blev nytt publikrekord för säsongen i Strömsund. De 2.600
betalande denna hemvävda och kylslagna kväll gav det kan-
ske krañigaste bifallet åt Sonja Lindgren, som med mörk, sen-

suell och något Anita Lindblom-inspirerad stämma framförde
"Droppar av regn”. F.d. sjömannen Axel Strömlund från Näs
viken ck sedan berätta för Gunnar Grahnström hur man till- j

verkar ett flaskskepp. Strömlund hade donerat ett sådant till .

hembygdsföreningen. Calle Svalstedt redogjorde ingående för i

"Bänk åttas" flygresa till Sundsvall och gav Grahnström en

blombukett. Strömsundsickan Monica Grahn sjöng, och se-

dan kallades Andrew Walther med orkester in på scenen. Ka-
pellmästaren briljerade bl.a. i "Lady ofSpain". Efter en gamlinsk
språkgenomgång med "Don Juan" ck Yngve den "Newtons
svarvstol“ han spontaniserat fram i Östersund att explodera. Jöns Eriksson BO Rmgbenh
Detta konstverk ska auktioneras bort. och pengama kan bli en
god grundplåt till "Gamlins fontän", som så småningom ska Avmekning
uppföras på hembygdsgården. Bengt Westin och Inger Olin Postmästare Oscar Bondeson avtackades på tisdagen vid en

sjöng ett par sånger innan damerna i hobbyskolan ck visa ceremoni på postkomoret i Strömsund. Han tillträder den I

sin skicklighet som “trollkvinnor“. Ulla Nilsson fick med stor augusti motsvarande tjänst i Ängelholm. Strömspersonalens
marginal publikens röster för Sitt orientaliska förvandlings- tack framfördes av postveteranen Lasse Söderholm som Över-

nummer. lämnade en blomsterbukett och en avskedsgåva. "Du såg så

senig och stark ut - och så är du skåning - så jag förstod
Vigde genast du kom, att du skulle bli en bra postmästare i Ström", sa

l Ströms kyrka sammanvigde pastor Folke Hellberg på sön- Söderholm bl.a. i sitt tacktal.
dagen dessa tre brudpar:

Kun Jonsson och OlofSjödin och
Erika Karlsson, Gun Granlöv,

båda från Strömsund. båda från Strömsund.

Bo Einar Andersson och Anna Viola Elisabet Bergman, båda

från Södertälje, bruden bördig från Strömsund.

Jämn och svettig kapprodd på hembygdsdag Posten vid Myrgatan I 953- I 982.

Söndagens kapprodd på Ströms Vattudal blev en spännande Stående postmästare Oscar Bondesson
och hård uppgörelse. Segrare blev Jöns Eriksson. en båtlängd Sittande Lennart Hedblad
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Kylig nal för simskolan i Näsviken
Det var l5 grader i vattnet då simskolan i Näsviken hade av-
slutning på fredagen. Undervisningen har inte kunnat bli så

grundlig i år p.g.a. kylan och det låga vattenståndet, men sim
lärama RolfNyberg och AlfSvensson gav ändå de deltagande
61 bamen högt betyg.

Bosse Sjödin tog brons i EM
Strömsundaren var ytterst nära att bli europamästare i klass
CS, standardmotorer, vid helgens EM för utombordare i väst-
tyska Essen. Efter lördagens tävlingar låg Bosse på andra plats.
Han låg först på de sju första varven på söndagsheatet och
såg ut att ha segem inom räckhåll, då han på 8:e varvet blev
trängd av två tyskar. Bosse blev i alla fall bäste svensk, och
hamnade sammanlagt på bronsplats, endast fem poäng efter
silvermedaljören.

Födelsedagar

90 år fyller den l aug. f. skogsarb. Jöns August Olofsson,
Tullingsås. Han är född i Vängelsbyn och kom till Hallviken i
30-årsåldem, för att omkring I 9! 9 flytta till Tullingsås. Sedan

några år tillbaka vårdas han på ålderdomshemmet i byn.

Jöns Olofsson ( övre bilden ) bodde i denna stuga vid
Tullingsásån. Stugan fanns tidigare vid Djupåholmvallen,
Tullingsås menflyttades I943 till "Åa Lanthandlaren Pelle
Johansson är konstnären bakom verket år I944. Olofsson
kallades allmänt i bynför "Olsson "

Födelsedagar
75 år fyller den l aug f. lantbr. Anders Dahlqvist, Näsviken.
Han är född i Tåsjö. Han har rest omkring och arbetat i hela
Sverige och i Norge. På äldre dagar har han klarat sin försörj-
ning genom att odla jordgubbar, plocka bär och sälja.

Födelsedagar
50 år fyller den 2 aug. fru Anna Andersson, f. Edin, Arås. Hon
är född i Henningskäken.

_ 85 år fyller den 2 aug. f. byggmästaren Anders Wallin, Hem-
met, Tullingsås. Han är född i Torsfjärden, men kom i tvåårs-
åldem till Vedjeön. När han var I6 år yttade han till Öhn, där
han bodde till för ca ett år sedan.

Sussie blev Miss i Strömsund 2/8 1963

Nio kandidater hade ställt upp, när jamtlipubliken i Strömsund
korade miss Strömsund på torsdagskvällen. Blondinen Sus-
sie, 6 veckor gammal, kammade åt sig en ganska överlägsen
seger, bl.a. genom sin fömämliga svansföring. Med hjälp av
sardiner och grädde hade familjen Jöns Espvall fått fram denna
priskatt. Hobbyskolans mannekäng- och kattparad blev ett
livligt applåderat inslag denna lyckade Jamtlikväll. Som andra
programpunkt presenterade Gunnar Grahnström kvällens gäst-
artister. Lill-Babs ställde till med klubbaon i tre kvart tillsam-
mans med Bruno Wintzell och det amerikanska elgänget The
Prophets. Veckans ansikte, sympatiske TV-fotografen Per-Ake
Blidegård, fick berätta om sin tid i Hammerdal och om sitt ar-
bete. Pelle Persson var en annan grabb med choklad i, och han
redogjorde skojfriskt för sina åtta månader som brobyggare i

Sudan. Yngve Gamlins konstverk “Newtons svarvstol explo-
derar” auktionerades under viss spänning bort till forstmäs-
tare Kjell Parde för 900 kr. Summan bildar grundplåt till en
fontän som Gamlin vill anlägga på Vattudalen utanför hem-
bygdsgården. Det var varmt i luñen och soligt, och 2.500 per-
soner i publiken.

Födelsedagar
50 år fyller den 5 dsAxel Ström-
gren, Nyhamn. Han har i många
år utfört arbeten runt Flåsjön åt
Vattenfallsstyrelsen.

Födebedagar
80 år fyller den 6 ds änkefru Anna Olsson, f. Ytfeldt, Havsnäs.
Hon var under uppväxttiden bosatt i Harrsjön och Lillviken.
Efter ingånget äktenskap med hem.äg. Anders Olsson blev
hon bondmora. Fru Olsson har varit verksam i Kyrkliga Kvinno-
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”Mikado” Mikaelsson segersköt
Vår dotter Lena På banan i Strömsund sköt Strömskretsen sitt mästerskap un-

och Lasse Näsström der söndagen. Enk Mikaelsson, Aspnäs, tog välförtjänt sm

f Afdersson första kretsmästartitel på bana i hård stnd med lvar Sennvall,

štrömsunds den 1963 Strömsund. Aspnäsaren blev alltså första namn på den ny-
g' uppsatta vandringspokalen. Helge Edesund tog ju i fjol hem

den gamla. Fyra man lyckades komma över 90 poäng, förutom
Vlde de tre redan nämnda. även Ragnar Jonsson.
l Ströms kyrka har vigsel skett mellan

Sigvard Aksén, Grythyttan, och Karin Gunnel Eneroth, Ström-
sund.

Nils Edvin Andersson och Anna-Lisa Jönsson, båda Ström-
sund.

Vigselfönättare för paren var kontraktsprost Folke Engström.

Dödsfall
F. jordbruksarb. Sven OlofAndersson, Tullingsås, har avlidit
i en ålder av 92 år. Han var född och uppväxt i Häggenås. Till
Tullingsås kom han för omkring 60 år sedan och har arbetat

med jord- och skogsbruk. Under några år var han också rättare

på ålderdomshemmet i byn.

Lantbr. Erik Lindqvist, Vallen. Strömsund, har avlidit i en ålder Erik "Mi/mdo " Mikaelsson
av 61 år.

» . . . . Strömsunds vackra rka
Ankefru Sanna Andersson, Tullingsås, har avlidit I en ålder av besöks ßrvånansääyn många turister' Blad efter blad i gå*
71 år. Hon var född 1 Hallvlken. Sedan 1918 var hon bosatt 1 boken är fumecknade med och adresser från olika pia*

Tunmgsàs' ser i Sverige, och även grannländema är representerade. En

summering av gåstbokens namn visar att det sedan mitten av

mik juni och fram till sista julidagen skrivits över 600 namn-

Vår 50" Pet" teckningar. Bara under sista veckan i juli skrevs l l0 namn.
Margot och Emst Nilsson

f' Lmdberg Simmande bjöm skrämde fiskare
Strömsunds BB den 3 aug' I963 Några skare som varit ute på sketur i en roddbåt på Yttre

Långvattnet i Alanäs hade plötsligt mött en bjömhona sim-

Fotboll mande ute i sjön. När motom i båten drogs på för fullt varv

div. lV vrålade bjömhonan, och passagerama i båten blev rädda och

Faxebygden-K/D I-6 körde från platsen. Bjömhonan simmade emellertid i land och

div.V försvann in i skogen.
Havsnäs-Kall l-l
Hvsäs-Järpen 1-0 smsms mejeri blir biiverkma
UI-SUÖNSUHÖ Û-1 Mejeriföreningens fastighet i Strömsund har nu sålts och skall

omdisponeras till bilverkstad. Köpare är K.S. Näsström, Ström-

Sgsongsrekoj 1,-og; vgdreg 9/3 1963 sund, som i de gamla mejerilokalema ämnar utnyttja utrym-
Det b|ev vämmg Succé både gg, Thore gkogman och Me,-it mena till - förutom bilverkstad med fem arbetsplatser - lack-

Hemmingssons girl stars. Drygt 2.800 betalande och nytt °fl"gSV°fk5ï3d- Och l källmånlngen bllf det garage med UPP'

säsongsrekord trots gråväder. Kvällen inleddes med program- 5lä"“l"85Pl3l5 för Omkring 25 bilaf-

ledare Gralmströms presentation av en grabb med choklad i -
tävlingsesset Bosse Sjödin. Han ck berätta om avverkade WW
och förestående båttävlingar. Två som visade prov på fin Annika 0°h Tl1°maS hal' få" en SYSW

musikalitet var Erik Mohlin, Holmens bruk, som sjöng tre visor Mßfglï Och -l0|1 Welfllld
till gitarr, och skogvaktare Olle Hansson som spelade sin egen f- GÖNHSSOH

komposition ”Kolarschottis” på dragspel. Damema i hobby- SITÖIUSUHÖS BB den 9 aug- l963
skolan fick denna gång ge sig på musikgissning i 78-varv.
Birgitta Olofsson, som för tillfället ryckt in i Ulla Nilssons ställe, Frälsningsarmén byter föreståndare
hade bästa musikminnet. Så kom Merit från Gärdsta med sina Kapten Allan Sellén lämnar strömsundskåren för att tillträda
färgade flickor. Mot slutet av uppträdandet kom de i högform. en liknande befattning i Skellefteå. Efterträdare i Strömsund
De kom ännu bättre till sin rätt vid den efterföljande konserten blir kapten lngrid Herch från Degerfors. som till medhjälpare

i sexkantslogen, dit ca 400 hade sökt sig. får löjtnant Britt Karlsson. Stockholm.
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Födelsedagar Födelsedagar

80årfy11erden 13 ds f. skogsarb. Karl GustafBjöm.Alanäset. 80 år fyller den 18 ds Jacob Mattsson. Östersund. Han är

Han är född i Grythyttan. född i Kärrnäset, och har varit bosatt i Strömsund under många

Vigde
Nils-Olof Mårtensson och

Kerstin Svanheim, båda

från Strömsund, vigdes på

lördagen i Ströms kyrka.
Vigseln fönättades av kon-
traktsprost Folke Engström.

år. Under yngre år arbetade han i jordbruk. och var sedan

anställd vid telegrafen.

75 år fyller den 19 ds Erik Moberg. Fagerdal. Han är född i

Stamsele.

50 år fyller den 19 ds montören Nils Andersson, Bräcke. Han

är till börden frostviksbo men kom i konfinnationsåldem till
Strömsund, och där är han uppväxt. Andersson arbetade i

skogen några år innan han ck anställning vid Vattenfall, där

han sedan oavbrutet tjänstgjort.

Elegant och fartfylld show på Jamtlikväll i Strömsund
Kvällen inleddes med presentation av tre franska ungdomar,

som tolkades av Lars Holm. Strömsundsvisiten var en mellan-
landning på deras resa till Nordkap i en liten Citroën, utrustad
med 2 hkr motor. 1 kvällens hobbyskola blev det en skaip duell
med knappnålar. hattfilt, band, tofsar och symaskinstramp.

Fisk°vå"dsß"°“i“g bild” i^|a"äs°t Bästa betyg som hattmodist gav publiken Dagmar Appelblad.
Genom det ökade fritidsfisket har man nu också i Alanäset Snabbaste symaskinsmmperska blev Birgi¿GunneWan_-~Bråk_

funnit det nödvändigt att bilda fiskevårdsförening för alanäs- makarna-» Norman, Lönn¿ah|_ Burman och Berg gav en e|e_

delen av Flås'ön, Trån vattnet samt fyra t'ämar i området. Till
J 3 J gant och rivig uppvisning i showartisteri när det är som bäst,

intenmstyrelse valdes lvar Isaksson, Alvar Knutsson, Bo Enk- Öronbedövande uppskattat av omkring 1000 personen Egon

S0" °ch Richard Blomgren' med den förstnämnda som °rdf' Wesséns svarade för både musiken på scen och dansmusiken

Fotboll
i logen.

div. IV Dödsfgu

|</D-Faxebysdß I HJ F. iäfannnan fm Emma Lögdbefg, smsmsund, har aviidit i sin

dlV- V 79:e levnadsår. Hon var född i Klövsand. avlade examen vid

-läf'Pe"_HaV5“ä5 _ seminariet i Östersund och tjänstgjorde sedan som lärarinna
Strömsund-Lit

VÄN)

NI-

Strömsunds BB den 10 aug. 1963

på flera olika platser i norra Jämtland. 1 Strands småskola var
hon i många år. l Strömsund bosatte hon sig 1913 i samband

mig med sitt äktenskap. Ett intresserat föreningsarbete nedlade

Vår 50,1 jan hon i Vita bandet och IOGT, där hon var medlem i en lång följd
Siv och |(ar|-()|0fpersson av år. Hon var också i många år ledamot av bamavårdsnämn-

f. Hansson de"-

Begravningar 15/8 1963

På Ströms nya kyrkogård jordfästes på tisdagen fru Adela
Hopstadius, Strömsund. Ofciant var kontraktsprost Folke
Engström.

Födelsedagar
50 år fyller den 16 ds vägmästare Alfred Sundberg, Ström-

sund. Han är född i Boteå. Ångemianland, och har varit bosatt

i Strömsund sedan 1958. Utöver sitt arbete som verkmästare
vid vägförvaltningen har han visat ett inspirerande intresse

för idrottsverksamheten, och är bl.a. ordförande i Jämtland/
Härjedalens Gångförbund alltsedan det bildades 1960. l Ström-

sund är ha" mdfömnde l IFKIS gå"gs°ktl°"~ Och har Varit Makarna Iärarinnan Emma och smeden Elias Lögdberg
initiativtagare och drivande kraft till bygdens el-ljusspår.

Fotboll

Turistökning trots färre stugor div. 1V

1 Ströms kommun har semesterlogi förmedlats till 1 .4 1 4 gäster, Faxebygden-Berg 0-5
berättar Resos ombudsman Sigvard Mårtensson. Antalet stug- div. V
veckor i år är 351 mot fjolårets 343, det betyder ökning med en Laxsjö-Strömsund 0-4
vecka. trots att antalet stugor i kommunen är alltför få. Havsnäs-Offerdal 0-1
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Ny kemisk småindustri giorde rivstart aldrig iväg. Utmed den ca nio mil långa vägsträckan stod där-

Produktionskapaciteten i Strömsunds allra nyaste småföretag för många gamla och väntade förgäves på bussresa till ”De
"Nocosan" är omkring 1.000 askor kemisk-tekniskt preparat gamlas dag”. som de av kyrkoherden i Alanäs blivit lovade i

om dagen. Tillverkningen har varit i gång snart en månad. skriñlig inbjudan. Långt efter det utsatta tidsschemat kom taxi
Fabrikör, finnans ägare och grundare är förre strömsundsbon och privatbilar och hämtade dem som tålmodigast hade funnit
Conny Ericsson. Han representeras i Strömsund av Börje Sand- sig i den långa väntan. Men många hade besvikna gått tillbaka
ström, som redan efter så kort tid anser att man kommit bra i in. Chauffören som skulle kön bussen menade att han inte
gång med tillverkningen. Totalt tillverkas f.n. sju produkter: en hade fått någon skriñlig bekräelse på körorder, bara ett preli-
bensintillsats, tvättmedel, symaskinsolja, rostskyddsolja och minärt besked på telefon att han kanske skulle köra. Det kan

en vätska som gör det möjligt att få i gång kaffeelden i den inte sägas annat, än att den uteblivna kömingen är mycket
mest höstsura skogsmark. "Med högst en tändsticka", säger beklaglig, men kommer att utredas av Postverket, säger trafik-
företagets skämtsamme laborator Egon Wessén. l källarlokalen förman Alfons Johansson.

på Tingvalla, med sin enkla maskinella utrustning (varav en

del tillverkats av Strömsunds "mekaniska snille" Waldemar Födebedngnf

ROOS) Oeh långa mdel' med ïusemdls Pldsïaskef Üßëel' en 85 år fyller den 24 ds fru Märta Kajsa Lemon, f. Jonsdotter,
doft av småländsk företagsamhet, eersom de båda jobbama Ri§ede_ År 1916 köpge hen een maken Bengt 0|§50n Lemen
Egon Wessén och Tommy Lundin har överskridit den beräk- en nemmnni Rjsede, som en1e|]e;-gin vid makens -ånfälle samma

“ade kapaelïeïen med ed 25 Pfdeem- år fick övertas av den då 16-årige äldste sonen. Med hårt och
idogt arbete klarade hon och de fem barnen den tunga bördan.

Dödsfall 20/8 l963
Fru Karin Forsmark, Strömsund, har avlidit i en ålder av 7l år. myMum, på Jamimkn
H0" Val' fddd Ü Slmnd deh yïïdde 1917 Ü" Långåsen- I Sam' Ännu en fjäder i hatten till Gunnar Grahnström & Co som nu
bdd med Sid äktenskap 1920 )'dade hd" med Si" make Ü" med den äran avslutat sommarens långa rad av jamtlikvällar.
Åäsel däf de inköp' en hemman- Vilket de gemensamt bfu' Torsdagens gråruggiga höstväder till trots kunde det noteras
kad= i Omkring 20 år- Till Strömsund lttada makama töffßm år 2.300 betalande. Ray Adams med The snapshots den sola
Sedan. efter att ha varit bosatta nagra år i Strand- ehannefande Åse wenezell vara hög glad underhållande. Kval-

. . _ _ _ _ lens choklad bb var Pe-Fe Eriksson. Om honom kunde Grahn-
Fru Serafia Llpkln, Strömsund, har avlldlt l sitt 70:e levnadsår. ström berämgïn han med redan år 1944 i Holmparkenq och

gon iaf Råd I çäddeiäåch. i/rbeuådí I mi[_g.ïlåSr Sgm køzkå på då som 9-årigt underbam. Så var det hobbyskolans final. Ulla
Otmmgs renmgens H ann a en' ' tr msn" yt' Nilsson hade återta it sin lats å skolbänken men frånva-. . _ . g p p .

tade hon I samband med sm gmermål för omkmg 50 år sedan' rande med giltigt skäl vari stället Birgit Gunnervall (semester ilbö' 40-lblhdföfötåd' fö . _

bam|:l'::rii:ningt:neitStr:$insi)1i1ld evilkerrittajänsitelioriliririlerliåzdre tili Spamem' som nu "Sämre fån Annagreta Hansson' Tångar-
loss. l manga anlllhdfde hen kommunal- den kyfleefullnlale- “°"“g Va' ä'““°' fö' l

. . _ kvällen, och en sakkun-
tlge, och var sekreterare l fackföreningen under åren I944-58. ni .U erkmn
Under krigsåren var hon mycket aktiv inom beredskaps- så Jmliyša af A I

kommittén i Strömsund och intresserad medlem i Ströms RK- gm .PPC

krets Konsumentföreningen ägnade hon också stort intresse blad' som avslutning på. , .Ö

och var ledamot av förvaltningsrådet i många år. ïgfïïgäïgïåeïj
till kvällens nal serve-
rade Lundholms ett
praktfullt fyrverkeri.

Dagens segrare i
hobb_vskolan

Dagmar Appelblad

Ny föreståndare
Pastor Leif Persson, 26, är filadelfiaförsamlingens nye före-
ståndare i Strömsund. Han kommer närmast från Härjedalen,
men är född i Jönköping.

Många barns "matamanr " Seraa Lipkin i serveringsragen Kyrkofullmäktige begär få lägga ner jordbruk
Ströms kyrkofullmäktige beslöt vid söndagens sammanträde

Buss till högmässan kom inte ansöka hos vederbörande myndigheter om nedläggande av

Postverkets diligensavdelning orsakade utmed sträckan Harr- församlingens jordbnlkshemman i Brattberget Lövberga. För-
sjön-Högbynäs många gamlas besvikelse på söndagen. Dess- utsatt att ansökan beviljas beslöt man erbjuda arrendatom en

utom försenade de högmässan i Alanäs med nära en halv- avgångsersättning med 9.000 kronor för hans avyttning 4,5

timme. En beställd postbuss som skulle utgå från Norråker kom år före arrendetidens slut.
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Nya sjuksköterskor utexamineras
Gerd Örjebo och Sonja Eriksson från Strömsund är bland dem
som har kursavslutning i Östersunds nya kyrka den 25 ds.

Gerd Örjebo Sonja Eriksson

Födelsedagar 24/8 I963
80 år fyller den 27 ds fru Brita Kajsa Näsström. f. Anders-
dotter. Ringvattnet. Hon är änka eñer hem.äg. Jöns Valfrid
Näsström.

Vigde
Bengt Elis Göte Gustafson. Södertälje. och Anna-Stina Eriks-
dotter. bördig från Ulriksfors. vigdes på lördagen i Ströms kyrka.
Vigseln förrättades av kontraktsprost Folke Engström.

Födelsedagar
50 år fyller den 27 ds väg-
mästare Annand Grönlund.
Lit. Han är född i Vågdalen.
Efter att ha genomgått väg-
mästarkurs blev han bitr. väg-
mästare i Strömsund. där han

bodde ett tiotal år.

Vigde
Chaufför Gösta Hellgren och
Alva Ljungberg. båda från
Ulriksfors, vigdes på lörda-
gen av kontraktsprost Folke
Engström i prostgården.
Strömsund.

Faxebygdens ljârde raka på Kejsarvallen
som tycks vara Faxebygdens speciella lyckoarena. Det var
ärde gången man var på besök, och samtliga gånger har det
blivit klara segrar, denna gång med 4-l. C lyde Turesson och
Rolf Karlsson såg till att det stod 2-0 i paus. l andra perioden
gjorde Sven Forsberg 3-0. Fjärde målet var ett självmål. Anders
Granlöf hade återtagit sin plats i målet hos Faxebygden. och
han gjorde en praktmatch.

Övriga fotbollsresultat
Div. V
Strömsund-Gåxsjö 2-l
Nälden-Havsnäs 5-2

Ulriksforsbo .Jämtlands bäste lastbilschaufför
Trygge och säkre Uno Larsson från Ulriksfors visade sig vara
Jämtlands bäste lastbilschauör. Den 37-årige nordjämten rat-

tade lugnt men bestämt genom li
proven vid söndagens man-
övernal vid Östersunds trav- É

bana. Larsson får nu som jämt- É

ländsk representant åka ner till
riksnalen i Göteborg nästa l

manad. Da fyra basta från kval- í

tävlingama i Strömsund och É

Östersund ställde upp. Lars-
son som kör hos åkaren Bertil l

Persson, Täxan. sysslar i hu- :

vudsak med timmertransporter.
Tävlingen var anordnad av
Volvo och NTF. Chazqör Uno Larsson

Lions-pengar hjälper DVR 28/8 l963
Ströms DVR-avdelning har inlett arbetssäsongen med sur-
strömmingskalas i Havsnäs. Ca 60 medlemmar hade lockats till
Ijuvlighetema som serverades hos lngrid och Knut Edman.
Ordförande Anders Lindholm, Havsnäs. hälsade välkommen.
Vid sammanträdet invaldes l6 nya medlemmar, och totalt är
man nu 123 st. Kassören rapponerade att en gåva på 500 kro-
nor tacksamt hade mottagits från Lions Club i Strömsund.

Dödsfall
F. köpmannen Karl Larsson,
Strömsund, har avlidit i sitt
73:e levnadsår. Han var
född i Brunflo, men yttade
redan i 4-årsåldem med sina
föräldrar till Strömsund. l
uppväxtåren började han
arbeta vid slakteriet. l926
startade han egen charku-
teriaffär och började även

affårsrörelse på Näsviken
I944. vilken han drev i tio
år. Han var aktiv medlem i

godtemplarlogen. var tem-
pelriddare och tillhörde i

många år Ströms MH F-av-
delning.

Födelsedagar
50 år fylleri dag ingenjör Jakob Jakobsson. Vilhelmina. Han är
född i Ström.

Dödsfall
F. byggn.arb. Jonas Sjödin, Strömsund. har avlidit i en ålder av
76 år. Han var född och uppväxt i Harrsjöhöjden. 1952 flyttade
han till Strömsund. Sjödin har i 40 år tillhört ladelaförsam-
lingen och varit en mycket aktiv medlem.
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Dödsfßll -- .

Änkefru Brita Näsström, f. Andersson, Ringvattnet, har avli- Inför Alglakten
dit i en ålder av 80 år. Hon var född i Harrsjön. l9l4 gifte hon JÅKTSTUDSÅRE. HUSQVUH8 360 Kf0I10f

sig med Jöns Alfred Näsström. För l8 år sedan genomgick hon JAKTSTUDSÅRE. Karl-GUSl8V 340 1001101'

en ögonoperation i Östersund, men synen kunde inte räddas Vâpenbyïen _ ÅmmUI1ili0H - ÖVl1igSPIf0I1ßf-

och hon återvände till Ringvattnet helt blind. Trots sitt handi- Kikßikï -All! i Iillbehöf-
kapp skötte hon arbetet i hem och ladugård. REDSKÅPSHANDELN

Tel. 15, 315, 725

Födelsedagar
15 år fyiier den 30 ds Arvid Nyman, Harbäciren. Han är road i Födelßdßf
Bollnäs. Till Strömsund kom han l9l3. Förutom kolning och 50 år f)'"°f den 2 SCPI- Chaufföf SVC" N)'b°fE~ Slfömslmd-

skogsköming har han ägnat sig åt sitt småbruk i Harbäcken. Ha" är född i G“dm“"d"å- Ha" har huvudsakligen arbetat 5°m
chaufför vid olika företag i Strömsund. Aktiv fotbollsspelare

Brämmgn insmnend i ström sopkäen ska bort och domare har han varit i många år. l transportarbetar-
Förbämacl Standard och ex andemnde tätbeb else är blå förbundets avdelning i Ström har han under en lång följd av år

P YES -

orsaker som gjort att sopor och avfall har blivit ett problem. l vant kassör'

Strömsund har mängden sopor och avfall ökat från ca 4-5 ku-
blir per dag år 1945 riii omkring so irbm i år. som farsa samiiaiie 0'*“<°“"“°' “MK vid hembyßdsßåfde
i Jämtlands län har nu Strömsund installerat en brännugn av S"ÖmS“"d hade 'me Vaklmäsmma h““"“ mer ä" b°_mma

relativt ny konstruktion, och med en sådan kapacitet att pro- 'gen för 5ä5°"g°"~ förrän 'lågfa rómörelselystna lemngar
blemet för samhällets vidkommande i stort sett är löst för åt- k'°55_a' Rmsfer °°h lamP°' "_" enffärde av ca 400 kf' Den här

skilliga år framöver. Premiärbränning var det under gårdagen. Verkhgt "ånga R5r5tö"°l5°°p'_d°mm å“"k°mm°r_år mer år när

och entreprenör Olle Sjöberg var storbelåten med anordningen man Släng! mf SäS0l1g6l1. enligt hetnbygdsföreningens sekre-

och menade att det var det bästa som hänt under hans 18 år "frare G""f"" Grahnström' “Det äffme "H Sådmja '°pa"a"°“°r
som sopåkam Arrangemanget har kostat kommunen 21300 vi samlar in pengar. Våra försäkringar täcker inte sådan här

kn Nästa mionaliseringsåtgärd bur papperssäckari utbyte mot skadegörelse, utan enda chansen är att vi får veta vem som

sopkärlen. vilket beräknas vara genomfört nästa sommar. häfj at på °"“åd°"“

l Vigde 2/9 I963
i GustafErling Persson, Tellsbyn. och Britt lnez Sjöblom, Grels-

gård. vigdes på lördagen i Strömsunds prostgård. Vigselför-
I rättare: kontraktsprost Folke Engström.

Fotboll
Div. V
Strömsund-Offerdal 3-2
Div lV
Tandsbyn-Faxebygden 0-0

Födelsedagar
50 år fyller den 4 ds hem.äg. Gunnar Ringbert, Bredkälen. Han

har alltid hañ sitt intresse för jordens bnikande. År I947 över-

Nya brännugnens invigning. Fr.v. hälsovårdsnämndens 10% han förâldfaëåfdenr Som han under åren föfbämat °°h
ordförande .I.M. Anderzon, kommuningenjör Jöns David “mkaï På Ollka 53"-

Jönsson och entreprenör Olle Sjöberg

Rekord förjamtlikvällar
Både publikmässigt och ekonomiskt har jamtlikvällama i

Strömsund distanserat fjolàrsrekordet, säger kamrer Gunnar
Grahnström. Programomslutningen håller sig kring 75.000 kr.

Grahnström säger att det blir underhållningskvällar också I964,
men i vilken fonn är inte klan. Problemet är att få medhjälpare.
Under sommarens jamtlikvällar har inte mindre än 30 personer
varit engagerade på och bakom scenen som scenarbetare och

för lotteri- och biljettförsäljning m.m. ett väl sammansvetsat

arbetslag som gjort ett bra jobb för att få allt att klaffa.

Dödsfall 30/8 I963
Skogsarb. Karl Moberg, pensionärshemmet Alanäs. har avli-
dit i en ålder av 76 år. Han var född och uppväxt i Ö. Havsnäs. Gunnar Ringbert
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NM för utbordare tertiden, for hon till ”buan” på eftermiddagama. Hon måste ro

l Falun blev Vattudalens Bosse Sjödin trea i nordiska mäster- fyra km och vandra till fots tre km för att komma fram. Efter
skapens CS-klass. Han var tvåa i första heatet men ck tyvärr mjölkning och andra kvällsgöromål i buan blev det några tim-
motorstopp i det andra. mars sömn, innan hon tidigt på morgonen gjorde ost, mjöl-

kade, begav sig till byn igen och deltog i arbetet där.

Dödsfall
Fnl Anna Bergqvist, Kalkberget, Havsnås, har avlidit i en ål-
der av 78 år. Hon bosatte sig i Kalkberget då hon gifte sig med

hem.äg. Mikael Gottfrid Bergqvist. Dödshu__ Kyrkoherde em. M. Alex
Jonsson, Västansjö, har
avlidit 83 år gammal. Hari

var född i Dorotea, men
växte upp i Havsnås, där
han arbetade hemma på

jordbruket tills han vid
24 års ålder började stu-

dera.

L

Platser kvar på elevhemmet
l år lyckades det inte att få elevhemmet fullbesatt med gymnasie-

elever. 7 rum är besatta med yrkesskole- eller högstadieelever.
Anna Bergqvist med maken Mikael Gottfrid F lickavdelningen är fullbelagd men i pojkavdelningen står f.n.

7 mm tomma. Första året är ungdomar och föräldrar skeptiskt

Tlngshusets gamla möblertill hembygdsgården inställda till elevhem, det är en erfarenhet vi har från andra

Tingshuset i Strömsund har under sommaren genomgått en platser, säger föreståndarinnan Sigrid Luttu.
”inre ansiktslyftning” för ca 70.000 kronor. Tingssalen och

alla övriga nlm som hör tinget till har begåvats med nya möb- DNS'-nu

'°f- mm' °°" i“'°°É“i“ß-_'?° W? '“Öbl°“'“ ha' f“*“!“s i MSS' Äakafiii Brina Elisabet Nilsson, Biaiigaid, har avlidit i en ålder
huset sedan första tinget l januan l9l l, men har nu lnköpts av av 8] än Hon var wd i G¿|,¿n¿S_ När hon var 17 år avhd hem

hembygdsförenlngen, som ska montera upp rantetem På nes föräldrar, och hon tog då över hushållsarbetet och driften
h°'“b>'8dSßå'd°“- av garden. 22 ai gammal gina han sig och ynada till simm-

sund. Makama blev en av de första nybyggama på Egnahem.

SWNPW fflmåfik Sffßmövfe 5/9 1963 Når hon var endast 28 år avled hennes make, och hon fick
SV°5k Uï$ïå"“iS5°hamPi°“ b|°V Vamldales smmpa 9053/ kämpa vidare ensam med att klara skötseln av hemmet och de
60 SVCIISK8 KCl'll'lC|k|UbbCl1S lI'lICl'H3ll0l1Cll3 Ußliälllllllg (Vä ba]-ne|1_ Fafnjens klafades ggnom sömmgfske-

Skelleeå. Stövarklassen var stor med knivskarp konkurrens, arbete, och som sömmerska har hon ai-bem ända ;;||5 för någm

Så ägare" Och UPPfödaf° *W SNNPNI- NÜ5 NÜSSOH» Sïföm' år sedan. Hon var aktiv medlem i Frälsningsarmén.
sund, kan känna sig stolt!

Vlrdefull seger för Faxebygden
Hemmalaget tog två värdefulla poäng då de på söndagen be-

segrade Bispgården med 5-l. Gästema spelade inte dåligt på

mittfältet men kedjan var väldigt ineffektiv. Faxebygden lever
högt på sin utmärkte målvakt Anders Granlöf, som inte bara är

omutbar i målet utan dessutom dirigerar försvaret på ett yp-
perligt sätt. Faxebygdens målgörare: Sven Forsberg 2 st, Rolf
Karlsson, Clyde Turesson och Per Sundqvist ett vardera.

Fotboll div. V
Kall-Strömsund l-0

Srumpan Folkmlngdsöknlng hindras av bostadsbrlst i Strömsund
Många utifrån kommunen och länet önskar ytta till samhället

Födelsedagar och söker bostad genom kommunalkontoret. Kön är på om-

80 år fyller den 9 ds fru Sara Kristina Blomberg, f. Mikelsson, kring 100 sökande, så kunde Strömsund erbjuda bostäder i

maka till lantbr. Anders Blomberg, Gärdnås. Jubilaren har fött större utsträckning, gick det att notera stadigt ökande
elva bam av vilka sju är i livet. Varje sommar, även under slåt- befolkningssiffror.
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Topptider i lyckad Wentzel-pokal Bjöm ordnade dramatisk jaktdag i Svaningen

Den tionde Wentzelpokalen, välarrangerad av Östersunds yg- Skott på bjöm första jaktdagen i Svaningen blev orsaken till
klubb på Opefältet, gynnadesjubileumsåret till ära av ett strå- att tisdagens älgjakt inställdes. Hela tisdagen, från klockan

lande modellygväder. Sten Uno Fämlöfs segertid i klass Cl fem på morgonen. ägnades åt att spåra den påskj utna bjömen.

(gummimotorklassen) ärårets hittills bästa tid i Sverige. ”Lunk- Första skottet på bjömen lossade Tord Hallqvist, som vid sitt

ans” seger innebär inteckning nr två i pokalen. Sven Erik Pira älgpass plötsligt upptäckte att en bjöm bakifrån kommit allde-

tog hand om segem i förbränningsmotorklassen Dl. Brödema les inpå honom. Med en förbluffande hastighet sprang björ-

Pira stod i särklass i sin klass, nen från jägaren, men råkade komma i närheten av nästa pass-

skytt, Åke Persson. som också skickade iväg ett skott mot den

Q,-5msu||¿9|,o påköng W bij förbiilande bjömen. Spåmingen gav inget resultat, och man

En 68-årig man blev på söndagskvällen påkörd snett bakifrån löfnlddaf att nagdn Skadesklntnlng inte töfekdmnnt- Kulan

mitt på Lövbergavägen av en ung bilist från Ström. Mannen nade tfdllgen endast Snnddat Vid Pälsen-

fördes omedelbart till sjukstugan med fult underbensbrott på

båda benen. 68-åringen påkördes i samma ögonblick som han Diakonen årets första skytt i Gardnasbyn

skulle korsa körbanan och gå till sin bostad. Diakon Henrik Brändström, 38, var först i det I9 man starka

jaktlaget i gärdnäsområdet att lyckas fälla ett djur. Han tycker

Fßdebgdgggf det är trevligt att vara med i älgjakten och deltar för andra året.

so år fyiiefden 11 as ffuasmd Persson. f. vikandef. makami Den populäfe di1<°° har b°“ ett år i Gäfdäsbyn. och är

hem.äg. Pelle Persson, Äspnäs. 1939 giñe hon sig. Makama lika lt/ng deltagare l b)'n$ Skdfdeafbete 50"' alålakt-

köpte i maj förra året gamla gästgivargården i Äspnäs.

50 år fyller fyller den 12 ds fm Johanna Margareta Larsson, f. Födelsedagar _ _

Gustafsson, maka till lantbr. Per Larsson, Görvik. Hon är född 75 år fyllel den l 5 ds posllölesl' vlklol Kllllssoll' Sllleåsell'

JVCÖJCÖI1- 75 år fyller den l5 ds f. skolstäderskan Brita Salomonsson, f.

50 år fyuer den 13 ¿S fm Mäm Sandberg f_ Berglumt maka Edlund, Hemmet, Tullingsås. Hon är infödd strömsbo och har

till Oscar Sandberg, Flon, Ström. Hon är född i Gärdnäsbyn lmànga år Vam b°San l AsP"ä$~ där h°" Skön 5k°lsläd“l"g°"'
och gifte sig 1938. Makama bodde i Hillsand innan de för I7 år

sedan mde nu Hon. I/
1

Födelsedagar
50 år fyller den l5 ds upp- “

syningsman Helge Nils- j

son, Strömsund. Han är l

född och uppväxt i Borg-
sjö. Sedan l959 har han

ha tjänst vid fångvård-
sanstalten i Ulriksfors

Den lille pojken sa bekymrad till sin kamrat:
- Jag är orolig. När pappa skaade den nya bilen lämnade

han den gamla i utbyte. Nu ska vi skaa en ny baby . . .

Märta Sandberg med maken Oscar Vlgde
Vaktkonstapel Kun Hemmingsson och telefonist Dagny Sund-

Vigde kvist, båda från Strömsund, vigdes på lördagen i Ströms kyrka.

Bilmek. AdolfFriedrich Wilhelm Fründt, Strömsund, och Sonja Vigseln fönättades av kyrkoherde Yngve Bohman. För orgel-

Eriksson, Östersund, bördig från Strömsund, vigdes på lörda- musiken svarade kantor Nils Håkansson.

gen i Ströms kyrka.
Hltib

20 jägare letar efter sin hund I I/9 I963 Vår dotter Gunilla

l Stamsele har årets älgjakt varit otursförföljd. Redan på mån- Agda och Gösta Fritzon

dagen försvann jaktlagets hund, och efter det försvinnandet f. Johansson

har de tjugo älgjägama helt varit sysselsatta med att söka igen Strömsunds BB den l2 sept. 1963

spårhunden. Helge Jönsson, Stamsele, säger: "Det är en grå-

hund som är beryktad i hela Hälsingland och värderad till några Fotboll

tusen kronor. Hunden spårade en älg som blivit påskjuten Div. IV
klockan halv tolv på måndagen, och de sista skallen vi hörde Myssjö-Faxebygden 6-3

var klockan två. Sedan dess har all älgjakt upphört. och vi har Div. V
varit helt inriktade på att leta efter hunden.“ Gåxsjö-Havsnäs 2-2
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Tog fram termosen - då kom 26-taggaren
Den hittills vackraste trofé någon älgiägare i länet kunnat hem-
föra från skogen återfinns hos handlaren Pelle Johansson i

Tullingsås. Med ett enda välriktat skott fällde han på torsdags-
morgonen en 26-taggare på 400 kilo. “Maken till vacker älg-
krona har sällan skådats. Den måste vara en av landets för-
nämsta till utseende och form“. säger experter och gamla älg-
jägare. De gamla på hemmet talade om "guldkrona“. Pelle be-

Ingrid Sundberg SM-etta igång
Strömsund noterade utomordentligt fina framgångar vid helg-
ens SM i gång i Örebro. Damjuniorklassen 5 km hemfördes av

lngrid Sundberg, och i samma avdelning tog Strömsund hem

laget. Ingrid skrev nämligen samtidigt jämtländsk idrotts-
historia, eñersom det var första gången en representant från
vårt distrikt bärgade ett SM-tecken i gång. Kerstin Sundberg
blev fyra på sträckan. l lagsammanhang har Strömsunds dam-

rättar att när torsdagens jakt började. så lullade han ganska juniorer nu vunnit SM två år i rad.

liknöjt iväg och postade på ett ställe på graningeverkens mar-
ker där de aldrig tidigare varit. “Jag hittade en bra sittplats och

tog fram min tennosaska. men hade inte suttit många minuter
förrän jag ck se bjässen på 400 meters avstånd. Det är klart
att man ck lite andningssvårigheter. Vinden låg mot älgen.
som stannade och vädrade då den var 200 meter från mig. Då
sköt jag och ck en fullträffpå första skottet." För de sakkun-
niga kan vi presentera några mått: skovelhöjd l07 cm, spänn-
vidd l07 cm. pannbenet l 7.5 cm och stammens omkrets I8 cm.
Älgkronans "design" är den fömämligast tänkbara. båda
skovlama verkar vara gjutna i samma form. Kronan tippas ge

240 poäng och guld. För tre år sedan hade man i Tullingsås en

homkrona som ck andra pris i Sverige. Det är ganska troligt
att Pelles 26-taggare kommer med i rikstävlingen och får visas

på utställning. Kerstin och Ingrid Sundberg

Pelle Johansson med sin 26-raggare

vigae 16/9 1963

Veterinär Torsten Linnarsson. Stockholm, och Elisabeth Bosch-
Holm vigdes på lördagen i brudens föräldrahem. Gammelstu-
gan. Jonsgård i Strömsund. Vigseln förrättades av prosten
Gösta Wik. Östersund. För olmusik svarade l.mag. Ivar Sand-

hill.

Dödsfall
Verkstadsägare Emst Edström. Strömsund. har avlidit i en ål-
der av 72 år. Han var född i Vike utanßr Hämösand.

Bokhållare John Sjölander. Strömsund, avled på onsdagen på

sin 39-årsdag. Han var född i Rossön. Sedan många år arbe-

tade han åt SCA.

Födelsedagar
75 år fyller den I9 ds änkefru Emma Larsson. f. Wilhelmsson.
Ruven. Hon är född i Älghallen.

Faxebygden ck kryss mot Frösön
på hemmaplan. matchen slöt 3-3. och Faxebygdens mål gjor-
des av Rolf Karlsson (2) och Sven Forsberg.

Övriga fotbollsresultat
Div. V
Havsnäs-Strömsund l-0

Pengar stals i Tullingsås
l.l00 kronor i kontanter blev bytet vid inbrott hos Konsum i

Tullingsås. Pengama fanns i ett skrin som förvarades i en

olåst låda i affärsdisken.

Guiabfønop
har rats av makama Jonas och Katarina Jonsson, Havsnäs.

Jonas Jonsson, giñe sig med Katarina lsaksdotter från Gubb-
högen i Alanäs kyrka år l 91 3.
,___ i

Jonas och Katarina Jonsson

55



Goda erfarenheter från skogssamverkan 2 l /9 l 963

Enighet ger styrka gavs belägg för vid en skogsexkursion i

Högbynäs. Övre Flåsjöns samverkansområde har under som- Vlßde

maren utfört ett omfattande skogsdikningsföretag. Området BFUUO KHTISSOU- Ûäfd'
omfattar byarna Gubbhögen, Siljeåsen, Ringvattnet och Vikh Och ^N1°'Mafiß
Lillviken, med en sammanlagd produktiv skogsareal om ca 6.000 NÜSSOY1- TåSJÖ- vigdes På

hektar. Hittills har mer än 8.000 meter diken färdigställts, och löfílge l Pfäslgåfden l

minst 5.000 meter kommer att grävas senare. Priset l krona per Sïfömsufï- Vlgselmffäl'
meter anses vara enastående lågt, men har möjliggjorts bl.a. WW W" k°"U'aklSP"°Sl
på grund av företagets omfattning. F°lk° Egsïföm-

Borta bra men hemma bäst
Arbetsmarknadsstyrelsens Iockrop om anställning och flytt-
ning söderut lyssnar inte 33-årige Karl Gunnar Knutsson, Ring-

vattnet, på längre. Ett års anställning vid en industri i Skövde Unik' "°5"mt mf hemväm l S"'Ö"“""'_1

var tillräckligt för att bli övertygad om att hemma är det bäst Det var en mycket Vä|"ä"at h_°m' °°h dnñlfäm 5°m på Söllda'
anna_ Han lamnaae en menem nyreslagennet een ynane med gen ställde upp till prisskjutning på skyttegillets bana i Ström-

sin familj tillbaka till den lilla byn. “Jag kunde omöjligt trivas sund-

med förhållandena som industriarbetare. När portama stängs Resulm'
bakom en kändes det som att vara inspänad i nio timmar. Gla-
das; i famnjen bjev hamen Kenn 9, Leif, 6 een Marianne 3 an och medaljer i silver med gevär: Helge Edesund, l38 p. Sven-

Den som kanske mm bast i Skövde var makan Asn.¿¿_ -~|n¿e OlofSennvall, l37. John Wikström, 137. Martin Jonsson, l36.

så konstigt när jag fick flytta in i en modem lägenhet med alla Rlfne N°"fma"' 133' Axel L'"dg'°"~ 132' Pelle wånberå B I '

de bekvämligheter som vi tidigare saknat Men nu far vi också Stig Tåqvist. l30. Ragnar Jonsson, 128. Bruno Jonsson, l28.

ett modemt hem, som är vårt eget." säger Astrid Knutsson

beiåtet. Födelsedgf

Guldmedalj med k-pist: lngemar Norrman, l34 p. Kompetenser

50 år fyller den 26 ds chaufför Han'y Örbom, Strömsund. Han

-mmn nas ”reknmb ” -, är född och uppväxt i Vängelsby. På 30-talet flyttade han till
8 Y ._ _

Häromsistens var det rekordälgen, och nu potatis. När Greger Stmmsund och arbemde l 15-20 år åt Gmnmgeverken'

Eriksson i torsdags hjälpte sina föräldrar med att ta upp pota-

tis fann han en riktig bumling. Exakt sju hekto vägde den. Sockerlopp från N39
Något i våra dagar så sällsynt som en sockertopp äger fru

Greger fick löftet att ensam äta upp den, och tyckte den borde Ö
räcka nu minst en nar màlnden Amanda Göhle på hn. Hon köpte den I939 i samband med att

sockerkorten infördes, och sedan har den stått undangömd

uppe på vinden. För 24 år sedan fick fru Göhle betala 3:25 för
sex kilo skivat socker. Nu när toppen blivit så gammal och så

sällsynt tycker ägarinnan att det är synd att röra den, så den

ska få stå på vinden och bli ännu äldre och ovanligare.

Ung stöldllga har avslöjats
Polisen i Strömsund avslöjade på tisdagen en liga på tre poj-
kar i 15-l 7-årsåldem. Trion har specialiserat sig på inbrott i

olika sommarstugor utanför samhället. Pojkama ertappades

på tisdagen på bar gäming av en person som besökte skytte-

paviljongen. Han fann dörren öppen och inne i paviljongen de

tre pojkama. Vid polisförhören har pojkama inte varit särskilt

pratsamma, men en hel del stöldgods har polisen redan fått

tag i. Det rör sig bl.a. om spritkök, gaslykta, en flöjt och fick-
Greger Eriksson |amp0|-_

Rekorddeltagande vid De Gamlas Dag |:5d,|se¿¿g,|-

Fifadeï inleddes l k)'fka“ med hÖ8mä$S°Pf°dlka" *W k°"' 80 år fyller den 29 ds f. lantbr. Mattias Rehn, Bonäset. Han har

tmktspfst Folke Engström- Vid Samkvämet i församlings- tidigare bmkai åka omkring med gåfdfafihanaei, och han håi-
hemmet överlämnade prosten en blomsterbukett till äldsta jer fonfafamgepamed ami||verka ugkmkan

deltagaren, 9 l -årigaAnna Jönsson, Strömsund. Efter kyrltkaffet
samlades deltagama till ett program i församlingshemmets Rune

hörsal. Karin Hansson och Anna Eriksdotter inledde med du- En son

ettsång. Hans Strömberg, Öjam, och Olof Mårtensson, Alg- Unn och One Oscarsson

hallen, berättade mimien från gamla tider. Ett särskilt tack fick t-' Persson

bilkånstema, som imånga år frivilligt skjutsat gamla som an- Strömsunds BB den 25 senn 1963

nars inte skulle kunnat komma in till Strömsund.
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Suceéartat gästspel för Alsér-Flisberg i Strömsund
Mångfaldige svenske mästaren i bordtennis Tage Flisberg och
europamästaren Hasse Alsér kunde knappast undgå att hinna
bli många strömsundsgrabbars idoler under onsdagens gäst-
spel. På eftenniddagen trimmade och instruerade pingisduon
en mängd intresserade ungdomar, och på kvällen gav de till-
sammans med Häggenås' bästa pojkar en sällsynt skicklig och
roande uppvisning inför närmare 70-talet åskådare. Som tack
för besöket överlämnade IFK Strömsunds Alvar Hildén var
sin Jämtnalle till gästema.

Pojke biten i ansiktet av gråhund på skolgård 27/9 I963
Löshundsproblemet i Strömsund har aktualiserats på nytt,
sedan en gråhund vid Näsets skola bitit en 8-årig pojke i an-

siktet. Pojken ck föras till läkare för att få skadoma hopsydda.

Hundens ägare ck en chock vid budet om händelsen på skol-
gården. “Jag är medveten om förbudet mot lösdrivande hun-
dar då jag har fått böta en gång tidigare. Men den här gången
rymde hunden ifrån oss. Landsfiskal Gösta Gärdebom säger
att ordningsstadgan för municipiet gäller, även om municipiet
upphört. Lösdrivande hundar i samhället är förbjudna året runt,
och kan under vissa omständigheter dödas av polisen. Hund-
ägaren får böter upp till 300 kronor.

'Hålligång' på Strömsgården - om man får tillstånd
Svängiga modema rytmer i Pelarsalen blir det när Ströms-
gården omvandlas till nöjescentrum åtminstone för norra Järnt-

land. Det är första gången på era år som det ordnas kontinu-
erliga danstillställningar i Strömsund. Men även om planema
kommit ganska långt, så står de och faller med myndigheter-
nas tillståndsgivande för lördagsdans till klockan ett på nat-
ten. Landsskalen i Ström har avslagit framställningen och
motiverat med att den planerade danslokalen ligger för nära

tätbebyggelsen. Nöjespappan och initiativtagaren Egon
Wessén säger att beslutet ska överklagas hos länsstyrelsen.
"Vi får tillstånd att hålla på till midnatt, men det är vi inte nöjda
med. Då kan vi inte konkurrera med andra ställen som får hålla
på en timme längre. Avsikten med arrangemangen är också att
vi ska ßrsöka få något bättre ekonomisk bärighet på fastighe-
ten. Lokalema står tomma och jag tycker det är vän att våga
försöket, om nu länsstyrelsen vill.

Födelsedagar
50 år fyller den 30 ds fm Hanna Henebro, Sillre S. Erikslund.
Hon är född i Strömsund.

Vigde
Börje Nordström och
Sonja Jonsson, båda från
Tullingsås, vigdes på lör-
dagen av kontraktsprost
Folke Engström i prost-
gården, Strömsund.

Skolan i Öjarn såld för 20.000
Kommunalfullmäktige i Ström beslöt vid lördagens samman-
träde fastställa köpebrevsavtal med Riksförbundet Unga Ör-
nar gällande försäljning av skolan i Öjam jämte lärarbostad för
en summa av 20.000 kronor. Utan något större knot beslöt man
om ca en kvarts miljon till sanering av Strömsgårdens eko-
nomi. Av detta går staten in med lån och bidrag om 220.000. På

förslag av Per Johansson, Högbynäs, beslöts också att det
ska ingå en kommunal representant i logen Norrskenets eko-
nomiska styrelse. Det blev fullmäktiges ordförande Nils Ström-

gren som för fyra år valdes till detta. Stiftelsen Hyresbostäder
får 20.500 kr för utvändig reparation av fastigheten Uven l i

Ulriksfors. ldrottsplatskommittén ck 50.000 kr i förskott av

kommunala medel på det sökta regleringbidraget. För inköp av

piano till elevhemmet anslogs 3.750 kr. Till Lars Forsberg,
Strömsund, beslöts försälja fastigheten gamla vattenverket
för 20.000 kr. Sv. Skogsarbetarförbundets avd. Bodum-Ström
får l.524 kr, vilket är 6 kr per medlem. Att efterträda Bror Bäck-
man som flyttat från kommunen, valdes till ledamot i nykter-
hetsnämnden Sigvard Mårtensson och till ordförande Ragnar

Granqvist.

Öjarns skola och lärarbostad

Vigde
OlofEskil Strand och Ulla Lilian Nilsson, båda från Alanäset,
vigdes på lördagen av kontraktsprost Folke Engström i prost-
gården, Strömsund.

Strömsundspolisen vill stoppa nattrafik på Storgatan
Landsfiskalen har gjort framställning hos länsstyrelsen om
körförbud för genomfartstrafik mellan kl. 22-05. Klagomålen
är berättigade, och för många har förhållandena varit olidliga,
speciellt under onsdagskvällar och helger, säger landsskal
Gösta Gärdebom. Han påpekar att förbudet inte gäller den

legala trafiken, det är okynneskömingama man vill komma åt.

Säker seger i Ström för ung hotingförare
När distriktets rattmästerskap avgjordes på söndagen i Ström-
sund vann unge Rolf Westerlund eñer en mycket fömämlig
köming. Han distanserade närmaste konkurrenten Rune Unos-
son med l minut och 3/l0 sek. l MK Nord-Jämtens arrang-
emang ställde nio förare upp för DM-titeln och uttagning till
SM nästa helg i Örebro.

Fotboll div. V
Strömsund-Järpen 6-l
Lit-Havsnäs 3-l
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Silverpucken till Leo Mörkerköming i Strömsund

Strömsunds utmärkte ishockeymålvakt Leopold Adolfsson har Ca l50 personer hade samlats vid Strömsvallen på onsdags-

tidigare valts till förra säsongens bäste ishockeyspelare i di- kvällen för att vara med om demonstration av köming i mörker.

striktet och får emottaga ÖP:s och LT:s pris. lnstruktionen sköttes av statspolis. Det blev en fömämlig
uppvisning. som omfattade möte och omköming, visade hur

Rättvis triumflör Faxebygden en människa kan iakttas på olika avstånd i hel- och halvljus,

Täxanlager mg en klar och rättvis gegen när man gästade gav prov på hur ljusa och mörka kläder inverkar. samt vilken

Hammerdal. l sista sekundema av första halvlek sköt C lyde b°1)'d°lSC feexef hal- En feallsïlsk kömlnß- däf mf hög fa"
Turesson ett vackert långskott i krysset. och i andra halvlek fömfsakade Olycka- Val med På Pf°8|'amm°ï- D°1PåkÖfda fö'
ge; sig R0|f Kar|S50n fri och k|ipp;e Oragbar; in ()_2_ remålet var en docka. men det gav en kuslig bild av mörkerdöd-

Dödsfall 2/ l 0 1963

Fru Bengta Norberg, f. Forsberg. Solberg, Hammerdal, har av-

ens sätt att härja. l den följande övningskömingen deltog ett

20-tal bilister.

lidit i en ålder av 52 år. Hon var född i Bonäset. md*
Vår dotter Carina

Hem.äg. Anders Lindberg, Öhn, har avlidit eer en tids sjuk- Eivor och _|an-()|0fWeSrer|nnd

dom, nära 73 år gammal. f_ Hn||¿n

Begravningar
l Ströms gravkapell jordfästes på tisdagen f. sysslomannen S"-ömsundsbo ngr, bo"-ns; ansiktet

Eric Backström. Strömsund. Ofciant var prosten Folke Eng- Ejmonrör Sven Ande,-SS0n_ Sn-ömSun¿_ b|ev i går Skadad i

5"°m- ansiktet av en handborrmaskin av mindre fonnat. Dessbättre

Strömsunds BB den 3 okt. 1963

träffade borren på sidan. varför skadoma blev ringa. Olyckan

Rekordsäsong lör strömsundstennis skedde i kommunalhuset. när Andersson vid borming i en

Tennisklubben har nästan l00 medlemmar, vilket är den hög- stenvägg föll bakåt. Han tappade taget om borren. som då

sta siffra klubben någonsin kunnat registrera. Spelintresset kom farande i riktning mot hans ansikte.

har stegrats, klubbens två välskötta banor har varit utnyttjade

mer än någonsin, och inutna spelavgier är givetvis rekord. Fwebenngnr
Junioremas klubbmästerskap har några matcher kvar, men 30 år fyner 5 (jag änkefrn Mä,-ra |_ys¿n_ Svaningen

klubbmästare är redan Lasse Wickman, med C las-Göran Jo-

hansson och Roland Allberg nännast. Senioremas mästerskap 75 ål' fyllef den 5 ds hem-äå Helmef Lindberg- HaVS"ä5-

är slutspelat, Lundhglm var Suvefångnq utan kgnkuf- Hall ål' Sl|jCåSCI'l 0Ch kOlTl l 8 ål' gammal ÖSIY8 H8VS-

rens. Ture Andersson och Sven Hansson samt Gustaf Ronne- näs- Däf hade han fldlgaff en hemman» 50"' han 8l°fd° sig *W

dal var Sen1ina|isrer_ med och köpte ett jordområde på Stomäsudden l924. Där var
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då bara skog, men han och makan avverkade och bröt mark,

och odlade upp hemmanet.

75 år fyller den 6 ds Mattias Edin, Bredgård. Han har i huvud-

sak ägnat sig åt skogsarbete. l9l l-I 2 var han rallare vid
jämvägsbygget Gällivare-Porjus och 1925 Hällnäs-Stensele.

Strömstinget
l samband med en bilkrock i trakten av Alanäset blev det upp-

täckt, att en bilist från Strömsund medförde l00 kg dynamit i

sin personbil. vilket inte är tillåtet.

Första undersköterskekursen i länet
har avslutats på Solliden. Anna Magnusson, Strömsund, är

en av dem som nu är kompetent att söka undersköterske-

tjänster, så fort sådana kommer att inrättas.

Älgjägare sköt bjöm i Byvattnet
Jaktlaget. som jagar älg på licens på SCAzs marker kring By-

vattnet, sköt på lördagen en bjöm. Leo Jonsson. Harrsjön.

och Daniel Gahlin, Tåsjö, gick ut med hundama. och de spå-

rade upp en bjöm ca två km från Linjeviken. Då Jonsson och

Gahlin kom fram till platsen, där hundama sprang runt en gran

och gav skall, ck de se en bjöm hängande på en gren långt

uppe i en stor gran. Båda jågama lade an och sköt samtidigt på

Fnv. Karl-Erik Lundholm och Gustav Ronnedal bjömen. som föll liksom en skjuten fågel till marken.



Födelsedagar Mannen bakom häggenåsskutans torpedering hette C lyde
50 år fyller den 6 ds Gösta Holmgren, Järvsand. Han är född i Thuresson. Han tillverkade tre av de fyra faxebygdenmålen,
Tåsjö och kom till Järvsand l940. Holmgren är numera fast och Sven Forsberg gjorde Faxebygdens fjärde mål.
anställd vid SCA. 8 vinster, 2 oavgjorda och 8 förluster ger en femteplats i tabellen.

75 lir fyller den 7 da fm ceeilia wikatrdm, f. sandatrdm, maka Må's'°"'““d “M5
till f. faktom Albin Wikström, Strömsund. Hon är född i Tåsjö
men kom i unga år till Lidsjöberg. För omkring 20 år sedan Strömsund bör man sig b." i fyran

. IFK Strömsund klarade skivan på bortaplan, man vann mat-
ynade makama nu Strömsund' chen mot Nälden och dänned div. V Norra Jämtland. Hela 8-I

stod det när spelet blåstes av. Ronald Ragnvaldsson inledde
'Mum ungdom" på strömsgârden målkalaset PG. Gustin och Bo Persson gjorde 2 mål var Olle
De hade hömmmal kallelse" S°m SSU' ABF' 'OCT °°h IFK Olsson och,Jan Olofsson ett vardera och ett mål var självmål.
gjort, för att gemensamt presentera sina program. Dessutom
presenterade strama folkbibliotek sin vetkaamliet. Lamvefka- F°'b°" 4"- V S'“““b°"
lärare Gunnar Höglund presenterade SSU och Bendikt Johans- SITÖNSUHÖ

son ABF. lOGT representerades av riksinstniktör Gunnar Ûffßflal
Nordh, Stockholm. För IFK talade klubbens sekreterare Sven- GåXS_lÖ

lvar Lindfors. Ströms folkbiblioteks föreståndare Sixten Näs- HVSåS

ström sa bl.a. att det var första biblioteket som bildades i Jämt- Nåldß
land, samt läste ett utdrag ur biblioteksstyrelsens första pro- -l5|'P°n
tokoll. Från början finansierades bokinköpen genom hund- Käll
skatt! Nu har man ca 9000 böcker, varav många utländska. UI

Laxsjö
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Landstinget gav Ström gott betyg
Ett soligt och aggsmyckat Strömsund välkomnade årets

landstingsledamöter, när de och landshövding Anders Tottie
med u Margareta mönstrade landstingets anläggningar. Främ-
sta anledningen till att årets landstingsresa hade förlagts till
orten är naturligtvis elevhemmet. l sitt hälsningstal passade

P.M. Jönsson på att även i officiellt sammanhang tacka Rotary
och Lions m.. för de gåvor som redan kommit elevhemmet till
del. Föreståndarinnan Sigrid Luttu bjöd gästema på en smak-
lig lunch från hemmets eget kök. Rektor Sune Johansson be-

rättade, att 85 av gymnasiets l3l elever är inackorderade. Han

omtalade också, att innan gymnasiet fanns i Strömsund, var
Sven-Ivar Lindfors l.h. har besök på kontoret det endast 5 % i denna landsända, som gavs möjlighet till

högre skolutbildning. l dag är den siffran 20 %, samma som

Sffölllßdilllßl' Slllldß 300 |<l|0 kl' 7/10 1963 medeltalet för hela landet. Efter lunchen företog gästema en
till den nyss avslutade klädinsamlingen till lM:s verksamhet. rundtur i Strömsund samt mg sig en fin på sjukgmgan, som

Ûßl hade åvß givilä 300 kfi kllßf. 0Cl1 200 kfhf Övßflåm- under den gångna sommaren renoverats en hel del. Den har
"als till SÜÜCIS l<ViI10fÖl'bUl1d- Dem l'8PP0l1°l'd°S Vid 5001115 bl.a. försetts med lokaler för terapiverksamhet och gymnastik
kyfkllga l(VlIlIl0lÖl'l)l|lldS mÖlC l TUlllllgSåS. HÖgl'I1åSSà l'lÖllS l Samt fån ytterligare åa Våfdp|a[5e|'_

missionshuset, där diakon Henrik Brännström predikade.

nddarall
M°“°"*P'°'““"W“'“'“"'°' F. lambt. lem oldfldmaen, llillaaiid, har avlidit 79 ai gammal.

T'°'S '°gf"å_d'°' '_“d° 35 P°'$°“°' "°”*"“““_*“ d°“ k“"?'S° Han vatsdd i l~lillaaml,datliaii aekaa beddetilla för ett par af
W °'g°”'”"°“°" 5"°'“S}'“d Wfda' °'“ "'_°“°“$'“*'“P°“J°“- sedan, da han flyttade till aldetdamsliemmet i Ttillmgaaa.
Första söndagen var uppglen bara att gå till scoutstugan på
Rotnäset. Organisationema bakom kampanjen för motion ute
i friska luften; locr, MHF, Lidas eldb, lrk, lmamedeta- P-M-JößwniïllllinaßißI<Istins°tß”r°:erinsS°h=P'
m-eningen_ kmomm Reso och scomemm Mct varje sÖmjag Han har valts till ordförande i landstingets förvaltningsutskott
är scomsmgam och ¿e fem kommande gmmema bn, det v¿m¿_ för kommande fyraårsperiod. Jönsson valdes också till leda-
,-mg efter en Smtsjmj bana i ter,-ängen vid Româset Dà kom, mot i både Landstingets centrala lönenämnd och regionsjuk-
mer också n¿gm fmgm- om Sakari namn" att stäms ti" dejta- vårdsnämnden. Han ingår även som ledamot i direktionen för
gama_ Ana sömjagar 5,- scoutstugan öppen, och ojika m.gam_ Ströms sjukstuga tillsammans med Gunhild Karlsson, Svante

saonm- sköter serve,-mgen_ Svensson, Måns Erik Espmark och J .M. Anderzon.

Clyde Thuresson dagens man l Tixan Examina
På en mycket hal, men vårligt grön plan avslutade Faxebygden Maj Reinhammar, Strömsund, har avlagt eerprövning till fil.
i söndags serieharvandet med att besegra Häggenås med 4-l. ämbetsexamen vid Uppsala universitet.
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Yngve Gamlin l I/10 1963 Dödsfall

har invalts i det illustra sällskapet Stadsbudskåren, där han Skogsarb. Reinhold Olofsson, Lillviken, har avlidit endast 38

fått nr I4. Installation går av stapeln i december. år gammal. Han var fast anställd hos SCA. l yngre år sysslade

Nationalmuseet har beställt ett konstverk av Yngve. Han ska han med skidåkning och fotboll, i vilka idrotter han represen-

måla Karl Gerhards porträtt, som ska ingå i serien ”Porträtt av terade Gubbhögen.

beromda svenskar ' F. köpmannnen Ragnar Agelberg, Östersund, har avlidit 75 år

gammal. Han var född i Hälsingland, men kom till Strömsund

Tllklllgllfesl l snnnlsnnd när han var 24 är. Eñer några år öppnade han egen skoaär.

Val del l Bål' föl' leleVelkelS nY3 5l3n0nSb)'S8nall- Del ål denna Senare överläts den på Oscaria, och under 25 år var Agelberg

Wggnad- S0ln l<0lnlnef än lnfynllna aUl°nlïnSnnl°nen fel neml affärsföreståndare. till dess han avgick med pension 1954.

-lälnllnnd Oen dell' nl/ Ångelnlanlnnd- Agelberg var en god sångare och var med i Ströms kyrkokör.

Han sjöng också som solist många gånger i Ströms kyrka. Som

I ung anslöt han sig till Sv. baptistsamfundet, och sitt livsverk

har han utfört inom Strömsunds baptistförsamling, där han

bl.a. var sekreterare, sångare, organist och söndagsskollärare.

Nu får strömsundsboma sova gott om nätterna!
l natt mellan kl. 22 och 05 var det premiär för den nya trak-
given i Strömsund - Storgatans avstängning för genomfarts-

trafik. Det slog väl ut, Storgatan har inte varit så tyst och

fridsam på många år - detta trots att naturligtvis några ungdo-

mar sysslade med okynnesköming tvärs över gatan en stund

före midnatt. En av dem som bor i fastigheten Storgatan 8,

kyrkvaktmästare Per Hoof, säger: "Denna avstängning skulle

ha varit gjord för l0 år sedan! .lag kan inte minnas att det varit
så stilla efter gatan en natt på länge, länge”.

..-..-.

Nya Televerket

USA-gäster imponerade av elevhemmet
De amerikanska skoldirektörer som under tre veckor gästat slfnlnsllnel
länet och tittat på olika skolor, var på fredagen i Strömsund. Den blllsl 5°ln lwllldelnde med en faelwelle På bl'°n l Ulllksfnls-
Ciee,-on pá e|evhemme; var 5|-estånea,-innan Sigrid Lum,_ och vilket ledde till att bron måste stängas för trafik några dagar,

gästerna um-yekte sin sm,-3 beumjmn båee över hemmets Stan- stod åtalad för smitning. Släpvagnen lossnade, och lasten av

dard och dess trevliga utseende. Vissa skollokaler visades läfnbnlkal lläffade fnekvelkel Oen Skadade dena- Tl°l5 den

också, och gästema hade tillfälle att bevista några lektioner. “Ola Skada- 5°nl UPPSIOÖ På bl'°n- f°l'lSnne blllslen Sln läld

Mest imponerade blev de av en gymnastiklektion för ickor “lan nånsyn ll" Öwlga llankanlef- Mannen dönldesnll 30 dags'

med gymnastikdirektör Therese Wetterstam som ledare. Ame- bölel á lo kl-

rikanama besåg även kommunalkontoret och fångvårdsan-

stalten i Ulriksfors. Värdar för deras besök i Strömsund var Födelsedagar

vik. rektor Gunnar Höglund, adjunkt Ivar Sandhill, kommunal- 80 år fyller den I9 ds hem.äg. Emil Sjödin, Strömsund. Han år

kamrer Benil Magnusson och adjunkt Ragnhild .ländel-Johans- född i Ramsele och kom till Strömsund 1913. Sjödin arrenderade

son. ett kronohemman ända tills för ett par år sedan. då han flyttade

till samhället och den egna villa han byggde l959. Skogen har

Ytterligare en bjöm ßlld vid Byvattnet 14/10 1963 varit jubilarens verkligt stora intresse, och varje vinter sedan

Den här gången fick en treårig nalle bita i gräset. De som sköt han var l7 år har han kört timmer, även den senaste vintem.

i lördags var Ragnar Granqvist, Strömsund, Gustaf Jonsson, *

Hoting, och Gösta Sundin, Trångsviken. De tre var på hemväg

från älgjakten, när de upptäckte bjömen på ett kalt berg ca tre

km från jaktlagets koja vid Linjeviken. Fömtom den nalle de

lyckades fälla, fanns där också en stor hona, som dock klarade

sig undan. Laget har licens på två bjömar.
Gymnasiet i Strömsund inköpte den här bjömen till sina biolo-
giska samlingar.

Hetslg debatt i Havsnäs om nâtske i Ursvattnet
Sammanträdet gällde skeförbud i Ursvattnet. och länsstyrel-

sen skall nu avge yttrande i saken. Havsnäs skevårdsförening

å ena sidan och några enskilda fiskerättsinnehavare å andra i

sidan har till länsstyrelsen föreslagit förbud för nätfiske i

Ursvattnet. Fiskevårdsföreningen vill ha förbud för allt fiske l

tiden l l sept.-l 5 nov. varje år några år framåt, men de enskilda i

fiskerättsinnehavama vill ha nätskeförbud i fem år. Emil Sjödin
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Födelsedagar den personen. Framförallt är det inom textilbranschen verk-
50 år fyller den l9 ds fröken Lydia Sjöberg. Risselås. Hon är samheten börjat. DVR-avdelningen i Strömsund har fått
född i Älghallen. handarbetslärarinnan Rebecka Ström som ledare. Varje tisdag.

i första hand fram till jul. samlas ett 20-tal under hennes led-
En krafpigf berusad man råkade fa/la omkull på gafan jag ning. Avdelningen har också tagit upp handikappgymnastik
uranför en gvsremburik, Där låg han när en äldre dam kam på programmet. Efter avslutade övningar med textilvaror sam-
fb)-bi_ Han gpannade gen pmade på mannen_ va;-på han äpp- las man i skolans gymnastiksal och får lära sig många öv-
nade dörren :ill sysremburiken och ropade: - Hallå där.'.1ag ningar. som är nyttiga för stela leder.
vill bara tala om att eran skyltdocka blås! omkull.

Födelsedagar
Dödsfau 91 år fyller den 24 ds änkefru Maria Andersson, f. Olofsson.
}=_ hem_5g_ Q|auS Qjssom Ha,-rsjöm har avjidit 32 år gammar Hon är född i Strömsund. där hon varit bosatt tills för tre år

sedan, varefter hon vårdats på ålderdomshemmet. Hon blev
Ankefru Mia Sjögren, f. Gustafsson. Vågdalen, har avlidit 63 änka 1920 och försörjde sig Sedan som Städerska vw några

ar gammal- Hen Var dener *lll den legendarlske krañkarlen företag i Strömsund. Hon har varit en ivrig Vita bandist och
Ünsraflnnanssen- Före Sln glermal med Üeerg Sjögren nade godtemplare. samt även tillhört Kyrkliga kvinnoförbundet.
hon bl.a. tjänst som kocka på ottningsföreningens båtar. Ef-
ter giem1ålet blev hon bondmora. och arbetade då även som

sömmerska' 50 år fyller den 25 ds hem.äg.
Zakarias Zakrisson. Renån.
Han är född i Äspnäs och flyt-
tade till Finnvattnet som helt
ung tillsammans med föräld-
rama. Zakrisson bodde också
några år i Kronkilen innan han

1942 kom till Renån. Jubilaren
tillhör kyrkofullmäktige samt
är styrelseledamot i skogsar-
betarförbundets avd. Bodum-
Ström.

Mia 5)-Ögren 75 år fyller den 28 ds f. målar-
mästaren Erik Emanuel Eriks-

Begravning”. son. Högbynäs. Han är född i

l Ströms gravkapell jordfastes på lördagen fru Ada Reijto. Havslläs °°h llllhöl' en gem'
Frösön. Officiant var prosten Folke Engström. mal hanlverlmrsläla- där yrke'

har gått i arv från far till söner.

Stödklubb bildad ir Ströms hockey 23/ I 0 I963 '
En supporterklubb för ishockey bildades här om kvällen i

Strömsund. Det är några intresserade som gått samman för att '
hjälpa Strömsunds ishockeylag ekonomiskt. En interimstyrelse
har valts: Torsten Fridell. ordf.. Jonas Ollander. kassör. Harry 5"-5ms|onor fick kårchef
Eriksson. Nils Ollander. Alvar Hillde'n och Bertil Risén. Verk- Lomkåren hade på ;0,SdagSkvä||en årsmöte med Supé på

Samllelen l<°mmer an granskas aV lFKï5 reVlS°rer- een alla Turisthotellet. och ett 50-tal av kårens ll7 medlemmar hade
lnllnlna medel gar °aVl<°rlade llll ldrenernas främjande- mött upp. Sammankomsten inleddes med förhandlingar under

ledning av Anna Hansson. som fungerat som både kårchef
Terapi startad i Ström och kassör under det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ka-
l höst har en terapiverksamhet startats i Strömsund. Bakom r1'n Larsson, kårchef; Linnéa Fridell, v. kårchef; Karin Lövgren.
initiativet står ortens DVR-avdelningen. l första hand syftar sekreterare efter Britta Thelenius som avsagt sig; Anna Hans-
verksamheten till att skapa sysselsättning för handikappade son. kassör; Ebba Risselbom. v. kassör; samt Anna Olofsson.
och pensionärer. Längre fram beräknar man också ha en ut- Mötet gästades av moblottan Margareta Melin och Ulla-Britt
ställning av tillverkade alster. DVR(de vanföraras riksförbund) Hedblad. Östersund. Fm Melin förrättade medaljutdelningz
i Strömsund är en förening som siktar framåt och som kämpar silvennedaljer till Ingeborg Bardosson och Anna-Greta Hans-
för sin sak. De två senaste åren har medlemsantalet vuxit från son och brons till Kristina Edlund, Anita Smedskog, Göhlin
l8 till nännare l40 personer. Meningen är. att medlemmama i lsaksson och Bengta Scherlin samt tioårsnålen till Ruth Eriks-
sina respektive hem ska tillverka saker som ligger väl till förjust son och Ester Persson.
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Vernissage i Strömsund 26/10 I 963 Medaljering
l en lokal i församlingshemmet arrangerar Ströms konstklubb l samband med söndagens högmässa i Ströms kyrka tilldela-
en utställning med fin konst av fem jämtar. För Strömsunds del des skogvaktaren Per Engström. Renån. Patriotiska sällska-

bör det vara särskilt glädjande. då bygdens "egen son" Helge pets guldmedalj av 2:a storleken. Han har en 27-årig tjänst i

Mannerberth konkurrerar med de övriga konstnärema. framlidne disponenten Oscar Carlsson och hans hustrus tjänst.

Kräftor i Faxälven!
De som blev först att konstatera kräftomas förekomst i älven

är systrama Agda Wikström och Karin Schöön. Stamsele. De

fick nämligen häromdagen en medelstor kräfta på ett nät. Kräf-
tan förvarade de till dagen eñer i ett kärl. varpå den åter släpp-

tes på den plats där den fångats.

Dödsfall
Fru Amanda Maria Lövenmark, f. Sundkvist. Östersund. har
avlidit 75 år gammal. Hon var född i Strömsund.

F. vägarb. John Forsén. Strömsund. har avlidit i en ålder av 65

år. Han var född i Fjällsjö. Innan han i början av 40-talet yt-
tade till Strömsund, hade han ett småbruk i Bredkälson. '

*Prosten Folke Engström överlämnar medaljen.

Kyrkofullmäktige
fastställde Ströms kyrkoråds förslag om oförändrad utdebite-
ring för nästa år med l:l5. Då det inom församlingen är en

utbredd begäran om att skogskyrkogården snarast kommer till
användning, beslöt fullmäktige att färdigställandet ska

påskyndas. så att den kan invigas och tas i bmk som umkyrko-
gård.

Vigde
I Ströms kyrka vigdes på söndagen Folke Agnar Stenberg,

Högbynäs. och Anette Persson. Näsviken. Vigseln förrätta-
des av prosten Folke Engström.

Dödsfall l/ll 1963

Ãnkefru Lorentine (Tina) Spjut. f. Hansdotter, Hemmet.
Tullingsås. har avlidit 8l år gammal. Hon härstammar från

Tromsö i Norge. Makama vistades en tid i Brasilien innan de

kom till Sverige och slog sig ner i Ulriksfors. Sedennera bo-

satte de sig i Strömsund. Under många år arbetade fm Spjut

t som kokerska på hotell.

Fr.v. John, Ingeborg, Sixten, Karin, Olga, Lennart, Bengt-
Åke, Vanja, Allan, Henrjv, Gösta, Maj-Britt och Harri' Åläs Sänk" kyfkskne

Kyrkofullmäktige har fastställt nästa års skatt till l :55 per skat-

Födelsedagar tekrona. vilket innebär en sänkning med 20 öre jämfört med

50 år fyller den 30 ds fru Karin Ekström, f. Rösth. Göteborg. ifmafde åf- sme" balasefaf På 292-234 kf-

Hon är född i Strömsund och började tidigt förvärvsarbeta.
Först på hotell och sedan som hembiträde. Vid 20 års ålder Vigde
yttade hon till Göteborg. l Ströms kyrka vigde prosten Folke Engström

på lördagen Sören Lundgren och Ann-Britt Persson, båda från

5"-gm uppvakmrinrikesministem om |,|0c|¿f|-§g,m Frostviken men bmdgummen bördig från Aspnäs.

En femmannadelegation uppvaktar i dag inrikesminister Rune
Johansson i kanslihuset i Stockholm angående kommunblock- Nisse Wilhelmsson triumferade iïullingsås
bildningen. De kommunala representantema kräver att stats- Ströms-kretsen hade inte det bästa fältskyttevädret vid sista

maktema, vid sitt slutliga ställningstagande. följer Ströms kretstävlingen för året. 49 skyttar från kretsens 10 föreningar
kommuns förslag. d.v.s. att även Hammerdal, Tåsjö och Fjäll- deltog. Nisse Wilhelmsson, Örebro, tidigare drivkrañ inom

sjö kommuner samt Laxsjö församling skall ingå. Till skillnad Strömsunds skyttegille visade att han håller fin fältskyttefonn
mot länsstyrelsens förslag. där bara Ström och Frostviken in- och vann F5 före Ragnar Jonsson. Bruno Jonsson blev tvåa i

går. I delegationen deltar P.M. Jönsson.Ni|s Strömgren. Bertil F4. Alltid säkre Sven-Olov Sennvall säkrade kretsens enda

Magnusson och Alvar Jonsson samt Thure Brandt. Laxviken. klassegeri F2.
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Vigde När Storgatan asfalterades sträckte sig förutseendet inte så
l Ströms kyrka vigde prosten Folke Engström långt hos den tidens styrande, att man tänkte på att dagvattnet
på fredagen Alf Svensson, Renån. och Kerstin Kämlund. måste avledas i särskilda ledningar. Man räknade då med att
Kärrnäset. de avloppsledningar som fanns för kloakvattnet även skulle
*W W' kunna svälja dagvattnet. Det har sedennera visat sig. att vid

en häftig regnskur, så har vattnet från kloakledningama
svämmat upp i källarvåningama i ett stort antal fastigheter. Ny
asfaltering på den sträcka som nu bryts upp kommer inte att
ske förrän kommande höst.

Födelsedagar
94 år fyller den 8 ds Kristina Andersson. f. Hansdotter, Hem-
met, Tullingsås. Hon är född i Öjam. Medan bamen var små

emigrerade maken till Amerika, och i början på 20-talet följde
hon och bamen eñer. När hon återvände till Sverige l933 slog
hon sig åter ner i Öjam, och vistades där tills hon kom till
Hemmet. Fru Andersson har alla sina bam i USA, och står i

ständig förbindelse med dem genom brevskrivning.

Brudparet Kerstin och AlfSvensson. Tärna Karin Kärnlund

Lyckad strömsundsgiv
Det blev en klar framgång för dubbelhelgens "Håll-i-gång" i

Strömsgården, såväl arrangörsmässigt som publikt. På freda-
gen spelade Affe Lindbjörks modemt och Egon Wesséns kultis
inför drygt 400 personer. Över 350 personer kom även på lör-
dagskvällen, när Wesséns spelade gammalt och Åke Karls-
sons svarade för de modema tongångama. Fönitom dans bjöds
det på nonstop-lm i Sagas biolokal dryga två timmar varje
kväll. Kapellmästare Egon Wessén är den som håller i trådama
i Strömsgårdens nya giv. l våras blev han ordförande i logen
Norrskenet som äger och driver Strömsgården. Har man ett så

stort, modemt och trevligt nöjespalats ska det utnyttjas. me-
nar Wessén. Första helgen gav ett gott ekonomiskt resultat
och lovar mera. lnte bara godtemplama kunde notera ekono-
misk framgång. lFK:s ishockeysektion blev inbjudna att ordna
en tombola för att tjäna ihop till nya dräkter. Krisrina Andersson

Födelsedagar
Födelsedagar 5/ll l963 snå H d nd E -kn
80 år fyller i dag fru lngeborg Kristina Strömstedt, f. Sund- 'in -çfïlir 5:" H sh; und;
kvist, Tåsjö. Hon är född i Havsnäs. mángï år im: by::nadsarbe_

50 år fyller den 6 ds småbr. OlofKock, Ulriksfors. Han är född lare. med avbrott för några år
på den gård där han bor, vilket är ett av de äldsta hemmanen på då han arbetade vid sågen i

orten. Han är anställd vid Faxälvens regleringsföretag. Näsviken. Under de åren var
han med i styrelsen för fack-

Sällsynt gäst i Tâxan föfefïlllgen- I )'"gf°_ ål' Sysslade
En svan simmar omkring i Faxälven nedströms Stamselebron. han l “S5 må" med 'd"°“~ fmm'
Anders Eriksson säger att de senaste 40 åren är det mycket mmm f°lb°"- Han är ffmfa'
ovanligt att byn hañ besök av svanar. rande mY°k°l ÜÜTOÜSÜUWCSSC'

rad, och saknas sällan på is-

Strömsund lägger dagvattenledning för 70.000 kr hockey' och f°tb°"Smatch°ma
Trafikproblemen längs Storgatan kommer en tid framåt att bli ' Tunmgsås och Strömsund' er
värre än någonsin. Orsak: Nedläggning av särskild dagvatten-
avloppsledning pågår. Från Strömsvägen-Myrgatan till Begravningar
Vattudalen läggs cirka 700 meter ledning, inkl. sidoledningar. l Alanäs kyrka jordfästes på söndagen änkefru Charlotta
Kostnaden belöper sig till mellan 65-70.000 kr. Det har aldrig Eufrosyne Eriksson, Alanäset. Ofciant var kyrkoherde Bertil
tidigare funnits något dagvattenavlopp i centrala Strömsund. Wiklund.
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Konsumiiaien i Äspnäs iaggs ner iocr-iwaii
På grund av svikande kundunderlag i byama blir Ströms Vid logen Norrskenets ungdomsgiv igår hade 200 ungdomar

konsumentfórenings butik i Äspnäs en av dem som måste samlats i Strömsgården. Bl.a. var det frågesport om alkohol-

läggas ner. lngen varubuss kommer att sättas in. utan från frågor. Fyra lag tävlade, och de hade goda kunskaper i ämnet.

månadsskiftet får byns kunder i stället möjlighet att handla på Bästi ågesporten blev realskolan med 41 poäng. Bjöm Brors-

rekvisition två dagar i veckan. Dessa varor expedieras från son, Urban Olofsson, Sven Simonson, Hasse Ollander och

varuhallen i Strömsund med bil. Jan-Ove Järrhed ingick i det vinnande laget.

Blommande rosenbuske Födelsedagar

har fru Lydia Nilsson. Näsviken. Trots snö och kyla kunde 80 år fyller den l6 ds f. lantbr. OlofJonsson, Hammerdal. Han

hon plocka in en bukett fräscha fina rosor på söndagen den l0 är född i Bredgård men växte upp i Öjam. Senare yttade han

ds. till Kärmäset, och till Hammerdal kom han för ca 50 år sedan.

Skolrykten - men inget känt om spritfester
Att en 21-årig elev vid gymnasiet i Strömsund förra året över-
låtit en aska sprit till en 18-årig kamrat, har föranlett en tid-
ning att basunera ut att det förekommer langning och omfat-
tande spritfester vid gymnasiet i Strömsund. Både langningen
och supandet bland gymnasistema är något som såväl polis,
lärare som elevema själva står främmande för. Att 21-åringen
tillhandahållit sprit har lett till att han kommer att åtalas, men

inte för langning utan för överlåtande av sprit till minderårig.
Det som uppdagade överlåtelsen var att 18-åringen i spritpå-
verkat tillstånd körde bil, med en vurpa som följd. 2 l -åringen

vidhåller inför polisen att detta är den enda överlåtelse han

gjort, och polisens utredning har heller inte visat på någon

mer spritöverlåtelse bland gymnasieelevema. Landsfiskal
Gösta Gärdeborn tycker att det över huvud taget är en städad

Lydia NÜ550" och fin ungdom i Strömsund.

TJWÜ-'ßkarellngan blev Vlnrernaen Tvivel på mekanisering under skogsexkursion
"slnra TJUV5l°arSlln8an”- MK Nerdlanlrens 23 mll långa T' Kan bondeskogsbruket rationaliseras genom mekanisering så

raVlln8 för bllar- blev rena rama llvlnlemallenll- Dels Slröks skall man göra det. var temat i en diskussion i Strömsund eñer
den sträcka som gett tävlingen namnet, och dels vräkte det en skogsexkursiont De esta Skogsägarna var docktveksamma

före een Under ralfllnßen ned en massa Snö 5°rrl ersakade en till om de mindre skogsbruken kunde bära kostnadema. Ett
hel del besvär. Första slingan eer starten vid BP i Strömsund ston tmkm,ekipage_ som kostat 7()_0()0 k;__ färevisadü An-

Var fur °en rernr l-°raS- De företa l 5Parel ek agera Plegbll ders Sundin, Bredkälen, har varit maskinhållare och tycker det

lange de Srlöbernangda 5Peelal5lraek°rrla- Sa del Var Svan att är för kostsamt. Exkursionen hade förlagts till ett område vid
fa UPP naßen farr för dem- Föreï Var Sa ïungï- an förarna nade Öhnsundet på Erik Jamtes skogsmarker. Ett 25-tal skogsägare
svårt att få bilama att ta styming. En förare fastnade på hade infunnit sig
sträckan. Sedan de kommit loss fick kartläsaren krypa in i ba-

gageutrymmet för att de skulle få tyngd över bakhjulen. Han

låg där resten av sträckan fram till tidskontrollen. Första slingan Telemrbllndeis “delning l S"öms"“d_-lllbller"
bad ba - d h avslutad m d ett varv - en ms tan_ Det har förutit drygt 25 årsedan Teleförbundets fackliga avd.

e r_|a eoc es e i g gropu _ _

tatt, Strömsuna Andra slingan gick norrut mot Lövberga och 76 bildades. ldec. l937 kallade de fackliga kamratema i Öster-

vidare väster om Ftåsjön Sedan längs Vatmaaten mot Sn_Öm_ sundtill möte, för att få till en facklig organisation i Strömsund

sund och målet. vid Likuiien var en miig speciaisnacka inlagd. “ll Slll” >'ll°°Sl"Ö'l°'- D” “ll lll-a~ llållgl °“l““' “led '“l lll'
Bantaggare var Ingvar Emttsson från Strömsuna måltidsrastema, så fönitom att välja styrelse, beslöt man på

första mötet uppvakta arbetsgivaren med en skrivelse, där man

begärde att få en timma per dag för måltidsrast. Vilket svar man

Dlllllllllll l3/ l l l963 fick på framställningen år inte att finna i den gulnade
_ _ 8

Jöns Jönsson, Strömsund, har avlidit 79 år gammal. Han var pt.otako||Sb0kea_ vid nästa möta agnade man sig at ot.gatttSa_

ladd l Gllalllläselj Öllll° °°ll b°dd° på lflllfa plalsel l Sllöm toriska frågor, bl.a. fastställdes kontingenten till 1,50 kr per
innan han för ett tiotal år sedan bosatte sig i Strömsund. Jöns- vecka_ Mötet beslöt ocksa att man Skane vötasamt begära

s°ll albelalle l yllgle ål 5°lll slellalbelale' hos linjeingenjören i Östersund, att arbetslaget i Strömsund
blev bättre ihågkommet vid uttagning till kurser som bekosta-

Födelsedagar des av televerket. Nästan vid alla möten som hölls de första tio

50 år fyller den l4 ds snickaren Lalle Svensson. Strömsund. åren, har någon skrivelse avgått till någon instans vid telever-

Svensson bodde en tid i Sveg innan han för några år sedan ket, med begäran om någon bättring för de anställda. Till och

återkom till födelsebygden. l unga år ägnade han sig åt idrott. med måste man göra en vördsam anhållan att få en vattenklo-

främst fotboll. sett i stationsbyggnaden i Strömsund. Den måste t.o.m. göras
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era gånger, innan någon ändring kom till stånd. Men avdel- Fullmäktige: Tingvallaprojektet livligt debatterat
ningens medlemmar höll sig väl framme och bevakade sina Stiftelsen Hyresbostäders anhållan, om Ströms fiillmäktiges med-
intressen. På ett möte i maj 1946 blev det en livlig diskussion givande till fortsatt projektering av erfainiljshus på tingvalla-
dåGustav Wikström väckte frågan, att televerket borde ordna området, utlöste en livlig debatt vid lördagens sammanträde.
ett lunchnim åt dem. l940 blev städerskan Astrid Karlsson, Enligt förslaget, som kommunalnämnden tillstyrkt, skall det bli
Näsviken, avdelningens första kvinnliga medlem. l dec. l960 tre huskroppar med sammanlagt 60 lägenheter till en beräknad
skedde en stor tilldragelse i avdelningens historia. Då hade kostnad av 2.450.000 kr. Fullmäktige beslöt med undantag för
man skaffat sig en fana, och naturligtvis skedde invigningen några få röster, att bevilja stiftelsen rätt till projektering.
av den med en stor fest. HSB i Strömsund erhöll sitt begärda saneringsbidrag på 50.000

kr, att användas för förvärv av hela kvarteret Björken. Fönit-
sättningen är att man också erhåller motsvarande belopp av
andra intresserade, för uppförande av ett fyravåningshus pa-
rallellt med Bredgårdsgatan. 1962 kostnadsberåknades huset
till 2.388.000 kr. Fullmäktige satt ett förbehåll för bidraget. Den
s.k. Engströmsfastigheten skulle rivas, och Amaliagatan mel-
lan Bredgårdsgatan och Besvärsgatan skulle läggas om enligt
gällande stadsplari. Det beslöts också att kommunalnämnden
snarast möjligt i egen regi ska uppföra 6-7 egnahemsvillor i kv.
Oxen. Fastighetema beräknas inkl. tomt kosta 70.000 kr per
styck.

Qorvänortstrâ i Strömsund
Strömsunds arbetarkommun hade på lördagen inbjudit

'ftsmd Karlsson Gusmv Mkstmm arbetarkommunema i Fjällsjö kommun till en vänortsträff i
Vid jubileumsfesten påGrand hotell hälsade föreningens ord- Stt.Ömsga,¿en_ Det at. ßrsta gangen ett sat-tant utbyte skett
förande Harald Telenius välkommen och hade glädjen att i menan dessa organisationer över |ansgt.ansen, een mb]-nd_

feslsale" se "ågm av de Yktad° Pl°“jåf°ma i Samla ”763a“"- ningen hade hörsammats av ett stort antal från både Backe
Bl-*L Karl Banhelswnf "Ume" i Järpen- °°h Pelle E"i°55°"- och Vängelsby. Logelokalen vari det nännaste fullsatt då ordf.
Ösæfsund- De" föfsmåmlldc var °fdR5'a"d° i aVd°|“l"8°“5 Alvar Jonsson hälsade välkommen. Sedan P.M. Jönsson in-
första styrelse. Andra närvarande: Valdemar Wikström, Folke fetmerat om Strömsbygden een Katt Anaetssent Vangejsbyt

Cedemföm- Hfmld T°l°"i“$~ Mal" J°h3“55°"~ Anders O|°f$° skildrat Fjällsjö, så visste man det mesta om de båda kommu-
50"- Ådefs Lmde- F°"<e Hedsïföm- Rgaf J°ha"55°“ °°h nema. Strömsundsboma verkade inte fästa sig så mycket vid
Rune Magnusson. Som representant för Strömsunds en |ansgt.ans_ Ångennan|anmngat.na vme inte nktigtde|aden
"telefonissor” märktes Ann-Mari Wiklund, och från Vilhelm- nnnfattmngen, sa ae var inte betedna na att nytta tansgransent
ina hade Anna-Greta Nonnan kommit. Nuvarande styrelse var men man vme gama leva t een samja med grannen i Västen
på plats med bl.a. Kurt Karlström och Alvar Löwenberg.

Födelsedagar
Motiorisvinnare 18/I l l963 . . .
Gudrun Strömstedt y Ösmsund_Smckh°|m' 50 år fyllerden 22 ds anl.arb. Nils-Enc Blomkvist, Strömsund.

var första priset i naltåvlingen i höstens motionskampanj i
S;;¿5mgund_ Strömsund slog Boston i Fyrvalla-premiären 22/ l l 1963

Gårdagens ishockeypremiär mellan hemmalaget Boston och
Dusan IFK Strömsund blev ingen stor match. Strömsund vann med

F. iiemag. Niis oiofsson, vedjeori. har aviidi: i en sider av se 7-3- Målßöm fö' 5"°"“““d= B°SS° P°fSS°“- Biöm I-udi
år. Den senaste tiden vårdades han på Hemmet i Tullingsås. °°h Clyde Th“'°ss°" i andra P°ri°d°"' Ove Hedlund' Sture

Andersson, Jan-Erik Eriksson, samt ännu ett av Bjöm Lundin
i tredje perioden.

Besmnier
l Alanäs kyrka jordfästes på söndagen Jöns Valfrid Holmgren,
Häggenås, tidigare bosatt i Jårvsand. Oñïciant var kyrkoherde
Bertil Wiklund.

USA:s president John F. Kennedy mördades

Medaljör
Strömsund; Rglgfy hgf yfkggggntgfing Yngvê Hâllbßfg, SIIÖITISUIIÖ, SOH1 ål' l8l'ldSSl(8l l SIYÖIHS dl-
för gymnasistema i sista ring. Ett visst antal elever bjuds in till Slfíki. har lilldßlß gllldldljßll "För mCdb0fg0l'|i8 511j5-IISI",

sammankomstema där vederbörande rotarian orienterar om femíß Sl0flCk0n-
sitt yrke och vilka utbildningsmöjligheter som finns. Given
uppskattas mycket av gymnasistema. På senaste mötet läm- Dödsfall
nadesinfomiation av fängelsepersonal, kominunalkarnrer, tand- Karl Funseth, Östersund, har hastigt avlidit 69 år gammal.
läkare och folkskollärare. De får också veta en rotaryklubbs Funseth var född i Ström, där han var bosatt tills han blev
uppgift och arbete, och för den infonnationen svarade denna änkeman 1947. Under sin tid i Ström var han starkt intresserad
gång kamrer Rune Ulin. av arbetarrörelsen och kooperationen.
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Födelsedagar
50 år fyller den 26 ds ban-

reparatör Torsten Hellsén.
Strömsund. Han är född i i

Ulriksfors. Tidigt trädde !

jubilaren i tjänst hos SJ. i

Han har tidigare förutom i Å

Ulriksfors även bott i

Tännviken och Bollsta-
bruk. innan han inneva-
rande år yttade till Ström-

sund.

Vigde
l Ströms prästgård vigdes på lördagen Karl Georg Näsström

och Märta Vivianne Johansson. båda från Ringvattnet. Vig-
seln förrättades av prosten Folke Engström.

Strömsundsfru har frufridag att fordra 25/I l 1963

Makan till den mest jäktade mannen i Strömsund fick på fru-

fridagen vara tacksam. att maken var hemma och åt på samma

tid som den övriga familjen. Fru Svea Hjeltman hör nämligen

till dem som inte fick någon fri söndag. Men så är hon också

gift med Even Hjeltman. skridskosportens allt i allo i Ström-

sund. Han befann sig på skrinnarovalen på Strömsvallen till-
sammans med OS-damskrinnama. medan frun stod vid spisen

som vanligt och klarade middagen. “Jag är tacksam att min

make kom hem och delade måltiden med oss. lnte ens detta har

hänt så ofta under den senaste tiden. Men jag delar hans

intresse för skridskosporten. och då är det inte så svårt att

avstå från frufridagen“. säger fru Hjeltman.

Samkväm med konsumpersonalfrm. makarna Ever! och

Svea Hjelrman. Kurt Jonsson och Enar Jonasson

IFK Strömsund tar emot Strömsvallen
Efter en livlig diskussion vid årsmötet beslöt IFK. med l2 rös-

diplom för sitt goda arbete med byggandet av IP. Det beslöts

att ungdomar under l5 år. som är medlemmar i föreningen.

skall ha fri entré till alla idrottstävlingar. Parentation hölls över

tre bortgångna medlemmar: P.W. Ohlsson som varit med och

bildat föreningen. Einar Paulsson (Stavre-Pålle) och Anders

Wågberg.
Det gångna verksamhetsåret har för IFK varit framgångsrikt
inom vissa idrotter. Två svenska mästerskap i gång. en andra-

plats i herramas skridsko-SM. arrangerande av skridsko-
landskamp för damer mot Polen. serieseger i fotboll och andra-

plats i ishockeytrean är några av framgångama.

I-ödtk
Vår dotter Lena

Ruth och Karl-Gunnar Edsvik
f. Grundström

Strömsunds BB den 25 nov. l963

Dödsfall
F. hem.äg. Anders Magnus Olofsson. Strömsund. har avlidit
83 år gammal. Han var född i Vedjeön. 1905 reste han till USA

där han prövade på olika yrken. bl.a. byggnads-. väg- och

jordbruksarbete. Efter åtta år i Statema återvände han till
Vedjeön. där han gifte sig och bosatte sig på sin hustrus fä-

demegård. Olofsson kom för omkring tio år sedan till Ström-

sund.

Under fimiabeteckningen

CITY Frisersalong
öppnar jag i Strömsund

måndagen den 2 dec. 1963 herrfrisering i f.d.
HOFVERBERGS FRISERSALONGS lokaler

Det skall bli min strävan att utföra kvalitetsarbeten och

hälsar nya och gamla kunder välkomna.
John-Assar Persson

llma
7-"-22:-:
8 ...lillan13”---~“'f|¿_,:,"!n'

Art:

Ruggigt slagsmål ck epilog vid strömstinget

ter mot 9. att ta hand om idrottsplatsen. Beslutet innebär att Det blev en lång dag för häradsrätten innan klarhet vunnits i

föreningen anammar Ströms kommunalfíillmäktiges erbjudande alla invecklade brottsmål. Ett gällde slagsmål vid en dans i

om att sätta tre ledamöter till en femmannakommitté. Valet föll Tullingsås. där smockoma inte bara hängde i luften. utan gavs

på .lohn Anderzon. Harry Eriksson och Alvar Hilldén. Fullmäk- med sådant eftertryck. att den som träffades mest hängde för-

tige hade tidigare valt sina representanter. Viktor Andersson svarslös på ett staket och fördes sedan till sjukstugan i Ström-

och Måns-Erik Espmark. Det bestämdes att IFK sköter idrotts- sund. Två strömsundsbor. en yngling och en person i 40-

platsen endast under förutsättning att Ströms kommun. enligt årsåldem. hade av allt att döma tagit ordningsmaktens jobb i

givet löfte. står för kostnadema för Strömsvallens skötsel och sina egna händer. och stod därför åtalade för misshandel. Den

underhåll. John Anderzon och Hany Eriksson fick föreningens misshandlade var från Laxsjö. och då han kom till dansen och
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skulle lösa in sig, befann han sig vara utan pengar. Han lånade

då en biljett av en flicka, för att gå in och låna pengar av några
kamrater. Tillbaka ute igen blev han antastad med skällsord av
en yngling, att han var snål och inte hade för avsikt att lösa
biljett. Detta var en tillräcklig anledning till ett ordentligt slags-

mål i gammal god stil. Den yngre av de åtalade erkände två
”dåliga” slag, men den äldre nekade bestämt till att han utdelat
knytnävsslag med vett och vilja. Möjligen hade han träffat
någon då han höll på att värma sig själv i stridens hetta. Två
vittnen som hördes bekräftade dock att de sett knytnävsslag
utdelas. Den ene tog även ed på, att han sett 40-åringen utdela
slag mot laxsjöbon i ett skede när denne var så omtöcknad, att
han inte ens kunde hålla sig på benen. Åklagaren beklagade i
sin slutplädering att misshandel av detta slag förekom i vårt
upplysta samhälle. Den äldre mannen dömdes till 70 x 6 kr. Han
hade även gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik och smit-
ning från olycksplats. Den yngre fick böta 40 x 10 kr.

Dödsfall
Ãnkefru Johanna Elisabet Westman, Muråsen. har avlidit 69
år gammal. Hon var född i Helgum. Efter sitt giennål med
framlidne kronotorparen Johan Westman kom makarna till
Ström l9l4 och arrenderade ett kronotorp i Muråsen. Vid över-
tagandet var marken obniten, men makama skaffade odlings-
bar mark och djur på hemmanet.

Strömsund hämtade in Boston-ledning
Onsdagens premiämiatch på Strömsvallen blev en spännande
uppgörelse inför ca 200 personer. Resultat 4-4 (0-2, l- l , 3-l ).

Först eñer halva matchen, när Boston ledde med 3-0, kom
Strömsunds målskyttar i gång. C lyde Thuresson gjorde målet
i andra perioden, och i tredje nätade Bjöm Lundin, Peter Wik-
ström och RolfCarlsson.

Dödsfall
F. bokhandlaren Karin Ring,
Strömsund, har avlidit i en

ålder av 75 år. Redan i sin
ungdom övertog hon till-
sammans med en syster
Nordfors bokhandel i Ström-
sund, som hon drev tills för
något år sedan. Vid sidan av
sin affärsverksamhet ver-
kade hon inom lottarörelsen
och husmodersföreningen.
l den sistnämnda var hon
revisor i 25 år.

Advent 2/ I 2 l 963
l Ströms kyrka var det vid första adventssöndagen lika fullsatt
som det bnikar vara på juldagsmorgonen. Adventshögtiden
fick en extra högtidlig prägel genom att det även förekom me-
daljutdelning i kyrkan. Ströms kyrkokör, under ledning av Gus-
taf Bergvall och med kantor Nils Håkansson vid orgeln, in-
ledde med ”Hosianna” och senare framförde de "Advent”.
Predikan hölls av prosten Folke Engström. Nämnda medaljut-
delning gällde kyrkokörens medlemmar Vera Tejbo, Ingegerd
Jonsson och Jöns Abrahamsson, som fick motta Svenska kör-
förbundets förtjänstmedalj.

l Hillsands kapell predikade komminister Bengt-Erik Berglund.
Efter kyrkkaffet fick man lyssna till en intressant skildring av
komminister Berglund, som berättade om sina intryck från en

resa i Mellanöstem.
lAlanäs kyrka hölls predikan av kyrkoherde Bertil Wiklund.
Det förekom även solosång av lnga Sundeman, som också
sjöng duett med kantor Anders Tåqvist.

àrömsund vann lätt mot Nälden
Det blev som väntat kattens lek med råttan i Nälden. Ström-
sund kunde i stort sett promenera hem segem med siffroma
l l-3. För målkalaset svarade många: Bjöm Lundin 3, Jan-Erik
Eriksson 2, Ove Hedlund, Bosse Persson, RolfCarlsson, Sture

Andersson, Leif Oskarsson och Clyde Thuresson ett var.

Förtjinstlnllrke
för prick'i köming har lokförare Harry Forsberg, Strömsund,
erhållit av Motormännens riksförbund.

Lokjörare Harry Forsberg

Födelsedagar
85 år fyller den 9 ds f. skräddaren Jonas Olsén. Risnäset,
Äspnäs. Han är född i Öjam. Utom sitt egentliga yrke har han
även skön poststationen i Äspnäs, och fortfarande hjälper
han till med denna när det behövs. Han tillhör ladela-
församlingen.

Skräddaren Jonas Olsén, här som

posrslationsjöreståndare
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Begravningar Julskyltning med Iuciatåg
l Ströms gravkapell jordfástes på måndagen änkefru Anna Eli- Söndagens julskyltning i Strömsund blev ur publiksynpunkt
sabet Hedberg, Lövberga. Ofcianten var komminister Bengt- succé. Mycket uppskattade inslag blev luciatåget och den
Erik Berglund. julmarknad som Lions ordnat utanför Strömsgården.

Vigde Tusentals personer såg strömsundslucia
l Ströms prostgård vigdes på onsdagen den 4 ds Per Tage Slfömsllnd k°l'ad° Slll egen l-Ucla På Söndagen- Det bölïladf
Eliasson, Grelsgård, och Karin Gustafsson, Hösjöberg. Vig- 5°m Vallllgl med l-U°l'låg 8°ll°m Samllällel- däf lÛÛ0'lal5 Pef'
Se|tö,-rättare var kontraktsprost Ft,|ke Engsttöt-n_ soner var ute och vinkade och hurrade där tåget drog fram.

Saga-biografen. där det var ordnat med soare' i samband med
Fame kröningen. var till trängsel fylld. Färden för ljusdrottningen

Vår son Niklas och hennes tämor företogs i skrindor efter häst. Till soarén
Hem och Sven Ericson hälsade folkskollärare Jan Backman välkommen och erinrade
f_ Husso om att det var Lions C lub. läroverkets elevråd och Rädda bar-

Strömsunds BB den 4 dec_ 1963 nen som stod bakom arrangemangen. och att behållningen
gick till behövande bam. Läroverkets ickkör framträdde un-
der ledning av Nils Håkansson. Sedan ck man lyssna till ettFödelsedagar 9/121963 cketu Skam! . . _ . ..

_. pranosolo av Chnster Mild, elev vid laro-
85 år fyllerldag fru lngeborg Engstrom' f' Sundqvlshoster' ve)iket. Dpšnned var man framme vid krönin en av årets- .. 8
Sund' änka enar f' Skogsmspekmm Olof Engstrom' Hon är Strömsunds-Lucia. 18-årigaAnn-Catrin Lindborg vid Ström-
g:då)Et;l:Ä:í?H¶.');:ï(3$a bodde en del år l Strömsund innan sunds läroverk. Rektor Sune Johansson höll talet till Lucian

och förrättade kröningen. Som tecken på sin värdighet ck
hon motta ett vackert halssmycke, som skänkts av arrangör-
ema.

Dödsfall
Bilförsäljare Erik Höglund. Strömsund. avled den 8 ds 59 år
gammal. Han var hälsing till börden. l94l kom han till Ström-
sund. Där drev han bilverkstad i många år innan han blev
bilförsäljare.

Hem.äg. Anders Nordlund, Strand, avled den l0 ds nära 78 år
gammal. Han var född i Klövsand. och han brukade sin fäder-
negård i den orten till för omkring åtta år sedan. då han sålde
och köpte sig ett ställe i Strand. Många fosterbam ck ett gott
hem hos honom. lnnan mejerileveransema av mjölk blev all-
männa brukade han sälja gårdens produkter i Strömsund. Dit
cyklade han varje lördag alla årstider.

Ingeborg Engström
l . e _ . _ _ .

Dödsfall
F. anläggningsarbetaren .lohan Mikael Sundin, Havsnäs, har
avlidit 63 år gammal.

Bosse ett av våra sprinteress
Det blev jämtar i topp på sprinterdistansen 500 meter vid
olympiatesten på skridsko i Uppsala i helgen. Heike Hedlund
vann på lördagen och Bo Ollander blev fyra. På söndagen var
det Bosses tur att triumfera. Han klockades för 43,7.

Födelsedagar
85 år fyller den l0 ds f. hem.äg. Erik Andreas Eriksson, Löv-
berga. Han är född i Rossön. men familjen kom till Lövberga i
slutet av 20-talet.

Ishockey
Div. lll
Strömsund-Sveg l-4
Div. lV 1
Tullingsås-Junsele 5-9 Anders Nordlund med damsällskap

68



Födelsedagar Minnesrik dag när domsagans strömsundslokaler invigdes
50 år fyller den l3 ds fru Erika Sjöberg, f. Andrée, maka till Den ll december var en stor dag för Jämtlands norra dom-
bussägare Elof Sjöberg, Öjam. Hon är född i Öjam som den sagas tingslag. Det var för det första invigningsfest för den
yngsta av l2 syskon. l unga år gifte hon sig och blev bosatt i nya möbleringen i Strömsunds tingshus, och vidare fick förre
Älghallen. l början av 50-talet byggde de en fastighet i Öjam. landsfiskalen Yngve Hallberg motta medaljen för medborger-
Hon har sedan några år förestått posten i Öjam. lig förtjänst, femte storleken, för sin långvariga gäming som

'321,3..

'-6;'~"'

'>

--

a

1-2-

Erika Sjöberg

tingsvärd. Häradsdomare Andreas Andersson lämnade nämn-
den eer 42 år, och blev också mycket hjärtligt avtackad. Di-
rektör Folke Rudén, Sv. kontorsmöbler, tackade för det goda
samarbetet med domsagan, och som synligt bevis på upp-
skattningen överlämnade han som gåva en tings-
ordförandeklubba till tingshuset.

Dödsfall
Änkefru Anna Larsson, Vedjeön, har avlidit 84 år gammal. Hon
var född i Vedjeön och flyttade till Draganäs l90l i samband
med sitt giñemiål med Alfred Larsson.

Strömsund vann stort i Stugun
med siffroma 7-2. Målgörare för Strömsund: Anders Eriksson
5, Bjöm Lundin l, .Ian Erik Eriksson l.

Födelsedagar
Rånjnr nas” ti" döds Iz/|2 1963 80 år fyller den 20 ds f. fastighetsägaren Jöns_Svedberg, Näs-
Fabnkö, Sten Alvebo, Långöny |anna¿e polisen Swan han sen viken. Han är född i Bonäset, där han från sina bamdomsår

en radjurkampa för livat i det kaiia varma: mannar Langön pa °°h *i"S han “af 30 åf afbeïdï h°S Si" faf På d°"“°S '?8°'-
Näsvikssidan av Ströms vattudal. Att rådjuret sökt sig mot bruk- Däfeñef ynade han "ll A5P"_å_s~_dàr harlköpte °"J°rd'
människoboningar efter att ha jagats av hundar tar man för bruk. 1923 yttade han med sin familj till Näsviken. Svedberg
given Frågan är om hunclama jagat djuret ända ut 5 Vanna har även en tid tillverkat cementtegel, som han uppförde ladu-
Inom nonsen är man Rngrymmad nå de nunnägare som låter gårdar av på ett ertal platser i kommunen. Då han var 70 år

sina hundar springa lösa trots att det är lag på att hålla dem i såg man honom ofta i färd med handlastning av grus i grus-
ban¿_ gropar. Bland samhällets gammaldansare har han tillhört de

Födelsedagar

skickligaste.

50 år fyller den l4 ds l :e telereparatör Anders Backlund, Ström- u°"s °"d'""' t°mt°s°':Vi°°
sund. Han är född i Vågdalen och kom till Strömsund l927. S"'Öm5U"d5b°ma behov" bam "nga Ü" Telel/efkel Och be'
som ung arbetade han i skogen och VM Sj |932 ck han gära attfåbli kopplad till “.lultomten”. Sedan kommer en tomte

aiamanataiining vid i 5 och biav kvar :iii 1935, då han ak hßm °°h dlfuf klvvf-
anställning vid Televerket som linjearbetare. l950 blev han
reparatör och 1962 förste reparatör. Under den tid han till- Dödsflll
hörde telearbetareförbundets avdelning i Strömsund satt han lSk M8IISSOn. Stfömwd. avled På 0l1Sdg6I1 dß 13 ÖS 51 år
många år i styrelsen. gammal. Han var född i Åspnäs. I937 kom han till Strömsund

Anders Backlund

och övertog en droskrörelse. Under krigsåren var det många
gånger både besvärligt och äventyrligt att vara bilförare. Ota-
liga var också de resor då Mattsson fick krångla både med
gengasaggregatet och bilen under kristiden. l956 överlät han
sin droskrörelse och började med en bensinstation, som han
drev i fyra år. Hans främsta hobby var skytte och många är de
priser som pryder hemmet.

Saga Strömsund

Annandagjul kl. l8.00 och 2l .OO

Tredjedag jul kl. 19.30 - Bamförbj.
Sandrew-produktionen

Prins Hatt under jorden
en erotiskt laddad berättelse i modem storstadsmiljö med

Jan Malmsjö, Gunnel Broström, Edvin Adolphson,
Margit Carlqvist.
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Födelsedagar 21/12 1963 Födelsedagar
80 år fyller på julañon f. hem.äg. Karl OskarAllberg, Ström- 50 år fyller den 29 ds fru Kristina Jonsson. f. Bardosson.

sund. Han är född i Tåsjö och kom i ungdomen till Ringvattnet. Henningskälen. Hon är född och uppväxt i Yxskakälen. men

där han skaffade sig ett hemman och gifte sig. 1926 yttade har sedan hon gie sig 1939 varit bosatt i Henningskälen.
familjen till Bygden. därA||berg drev jordbruk till 1950.

Dödsfall
Fru Kristina Mitchell. Äspnäs. änka efter f. nämndemannen
George Mitchell, avled på annandagen i en ålder av 86 år. Som

ung reste hon till Amerika, och eñer hemkomsten ingick hon
äktenskap. Familjen var bosatt i Äspnäs. Hallen och Öster-
sund, och yttade tillbaka till Äspnäs 1924.

Karl Oskar Allberg som ung

Siffrorna lör små trots storseger
Strömsund vann säkert på sin hemmarink uppgörelsen mot
gästande Rödöns SK. Att silïroma stannade vid 7-l kan gäs-

tema vara mycket nöjda med. Idel enmålsskyttar: Sture An-
dersson, Jan-Erik Eriksson, Bosse Persson, Rolf Carlsson, g
Clyde Thuresson, Hans-Erik Strömberg och Bjöm Lundin. En ung K,,~s,,-M M,-,che11

Födelsedagar Vigda
75 år fyller på annandag jul änkefru Mafia Andersson f_ I Alanäs kyrka vigdes på annandagen hem.äg. Jonas Olof
Mikaeisddner, uifiksfofs. Hon är född i Bygden strdmsund. Hägglund och Eld-=f^ina Man Sandqvist- båda från Jafvßand-

\figse|fön'ättare var kyrkoherde Bertil Wiklund.

50 år fyller på annandag jul fm Greta Bergh, f. Berglin, Öster-
sund. Hon är född i Strömsund. Hennes föräldrar ägde ett Födelsedagar
lantbruk i Lia, där hon tillbringade sina bamaår. Redan 14 år 50 år fyller på nyårsaon skogsarbetaren Valdemar Rungdahl,
gammal tog hon sin första hembiträdesplats. och arbetade Svaningen. Som helt ung blev han både politiskt och fackligt
sedan i hushåll tills hon gifte sig med Ritz Bergh år 1943. Ma- intresserad. och under ungdomsåren ägnade han hela sitt
kama b0dd6 kvar i Ström lill 1947- politiska intresse åt den socialdemokratiska ungdomsrörelsen

och var en aktiv styrelsemedlem i ortens SSU-klubb. Som äldre

Tobak mr 5309 kr smßisn-ömsund var han med och startade Svaningens arbetarkommun, där

Natten mot annandagen ha¿e Nordsvenskas magasins |0ka_ han fortfarande är kassör. Sedan era år är han styrelseleda-
|er vid jämvägsgatan påhäßning av ljuvan som b|and anna; mot i storavd. Bodum-Ström av Skogsarbetarlörbundet.

stal tobak till ett värde av 5.000 kronor. Även en frimärkskassa Rlmgdahl föl' Också 51" ÜYBÖS wlan- Odl gör "U Si" tredje

på omkring ioø kr niigreps. Tjuvarna hade berett sig murade P<=n°d i Ströms kdmmnallllmaldisa-
till lokalema genom att slå sönder ett fönster mot bakgården.

lnbrottet upptäcktes vid 1 1-tiden på annandag jul av kamrer Rekordpublik på Strömsvallen
Sigid Geijer. Söndagens drabbning i div. lll mellan Strömsund och Frösön

blev den rivigaste och bästa matchen hittills på Strömsvallens
strömsums tempo b|e,, waphms fa" ishockeyrink. När "hesa Fredrik" ljöd stod hemmalaget som

Inför ca 250 personer startade Strömsund annandagens hem- segrare med 5'3 mer en Smfk lllsh- Clyde Th“'°55°“ 2 mål~
mamatch mot Wapmn i högsta mä]-“ga tempo_ och mer bara RolfCarlsson, Jan Erik Eriksson och Lasse Edin ett vardera.

tre minuters spel hade två puckar letat sig in i waplankassen.
Med 5-2 kunde Strömsund vinna över de gamla antagonis- Ishockey div.IV
tema från Waplan. En utmärkt arbetande Leo Adolfsson räd- Strömsund B-Hammerdal 3-1

dade hemmalaget i andra perioden. Målgörare för Strömsund: Tommy Johansson gjorde två mål och Hans Ollander ett.

J-E Eriksson.Anders Eriksson. RolfCarlsson. Hans-Erik Ström- Tullingsås-Ramsele 2-5
berg och Bosse Persson. Hans Grip och LarsErik Nordström gjorde mål för Tullingsås.
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Ur handelsregistret skaffa ytterligare ett tennisbord. Komminister Berglund
Karl Sigurd Näsström ämnar i Ströms kommun idka handels- kåserade om upplevelser i Gaza och resor i Främre Orienten.
och verkstadsrörelse under namnet Motornna K.S. Näsström, Egon Wessén spelade dragspelsmusik, Sixten Fjällgren berät-
med postadress Storgatan l7, Strömsund. tade historier på fjällsjömål och Börje Sandström lästejuldikt.

Begravningar ”Regeringsskifte”
l Ströms gravkapell jordfastes den 29 ds fru Gunilla Kristina Den 30/l2 1963 var det så kallat skiñe av regeringschef i
Olofsson, Vedjeön. Akten inleddes och avslutades med solo- landstinget. Förvaltningsutskottets ordförande sedan tio år,
sång av Anna Pettersson till ackompanjemang av kantor Nils riksdagsman Helge Lindström, Lockne, hade för sista gången
Håkansson. .lordfästningen förrättades av prosten Folke Eng- hand om ordförandeklubban. P.M. Jönsson. Tullingsås, blev
ström. hans eerträdare.

Ströms kommunalfullmäktige
beslöt vid sammanträde den 28 ds, utan någon debatt, att
bevilja det av kommunalnämnden äskade anslaget 30.000 kr
för skötseln av Strömsvallen under kommande år. Beslutet inne-
bär bl.a. att det blir en heltidsanställd vaktmästare för anlägg-
ningen. Planhyran blir 22 % av biljettförsäljningens bruttoin-
täkt, eller minimihyra för a-matcher 50 kr och för b-matcher 25
kr.

Den påbörjade ombyggnaden av förrådet vid Virgokajen ska
fullföljas, även om den planerade industriverksamheten inte
kommeri gång.

Socialnämnden fick tilläggsanslag på 20.000 kr till beräknad
förlust i drien av Havsnäs ålderdomshem, samt 19.000 kr för
samma ändamål för avlöning av hemsamariter.
Polisdistriktet ska utökas med ytterligare en ordinarie polis- RM. Jönssons sista arbetsdag på kommunkontoret
konstapel. Arvodet till taxeringsledamötema ska höjas till 50
kr per dag samt 25 kr för övemattning.

En "
Födelsedagar
50 år fyller på nyårsdagen hem.äg. Erik Löfström, Bredkälsflon.
Han är född i Bredkälen och kom till Bredkälson 1928. l95l
övertog han av föräldrama det jordbmk han driver. Förutom
arbetet på hemmanet har han ägnat sig åt skogsarbete.
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Erik Löfström

Logen Norrskenet
l2 ungdomar anslöt sig vid intagningsmötet i Strömsund. Lo-
gen sänder Eva Baudin och Kristin Eriksson till en ungdoms-

:_~,ÄR

HW_ _

Ö”

ledarkursiHöglekardaleni januari. En planerad kursiskön- Från oss alla ti" Er alla
hetsvård ska ledas av hårfrisörskan Thyra Westerlund. ln-
tresset för bordtennis är så stort i logen att man kommer att Gott slut och Gott Nytt År
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lfi' över Strömsund

Folkmängdsuppgier

Folkmängd i Ström vid årets början: 6.308 personer, därav Folkmängd iAlanäs vid årets början: 1.400 personer, därav

3.303 män och 3.005 kvinnor. Födda: 28 gossar och 47 ickor. 776 män och 624 kvinnor. Födda: 6 gossar och 8 ickor. lnflyt-
lnyttade: 333, därav 160 män och 173 kvinnor. Utflyttade: tade 20. därav 5 män och 15 kvinnor. Utyttade 99, därav 5l
377, därav 187 män och 190 kvinnor. Döda: 69, därav4l män män och 48 kvinnor. Döda 14, därav 9 män och 5 kvinnor.
och 28 kvinnor. lngångna äktenskap: 30. Folkmängden vid lngångna äktenskap: 4 Folkmängd vid årets slut 1.321, därav

årets slut 6.270, därav 3.263 män och 3.007 kvinnor. Minskning 725 män och 596 kvinnor. Minskning 79. Församlingens äldsta

38 personer. Församlingens äldsta invånare: änkefru lngeborg invånare: änkefru Katarina Margareta Sjödin. f. Andersdotter.

Erson, f. Mårtensdotter, Gårdnäs. född den 28 november 1867. ålderdomshemmet. Havsnäs. född den 26 november 1867.

pö¿e|se¿ngn,. 2/| |964 Strömsund till serieledning efter klar seger i Jårpen

80 år fyller den 4 ds fru Anna Olofsson, f. Andersdotter. Hemmalaget _k“"de inte göra "ågm åt gäslemes “abba °eh
HÖgbynäS_ sin unnväxnid nnbnngnde non i Lmviken och R¿ng_ resoluta spel i nyårsdagens match. Strömsund var överlägset

Vanna Eng, ingånget äktenskap men Anders Ohfssnn yn och vann med 7-3. Strömsunds målgörarez RolfCarlsson och

mig non nu Gnbbnögen_ LeifOskarsson 2 var, Bengt-Olov Andersson, Bosse Persson,

Sture Andersson ett vardera.

Ollander slog rekord
En rad alldeles channanta tider uppnåddes vid DM-upptakten |5||°°k°Y div- W
på skridsko den 2 ds på Fyrvalla. Bl.a. noterade Bosse Ollander Vängelsby-Tulllgsås 3"5
svenskt rekord på den något ovanliga distansen 1.000 meter. SIYÖNSUHÖ B-JUl1SC|° 5-7
Med en skarp finish lyckades han pressa sig förbi Heike Hed-
lund. Tiden blev 1.26,5 vilket är nytt banrekord. Bosse gjorde Vigda
också ett rasande grant 500-meterslopp och klockades för 42,3, h - - h

vilket innebär att han är klar för OS. Bosse har satsat för fullt Ar.ne Backlund' Strömsund' oc Bent' dotter nu Dagny oc
, . , _ Mikael Persson. Alanäset. Vigsel i Östersunds räst ård av

på en OS-biljett med en träning som aldng förr. Han har fått komminister Einar Öber p g

uppskov från sin resterande militäitjänstgöring för att helt g'
kunna ägna sig åt förberedelsema inför lnnsbnick.
På 500 meter visade Elsa Einarsson att hon ingalunda satt sin Födelsedagar
sista potatis. 49,1 tyder på att hon vill ha ett ord med i laget om 50 år fyller den 9 ds Gunnar Mattias Sjöblom. Harrsjön. Han är

när det gäller biljettema till lnnsbruck. Gunhild Eriksson och inflyttad från Frostviken och har tidigare varit skogsarbetare.

Maud Waldemarsson blev trea resp. fyra. De senaste åren har han varit anläggningsarbetare och yttar
l ungdomsklassens 500-meterslopp blev Roland Allberg tvåa. från det ena anlägget till det andra.
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Ishockey div. II]
Strömsund-Järpen l 5-2

Vlgde
Georg Rydberg, Sandviken, bördig från Strömsund, och Sol-
veig Frestadius, Henningskälen. Vigsel i Frösö kyrka av kyr-

FLÄg|(|(0'|'|_51T 9;g0 koherde Torsten Åström.
RÅi<oR,hg o=9s

TJÄDERTUPP 27:00 sun GummGren; mi - fm efter vita poiisjm 9/i 1964
D20P|0Ck8d 23250 Fyra göteborgska biltjuvar, 24-30 år, som kommit till Ström-
GRÅDDTÅRTÅ 3 275 sund i "fotbollsprofessom" Gunnar Grens bil, sitter nu i ström-

GUNNAR SIMONSON sundspolisens airestlokaler. Det var vid halv elvatiden i går
kväll som polisen fick anmälan om en mystisk bil som setts i

"lïillingsåsbo påkörd av bi]
Tullingsås-ynglingen Kim Sten-

gård påkördes natten mot mån-
dagen av en bil i Näsviken. Han
ck armbrott och hjämskakning.
Olyckan hände vid halv 3-tiden,
då Stengård och en kamrat var
på väg mot Tullingsås, gående
på vägens högra sida. En bilist
som gjorde en omköming upp-
täckte de gående för sent.

Kim Stengård

__' samhället. Den person som anmälde tyckte att bilens Z-num-
mer var lite väl högt, det började på 38000. Polismännen Olle
Hammar och Bjöm Hjortling ryckte ut, och på Lövbergavägen
stoppades bilen med de fyra. Man lyckades hålla fast två, men
två slet sig loss - en av dem kröp ur rocken - och höll sig
undan tills de stal en bil vid posthuset i Strömsund. Polisen
hade spärrar efter alla vägar från samhället. Göteborgama körde

, förbi dem som posterade vid utfarten mot Ulriksfors. l omkring
100 km i timmen gickjakten vidare efter vägen mot Hammerdal.
Mellan Lorås och Ållsta gjorde de yende ett felaktigt vägval
och körde in på en sträcka där vägarbete pågår, och där blev
bilen stående. De båda männen sprang till skogs och tog sig
fram till en skogsbarack en knapp km från där bilen fastnade.
Polisema från Hammerdal och Strömsund fick även assistans
från Lit, vilka var utnrstade med hund. När de kom fram till

Dell 0II1S|K0|ldeS ffilllldd il' fllll IV ffågeíeeken baracken fann de bägge biltjuvama för gott att ge sig utan
58-årige John Lindberg från Muråsen är en av dem som håller motstånd,
på att omskolas i hemslöjdssnickeri - det första försöket i den

Vägen l_ Jämtland' Eleverna Ékan Sedan få njnlp nn stan *fy Bengt Hopstadius, tidigare föreståndare för Försäkringskas-
nemslö-ldsvcrkstådef' 'l°nn Undberg nar b°n ' Muråsen ' n° sans lokalkontori Strömsund, tillträdde vid årsskiftet motsva-
år' Sådana när myf°dnn_gar är för k°sl§an"na gernn nte' rande tjänst i Sollefteå. Han har även svingat ordförandeklub-
Med räntor och amortenngar har det hittills blivit en investe- ban i Strömsunds MHF_avde|n¿ng_
ring på bortåt 20.000 kr. På våren 1956 drabbades Lindberg av
sjukdom. Så småningom, efter besök av lantbruksnämnden,
föreslogs att Lindberg skulle få omskolning. 1 oktober började ”xorvgnbben
han i den kurs i hemslöjdssnickeri som då inleddes på Sol- Lövberga-amatöremas nyårsrevy lockade fiillt hus i bygde-

liden, och som ska pågå till slutet av 1964. När kursen är slut så gården även vid reprisen på_"°n°ndagsan°n°nj 38_5 p°'s°n°r
blir det att antingen försöka komma in på en redan existerande trängde* “fn på amngnßsldan är gläd-len t°PP' Ba'
slöjdfabrik, eller att starta någon tillverkning i hemmet. Den sen Sture Elensfam säg" an benånnlngen ska gå nn en f°nd
bostad familjen har nu måste ovillkorl igen repareras om de ska för ev' byggnan°n" någ°n gång fmmledes'
stanna. Länsarbetsnämnden hjälper till med att skaffa arbete,
men familjeboståder är dock en sak för lokala myndigheter och Födelsedagar
länsbostadsnämnden. Bostadsassistent Gunnar Schöön, 85 år fyller den 15 ds f. kronojägaren Nils Gustav Nilsson,
Strömsund, säger att Lindberg har stora möjligheter att få hjälp Hillsand. Han år född i Strömsund men kom i bamaåren till-
till förbättring av bostaden. Upp till 8.000 kr i bidrag kan läm- sammans med sina föräldrar till Hillsand. Eñer det att han ge-
nas, och dessutom lån. Däremot är de statliga myndighetema nomgått en kurs i skogsskolan i Bispgården under åren 1908-
ganska ovilliga att bevilja lån till nybyggnad av bostadshus i 1909 fick han anställning som kronojägare inom Fågelbergets
sådana små byar. bevakningsområde. 1939 avgick han med pension och flyt-

tade tillbaka till sitt fädemehem i Hillsand.

Dödsfall
Fru Gunilla Nilsson, f. Mattsdotter, Kärrnäset, har avlidit i en Två turgammn fulltrihr stärkte II-'K;g aktier
ålder GV 34 år- Mken NilS d0g förra året- Den Sen8SIe tiden Serieledande Strömsund förstärkte sin ställning ytterligare när
hade den b0l1gångn8 ViSI8IS på Hernmel i TUllíngSåS. man gästade Frösön och vann med 0-2. Två handfasta för-

svar såg till att siffroma hölls nere. Begnt-Olov Andersson
Fru Emma Ohlson, Strömsund, har avlidit i en ålder av 85 år. och Rojfcarjsson gjorde m¿|en för Su-Ömsm-,¿_

Hon var född i Medelpad och kom med sin familj till Ström-
stmdårl9l3.

Ishockey div. IV
Husföreståndariiman Hildur Jansson, Lillviken, har avlidit i en Junsele-Strömsund B 7-3
ålder av 67 år. Hon bodde sedan tre år på ålderdomshemmet i Strömsunds mål gjordes av Jan Ollander, Stig Ollander och
Havsnäs. Kent Hilldén. Bästa spelare mv Jan Strid och Kjell Zakrisson.
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Jämtländskt svinfoder från Strömsunds-kvam 16/1 1964 tioner i rakt nedstigande led som nämndemän. Uno Mickels-

Den enda stora handelskvamen norr om Dalälven är numera sons farfar, Mickel Persson. satt nämndeman i 18 år, och fa-

AB Strömsunds Valskvam. Rationaliseringen har gått hån fram dem Per Mickelsson i 36 år, varav 25 som häradsdomare. Den

inom kvamindustrin, men direktör Birger Bardosson, som se-

dan flera år driver valskvamen industriellt, anser att det finns
behov av en handelskvam i distriktet, och att det går att kon-
kurrera på fodem1arknaden med de stora på området. Just nu

har företaget lanserat ett par nya produkter, av vilka man vän-
tar sig god omsättning. “Våra nya produkter är ldeal ung-
svinfoder och Ideal gödsvinfoder, och specialkomponeras för
vår räkning av en av landets fömämsta foderexperter då det

gäller svin. Blandningen är ett helfoder som endast skall blan-

das med vatten. Råvaran är fodersäd. mjölkpulver. köttmjöl
etc. Speciellt betydelsefull är den höga vitaminiseringen samt

tillsatsen av mineraler och spårämnen. En specialitet för vår
kvam som väckt stor eñerfrågan är en vetemjölsblandning
speciellt avsedd för tunnbrödsbakning," säger Bardosson.

TYGER och GARDINER
åter inkomna i stor sortering.

Pris per meter:

Bomull lr. 1:25

Terylene fr. 4:95

Dralon fr. 3:75

Diagonal fr. 15:50

Elasta fi: 18:50

Vadmal fr. 12:50

FABRIKSSTUVAR
Besvärsg. 3

šrömsund

Dödsfall
F. hem.äg. Johan Janeheim.
Strömsund, avled den 16 ds i
en ålder av 59 år. Han var född
i Strömsund och arbetade som

ung i skogen. År 1935 ingick
han äktenskap och året däref-
ter övertog han fädemegården,
som han brukade jämsides med
en liten maskinstation. l slutet
av 40-talet såldes gården och

han byggde en villa i samhäl-
let.

Födebedagar
50 år fyller den 19 ds fru Erika Bergqvist. Alavattnet. Hon är

född i Kärmäset och yttade med sin familj till Alavattnet för
fem år sedan.

50 år fyller den 19 ds ingenjör Sune Rönnberg. Strömsund.

Han är född i Norråker och yttade med sina föräldrar till
Strömsund på 1930-talet.

Far och son domare i samma domsaga
Före tingsförhandlingar i Strömsund utnämndes Uno Mickels-
son, Högbynäs, till ny häradsdomare i norra domsagan. l sitt
tal till honom sa häradshövding Bertil Adéll bl.a. att det torde

inte höra till vanlighetema att far och son blir häradsdomare i

samma domsaga. Norra domsagan har också haft tre genera-

74

hederstiteln har nu tillerkänts Uno Mickelsson efter 22 år som

nämndeman. Sammanlagt har alltså tre generationer mickel-
söner varit nämndemän i 76 år.

Strömsundsyngling krockade med hus

Med våldsam krañ dunsade en personbil mot en fastighet på

Storgatan i Strömsund vid halv tolv-tiden på natten. De inne-
boende i huset vaknade och ringde polisen. som kunde kon-

statera skadoma på huset och att bilisten smitit från platsen.

Ett av bakhjulen hade punkterat varför bilen var lätt att spåra.

Polisen fann den i Ulriksfors, och föraren påträffades också,

då han ute på vägen försökte få lift tillbaka till Strömsund för
att anmäla kollisionen.

Födelsedagar
80 år fyller den 20 ds fru Anna Maria Strömberg. Öjam. År
1906 ingick hon äktenskap och makama bosatte sig på hennes

föräldragård. 1919 övertog man ett eget hemman, och samti-

digt öppnade maken affär i byn. Fm Strömberg har fostrat tio
bam.

50 år fyller den 21 ds anläggn.arb. Ragnvald Forsberg, Rätan.

Han är född i Strömsund. och kom till Rätan för omkring 25 år

sedan.

Rödön höll två perioder mot Strömsund 20/ 1 1964

men som väntat vann Flata-gänget matchen. Slutresultatet blev

10-2. Målgörare för Strömsund: Sture Andersson 2. RolfCarls-

son 2. Anders Eriksson. Clyde Thuresson. Peter Wikström.
LeifOscarsson och .lan-Erik Eriksson ett mål vardera. samt ett

självmål.

Logen Norrskenet
i Strömsund ammar mer färgsprakande än på länge. Fören-

ingen har en intensiv verksamhet och tycks vara attraktiv för
samhällets ungdomar. Vid senaste sammankomsten intogs ännu

en gång 12 nya medlemmar i åldrama 14-20 år.

Födelsedagar
50 år fyller den 21 ds fruAlice Engström. f. Magnusson, Havs-

näs. Hon är från Ringvattnet och flyttade eñer giftennål med

Henry Engström till Havsnäs under 1940-talet.

Alice Engström



Födelsedagar Födelsedagar
50 år fyller den 23 ds Allan Eriksson. Gällö. Han är född i 50 år fyller den 26 ds hem.äg. J.M. Göransson. Strömsund.
Ström. Han är född i Öjam där han övertog löräldragården l944. Lant-

50 år fyller den 24 ds hem.äg. Viktor Östman, Ringvattnet. bruket drev han fram Ill! 195.7] och Jämdes med det aräelet
körde han också busslmjen Ojam-Strömsund under ett tiotal

Ö “ å f _d år. År l957 yttade han med familjen till Strömsund. Tillsam-
hn-bron stä s p ramti en H N62

Den hänger bildlikt talat i luften. Projektet kom inte med i pla- mans med en Svåger ownog han Hoten Gl et '

nen |9(,4_6g på grund av an penga,-na inte räckte ¿i||_ medde_ 50 år fyller den 29 ds fru Agda Nordström. Håkafot. Hon är

lade vägdirektör Erik Lundin. Det nns inte en krona som man född l Ulflksfofs °°h lade Ü" Håkafoï l Samband med sl"
inte vet van den ska placeras. Med i den aktuella 5-årsplanen glefmål Ü Slulel av |930'ï|°l-
är b|.a. vägen från Malmån till länsgränsen mot Hoting. Sträck-
ningen från Strömsund till Malmån är under ombyggnad som Snickrade till en tärningi kojan och vann 47.000
beredskapsarbete. Skogsarbetaren Erik Eriksson. 59. Strandliden. ämnar inte ändra

sin livsföring "bara" därför att en av hans stående fem rader
Ny kyrkvärd iAlanäs 24/l 1964 gav 46.938 kronor i utdelning på tolv rätt senaste omgången.
Kyrkorådet nyvalde fru Sonja Blomgren. Alanäset. och om- Fem stående rader i tre år har gett utdelning förut på två tior
valde Wilhelm Näsström och Rune Johansson till kyrkvärdar. med tillsammans 584 kr. Hur tolvoma kommertill brukar vara

intressanta historier med ganska små variationer. Tämingen
är klassisk i sammanhanget. och den har också varit Erikssons
verktyg. Det var för tre år sedan. Ensamt och trist i skogsko-
jan. Han kretade till en täming med slidkniven. kastade några
gånger och noterade siffror i kojtaket i brist på papper. Det har
varit hans stående tips vecka efter vecka. Men om kupongen
var inlämnad visste han inte. för det brukar brodem Olle i

Strömsund sköta om. Det var ett spännande dygn innan han

lyckades få tag på brodem! Han drog en suck av lättnad när
det bekräñades att kupongen var inlämnad. Det var den andra
tipstolvan som prickats in i Ström - men det var I7 år sedan

sist!

Sonja Blomgren

Födelsedagar
50 år fyller den 25 ds ingenjör Karl-Erik Ehrs, Stockholm. Han

är född i Espnäs.

Erik Eriksson med hustrun Karin och dörrrarna
Ann-Marie och A /va

Tullingsås tog sina första poäng
i div. IV-hockeyn genom att besegra Hammerdal med 7-4. Hasse

Grip och Jan Nilsson var tvåmålsskyttar. Bjöm Eriksson. Börje
Nordström och Hasse .I innerot gjorde ett var.

Traflkpropagandan lockade 40 trots TV-konku rrens
_ 7 l hård konkurrens om publiken. med “Tystnaden“ på Saga och

Karl-Erik Ehrs tillsammans med barbarnsbarnel landskamp i ishockey på TV. lyckades kampanjmakama för
Elin Svanberg "Skyll inte på halkan” locka omkring fyrtio personer i Ström-

sund. l frågesporten slog strömsundspubliken Östersund med
Födelsedagar era hundra procent! Fyra hade tio rätt och skingrade en frn
50 år fyller den 27 ds fru Ester Mattsson. f. Risén. Häggnäset. prissamling som skänkts av bilfimioma på orten. Det var Rolf
Hon är född i Risede och flyttade till Häggnäset i samband Westerlund. Bo Gunnar Jonsson. Ragnar Granqvist och An-
med sitt giñermål i mitten av 1930-talet. ders Wennerberg.
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Födelsedagar Dödsfall
75 år fyller den 30 ds f. bokhandlaren Per A. Eriksson. Upp- Martin Holmlund. Stigsjö, har avlidit i en ålder av 78 år. Han
sala. Han är bördig från Gubbhögen och bror till författaren var född i Östra Havsnäs.
G Hd 'd-E'k .Ud åhdh bokh- .. ..dåítâšmåeïgšln n S50" n er era r a e an an Ankefru Kristina Eng,Ostersund,haravliditien ålderav 75 år.

Hon var bördig från Ström men kom till Östersund för mer än

Dödsfall
30 år sedan.

25/l l964
Maskinist Alfred Lögdberg. Strömsund, avled den 24 ds i en
ålder av 8l år. Han var född i Månsåsen men kom redan som v'me"r°gl°""gsp°"_g" "H ström
bam till Strömsund. Åren 1904-l908 arbetade han på Näldens men Hembygdslrenmgen ck avslag på sm ansöka" om bl'
åkdonsfabrik. Sedan han återkommit till Strömsund, blev han drag med _3 5 'OQO kf ml en dammanläggning' Bfedgårds
maskinist vid vattenverket, då det startades. Den sysslan skötte gatubebfsnmgsfbremng 23590 kr; Gärdnàs lySR"en'"g 5 'G00
han i nära ett halvt sekel, tills det nya vattenverket kom i gång kr; Svaninge bygdegårdsförening 10.000 kr för att reglera skuld

ioi. Han hafaiitid varit händig, och ana som han problem av "ån “PPfÖf“f1@f av Svaningegården; L idsjöbefgs
tekninsk art har fått dem lösta. när de vänt sig till Lögdberg. bygdegårdsßremng 9200 kr R” att uppföra Samlmgslokal'
Sedan många år var han medlem i logen Norrskenet. där han i

yngre år bl.a var sekreterare. Tills för omkring ett år sedan 05 l lsbfuck invigdes 419" 29/I
skötte han dagligen väderleksuppgiñema till metereologiska ,

och hydrografiska anstalten.

Alfred Lögdberg

Födelsedagar l/2 1964
50 år fyller i dag den l febr. fru Tora Lindfors. f. Stenström,
Henningskälen. Hon är född iAlanäs. Till Henningskälen kom
hon med familjen från Hämösand för omkring ett år sedan.

50 år fyller den 4 ds Nils .lohan Magnusson, Strömsund.

Dödsfall
Fni Sigrid Eberhardt. Strömsund, har avlidit i sitt 60:e levnadsår.
Hon var född i Hanebo och maka till stationsmästare Bertil
Eberhardt. De flyttade till Strömsund 1962.

Hem.äg. Franz Jonsson, Lidsjöberg, har avlidit i en ålder av 56
år.

Strong match av LeoAdolfsson
IFK Strömsund vann den 2 ds en smått historisk seger över
hemmalaget Ytterån/Waplan. lngen av strömsundsspelama,
som nu deltar i laget, har nämligen varit med om att besegra Y/
W på Vaplaniinken tidigare. Segersiffror 2-6. Leo Adolfsson

DVR i Sffömßlllld |l9f136 mdlßmml' spelade channant hela matchen. Matchen ansågs av förbun-
OTICHS l0l(8laVClCllll|'lg kunde Vld ål'SI'l1ÖlCl den 26 dS l'CdOVlS3 det som en 5efien3| Qeh dåfßf användes två dgmafe, Målgö-
en l'Cl(0l'd3l'l3I äfde VCl'l(S8ml'lCISål'. Åfllâll medlêmmal' l'l3l' |-are för Strömsund; Clyde Tu|'e550n 1 Peter Wikström, Leif
Öka! från 72 llll l68 Vid åI'CIS Slul, 0Cl'l Vld åI'SmÖlCI ll1V3lClCS l8 Ogeafgggn Oeh _]-E E]-ikgsgn ett van
nya. Närmare 100 personer deltog. Även representanter för
Vita Bandet. Bilkåristema. byggnadsavdelningen. Röda kor- Ishockey dm W
set och Lions deltog som inbjudna för det stöd de gett fören- Strömsund B_Ramse|e 3_7
ingen under året. Vid sam- ^ -

mankomsten tackades social-
ombudet Lova Backlund,
Strömsund, för det energiska
arbete hon nedlagt, och från
styrelsekamratema överläm-
nades blommor genom Sanna

Olofsson, Lövberga. l styrel- ,

sen omvaldes Anders Lind-
holm. Havsnäs. ordf., Olle;
Björkman, Havsnäs, vice
ordf.. Hjalmar Backlund.:
Strömsund, sekr.. Erik Stark. t

Begravningar
l Ströms gravkapell jordfästes den I ds fru Brita Larsson.
Ulriksfors. Officiant var komminister B-E Berglund.

Födelsedagar
l 50 år fyller den 6 ds åkeriägare Håkan Andersson, Gäddede.
i Dit kom han i böijan av l930-talet. Han är född i Ulriksfors.

Alanis kyrkliga kvinnoförbund
har firat l5-årsjubileum. Vid ett samkväm i församlingshemmet

, gav sekr. Tora Wahlström en återblick på föreningens verk-
Järvsand. vice sekr. och ny- ' samhet. Hon nämnde b|.a. att det under åren insamlats 25.343
valdes som kassörAllan Nils- f /' 1-“A kr till olika ändamål i församlingen. Föreningen räknar ca 140
son, Strömsund. t .' 50"” 010-ÅSÛE ! medlemmar och är en av stiñets största Iokalavdelningar.
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Födelsedagar
50 år fyller den 6 ds byggn.arb. Gösta Engenström. Öster-
sund. Han är född i Ström.

Dödsfall
Erik Lindström. Lidsjöberg. har avlidit i sitt 70:e levnadsår.
Han var född i Lidsjöberg och har huvudsakligen haft anställ-
ning som jordbruksarbetare i sin hembygd fram till 1948. Hans
stora fritidsintresse var i alla år skogs- och friluftsliv med jakt
och fiske. vilken hobby han ägnade sig åt på heltid de senaste
l5 åren. Han var något av en trapper och fångade betydande
mängder pälsdjur och ägnade sig också i flera år åt handel med
pälsverk.

Fru Britta Näsström. Ringvattnet. har avlidit i en ålder av 48 år.

Hon var född i Karbäcken och kom till Ringvattnet I936.

Födelsedagar
75 år fyller den 9 ds Mattias Svedberg, Strömsund. Han är
född och uppväxt i Bonäset och arbetade först på det tegel-
bruk. som föräldrama innehade. Sedennera giñe han sig och
yttade till Hillsand. där han arrenderade ett jordbruk i ca l5 år.

Makama Svedberg bor nu sedan tio år tillbaka i sin fastighet i

Risselås.

Mattias Svedberg med husrrun Emma

Födelsedagar 8/2 1964

50 år fyller den ll ds Nils Wilhelmsson. Muråsen. Han är född
i Ström och kom som mycket ung med föräldrama till Muråsen.
Hos domänverket är han fast anställd under viss tid av året.

Eljest arbetar han även inom snickeribranschen. då jordbruket
är utarrenderat.

50 år fyller den l0 ds fru Anna Hägglund. f. Johansson. Järv-
sand. Hon är född och uppväxt i Järvsand. Fru Hägglund har
varit livligt intresserad av religiöst arbete. En tid var hon sön-
dagsskollärare och organist vid Ungdomsföreningens böne-
möten.

Dödsfall
Lantbr. Per Jansson. Lillviken. har avlidit nära 83 år gammal.

Trängseln är stor på Strömsunds IP
Strömsvallens vaktmästare Rune Nyberg tittar ut över isovalen
och tycker att det är trevligt att sköta en sådan här fm anlägg-
ning. Den kostar ca 600.000 kr och har bekostats av skatteme-
del. Naturligtvis måste man vara intresserad av idrotten för att
sköta om och trivas med ett sånt här arbete. Som vaktmästare
får man inte räkna med någon ordnad arbetstid. utan det är till
att rycka ut om det kommer snö. eller om något idrottsevene-
mang skall äga rum. Strömsvallen har blivit ett populärt tillhåll
för ungdomama. Det händer ofta att det blir ganska trångt där.
när långrörsskrinnare. konståkare och hockeyspelande små-
grabbar samlas där.

Rune Alvbergfår en välförtjänt medalj av Rune Gunnervall

Kursavslutning med slöjdutställning
Ann-Chatrin Schöön och Eva Baudin från Strömsund samt
Majvor Jönsson från Ulriksfors. har vid Hallens husmoders-
skola. genomgått en husmoderskurs.

Vigde
Folke Nilsson. Frösön. och Marie Louise Brusewitz. Stora Blå-
sjön. vigdes den 8 ds i Gäddede prästgård av kyrkoherde Sture
Bjämhall.
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Nyblivna frisörer i Strömsund För kallt att rymma och ingen mat

Inga-Lill Blomqvist har avlagt gesällprov inom damfrisörs- Tre dygn låg två rymlingar från Ulriksfors fångvårdsanstalt

kåren, och Märit Wikström och John Assar Persson inom och tryckte i en lada endast 2-3 km från anstalten. Pojkamai

herrfrisörsyrket. 20-25-årsåldem var klädda i anstaltens fritidskläder och hade

givetvis frusit i den hårda kylan. nära 30 minus har noterats.

Enligt uppgi hade de också varit helt utan mat under de tre

dygnen. innan de fann för gott att traska tillbaka till anstalten.

Orsaken till rymningen var hemlängtan uppger de.

17-åring traflkdödad på vägen mot Ström
Alve Persson. Näsviken. påkördes och dödades vid en tra-

kolycka mellan Tullingsås och Näsviken kl. 22.30 på freda-

gen den l4:e. Tillsammans med l6-årige Åke Jonsson. Näs-

var på hemväg från Tullingsås. när de upptäckte två från

östersundshållet kommande bilar med omkring 300 meters av-

stånd från varandra. Den första bilen passerade. men den ef-

Alve och mopeden. Bårbil tillkallades omedelbart. men vid fram-

komsten till läkare kunde konstateras. att Alve Persson avlidit.

É pojkama vid vägkanten. Det rådde krañig snöyra på kvällen.

viken, var Alve ute och försökte få igång sin moped. Pojkama

terföljande kom så nära vägkanten. att den kolliderade med

Vid förberedande förhör uppger bilföraren att han inte såg

Märi! Wikström

Födelsedagar ll/2 I964

93 år fyller den 16 ds änkefru Anna Lisa Persson, f. Karlsson,

Siljeåsen. Hon har varit bosatt där under de gångna åren och

är änka eñer Johan Mattias Persson.

l

Alve Persson

AMG l-is PWSSOH Slalomtränare till Strömsund 18/2 1964

För första gången har i år anställts en instruktör för brant-

Dödsfall åkning. Det är aktive brantåkaren Karl-Ove Karlsson. OFS.

F. lantbr. Jöns Andersson, Tullingsås, har avlidit i en ålder av Två kvällar i veckan samlas ett tiotal fartsugna i Strömsunds

82 år. Han var född och uppväxt i Yxskañkälen. År 1907 gie slalombacke, med slalomsektionens ordf. Bertil Månsson i

han sig och bosatte sig då i Ruven. l början av 1920-talet spetsen. Träningen har redan gett resultat, deltagare har skick-

yttade makama till Tullingsås. Under en lång följd av år före- ats till flera tävlingar. bl.a. skolmästerskapet. och detta resulte-

stod A. även byns telefonväxel. rade i goda placeringar. En plats bland de sju bästa klarade

lovande Fritz Flodman.

Ströms lottor fick in 2.000 kr på danskvâll
300 ungdomar fördelade sina gracer mellan serveringen, fettis- Strömsund bärgade seriesegern

dagsbullama och dansbanan, när lottakåren, för första gången. när man besegrade Nälden med 2-0. De båda målen kom i

avvek från det traditionella underhållningsprogrammet vid andra perioden och gjordes av Bosse Persson och RolfCarls-

fettísdagsrandet och istället ordnat en trivsam danskväll. son.
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Vlgde
Sven Backlund och Gull Reinhammar, båda Strömsund.

Födebedagar
50 år fyller den 19 ds hem.äg. Salomon Norberg, Havsnäs.
Han är uppväxt på den jordbmksgård, som han jämte en bro-
der övertagit av föräldrama. Förutom skötseln av gården, har
brödema såg och sågar virke åt byboma. Vintertid arbetar
Norberg i skogen. Som hobby har han finsnickeri och tillver-
kar bl.a. fioler och nare möbler.

Salomon Norberg

Födelsedagar 2 l /2 1964
80 år fyller den 24 ds fru Hilma Wklund, Hemmet, Tullingsås.
Hon är född och uppväxt i Strömsund, men i unga år yttade
hon till Stockholm, där hon ck arbete som fotografi en fotoa-
teljé. Tillbaka till Strömsund yttade hon senare och ingick
äktenskap med Andreas Viklund.

80 år fyller den 25 ds Paulus Olsson, Strömsund. Han är född
och uppväxt i Strömsund, där han arbetat som målare. Han är
ivrig godtemplare och var en tid vaktmästare för Godtemplar-
gården i Strömsund.

75 år fyller den 22 ds f. lantbr. Erik Viktor Jonsson, Dorotea.
Han är född i Harrsjön.

Dödsfall
F. skogsarb. Per Jonsson, Lillviken, har avlidit i en ålder av 79
år. Han var född i Ringvattnet.

Vlgde
Karl Göte Karlsson och Ann-Marie Henriksson, båda från
Lövberga, vigdes den 22 ds i prostgården, Strömsund. Vig-
seln förrättades av kontraktsprost Folke Engström.

Strömsunds Resoklubb 25/2 I964
Genomsnittlig besöksfrekvens vid Ströms turistbyrå: 25 per-
soner per dag under byråns öppethållande. Tyskama domine-
rade markant bland de utländska gästema. Under högsäsongen
ck man signalera stopp på försäljningsställena i landet, vad
det gällde beläggningen kring Ströms Vattudal. Allt var fullbe-
lagt, 9.198 gästdagar fördelat på l.339 gäster, och det visade
sig omöjligt anskaffa tillräckligt med antal bostäder för dem
som var intresserade av bygdesemestrar.

Högbynäs skola ombyggd - kaminema äntligen bort!
Eñer en omfattande om- och tillbyggnad av skolan i Högbynäs
återstår det av den ursprungliga från 1923 inte i stort sett mer
än delar av ytterväggama. Nu har man fått modema och ända-
målsenliga lokaler för undervisning, med ljusa och rymliga
klassrum. Det enda som tidigare gjorts vid den drygt 40 år
gamla byggnaden, sedan den byggdes, är ommålning l936.
De gamla plåtkaminema, som varit i bruk under alla åren, har
rensats bort, och alla gamla vattenhinkar har kasserats. Central-
uppvännning med olja och vattenledningar indragna i skol-
huset är upplevelser i den modema civilisationens välsignel-
ser, som är något sagolikt bara det, tycker folkskollärare Birger
Ahlkvist. “Slutresultatet av ombyggnaden överträffar alla mina
förväntningar. Jag kom till Högbynäs l938, och under åren har
det inte förekommit någon som helst fonn av reparation. Sko-
lan var totalt nedsliten, och ingen kan i sin vildaste fantasi
föreställa sig hur här såg ut. Röken från kaminema hade färgat
klassrummen mörka och dystra. Uppvärmningsanordningen
var på intet sätt tillfredställande. Vi ck många gånger elda så

att kaminema var röda, och vännen blev givetvis mycket ojämnt
fördelad i klassrummet." Efter ombyggnaden har man nu också
möjlighet att utnyttja teknikens hjälpmedel i undervisningen,
bl.a. kan samtliga klassrum mörkläggas för lmvisning. l
Högbynäs undervisas omkring 50 elever, och det antalet har
hållit sig konstant sedan många år. Bland det man sätter mest
värde på fönrtom centralvännen, är kanske dusch- och omkläd-
ningsrummen i nära anslutning
till gymnastiksalen, vilken också
används som bespisningslokal.
De tidigare utrymmena för bam-
bespisningen har varit anled-
ning nog att ge hälsovårdsmyn-
dighetema gråa hår, men nu är
också den detaljen tillfredställ
ande, med bl.a. ett modemt kök.
Med i kommittén som svarade
för skolbygget 1922 var bl.a.
köpman Uno Mickelsson. Han
berättar att då kostade skol-
huset l4.000 kr att bygga. Den
nu gjorda ombyggnaden kos-
tar mer än tio gånger så mycket,

mellan l50~w0'200-000 kr- Birger Ahlkvist

IFK Strömsund redovisar fem fina nyförvärv
Laget förbereder sin återkomst till nationellt seriesammanhang
med att dels träna ordentligt och dels anskaffa spelare. [nte
mindre än fem nya kommer att vara spelklara till säsongstarten.
Nils-Olof Mårtensson från Faxebygden, Jörgen Mahrs från
Hammerdal samt Karl-Göran Alkvist, Bemt Söderman och
Helge Söderman från Havsnäs. I början på januari sparkades
inomhusträningen igång.

GLAS-& PORSLINSREA
Fabriksparti 2:a sortering

Tallrikar, '/1 dussin från 6.{X)

Ugnseldfast fr. l:90
Dricksglas '/1 dussin fr. 2:10
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Dödsfall 27/2 1964 den tiden var man ordentligt vältränad. Mellan åtta och elva
Fru Sara Larsson. Långåsen. har avlidit i en ålder av 77 år. Hon mil kunde jag skida på en dag under mina fårder mellan byama.
var född i Lövberga. men yttade i samband med sitt giñennål då jag sålde försäkringar. Andra gången jag åkte Vasaloppet

med Jöns Larsson till Långåsen. Där drev de tillsammans ett var så sent som 1962. Det året klarade jag mig utan missöden.

jordbnik till 1949. då de överlät gården till yngste sonen. Till men året därpå hade jag vallat alldeles galet. Det var ordentligt
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Sara Larsson

kämpa mig fram innan jag kom over en tub klister och kunde
valla om. I rena ilskan åkte jag sedan de sista 15 kilometrama
på 1 tim. och 2 min. Vasaloppsstarten hari år förberetts ordent-
ligt med flera tävlingar. bl.a. har jag åkt Åsama-loppet, och jag
tänker inte ge upp för i år eñer Vasaloppet heller. utan jag skall
åtminstone ställa upp i Flyktingloppet och Godtemplar-DM."
Även Rune Starck kan väl räknas till veteranema. Han gör i år

sitt tredje Vasalopp.

Näsviken flyttade makama 1958. klisterföre, och jag hade lagt på nysnövalla. 1 fyra mil fick jag
(__ F«f,-íjçv »C _,f¿ -.-. _i~ _~-

..

LÖVBERGA
muvsi BYGDEGÅRDEN

Musik;
Sture Nilssons med Sonja Lindgren

Födelsedagar 2/3 1964

75 år fyller den 4 ds f. ottningsförrnannen Nils Adrian Svan-
ström. Silje. Rödön. Han är född i Hillsand och yttade däri-
från till Strömsund. l en lång följd av år arbetade han vid Ånger-
manälvens ottningsförening.

50 år fyller den 3 ds Uddo Jonsson, Havsnäs. Han är född och
Födelsedgaf uppväxt i Tåsjö. Till Havsnäs kom han i slutet av 1940-talet
50 år fyller de 28 ds lantbr. Jöns Enk Enksson, Rudsjö. Han är och har där i huvudsak Syssm med Skogsa,-beta

född i Risselås.

Begravningar
Ek°°ml9k ffmgåß mf Slföm-S hembyßdsmfliß l Ströms gravkapell jordfästes på lördagen fru Märta Elisabet
Av årsberättelsen framgår att man ha en ekonomisk omslut- |_¿ndS¿,Öm_ f_ Be,-g_ Tännviken Ofciam var komministef Beng;

ning på 23.565 kr. Det noteras vinst på 15.414 kr, vilket torde E,-ik Berg|un¿_

vara ett av de bästa resultat som uppnåtts. Vid årets slut hade

föreningen 360 medlemmar. l samband med årsberättelsen ut-
gavs traditionsenligt Strömsboken, vilken detta år innehöll
förteckning över fastighetema i Strand och Vågdalen.

vigde fick ny ordförande. Erik

lngenjör Jonas Mattias Nyberg, Strömsund. och Kerstin Helmy Nordén hade avsagt Slg

Andersson, Mårdsund, Hallens församling, vigdes den 26 ds åmwal mer fem års md'
i prostgården, Strömsund. av kontraktsprost Folke Engström.

Dödsfall
Fru Karin Svanström, Strömsund. avled den 27 ds i en ålder av

79 år. Hon var född i Hallviken. Hon ingick äktenskap 1920. Tre

år därefter övertog makama ett kronotorp i Österkälen. där de

gemensamt nyodlade och nybyggde. De yttade till pensio- Ka,-/-,1_;e/Södersfröm
närshemmet i Strömsund 1959.

Reso i Strömsund

förandeskap. Hans eñer-
trädare blev Karl-Axel
Söderström.

Födelsedagar
H,|.a|d Baudin stim, upp ivasopp m. 4 S0 år fyller den 7 ds hem.äg. Artur Persson, Högbynäs. Han är

"Friskus“ kan man väl kalla denne 63-åring. som tillsammans född 1 W" °°h hö' 11" dem S01" Säg" Gubbhögen istället för
med Rune Starck, 42. Strömsund. Berthold Hansson. 38. HögbY"äS~

Gäddede, Karl-Axel Hansson, 32, Alanäs. och lvar Lindberg,
27. Södra Öhn. skall fara ner till Sälen och starta i Vasaloppet. Sex hockeyspelare från Strömsund
Lika åksugen som tidigare står han nu alltså inför sitt fjärde är uttagna till landskapsmatchen mellan Jämtland/Häijedalen
lopp. “Första Vasalopps-starten 1941 hade jag en smula otur, och Medelpad: Leo Adolfsson, Jan-Erik Eriksson, RolfCarls-

då jag bräckte skulderbladet samma dag vi åkte hemifrån. På son, C lyde Turesson. Anders Eriksson och Leif Oskarsson.
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Strömsund klarade ej kvalet kr till upplysningsverksamhet skickades in 1963, men ännu

Heffners/Ortvikens ishockeylag hade ingen svårighet att kva- har man inte ens bekvämat sig med att svara. För en tid sedan

licera sig till div. ll nästa säsong. Att den andra kvalmatchen ringde någon från skolkontoret och påpekade att skolbamens

spelades på Strömsunds hemmabana hade ingen betydelse, resor till folktandvården är för kostsamma. Tandvårdens ord-
Heffners vann ändå hur behändigt som helst med 8-1. Sture förande sedan 1962 är P.M. Jönsson. Han lovar bot och bätt-

Andersson gjord Strömsunds tröstmål. ring, och beklagar att nämnden inte fungerat. P.g.a. något för-
biseende har det inte funnits ledamöter i tandvårdsnämnden

Magra startiält vid skridskotävlingar under l963-
Endast en olympier, klubbens egen Bosse Ollander, deltog vid
gårdagens i sista stund nedbantade tävlingar i Strömsund. l Brand i Näsvikens ångsåg
Heikes frånvaro hade Bosse inte något besvär med att vinna Eld utbröt där strax före 23 igår kväll. den 6 ds. Det upptäcktes

500 m. Det gjorde han på goda tiden 43,0. Elsa Einarsson vann i ett tidigt skede och brandkåren var snabbt på plats, så ska-

damemas 500 m på 52,3, en tiondel före Gunhild Eriksson. doma blev av relativt liten omfattning. Trolig brandorsak är
vanngång i transmissionslager, då vissa maskiner var igång

|:5de|se¿ag,|- under dagen. Arbetena slutade emellertid kl. 16.30, och elden

so år fyller den s ds fni Karolina Nilsson, ilillsand. Efter gif- har Sedan iesat een vyn i :animal tarr kiittersliån- Elden upp-
ten-nå] ymde hon Sedan ti" Sjuisåsem på senare år ymde täcktes av hr Edsvik som bor intill sågen. Då brandkåren kom

nialtania tillbaka tili llillsand. Tillsammans har de fastiat sin till Platsen var det ett intensivt eldsken inne i Såshtßet- Det
bam var fjärde branden som sågverket drabbats av sedan slutet på

1800-talet. Ägare till företaget är Ådalamas skogsägare-
Dödsfnu förening, som dock inte haft någon egentlig verksamhet igång

slttigsafla. sven olafMedin, Åspnas. har avlidit i en ålder av d° S°““S'° 'Vä å'°“-
78 år. Han var född i Renån, där han bodde till 1905, då han
ymme ti" Risnäset Hembygdsföreningens årsmöte 9/3 1964

_ _ _ _ _ En ny restaurang vid Vattudalen beslöt Ströms hembygdsför-
F. hem.äg. Axel Nilsson, Kristinehamn, har avlidit nära 75 år enin låta b .

_ _ ygga l vår, för en beräknad kostnad av ca 70.000 kr
âgglågaåagínrå ïïïïïtggeaïšñ lflfïllnlëggaåâtr' 5:; inklginventarier. Sommarrestaurangen beräknas stå färdig till

' 9 f“' -
köpte ett hemman. Utom arbetet med detta arbetade han i sko- nsïâïïg än Égnaïšgysgignggzårëss ïåvišïïïlllggšâëfseï :ær
gen och ottningen samt med Vägarbete. l Ström deltog han l vattnet Föreningen beslöt också nn inlämnn förnyad nnSö_

den fackliga och politiska arbetarrörelsen, och en tid tillhörde - -H

han ltaniinnnaiillnialttige. l mitten av 40-talet sålde nan gaf- ::;:v:';:f_d°mS'°'°" fö' " “à"d an få bygga sp°g°'da'"'“

d°“ °°" "Y“*'d° '"' K"S““°h“"'“~ Till sldjdlaaannnan Rebeelta stitsni beslöt lieinbygdsrdteningen
utdela Samfundet för Hembygdsvårds hederstecken för hen-

Fri' sk°|m“dVâ'd°“ ' Smlm nes mångåriga verksamhet inom hemslöjden och hembygds-
hf inge" fealisiisk täckning- asef många föfbmfade måls' vårdande intresse. l styrelsen nyvaldes Jan Backman eñer
män och föräldrar till skolbam i Ström. Det ges exempel på mgrid Hagenna,-k_ som avsagt sig å¿en,a|_

föräldrar som nödgats anlita privattandläkare för sina bams

tandvård, till kostnader som rör sig upp till 1000-tals kronor.
För att i någon mån ge en uppfattning om förhållandena angå-

ende skoltandvården säger föreståndaren vid folktandvården
i Strömsund, Lars Spångberg: ”I enlighet med gällande be-

stämmelser böljar man med småskolan vid vaije nytt skolårs
inledning, och arbetar sedan klassvis uppåt. Det innebär, att
om vi exempelvis inte hinner längre än till klass fem vid skol-
årets slut, får vi inte börja med klass sex nästa år, utan måste 1

kalla småskolan på nytt." Den bestämmelsen är sannolikt okänd

för de allra esta föräldrar, och troligen även bland lärama,

och förhållandena har därför varit anledning till en mängd miss-
förstånd. Vi är nu två tandläkare på en 3-platsklinik sedan snan

två år tillbaka. Men tidigare har under ca fem år kliniken upp-
rätthållits av endast en tandläkare. Det har därför blivit en

eñersläpning som det gäller att försöka komma ifatt. Det är
åldrama 7-15 år som berättigas till fri tandvård, vilka det nns Rebecka g,,¿,,,
omkring 1 100 av i Strömsund. Därtill kommer också den akuta
tandvården bland bam från 3-årsåldem. På folktandvården i Dödsfall
Strömsund behandlas i medeltal 5-6 bam i månaden som är F. byggmästaren Anders OlofWallin, Vedjeön har avlidit i en

under sex år. Under skolåret 62-63 behandlades omkring 750 ålder av 85 år. Han var född i Torsfjärden. Vid 16 års ålder
skolbam. Men kommunala myndigheters intresse för tand- flyttade han till Vedjeön. Han sysslade med snickeriarbeten
vårdsverksamheten är alltför ljum, tandvårdsnämnden i kom- vid sidan om sitt hemman och en rävfann. De senaste åren har

munen finns bara på papperet. En anhållan om anslag med 600 han vårdats på ålderdomshemmet i Tullingsås.
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Nedla d scoutin återu står Ulriksfors och Strömsund vann skolskidkamp
E 8 PP

Scoutrörelsen i Strömsund har fått vind i tältduken igen. efter Den årliga skolskidtävlingen

att ha varit nedlagd i två år. Fröken Anna Persson, som tidi- mellan Gubbhögen. Bred-

gare varit scoutledare i Strömsund i ca 25 år. tyckte att en plats gård. Ulriksfors. Tullingsås.

med så fömämliga traditioner inte får lägga av. Hon samlade Strömsund. Äspnäs och

därför ett antal intresserade personer med ledaregenskaper

och framlade sitt förslag. En undersökning skulle göras i sko- tävlingen för pojkar segrade

lan om intresset bland ungdomama. Intresset fanns och det

var bara att börja. Tio pojkar och tio flickor utsågs att tränas och flickomas tävling vanns

upp till gruppledare. .lust nu pågår den delen av programmet.

men när det är klart kan många beredas plats i kåren. Kår-

ledningen består av Anna Persson, kårchef. Anna-Britt Ström-

mer. sekr.. Helge Engström. kassör, och övriga ledamöter Bengt

Berglund. Mats Eriksson, Margit Glantz. Rune Kristiansson.

Karin Hessel och Birgitta Thomsson.

Anna Persson

Födelsedagar l3/3 1964

50 år fyller den l5 ds kyrkoherde Bertil Wiklund. Alanäset.

Bredkälen har hållits. l lag-

Ulriksfors före Gubbhögen.

av arrangerande Strömsund

före Ulriksfors. Tävlingen
gick i nt väder med na ar-

rangemang fredagen den l3
ds. 170 pojkar och l l4 flickor i

fullföljde tävlingen. Torbjörn Mikaelsson

Klassegrare
Pojkar f. l954. 1.25 km: Hasse Rönningberg, Gubbhögen.

D.o f. l953, l.25 km: Lennart Dahlberg. Ulriksfors.

D.o f. l952. 2.5 km: Per E. Gustafsson, Ulriksfors.
D.o f. l95l. 2.5 km: Staffan Oscarsson. Strömsund.

D.o f. l950. 2.5 km: Torbjöm Mikaelsson. Strömsund.

Flickor f. 1954, l.25 km: Kristina Persson. Näset.

D.o f. l953. l.25 km: EllinorOscarsson. Strömsund.

D.o f. l952. 2.5 km: Kerstin Westman. Strömsund.

D.o f. l95l.2.5 km: Maud Roos.Ulriksfors.
D.o f. l950. 2.5 km: Britt Marie Enevåg, Bredkälen.

Lo river ren i Högbynäs
l norra Jämtland härjar nu lodjuren bland renockama allt när-

mare bebyggelsen. Daniel Strand. Lillviken. meddelar att man

spårat lodjur i markema. Han följde ett av de färska spåren och

påträffade en lodjursriven ren ca en mil från byn. Samema från

Härbergsdalen som i vinter haft mycket ren kring Högbynäs.

har fått ett stort antal djur rivna.

Vigde
Kemigrafen Lars Erik Bergström och Gunnel Christina Stam-

vall. båda från Farsta. bniden bördig från Stamsele. Brudens

konnnationslärare Bengt Erik Berglund förrättade vigseln.

Ström köper såg och bvgger fabrik
Han är född och uppväxt i Nätra församling. l ungdomen var ~

han mycket aktiv inom nykterhetsrörelsen. Han tog student-

examen som privatist i Göteborg I943, blev teol.kand. i Upp-

sala 1948 och prästvigdes samma år i Hämösand. Sedan l959
är han kyrkoherde i Alanäs. och han är också ordförande i

kyrkofullmäktige och i ortens Röda korskrets.

Födelsedagar
50 år fyller den l6 ds di- l

striktssköterskan Rut .lo-

hansson.f. Björk.Alanäset. f

Hon är inyttad till Alanäs i

från Borgvattnet och sta-

tionerad i kyrkbyn.
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Pnncipbeslut om ommuna t engagemang 1 upp yggna av

snickerifabrik i Strömsund och inköp av Näsvikens ångsåg

fattades av kommunalfullmäktige den I4 ds. Sågverket med

tillhörande tomtmark ska inköpas för 60.000 kr. I köpesumman

ingår inte det omfattande virkeslagret.

Vattudalsmästaren slog vad om seger

Ett strålande väder hade lockat l 75 pimpelskare och ett stort

antal åskådare till Vattudalsmästerskapen. Vattudalsmästare

och 3 l 2:50 kr rikare blev RolfThorsteinsen. Strömsund. "Jag

hade ju slagit vad med mina elever att jag skulle vinna, så jag

hade inget annat val än att pimpla för brinnande livet" sa seg-

raren.

Födelsedagar
85 år fyller den I9 ds fru Kristina Thulin. Tullingsås. Hon är

född och uppväxt i Vågdalen. Efter giftermål bodde hon där en

tid. då hennes make hade anställning på Lövön. Makama flyt-
tade år l9l l till Tullingsås. där de inköpte ett jordbruk.



Ny ordförande för hantverkama i Ström
Vid årsmöte i Strömsund över-B
tog Bengt Östlund ordförande-
klubban från Edward Bergdahl.
som varit ordf. i åtta år. Ny i sty-
relsen är också Bruno Texmo,
som efterträder Anton Andrée,
vilken också varit med i åtta år.

Tre värdighetsbevis delades
ut. Helge Engström mottog sitt
andra mästarbrev, nu som opti-
ker. Han har tidigare mästarbrev
inom unnakaryrket. Damfiisörs-
kan Birgit Gunnervall mottog
också mästarbrev och till herr-
frisören John Assar Persson ut-
delades gesällbrev.

Bengt Östlund

Silveryxan till Lidsjöberg- Holmfrid och Börje suveräna
l ödande sol och vänne, och inför ett stort antal åskådare.
kördes de femte Svaningespelen med ett rekordstort deltagar-
antal. l48 åkare fördelade på l5 klasser.
Resultat:
Veteran klassen 5 km.

l; Holmfrid Persson Lidsjöberg. 2; Olle Hansson Lidsjöberg.
Senior klassen 10 km.

l; Börje Löwing Lidsjöberg. 2; Gunnar Johansson Lidsjöberg.
Pojkar 17-19 år 5 km.

l;Jan-Erik Eriksson Lidsjöberg. 2; Bengt Zakrisson Renån.
Pojkar 15-16 år 5 km.

l; Evald Enevåg Öjam. 2; Roger Hallström Hillsand.
Damer: 5 km.

l ; Anna Johansson Gäddede. 2; Kerstin Stadigh Björkvattnet.
Flickor 14 år
l ; Christina Holmberg Sjulsåsen 2; Anna Ståhl Ulriksfors.
Flickor 13 år
l; Sigrid Enarsson Sandnäset 2; Lillemor Falk Hillsand.

Dödsfall l 7/3 l964
F. lantbr. Johan Persson, Tullingsås. har avlidit i en ålder av 83

år. Han övertog år l909 föräldragården i samband med giñer-
mål med Brita Andersson. l unga år var han mycket intresse-
rad av skytte och var i många år skyttegillets ordförande. Sitt
intresse för idrotten bibehöll han i alla år och var en hängiven
supporter till idrottsföreningen i Tullingsås. Förtroendet som
byordningsman innehade han i ca 40 år, och han var vid sin
bortgång byns äldste infödde invånare.

Matchemas match i Strömsund
En drabbning på högsta nivå, ishockey när den är som hår-
dast, var det när Lions Club mötte Rotary. lnför ca 500 åskå-
dare, delade lagen broderligt på poängen och lyckades peta in
fem puckar vardera i motståndarkassen. Även i kassan klir-
rade det, man tjänade ca 400 kr. Pengama kommer att delas ut
som två stipendier till den pojke resp. icka som utnämns som
bästa kamrat vid grundskolan. Dr Stig Eneroth i rotarymålet
stoppade alltså allt utom fem mål. Lejonburen vaktades av
verkmästare (efter matchen bara värk) Sven Carlsson, som för
alla eventualiteters skull tjudrat sig med ett rep i burgaveln.
För att inte stå sin kollega eñer. släppte även han in fem mål.

Sjukvårdaren Hadar Dahllöw hade en vilsam afton och be-

hövde aldrig göra något ingripande. Skadoma inskränkte sig
till de som uppstod på sargen, som ibland kom i vägen för de

framrusande ishockeyspelama. Alla spelama hade en beund-
ransvärd förmåga att snabbt komma ner på isen och blockera
när farliga situationer uppstod. l rotarylaget var "Hökam“
Simonson målfarligast och noterades för två fullträffar. Harald

\ Larsson, Bror Sandmark och Karl Hugo (Kaj) Jacobson gjorde
l ett mål vardera för Rotary. Matchens första mål gjorde Sven

Eriksson för Lions. Vidare noterades en fullträff vardera av
Stig Svensson och Egon Wessén, och Bengt Östlund tillver-
kade två mål.
Lions spelare: Sven Carlsson, Måns Zakrisson, C .G Wikman,
Paul Åkemian, Gustav Bergvall, Olle Lindqvist, Sven Ericson,
Stig Svensson, Nils Stengel, B. Östlund, Jan Backman, Sven
Glantz och J.M. Anderzon. Domare Sune Johansson. Mål-
domare Sven Erik Rosenberg. Hejaklacksledare Egon Wessén.

Lagledare Edward Bergdahl. Sjukvårdare Hadar Dahllöw. Rota-
rys spelare: Karl Hugo Jacobsson, Harald Larsson, Jonas
Ollander, lngvar Eneväm, lngemar Nomnan, Ame Roos, Ivar
Sandhill. Stig Eneroth, ViktorAndersson, Gunnar Grahnström,
Rune Ulin. Domare Bertil Magnusson. Måldomare Holger Lund-
ström. Lagledare Bror Sandmark. Hejaklacksledare G. Simon-
son. Eñer matchen stektes korv på öppna eldar på skrinnar-
banan, och i ovalens mitt hade man ställt i ordning en rink, där
besökama kunde ytterligare värma sig genom att svänga om i

dansens virvlar till grammofonmusik ur högtalaren.

Dödsfall
Hotellägaren Arthur Månsson, Ulriksfors, har avlidit i en ålder
av 66 år. Han var född i Fjällsjö och kom till Ulriksfors omkring
l920, då han erhöll anställning vid sulfitfabriken. Vid samma
tid började han också med en droskrörelse, som han för några
år sedan överlät på en son. Ulriksfors hotell övertog han till-
sammans med sin maka 1936.

Artur Månsson och sonen Bengt vid droskbilen. 1

bakgrunden pensionatet i Ulriksfors
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Strömsunds skyttar vann fyra klasser i Norråker Födelsedagar

.lämtskyttama tog nära nog rubbet i helgens lyckade fältskjut- 50 år fyller den 24 ds Erik Janeheim, Vågdalen. Han är född

ning. Blott 14-årige skytten Bo Jonsson. Strömsund. blev täv- och uppväxt i Strömsund och yttade till Vågdalen i samband

lingens stora överraskning då han sköt åt sig F2-segem. Pappa med giñemiål. Han började arbeta som bagare men övergick

Ragnar sköt i F5, men fick nu ordentligt spö av sonen. Helge sedan till skogsarbete.

Edesund sköt bäst av alla med

29 träff. Kjell Danielsson.
Strömsund, vann F4 med 25

träff. samma antal hade även
Alvar Knutsson. Alanäset.
som sköt idel femmor! F3 gick
även den till Strömsund ge-

nom Sven-Olof Sennvall.
Han sköt fullt på de tre sista

målen och nådde 23 träffar. Fl
hemförde Bemdt Södennan,

Gubbhögen, med 1 8 träff. Inte

mindre än 122 skyttar från 22

föreningar ställde upp.

Sven-Olof Sennvall *
Erik Janeheim

Födelsedagar
80 år fyller den 21 ds f. hem.äg. Jonas Konrad Jonsson, Havs- lsplums i Strömsund som har för få simkunniga

näs. Han följde med från Dorotea när föräldrama yttade till Skolbam och allmänhet har fått en demonstration hur man på

Havsnäs och köpte ett jordbnik i Kalkberget. bästa sätt tar sig upp ur en vak. Svenska Livräddnings-
sällskapets jämtlandskommitté arrangerade övningen. och nio

9] år fyller den 23 ds 'fmkefru Katarma Norberg' fjpersdoner' oförskräckta A 4-konstaplar kastade sig frivilligt i vattnet och

Havsnäs' Ho" är bördlg från B°dum och yttade U" Havsnäs visade hur man kunde göra. Olika typer av hjälpmedel använ-

mer gmermål med 0l°fN°rberg' des, bl.a. ispik. isdubbar och kniv. En av dem tog sig upp med

endast ett mynt som verktyg. och en annan klarade sig helt

utan hjälpmedel. Det visades också hur tillskyndande männi-
skor kan bilda kedja liggande på isen för att bistå en nödställd.

och i en demonstration användes en grankvist som hjälp.

Dödsfall
F. hem.äg. Erik Andreas Eriksson. Lövberga. har avlidit i en

ålder av 85 år. Han var född i Rossön och yttade med sin

familj till Lövberga i början av 1920-talet.

Fru Anna Belfrage. f. Olsson. Strömsund. har avlidit i en ålder

av 88 år. Hon var född i Bredgård. l början av 1900-talet ingick
hon äktenskap med repslagamiästaren Konrad Belfrage. Hon

var erkänt skicklig kokerska, och var som sådan ofta anlitad
vid festliga tillfällen i bygden. Den senaste tiden vårdades

hon på Hemmet i Tullingsås.

Katarina Norberg

I-ödrh
Vår dotter Lena

Berit och RolfWaldemarsson

f. Näsström
Strömsunds BB den 17 mars 1964

Dödsfall 23/3 1964

Fru Anna Mattsson, f. Göransdotter. Bredgård. Strömsund,

har avlidit i sitt 79:e levnadsår. Hon var född i Öjam och yt-
tade med sina föräldrar till Renån. År 1913 ingick hon äkten-

skap och yttade med familjen till Älghallen. Sedan inköpte de

ett lantbruk i Hallviken som brukades fram till 1947, då familjen

yttade till Ulriksfors. Anna Belfrage Konrad Belfrage
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Vigde
l Ströms kyrka vigdes den 21 ds Ulf Hedlund och Sigbritt
Eriksson. båda bosatta i Gävle. men bördiga från Strömsund.
Vigselfönättare var komminister Bengt Erik Berglund.

Begravningar
l Ströms gravkapell jordfastes den 22 ds änkefru Johanna Elias-

Förbundsfältskjutningen 1964

Vid en succéartad mästerskapstävling i Alsen blev Tullingsås
Rune Nomnan överraskande tvåa på 42 träff. Han har tidigare
hört av sig i banskyttesammanhang. speciellt i liggande. men

tydligt är att han kan fáltskytte också. Strömsunds Helge
Edesund blev fyra på 41 träff Olle Gunneriusson, Grenås, vann

med 46 träffar. l klass F5 individuellt blev Edesund tvåa och

son. Trångåsen. Officiant var komminister Bengt Erik Berg- Ndrrman sexa- SVerl'Ol0V Semwall- Strömsund- klarade andra'
lund.

Polis i Ström belönad för dramatisk räddning
Förste polisassistent Ragnar Granqvist. Strömsund. har belö-
nats för den räddningsbragd han utförde i april 1963, när han

tillsammans med Uno Öhnström rodde ut i den strida Norr-
strömmen för att bärga kroppen av den drunknade Ame Olofs-
son. Båten drogs ner i virvlama och började vattenfyllas. Gran-
qvist hoppade ur båten och lyckades ta sig upp på en sten i

älvfåran. Öhnström var inte simkunnig och stannade i båten.

som öt upp när Granqvist hoppat ur. Denne lyckades bärga
båten med Öhnström in mot stenen. vilket blev de bägges

räddning. Det är en av de åtta polisbragder som Dagens Ny-
heter beslutat belöna.

Strömsicka omkom idrunkningsolycka
19-åriga Yvonne Andersson. Sporrsjönäs. ingick i ett sällskap

på fyra personer som varit på dans i Stugun. De skulle till
Selsviken efteråt, och tog vägen över Gesundens is vid
färjeläget i Finneråsnäset. Eñer ett par hundra meters färd på

isen och ett hundratal meter från land fick föraren plötsligt se

en vak framför bilen. Avståndet till vaken var då alltför kon för
att han skulle hinna stanna eller väja. l baksätet satt Yvonne
Andersson. De båda männen lyckades ta sig ur bilen. men

platsen i F3. Denne tillsammans med Edesund och brodem
lvar Sennvall tog hem lagtävlingen till Strömsund.

Rune Norrman

Dödsfall
F. byggnadsarbetaren Carl Tranbäck. Strömsund, har avlidit i

en ålder av 61 år. Han var född och uppväxt i Strandliden. l 25-
årsåldem flyttade han till USA. där han under ca 10 år arbe-

ickoma klarade inte det. utan följde med bilen ner i djupet. lade lndm Ollka brarlsaher- Efter nagra ar l sin hemb)' Yrrade

Födelsedagar 25/3 1964

50 år fyller den 28 ds handelsföreståndaren Anders Kjesbo.
Strömsund. Han är född och uppväxt i Risnäset. Gäddede.
Eñer att ha arbetat som afiärsbiträde hos M.P. Andersson i

Stora Blåsjön. köpte han tillsammans med en kompanjon en

affär i Jonnvattnet. l samband med att Brödema Sandströms
AB i Gäddede tog över denna rörelse. yttade Kjesbo till

han åter till Amerika. När han återvände till Sverige bosatte

han sig i Strömsund. där han arbetat inom skogs- och bygg-
nadsbranschen. Hans stora fritidsintresse var jakt.

Missionsföreningen 60 år
Detta jubileum firades i Strömsund med god tillslutning vid
högtidsmötet. Predikant Valentin Brodin inledde med en kort
historik och överlämnade som jubileumsgåva till församlingen

Gäddede eeh arberade i ea 4 år Sem bdkhåare för dena före- en bankbok med 10.200 kr som insamlats bland missionsvänner

tag. Strömsundsbo blev han när han började en anställning på

Redskapshandeln. Där var han föreståndare i sex år, varefter
han började sin nuvarande tjänst. handelsföreståndare i

Lantmännens centralförening.

Födelsedagar
50 år fyller den 29 ds fm
Astrid Jönsson. Västan-
vik. Svaningen. Hon är
född i Täsjö men yttade
som bam med sina föräld-
rar till Byvattnet. Där växte
hon upp och arbetade se-

dan på olika platser som
hembiträde. innan hon
gifte sig och yttade till
Västanvik.

i Ström. Välgångsönskningar till jubilaren framfördes av
distriktsföreståndare Martin Gunnervall från Jämtlands-mis-
sionen och komminister Bengt Erik Berglund från Ströms kyrk-
liga församling.

Nonstopdans
Tio orkestrar hade av Sv. Musikerförbundet samlats i Ström-
sund för att dansarrangörema skulle få tillfälle att höra och

jämföra. Samtidigt anordnades dans. och ca 250 personer hade

tagit tillfället i akt att samma kväll få dansa till Egon Wesséns.

Sture Nilssons med Sonja Lindgren. Sten-Erik Ströms. .Iahn
Wallentins. m.fl.

Vigde
l Alanäs kyrka vigdes på påskafton Bengt Olov Lagerström
och Anna Dagmar Vemersson. båda från Skarpnäck men bru-
den bördig från Alanäs. Vigselförrättare var kyrkoherde Bertil
Wiklund.
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lndustrihuset snart klart - vem ska nyttja det? Jättepimpeln iTu|lingsås
Ingen vet var man ska ta en hyresgäst ifrån. men industriloka- Över 500 personer hade samlats för att delta i pimpeltävlingen

lema i Strömsund för omkring 100.000 kr står snart färdiga för på påskafton. och ytterligare ett stort antal åskådare gonade

inflyttning. Magasinet var avsett för detilltänkta plastindustrier sig i vännen och solskenet på Vattudalen. Vinnaren från Ås

som inte blev någon realitet. Om det passar en annan eventu- drog upp 582 g och vann 3.300 kr. lnga lokala föm1ågor på

ellt intresserad företagare vet man inte. Den gamla magasins- topp-tio-listan.
byggnaden vid Virgokajen som planerats bli industrilokal är

invändigt klädd med flamskyddande material. Födelsedagar
50 år fyller den 2 april typograf Sune Fjällgren, Strömsund.

Han är född i Backe men flyttade i 3-årsåldem med sina föräld-
rar till Strömsund där han växte upp. l5 år gammal började han

som typograärling i sin farbrors tryckeri. Sedan arbetade han

i tryckerier på andra platser innan han återvände till Ström-

sund och åter tog anställning hos sin farbror.ti:
Industrihuset vid Virgokajen

Vigde
I Ströms prostgård vigdes på skänorsdagen Folke Sundin. ,

Bredkälen,och Karin Johansson, Grelsgård. Vigseln förrätta-

des av kontraktsprost Folke Engström.

TypogrqfSune Fjällgren

Ladugård brann ner
Ladugården på förra gästgivargården i Havsnäs brann ner på

morgonen den 4 ds. Vid åttatiden upptäckte en granne att det

brann. och kallade på brandkåren från Alanäset. Det tog inte

lång tid förrän hela ladugården var ett flammande bål. och

efter drygt en halvtimme var byggnaden nedbrunnen. Brand-

kåren fick huvudsakligen försöka dämpa elden så den inte

spred sig till den närbelägna bebyggelsen. Värst hotad var

åkaren Ebbe Erikssons fastighet. Den gamla gästgivargården

bmkas nu av Olle Söderlund. Havsnäs. som inte driver jord-
Pötiie bruk utan arrenderar ut detta. Därför fanns inga kreatur i ladu-

Vår dotter Helena gården. utan den används huvudsakligen som lagerlokal för

Laila och Staffan Lundqvist bl.a. hö.

f. Klefbom
Strömsund påskdagen den 29/3 1964 Fwebedagar

50 år fyller den 7 ds fru Brita Hemmingsson. f. Modin. Bred-

Sk0|SIyI'0|SGII 1/4 1964 gård. Strömsund. Hon är född i Äspnäs och bodde en tid i

För första gången blir det i år två examensdagar för realistema Kärrnäset innan hon giñe sig 1938. Makama bosatte sig i

i Ström på grund av rekordstora årskullar. Examensdatum blir Tännviken, där de blev kvar till 1945, då de slog sig ner i Våg-

22-23 maj. Premiär för studentexamen infaller 24-25 april. Vid dalen. År 1945 kom de till Strömsund. där hon arbetade inom

sammanträdet varslades också om eventuell indragning av hotel|bran5ehen_ 1956 övertog hon skötseln av vandrar-

Skolomai Hillsand. alternativt Svaningen. l Hillsand har man hemmet, Under säsongema vid denna rörelse har hon som

tillfredställande skollokaler och lärarbostad. men bamantalet föreståndarinna fullt upp att göra med städning och tvättning,

är otillräckligt. Förhållandena är de motsatta i Svaningen. och fortfarande tvättar hon i sjön,

Dödsfall Begravningar

Änkefru Elsie Karolina Vikström. f. Göransdotter. Hemmet. l Ströms gravkapell jordfástes den 5 ds Olaus Olsson. Vedjeön.

Tullingsås, har avlidit 84 år gammal. Hon var född i Ramsele. Ofciant var komminister Bengt Erik Berglund.
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Scoututflykt 6/4 1964 Begravningar
Ett 20-tal av Strömsunds scouter har gjort en utykt till Staka- I Ströms kyrka jordfástes den 4 ds f. slaktaren Per Erik (Nilsén)
fjället. Efter färd med vessla upp till trädgränsen gick sällska- Nilsson. Strömsund. Oiciant var komminister Bengt Erik Berg-
pet upp till toppen. Utykten leddes av komminister Bengt lund.
Erik Berglund. folkskollärare Mats Eriksson. Rune Kristians-
son och Anna-Britt Strömmer. Scoutema tävlade i kast med
livlina och kompassgång. och så fick de grilla korv vid öppen
brasa, vilket var ett av de mera uppskattade inslagen i den
härliga utykten till fjällvärlden.

Per-Erik och Erika Nilsén med barnbarnen
ciz Rolfoch Nils (Karin }\{i'bergs), Carina och Annelie

(Åke Nilséns), Karin och Bern! (Gunnar Nilséns)

Modenytt från Ström
Ett nytt vånnode har presenterats i Strömsund. Den första
studentkullen i Strömsunds historia. uppenbarade sig vid
morgonsamlingen i broderade stora, svarta baskrar. Det var
ännu sparsamt med färger. eftersom abiturientema fick reda på
sina betyg kvällen innan, och tiden hade inte tillåtit något
mera utsvävande syende på kvällen. Men mera ska dock komma

. lovades det från ansvarigt håll.

Anna-Brit! Srrömmer omgiven av glada förskolebarn

Dödsfall
Fru Karin Sandqvist. f. Olofsdotter. änka efter P.A. Sandqvist. Födlsfdgf
Strömsund. har avlidit nära 74 år gammal. Hon var född i Hall- 75 ål' fyller l l ds hem-äå
viken. \f1d l7 års ålder lämnade hon hemmet för att lära sig till A180* Åslund- Alavaïmeï-
sömmefska. 1912 gifte hon sig och 1919 ynaae hon med fa- Han är född i T9ri>Sb9 och
miljen till Ulriksfors. För omkring 30 år sedan kom makama till k°m Ü" Stfömslmd l9l 5- De
Strömsum-|_ senaste 30 åren har han ha

sin hemvist i Alavattnet.

Byggnadsnämnden
vänder sig mot alltför många hus på Tingvalla. För hård ex-
ploatering går ut över öppna platser. Stiftelsen Hyresbostäder
slopade därför ett av tilltänkta tre hus i sin byggnadsplan.
Området ska istället användas till bl.a. parkeringsplats. Damian
Hembygdstöreningens ansökan om att uppföra en Server¿ngS_ Fru Hildur Brattmyhr, Fyrås. har avlidit 67 år gammal. Hon var

paviljong på hembygdsgården bordlades. Föreningen hade född ' "°"a_"ämua"(_1* men k°m_ sm? "ng "H Fyrås där ho"
begän att få bygga ut över vattnet vid Smm¿en_ men detta har hade platser 1 hushåll innan hon gifte sig med Jonas Brattmyhr.

smdsêrkitekten mqtsan sig' xggnadsnämnden begär därför Fni Kristina (Stina)/\ndersson. f. Persson. Fagerdal. har avli-
Y"°"'g“'° “"°d“'“g av '“°J"gh°'°“'“ 3" '°“"“a “bygga dns; årgammai. Hon vafrødd i Bredkäien. Från 12 årsåitief
Strandområdet så som hembygdsförening" tänkt sig' ck hon på allvar börja hjälpa till i föräldrahemmet. och ck

bl.a. ensam sköta om fabodama.
Strömsunds DVR-avdelning
Ny kassör blir Erika Sjöberg. Öjam. Hon efterträderAllan Nils- Fru Elise Wikström. ålderdomshemmet Tullingsås. änka eñer
son som avflyttar från orten. Hans OlofWikström. har avlidit i sitt 85:e levnadsår. Hon var
Vid avdelningens månadsmöte beslöt man att sända två av född i Terrsjö och blev eer sitt giennål bosatt i Ström. Famil-
sina svårast handikappade medlemmar till Riva del Sole i lta- jen bodde på flera ställen. bl.a. i Ulriksfors och i Kvamån. Elva
lien för en I4 dagars rekreationsvistelse. bam har hon fött och fostrat.
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Födelsedagar
75 år fyller 12 ds fru Olivia Löfvenberg. f. Palmqvist, Alanäset.

Hon är född i Tåsjö.

Dödsfall
Hem.äg. Helmer Lindberg, 1

Östra Havsnäs, har avlidit 75 A

år gammal. Han var född i

Siljeåsen och kom 18 år gam-

mal till Ö. Havsnäs. Där hade

han ett hemman som han
avyttrade och köpte ett jord-
område på Stornäsudden
1924. Det var bara skog där

då, men Lindberg avverkade

och bröt mark samt odlade

upp hemmanet. Han var rote-

ombud i många år.

Födelsedagar 13/4 1964

75 år fyller den 14 ds f. hem.äg. Jöns Ulrik Eriksson, Ström-

sund. Han är född i Klövsand, där fadem drev kvamen vid
Klövån, men yttade som helt ung med föräldrama till Öhn.

där han växte upp i en syskonskara som den näst äldste av nio

bröder. 1921 köpte han en av de tre huvudgårdama i Södra

Gamlins Hjolbänning Resos ”Oscar”
Tavlan föreställande Hjolbänningen är RESO:s utmärkelse och

tack till de byfogdar som sysslat med bygdesemester i tio år.

Att motivet för en ”Oscar” inom den svenska bygdesemester-

verksamheten skulle häm- 1 . ,-

tas från Strömsund varman , .'__,_-, X
överens om inom Reso. när i ¿, . r'

avd.chef Bengt Olofsson.
1

“"{f_|
Stockholm. kom med försla- _

get om en utmärkelse. Vid 5 _, _

en byfogdeträff kom han 1 L' 'f .'_ '_7¿.v:~Ä\

och ombudsman Sigvard Ö _ lg . .!' §“=""»;,

Mårtensson, Strömsund. iiê '\É' ^\\ -lf;
fram till att en tavla skulle 3 ." 3. _". ' » '
vara lämplig, om den var :=|.' H1? Ö

utförd av Gamlin. Denne ; ¿ ¿

skapade då collaget Hjol- ' ' lff ¿

bänningen, som är upp- '
b d h' 1 ä t h -

4"/

"¥' "
ygg av ju,vxeroc '».^,;,¿<",-\_- '

insekter och stiger upp ur A

Ströms vattudal. + .;T_ ' -_ t.-'ef _ Y

Konsumbutiken i Lövberga läggs ner
Det var fem distrikt som samlades till gemensam stämma i

Strömsgården, två Strömsundsdistrikt samt Tullingsås,

Öhn. Lövberga och Havsnäs. 200 medlemmar hade infunnit sig till

Jöns Ulrik Eriksson med hustrun Anna

Hantverksmedaljer
Målama Karl Eric Bergqwist, Olle Bergqwist, Hans Eric Grip.
Sören Göransson, Stig Göran Jacobsson, Torbjöm Norrman

och Leo Stattin, samtliga i Strömsund, för vilka Sveriges N__ .k

hantverks- och industriorganisation utfärdat gesällbrev, har Son' asw en'

som belöning för sin yrkesskicklighet tilldelats bronsmedaljer.

Födelsedagar

ett minst sagt debattnkt mote. Det är 1 synnerhet butikema 1

Havsnäs och Lövberga som har så dåligt nettoresultat, att

både styrelsen och förvaltningsområdet har planer på att lägga

ned butikema. och för Lövbergas del blir det redan nu under

innevarande år. Butikema i Strömsund och Gäddede hör till
dem som går bra, och de kommer att rustas upp ytterligare.

Strömspolis får Carnegie-guldur
Ännu en belöning till polisassistent Ragnar Granqvist för att

han räddade Uno Öhmström från att drunkna. Vid Camegie-

stiñelsens första sammanträde för året var han en av de 15

som tilldelades utmärkelse för visat hjältemod vid räddning av

annans liv.

Vigde
1 Ströms komministergård
vigdes den 1 1 ds laborant
Kjell Brodin och Greta Jo-

hansson, båda från Eskil-
stuna, men bmden bördig
från Strömsund och dotter
till Gerda och Olle Johans-

50 år fyller den 14 ds fru Maria Mårtensson, f. Olsson, Gärd- Föddsedgal'

näsbyn. Hon är född i Undersåker och kom till Gärdnås 1942. S0 år fyller den 16 ds skogsfaktor Valter Nordgaard. Ström-
sund. Han är född i Junselevallen. 1946 kom han till Ström-

50 år fyller den den 16 ds kranskötare Hugo Funseth. Öster- sund och tillträdde en faktorstjänst vid Svanö AB. Under den

sund. Han är född i Österkälen och arbetade på föråldramas tid municipalbildningen var kvari Strömsund. satt han med en

jordbruk till 1947, då han yttade till Östersund.
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Ströms jordbrukskassa Födelsedagar
l styrelsen har Vitalis Salomonsson. Bredkälen. och och Yngve 50 år fyller den 2l ds banarbetaren John Holmqvist. Ulriksfors.
Eriksson. Södra Öhn. ersatt Johan Andersson och Jöns Palm. Under tiden textilfabriken var i gång arbetade han där. och
Ny suppleant istället för Erik Lindqvist är Gösta Nord. S. Öhn. övergick sedennera till SJ.

Realisation Ai=nasiu<-krm
En brukspost ugnseldfast 2 :a sort. 50 % rabatt. valde Mary Samuelsson. Högbynäs, till ny styrelseledamot
Bordsserviser - Kaffe-. the-_ moccaserviser, ca IOO dus- efter Linnea Ahlqvist. Alanäset, som avsagt sig återval.
sin tallrikar i olika dekorer bortslumpas. Glas och kristall-
vaser, teak och rostfntt. Bordsserviser 58 delar som kos- Strömsundsfamüj ck vmkommen invadbostad

mt I-/__5:_ sä'-'es för 93:-' Kaffegods från 5 :_ /hah/dussm' Den första invalidlägenheten i Strömsund har ställts iordning
En Smrreson' purïlex 50 %' i gamla mejeriet. En av de svårast handikappade husmödrama
U"d_°r Sflmma nd Iafmas lo 0/° rabatt på ovnga Varm från i Ström, Ester Mattsson och hennes familj bor där. Fru Matts-
bæàmnngsavdelnmgen' son har själv fått lån genom länsbostadsnämnden för att in-

FY“d|åd°" där am ka" nms reda lägenheten. Hon drabbades för ca 15 år sedan av en sjuk-
Amcöffs Bösänillg, Strömsund dom som förlamade hennes ben. Nu kan hon självständigt

sköta sitt hem och hushåll. Det var när Karl-Sigurd Näsström
l00iStröm arbetslösa om vägbygge upphör I6/41964 förvärvade fastigheten som tanken på en för fru Mattsson
Det befaras en stor arbetslöshet när beredskapsarbetena på praktiskt inredd lägenhet väcktes. Nu kan Ester diska lättvin-
Lövbergavägen och vägen mellan Strömsund och Gäddede digt genom att bänkhöjden sänkts och nillstolen går in under
upphör. Med anledning av detta gör Ströms kommun, genom diskhon. De flesta skåpen har utdragbara hyllor och backar,
P.M. Jönsson och Georg Örjebo, en uppvaktning hos finans- och grytor och pannor nns i ett karusellskåp intill spisen.
minister Gunnar Sträng. På båda vägama tillsammans syssel- Fönitom en stor och ljus lägenhet om 4 rok på ca IOO kvm ska
sätts också ett 25-tal bilar plus traktorer och grävmaskiner. Det familjen även begåvas med en stor altan. Medan mejeridrien
är också att märka, att Lövbergavägen befinner sig i ett så var i gång byggdes bottenplanet ut, och det är på taket av den
dåligt skick genom omlåggningen. att den blir så gott som utbyggnaden som altanen ska inredas.
oframkomlig om arbetet på den upphör. Därför anser kommu-
nen att vägen måste byggas färdig, först och främst mellan
Strömsund och Lövberga, men helst till länsgränsen. Dödsfall

Fni Anna Wahlström, f. Enksdotter. Alanäset, har avlidit 87 år
, gammal. Hon var född i Lillviken och bodde kvar där några år

Tidigt vä'-tecken 'ringa tïnsåreclët I I. .d. efter ingånget äktenskap med Aron Wahlström. Makama flyt-
Tra.n°H nom jämt an re an en ap" är ovan 'gt ti 'gt tade till Alanäset och blev arrendatorer på en bolagsgård.enligt Anders Enksson, Täxan.

Succé för ”Fader Gunnar”
Kyrkoherde Gunnar Rosendahl avslutade sin föredragsserie i

länet med ett framträdande i församlingshemmet i Strömsund.

0-E)\H

Ett 50-tal intresserade strömsbor hade mött upp för att höra
honom tala över “Nutida själsproblem och ett försök till lös-
ning". “Fader Gunnar" anser att den tid vi lever i är den bästa
av tider och vill inte ha tillbaka den s.k. ”gamla goda” tiden,
även om det då var lugnt och stilla på ett helt annat sätt. Men
han menade också, att även om vi nu har det bra, och levnads-
standarden är hög, är människoma inte lyckligare. Han visade
dock på era olika sätt att finna ro.

Födelsedagar
80 år fyller den 20 ds f. skogsarb. Nikolaus Gustafsson,
Vedjeön.

Dödsfall
Ströms församlings äldsta invånare, änkefni Ingeborg Eriks- Anna Wahlström
son, f. Mårtensdotter. Gärdnäsbyn. har avlidit i en ålder av 96
år. Hon var född i Högama. Häggenås, och fick tidigt börja Hembygdsföreningen ägde inte mark de ville bygga på
hjälpa sin far med jordbniket, som IO- l 2-åring körde hon t.ex. Bygget av serveringspaviljong skrinläggs dämied. vilket fram-
hästar till marknaden i Östersund. Eñer endast åtta års äkten- kom vid sammanträdet som byggnadsnämnden kallat till med
skap blev hon änka. Ensam med sina tre döttrar yttade hon anledning av det bordlagda ärendet i byggnadslovsfrågan.
två år senare till en bror i Falkenströmsberget. Hon var även i Ansökan om bygglov kunde inte beviljas. då det framkom att
Stockholm ett par år innan hon blev föreståndare för Handels- den mark som hembygdsföreningen äger inte sträcker sig ända
föreningen i Lidsjöberg. fram till vattnet.
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Fantastisk festyra vid Ströms studentpremiär 27/4 1964

”Sjungom studentens . .

Så har den sången för första gången klingat mot skyn över strömsundsgymnasiet. Premiären lördagen den 25 ds blev festlig och

färggrann, även om en smula kylslagen i den bistra vårkvällen. och den bevittnades av ett till storleken storslaget folkuppbåd.

Aldrig tidigare har väl så många människor samlats på skolgården för att hylla examinander. Studentskoma var söta och

ynglingama stiliga. Nu börjar "lumpen" för pojkama, men först ska det sovas på alla kanter. Den senaste tidens intensiva

slutpluggning har tagit hån på redan tröttkörda unga kroppar. Alla de 23 abiturientema klarade vita mössan. och hyllades på

skolgården och på gatoma. och sedan vid en stor kommunal middag. Konege på smyckade bilar ingick också i festlighetema.
med ett musikkapell i ledarbilen. Brukar Storgatan i Strömsund vara svårframkomlig annars. så var den nästan oframkomlig på

lördagskvällen. Fömtom att kortegevägen kantades av folk i massor så fanns även bilar i hundratal med i bilden - och alla skulle
fram samtidigt. Det blev något av ett kaos. tur att körriktningen blev enkelriktad. tre filer är tillräckligt för att uppta hela

gatubredden. den mötande trafiken hade ingen chans. På kvällen samlades de unga med anförvanter och lärare på Grand Hotell.
där kommunen stod för notan till den första studenthippan i Strömsund. Flera tal hölls till studentema. och elevemas tack

framfördes av Lars Engström. Dane Jinnerot och Sören Ringbert sjöng gluntar till pianoackompanjemang av lvar Sandhill.

Naturligtvis blev det dans fram på småtimmama.

,-fí

.regi

Övre radenfnv. Sven-Olov Sennvall, HaraldEneroth, Lars Engström, DaneJinnerot, LeifRönnberg. Bengt Ollander: BoGunnar
Jonsson och Jan Olofsson.
Mitten raden frzr. Margit Johansson. Sonia Palm. Birgitta Tejbo. Ingegärd Molander. Sune Johansson (rektor), Monica
Lundström, Anne-Kristin Hopstadius och Ragnhild Hååf
Nedre raden fr.v. Karin Oscarsson, Ulla Grankvist, Birgitta Tollmer. Maud Olsson. Mari' Berglin. Barbro Dahlén. Monica
Gunnarsson och Margaretha Norling.

Gräsbrand hotade fastigheter backen.Gården ägs av Jöns Erik Jönsson. och där var man-

På grund av att en hölada tog eld i Grelsgård. strax öster om gårdsbyggnaden riktigt i farozonen. Per Holm och Jacob Kvist
Strömsund. kom även flera av grannskapets jordbruks- ägde de lador som brann ned. och den sistnämnde förlorade
fastigheter i farozonen. I den hårda vinden kastades gnistor också ca 3000 kg hö.

hundratals meter från den brinnande ladan och antände ytter-
ligare två lador. Dessutom uppstod en lavinartad gräsbrand
som hotade bebyggelsen på de närbelägna fastighetema. Födelsedagar
Strömsunds brandkår var snabbt på plats. Den först antända 50år fyller den 29ds handelsombudet Erik Axel Palm. Kyrktåsjö.
ladan var dock övertänd på endast några minuter. och brann Han är född i Strand. l ungdomsåren var Palm aktiv musiker
på kort stund ned. liksom även en av de senare antända och hörde till ett kapell som spelade mycketibygdema i norra

ladoma. Endast IOO meter från ladoma ligger den s.k. Trana- Jämtland.
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Födelsedagar jordbruket, och har även sysslat med flottningsarbete. Fack-

85 år fyller den 29 ds f. banarb. Jonas AdolfSundqvist, Väst- ligt intresserad har han alltid varit, och är nu revisor i Skogs-

myran, Strömsund. Han är bördig från Medelpad. lnom SJ har arb.förbundets storavdelning samt ordförande i ringvattnet-

han haft anställning i många decennier, och var b|.a. med om sektionen. Näsström var en av initiativtagama till gatu-

att bygga jämvägsstationen i Östersund. Jubilaren sysslar belysningsföreningen i Ringvattnet och fungerar där som kas-

gäma med snickerier och hari sina dagar byggt många rodd- sör, samt innehar också en liknande post i bygdegårds-

båtar. På äldre dagar skafïade han sig en moped, och på denna föreningen.
åker han provianteringsturer in till samhällets affärer.

Alfred Sundberg omvald
Han ck nytt förtroende som ordförande i två år när Jämtland- 0

Härjedalens gångförbund höll årsmöte. Nyvald som sekrete-

rare blev Marianne Sjöblom. också hon från Strömsund.

Dödsfall
F. lantbr. Erik Alfred Eriksson, Strand, har avlidit. Han var född
l88l i Frostviken.

Födelsedagar
75 år fyller den I maj småbruksägare Axel Hansson, Alanäset. J h N __ __

Han är född i Havsnås. 0 an ass mm

Nytt nattinbrott i ”popular” butik i Vågdalen 28/4 I964
Den av inbrottstjuvar högt älskade konsumbutiken i Vågdalen
har åter haft besök av ovälkomna ”gäster". Under de ca 10 år

man ha butiken på den nuvarande platsen i Vågdalen har

nännare tio inbrott skett där. Tjuvama hade berett sig tillträde
till lokalema genom att slå sönder en glasruta i ett fönster mot
landsvägen. Vid tidigare inbrott har pengar inte hittats, eer-
som de varit väl gömda. Denna gång hittades dock både väx-
elpengar samt tipskassan på 46 kr och medicinlådekassa 70

kr. Dagskassan var däremot skyddad. den hade affärens före-
ståndarinna Hanna Blom tagit med sig när hon gick från buti-
ken. Efter kuppen i Vågdalen begav sig tjuvama mot Backe

och gjorde inbrott i Täxan, där de stal bensin, verktyg och en

trapp i ett garage.

Strömsunds arbetarkommun 2/5 I964
hade på l maj ett välbesökt möte i Strömsgården. Tidigare på

dagen hade partifolket och andra intresserade samlats för bil-
kortege till Hammerdal, och närmare ett l00-tal bilar ställde

upp. Ordf. Alvar Jonsson påpekade att även några av de gamla

vapendragama som var jämnåriga eller äldre än socialdemo-
kratin hade följt med till Hammerdal. Vid mötet välkomnades
de nya medlemmama från Öjams arbetarkommun som deltog
för första gången. John Enevåg, Jonas Hansson och Bror
Andrée valdes till Öjams byombud.

Axel Hansson med hustrun Hilda
Ström-Alanis hushållningsgllle

Pengar till skolresa Pris till den jordbrukare i området, som i den officiella mjölk-
vill yrkesskoleelevema i Strömsund samla in genom att ta på kontrollen har störst mjölkmängd, tillföll för tredje året i rad

sig en del lättare sysslor. Den som är hågad att leja städhjälp, hem.äg. lvar Zakrisson, Renån. Ett bokverk utgjorde belö-
bamvakt, hundvallare eller dylikt har chansen att få villiga ningen.
medhjälpare. Yrkesskolan har också givit ut en egen tidning,

och läraren Willy Krogstad är ansvarig utgivare. Tid- Bim." på vig
ningen har 26 sidor och bjuder på underhållning av olika slag. postbussen mena" Lidsj-Öberg och Gärdnäs stoppades härom

dagen av en stor bjömhona med två ungar. vilka stod mitt på

Födelsedagar körbanan. Föraren Albert Andersson tvingades sticka ut hu-

50 år fyller den l maj Johan Näsström, Ringvattnet. Sommar- vudet genom sidmtan och hojta för att djuren skulle ytta på

tid är han planteringsbas vid sidan av arbetet med det egna sig. Men de gjorde sig ingen brådska att lufsa in i skogen.
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Howårdsireningen ställde ett 60-tal man upp. Jämsides med utbildningen hölls en

harca l50 medlemmar. som tillsammans har l60 hästar. Hov- tälttävling om hemvämschefen I. Nonmans vandringspris.
slagare Elias Larsson hade under det gångna året utfört om- Lottoma svarade for att de blöta och hungriga hemväms-
kring 900 hovslagningar. Nya priser blir l5 kr och l7 kr. männen trivdes och blev mätta. Efter övningarna hölls

hemvämsstämma. Till förtroendenämnd för det kommande året

omvaldes samtliga: Ordf. Ingemar Nomnan. kassaförv. Anders
Kjesbo. Bror Eriksson. Gösta Lessman. Revisor Agaton
Trangius.
Fälttävling. resultat: l) John Wikström. Stamsele. 2) Mikael
Persson. Äspnäs. 3)Anders lsaksson. Bonäset. 4) Rune Norr-
man, Tullingsås. 5) Gösta Hopstadius. Siljeåsen. 6) Ville Eriks-
son. Bonäset. 7) Helge Edesund. Strömsund. 8) Ragnar Jons-

son. Södra Öhn. 9) Bemt Norrman. Tullingsås. l0) Olov N.
Olsson. Henningskälen.

Hovslagare Elias Larsson

Faxebygdens ledning krympte men de vann
Strömsunds återkomst till div. lV blev inte helt lyckad. Man
tappade poängen till Faxebygden hemma på Strömvallen.
Faxebygden ledde med 3-0 när halva andra halvlek återstod.
Då ck hemmagrabbama ett gott grepp om matchen. men kraf- Ä

tema räckte inte till för full upphämtning, så Faxebygden vann
med 3-2. Målgörare för Faxebygden: Per Sundkvist, Sven Fors-
llšeåg¿>¿::hl1Jno Forsberg. Strömsunds två mål gjordes båda av John W,_k_mà_m ”_” vänster på bilden

Ströms-doktorer?
Födelsedaßf För att visa att realexamen är inom räckhåll har årets upplaga

50 år f)/"ef den 7 ds ff" Ada ^"d°f5S°"~ f- Edlund- 5Va“i"g°"~ av examinander utrustat sig med ovanliga huvudbonader och

H0" äf född Och UPP'/"XC" l I-°mSJÖ-H0" är äl/en en akïlv blusar. De 76 abiturientema (45 ickor och 31 pojkar) har hat-

rÖf°"i“g5kVl“na~ Redan 5°m helt mig anslöt h0n Sig Ü" Of' tarliknande de engelska doktorshattama och blusama är långa
lens 5SU'k|Ubb 0Ch_ Var mycket akmf- Sedan är det afbeïaf' och av säckväv. Hattfárgema är dock inte alltid den strikt
kommunen som tagit hennes tjänster 1 anspråk. och även det Svam,_ a||a möjga kulörer förekomma
frivilliga studiearbetet har hon ägnat mycket tid. Under de

senaste åren har hon arbetat för Svaningens bygdegårds till- Fotbou div W
blivelse och fortsatta dnft. Hon har också hunnit med många -I-andsbyn_IFK Strömsund 3_2
styrelse- och kommitteuppdrag samt vant ledamot av kyrko-
fullmäktige.

Dödsfall
50 år fyller den 10 ds fru Kristina Blom. f. Lunde. Strömsund. Änkefru Julia Eriksson. f. Berg. Sjövik. Strömsund. har avlidit
Jubilaren är norska till börden men har bott i Sverige sedan 68 år gammal, Hon var född i Strömsund och växte upp som

fÖdS0|H, då föfäldfama Samma ål' h0I1 föddß b0S8II6 Sig i det tolñe bamet i ordningen i en stor syskonskara. Hon gifte
Gäddede. l935 kom hon till Äspnäs. Där blev hon gi med sig rätt ung, men maken dog l934. dagen innan en dotter föd-
.|3C0b Bl0m. Och l948 yttade familjen till Tulllngsås. FÖI' Ivå de5_ Det blev en besvärlig tid för fru Eriksson som förutom
år sedan yttade de till Strömsund. Under sin tid i Äspnäs var den lilla nyfödda också hade en pojke an dra försorg om, Eer
h0 akliv il10m OHCHS SDUK- några år gifte hon sig på nytt. men miste även denne make.

I-lemvärnsmän krigade i snöväder 8/5 1964 Predikantavsked med hyllningari Ström
De realistiska övningar som genomfördes på Kristi Himmels- Vid en högtid i missionshuset avtackades predikant Valentin
färdsdag inom Ströms hemvämsområde ck en extra skärpa Brodin vid Strömsunds lutherska missionsförening. Familjen
genom ett häñigt snöfall under morgontimmama. Detta till trots yttar nu till Åsele efter sin treåriga vistelse i Strömsund.
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Scouter besökte Strömsund Födelsedagar
Ett 40-tal seniorscouter från SSF-kårema i Östersund, Frösön, 50 år fyller den I 3 ds hem.äg.
Lugnvik, Offerdal och Strömsund var under helgen samlade i Martin Persson, Strand. Han
Strömsund. Eer samling på lördagen började begivenheter- är född i södra Norge, där fa-
na med lägerbål vid hembygdsgården, därGunnar Grahnström dem Jöns arbetade vid den
var ledare. Vid midnattsmässan i Strömskyrkapredikade kom- tiden. När Martin var tre år
minister B-E Berglund Sedan reveljen tonat på söndagsmor- yttade familjen åter till
gonen var det komm på Rotnäset. Ledare för kommet varAnna Strand och fádemegården,
Persson. Därpå bar det av till bäverdammama vid Malmån, där som nu snart i 20 års tid bru-
man fick se hur de idoga djuren uppfört både dammar och kats av Persson och en bro-
hyddor åt sig. Sakkunnig ciceron där var jägmästare Gunnar der. l 10 år var hemmanet en
Hessel. s.k. studiegård, till början av

l950-talet. Från statligt håll

sknu smnus isoo-misbyggnnu bli bmmi? 12/s 1964 ville man ha ffam lfmaamhe-
Ett av Strands äldsta hus lår enligt muntlig tradition ha anor i te" l "*?"f|_ä"d5kll°fdbNk Och

sin slam dei anda från isoo-talet. Äldre invånare i byn kunde lade daffef upp den verksam- Man,-,, ,,ms0,,
i början av detta sekel berätta om hur låg byggnaden var i den hete"-
första utfonnningen. Man kunde stående på marken nå upp
till väggbandet med handen. Byggnaden, som ligger på Åtgär-
den och tillhör Magnus Gustafsson, har sedan byggts till, och
i en del var byns småskola inrymd i flera årtionden.

Fädernegården i Strand

Flottningen har startat
i Kvarnbergsvattnet och i övre ändan av Svanavattenån. lnom

; en vecka räknar man med att köra för fullt i hela systemet i

i Ströms Vattudal. Det är 4.800.000 klampar, som när ångbåts-
Åzgården I- Smmd säsongen kommit igång eñer pingst, skall samlas i Faxälven

för transport ut i Ångermanälven.

Ströms FCO visar stor medletnsökning
Vid årsskiet hade den fackliga centralorganisationen 673
medlemmar, en ökning med 83, och man fortsätter att öka. Vid
FCO:s årsmöte meddelade ordförande Karl Hammar att sedan
verksamhetsårets slut, har organisationen tillförts ytterligare
450 medlemmar genom anslutning av skogsarbetamas avd.
Bodum-Ström. Mötet beslöt att höja medlemsavgiñen till två
kronor per år och medlem. Karl-Axel Söderström blev ny se-

kreterare och propagandaledare efter Nils Holm, som avsagt
sig återval.

Ströms lastbilar till Danderyd
Den låga sysselsättningen för lastbilsåkama i norra Jämtland
utlöste aktivitet från Ström-Alanäs lastbilscentral, om möjlig-
heter att få arbete för fordonen på annan ort. En uppvaktning
hos berörda myndigheter gjorde att fem åkare fått klartecken
om tillstånd till trafik i Danderyd. Fem lastbilar har hittills flyt-
tat söderut för att utföra jordtransporter, och föreståndaren
för lastbilscentralen i Strömsund, Georg Örjebo, säger att ännu Fr: v. Gustav Larsson, Edvin Johansson, Bruno Johansson,
er väntar på sitt tillstånd till köming på annan ort. Några Edit Eriksson. Ragnar Nordén, Nils Sundvisson
arbeten i Strömsund kan inte beräknas den närmaste tiden. och Kjell Karlsson

93



Åldrlng försvunnen
83-årige Per Mickelsson, Strömsund, har under det senaste

dygnet varit försvunnen från sin bostad. Han hade tagit taxi
från Strömsund till Malmån på morgonen onsdagen den l3 ds.

Sedan dess har ingen sett honom.Strömsundspolisen och ett

40-tal frivilliga sökte honom i skogama mellan Strömsund och

Lövberga, och landsskal Gösta Gärdebom omtalade att sö-

kandet skulle fortsätta under torsdagen.

Mickelsson hittades senare drunknad i Malmån, tre kilometer
norr om Lövbergavägen.

Botaniska rariteten ”Pestskråp” l5/5 I964
finns även i norra Jämtland. Gerhard Hansson, Öjam, har era
stånd av denna sällsynta växt ett 20-tal meter från sin stuga,

och den blommar nu för fullt. Makama Sylvia och Sigfrid Er-
iksson i Strömsund har ett område på 25 kvm med denna växt
i närheten av sin sportstuga. Men det är först sedan de läst om
denna växt i tidningen, som de fick veta att den är mycket
sällsynt, och att den inplanterades i vårt land under medelti-
den av munkar.

Födebedagar
80 år fyller den 16 ds u Elisabet Jonsson, f. Larsson, Yxskakä-
len. Hon är född i Risselås. Tidigt blev hon moderlös, och
tillsammans med fadem yttade hon sedan till Ruven.

50 år fyller den 20 ds Gunnar Näsberg, Mörsil. Han är född i

Strömsund.

50 år fyller den 21 ds byggn.arb. Leander Nordkvist, Risselås.

Han är bördig från Tåsjö och kom till Strömsund i början av 40-
talet.

I SSU-toppen
Vid kongressen i Stockholm invaldes Gunnar Höglund, Ström-
sund, i SSU:s förbundsstyrelse för en tid av tre år. l hemma-
klubben är han styrelseledamot, och han är också aktiv inom
ABF och arbetarkommunen, samt distriktsstudieledare inom
jämtlandsdistriktet av SSU.

Vigde
l Ströms kyrka vigdes
på pingstafton Staffan
Sörlin, Tåsjö, och lnga-
Lill Blomqvist, Ström-
sund. Vigseln förrätta-
des av komminister
Bengt-Erik Berglund.

93 ungdomar konfïrrnerades
under pingsthelgen i Ströms kyrka. 52 ickor under sin lärare
komminister Bengt Erik Berglund, och 4l pojkar under kon-
traktsprost Folke Engström gjorde sig på pingstañon beredda
för sin första nattvard. Den mottogs på pingstdagen efter hög-
mässan.
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Vigde
l Ströms kyrka vigdes på pingstaon Kjell Modin och Britt-
Marie Nilsson. Spånga men bördiga från Strömsund. Vigseln

fönättades av komminister Bengt-Erik Berglund.

l Ströms prostgård vigdes på pingstaon .lan Olof Nilsson,
Strand, och Ulla-Britta Mårtensson, Strömsund. Vigseln för-
rättades av kontraktsprost Folke Engström.

Examita
Gunni Oskarsson, Tullingsås, kan nu ta anställning som före-
ståndarinna på ålderdomshem sedan hon utexaminerats från
Sv. socialvårdsförbundets utbildning.

Vigde
l Ströms prostgård vig-
des på pingstaon Rune

Unosson, Vågdalen, och

Barbro Frank, Lövberga.
Vigseln förrättades av

kontraktsprost Folke
Engström.

Dödsfall
F. eldaren Erik Svensson, Bredgård, avled på pingstdagen i en

ålder av 73 år. Han var född i Bodum men kom redan som liten
pojke till Vågdalen där han växte upp. Vid 23 års ålder reste

han l9l4 till Canada, där han stannade till l920, då han åter-

vände till hemlandet. Eñer sex månader reste han tillbaka till
landet i väster, då tillsam-
mans med sin blivande
maka. Eñer några år som

jämvägsarbetare och gnrv-
arbetare i Canada återvände

han till Sverige igen, och

blev då fabriksarbetare i

Ulriksfors så länge sult-
fabriken var i gång. Sedan

flyttade han till Nykvam
där han arbetade i fabrik
tills han pensionerades.
Sedan dess har han hañ sitt
hemvist i Bredgård.

Faxebygdens första hemmapoäng
för säsongen tog man i mötet med Stugun. Täxanpojkamas
2-l vinst var inte ofönjänt. Rolf Karlsson gjorde båda målen
för Faxebygden.

Opes 2-l-seger rättvis
men kvittering för Strömsund hängde flera gånger i luñen, när

laget gästade Torvallen annandag pingst. Målen kom i första

halvlek. och Jörgen Mahrs nickade in Strömsunds mål.



Vigde
l Ströms kyrka vigdes på
pingstañon Bengt Hjelm
och Anna Stina Wik-
ström, båda från Hud-
dinge men bördiga från
Stamsele. Vigseln förrät-
tades av komminister
Bengt-Erik Berglund.

Begravningar
lAlanäs gravkapell jordfästes på pingstañon f. kronojägaren
Mikael Näslund, Frösön. Officiant var kyrkoherde Bertil Wik-
lund. Vid graven talade brorsönema Holger och Esbjöm Näs-
lund, Havsnäs.

Mikael Näslund

DVR i Strömsund
har sålt 3.529 inva-rosor, och avdelningen vann dämied DVR:s
norrländska liga för aktiv verksamhet.

Dödsfall
Fru Gertrud Skoglund, f. Nilsson, Östersund, har avlidit i en
ålder av nära 75 år. Hon var född i Alanäs.

Fru Brita Skoglund, f. Noman, Sporrsjönäs, har avlidit 76 år
gammal. Sedan en tid tillbaka vistades hon på ålderdomshem-
met i Tullingsås.

Omfattande sorkskador i Täxan 2l/51964
Stor skadegörelse har drabbat skogsvårdsstyrelsens plant-
skola i Täxan. Flera tusentals plant har förstörts av mullsorken,
som både gnagit sönder röttema och bitit bort toppama på
planten. De små gnagama har härjat värst bland den eråriga
planten, varför skadoma är rätt omfattande. Man räknar med
att plantskolan gör en förlust på 25-30.000 kr. Det är en bråd tid
nu vid plantskolan när 8 miljoner plant ska tas om hand. Den
äldre planten ska plockas upp och säljas för utplantering. och
den yngre ska omskolas. Fjolårssådden ska också ses till. den

ska faktiskt ansas lika försiktigt som man gör med rotfrukts-
plant i en trädgård. Vintem har varit fin för skogsplanten som
rotat sig kraftigt och är frisk och fin, och något mögel har man
inte heller besvärats av under våren. Däremot har man fantas-
tiskt mycket ogräs, och föreståndaren Ture Samuelsson vet
inte hur det ska bekämpas. 54 kvinnor tar sig an planten, och
till sin hjälp har de fyra karlar som svarar för tyngre arbeten
och traktorköming. Det är övervägande hemmafruar och unga
flickor som jobbar i Täxan. Sedan skoloma slutat brukar även
en hel del skolungdomar komma och arbeta där.

Dödsolyckan blev dyrbar för billöraren
Trafikolyckan i Tullingsås i vintras, där Alve Persson från
Näsviken dödades, har handlagts vid tinget i Strömsund. Hand-
läggningen av målet tog era timmar. Rätten dömde den 18-

årige föraren av olycksbilen till l00 dagsböter á 6 kr för vårds-
löshet och vållande till annans död, vidare ska han ersätta
rättegångskostnadema med 790 kr. De fyra vittnen som hör-
des var långt ifrån samstämmiga. och rätten fann det inte styrkt
att den åtalade gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Även de tre ynglingar som under julhelgen -63 bröt sig in i
Nordsvenskas lagennagasin i Strömsund och stal tobak och
frimärken för sammanlagt 5.000 kr har stått till svars. Två döm-
des för grov stöld till 4 mån. straffarbete villkorligt samt 40
dagsböter á 3 kr. Den tredje dömdes för medhjälp, men fick
anstånd med straffets ådömande. Han ska också sona sitt hand-
lande med boten 30 x 3 kr. De åtalade erkände oförbehållsamt,
och sa att sedan de sovit på stölden hade de ångrat sig och
helst sett den ogjord. Åklagaren kunde dock inte finna dem så

värst ångerfulla. Sedan de åkt fast gjorde de allt för att vilse-
leda polisen om var stöldgodset fanns.

Nybliven tekniststudent
Hans Johansson, Strömsund, har klarat sin examen i Öster-
sund och fått sin ingenjörsring.

Födebedagar
75 år fyller den 24 ds fru Ingeborg Andersson, f. Jonsson,
Älghallen. Hon är född i Trångmon och bodde tidigare i Gärd-
viken, innan hon l938 kom till Älghallen, där hon tillsammans
med maken Anders förvärvade ett torp.

80 år fyller den 24 ds fru Karin Blomkvist, Strömsund. Hon är
född i Öhn och bodde sedan på olika orter innan hon gifte sig
med framlidne Jonas Blomkvist och bosatte sig i Bredgård.

75 år fyller den 25 ds änkefru Signe Blomberg, f. Svensdotter,
Hillsand. Efter giftemiålet med framlidne hem.äg. Anders Blom-
berg blev hon jordbrukarhustru.

85 år fyller den 26 ds Olof Peter Hansson, Havsnäs. Han är
bördig från Frostviken och hade tidigare småbruk i Jonnvattnet.
l96l flyttade han till Havsnäs.

Dödsfall
Fru Thea Sundin, f. Fransson, maka till lantbr. Per 0. Sundin,
Lia, Strömsund, har avlidit. Hon var född 1909 i Vilhelmina och
gi fte sig år I93 I . Makama var en kort tid bosatta i Strand innan
de skaffade sig en gård i Lia som de byggde upp.

Begravningar
l Ströms gravkapell jordfästes den 23 ds Per Mickelsson,
Strömsund. Prosten Folke Engström var officiant.
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Födelsedagar 25/5 I964
90 år fyller den 27 ds An-
ders Wilhelm Johansson.
Strömsund. Jubilaren är född
i Vågdalen. Han bodde en tid
i Utansjö där han var med på

fabriksbyggen. 1900 kom
han till baka till Ström och

bosatte sig först i Täxan och
sedan i Strömsund. Denne
mångsysslare var första
affarsbiträdet hos Lund-
holms Jämhandel. Vidare har

han varit skolvaktmästare
samt utkörare i tio år vid

Faxebygden vann sedan bollen blåst in i mål!
Det var med ett nödrop Faxebygden klarade två poäng i

Hammerdal. Det var mållöst efter första halvlek. men i andra

blåste ett inlägg från Rolf Karlsson rakt i mål. Matchens enda

mål. och täxanpojkama kunde åka hem med poäng i bagaget.

Mallorca-bidrag
Samrealskolans klass 4 c har av Ströms kommunalnämnd be-

viljats det begärda anslaget på l.020 kr för en resa till Mal-
lorca. Det är 17 elever som ska delta i en l0-dagarsresa. och
elevema har själva samlat in 4.000 kr.

Fond för skolelever
Framlidna bokhandlanden fröken Karin Ring. Strömsund. har

i sitt testamente donerat 5.000 kr och en affärs- och bostads-
läskedrycksfabriken. fastighet vid Storgatan till en stipendiefond för elever vid

Strömsunds skolor. Ströms kommun ska förvalta donationen.
Nu har också IFK lyckats få en poäng Kontantbeloppet 5.000 kr är avsett till stipendier för elever vid
Strömsund tog sin första poäng för säsongen när Offerdal gymnasiet. Avkastningen av fastigheten ska bli stipendier för
gästade Strömsvallen. Resultatet blev 2-2. Strömsunds mål elever vid bl.a. yrkes- och lantmannaskoloma. Enligt kommu-
gjordes av Bjöm Lundin och Kalle Ahlkvist. nalnämndens förslag till fullmäktige ska fastigheten säljas.

Gråväder för gråmössor i Ström
Första gruppen realister. 38 glada ungdomar. rusade vid l7-tiden den 22 ds ut på läroverkets gård i Strömsund. Av deras anleten

att döma hade de glömt flera års mödor och besvär. lnte ens den åskskur som drog fram över bygden vid examensdags fönnådde
dämpa gråmössomas vilda tjut och våldsamma krumbukter. Och som vanligt var det en stor samling anförvanter och vänner

som hade samlats. En fárgprakt utan like av blommor och ballonger samt kramar och pussar i trängseln. Sedan bar det av ut i

samhället på lövade bilar. och kvar på skolgården låg söndertrampade rosor och ballonger.

I _ ._ _ -t få _ 2 l

Första radenjr. v. (främre) Ulla Risselborn. Carin Hansson. Marianne Göransson, Ulla Jönsson. Åsa lngerhed. Anita Jönsson,

Siv Göransson, Eva Edin. Karin Ehrs. Elisabeth Karlsson. Kerstin Skogeland och Inger Danielsson.
Andra raden fr.v. Björn Brorsson, Bodil Nordgren, Barbro .Vilsson, Karin Eriksson. Birgit Skogman, Ingrid Lindberg.
Margareth Pihlanen. Anna-Lisa Rhodin, Siri Andersson och Mats Larsson.
Tredje radenfr: v. Roger Cehlinder: Gunnar Berglund. Berth Arljung. K. M. Bergström, RA. Bengtsson. Nils-Erik Gerhardsson,
Hemji' Åkerström och Alf Elo_/sson.

Fjärde raden fr.v. (bakre) Gunnar Geijer. Odd Liljeäll, J. O. Järrhed. Rubert Mattsson, Hans Sjöblom. AlfJönsson. Roger
Runzell och Lennart Lundström.
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Rekordexamen i Strömsund
Andra gruppen med 38 abiturienter. som avlade realexamen vid läroverket i Strömsund på lördagen den 23 ds. hade bättre tur
med vädret. Det bästa tänkbara sommarvädret. och de glada ungdomama sken i kapp med solen. Mycket anförvanter som

vanligt. blommor och gratulationer samt naturligtvis den traditionella kortegen.

Första radenfnv. (främre) Eva Tåqvist. Gun-Britt Ericsson, Gun Hansson. Karin Jonsson, Ingrid Gahlin. Maritha Wågberg,

Sune Johansson (rektor) Iléne H/bssdahl. Carina Lund. Birgitta Strömberg, Britt-Marie Persson och .Marianne Karlsson.

Andra raden fr.v. Doris Gyllsén. Inger Nilsson, Ingela Bergman, Anna-Kari Sundberg, Ulla Pira. Sonja Mannerberth. Eivor
Svensson, Yvonne Olsson. Inger Svensson och Britt-Marie Thorn.

Tredje radenfn v. Svea Åslund. Monica Göransson, Sven Simonson. Hans Ollander, Lars Roos. Claes-OlofOlofsson. Ronald
Thorsteinsen, Marianne Sjölander och Margareta Olofsson.

If/'ârde radenfr.v. (bakre) Harri' Jacobsson, Gunnar Holmberg, Urban Olofsson, Lennart Allberg, Göran Olofsson, Herman
Rislund. Magnus Eneroth och Kjell Pettersson.

Vid Nyköpings läroverk avlade Barbro Söderström. Strömsund. sin realexamen.

Dödsfall 29/5 I964 Dödsfall
Fru Britta Olivia Olofsson. f. Myrén. Strömsund, har avlidit i Fru Märta Persson. f. Kämlund. maka till Nils Persson. Äspnäs.

en ålder av 78 år. Åtta bam har fötts och fostrats av denna har avlidit endast 36 år gammal. Hon var född i Älghallen och

duktiga arbetskvinna. vars intresse var hemmet och familjen. flyttade till Äspnäs i samband med sitt giftermål.

Anders Bemhard Andersson. Stockholm. har avlidit 5 l år gam-

mal. Han var född i Strömsund och växte upp på Frösön.

Vigde
l Ravelmarks prästgård utanför Gränna vigdes Kjell Jarås,

Kungälv, och Kristina Nordlund. Tidaholm. bördig från Öhn.

Teaterskolning för Strömsunds skönhetsdrottning
Ulla Edin börjar till hösten vid Göteborgs stadsteaters elev-
skola. Hon hade prövat in och godkänts av Malmös elev-
skola, men yttades över till Göteborg. där hon går direkt in i

andra årskursen.

Scoutinvigning
8 pojkar och l0 flickor har invigts till tredjeklasscouter vid en

högtidlighet i Ströms kyrka. Invigningen leddes av Hans Rosell.
Frösön. En talrik menighet hade mött upp i helgedomen. där

Olivia Olofsson med maken Jonas komminister B E Berglund förrättade altartjänsten.
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Vigde l/6 l964
l Ströms komminister-
gård vigdes den 30 maj

Bengt Johansson Öhn
och Kerstin Olsson,
Öhn båda från Ström-
sund. Vigselfönättare
var komminister B-E
Berglund.

Ãlgko l morse på Storgatan!
En stor älgko blev i dag (2/6)den stora sensationen på Ström-
sunds gator. Den kom springande på Storgatan och gjorde
bl.a. ett besök i köpman Jonas Amcos trädgård i centrum av

samhället. När det blev alltför många intresserade människor,
som samlades kring skogens drottning, gav den sig av till
Hembygdsgården.

”Lek” med lastmaskiner blir dyrbart
Under den gångna helgen har någon eller några använt last-
maskiner vid timmeravlägget i Harbåcken som leksaker. En av

lastmaskinema, tillhörig åkare Ebbe Eriksson, Havsnäs, har

demolerats i stor utsträckning och tarvar en synnerligen dyr-
bar reparation, innan den går använda igen. Både lykran och

timmergaffel är sönderbrutna, brytama har blivit krokiga.

Dödsfall Qrömsundsbo omkom når bllen hamnade i llven
Fru Ingeborg Persson, f. Eriksson, Görvik, har avlidit 62 år Fabrikör Måns Zakrisson, 48, Strömsund, omkom tidigt på

gammal. Hon var född i Ström.

Strömsund tog sin första tvåpoångare
genom att besegra Boston med 2-1. Matchen spelades på

Hofvallens fina B-plan inför ett 20-tal åskådare. Kurt Holm-
berg gjorde Strömsunds båda mål.

Kurt Holmberg

'lïevllg fotboll när Faxehygden segrade
och f.n. leder de serien fast laget spelat en match mindre än

nästkommande lag. Den kraftiga vinden till trots bjöds det på

riktigt n fotboll på Faxvallen i Täxan, där man hade Häggenås

som gäster. Faxebygden vann rättvist med 4-l. RolfKarlsson
gjorde två mål, Per Sundkvist och Uno Forsberg ett vardera.

Rotary och Lions i Strömsund säkrar teatem
Klubbama ställer sig som ekonomiska garanter för kommande
säsong av teaterverksamheten i Strömsund. 300 kr kommer
från Rotarys organinsation, och dessutom påbörjade medlem-
mama en borgensteckning på l0 kr var. Lions beslöt att före-
slå sin organisation att ställa sig som garant för 50 abonne-

morgonen tisdagen den 2 ds, sedan han med sin bil kört av

vägen strax söder om Ulriksfors, vid landsvägsbron över en

av de s.k. "Kvissloma“ vid Faxälven. Hans döda kropp påträf-
fades vid 8-tiden den 3 ds omkring 250 m nedströms landsvägs-

bron. Han begav sig hemifrån tidigt på tisdagsmorgonen, en-

ligt uppgift för att besöka sitt företags, Strömsunds Cement-
varu, grustag i Stamsele. När han inte hörts av på eermidda-
gen befarade man att nå-

gon olycka inträffat, var-
för eñerspaningar igång-
sattes. Bilen påträffades i

den vattenfåra, som, efter
Faxälvens reglering, an-
vändes som ottnings-
ränna. På morgonen hit-
tade grodmannen Gustav
Nilsson den döda kroppen
under en timmerbom. Teo-
riema om hur olyckan gått
till går ut på att Zakrisson
fått något fel på bilen eller
somnat vid ratten. Måns Zakrisson

Faxebygden på god våg mot serieseger

Täxanpojkama lade ytterligare två poäng till sina tidigare, när

man mötte Boston på hemmaplan i en tidigare uppskjuten
match. Hemmalaget vann med hela 5-l Målgörare för Faxe-

bygden: Sven Forsberg 2, Clyde Turesson, Uno Forsberg och

RolfCarlsson ett vardera.

Exanin
Jan Håkansson, Strömsund, har avlagt examen på maskintek-
niska linjen vid Ömsköldsviks tekniska skola.

Bil genom llrjbom - men den flöt 5/6 1964

-Nu kör jag till holmen och hälsar på Yngve Gamlin.
Så sa färjkarlen Erik Nordström, Tullingsås, sedan han med

båt bogserat i land sin bil som låg och flöt i Öhnsundet. Ja, just
FLÖT. Bilen rullade utför backen på Öhn-sidan och ner i vatt-

mang. IOGT-logen driver verksamheten, och tidigare säsonger net och drev med vinden ett 20-tal meter från land. Nordström

har det brukat bli några kronor över. men senaste året blev det

en förlust på l.200 kr.
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Nordström berättar själv: "Jag hade nog inte dragit åt hand- gården. Rektor Sune Johansson utdelade följande premier:
bromsen ordentligt. Närjag gick ut för att kolla en kabel, hörde Strömsunds Lions club - Anita Bertilsson, Strömsund.
jag en smäll. Jag vände mig om och såg bilen braka genom Disp. O. Carlssons fond - Hans-OlofOllander, Strömsund.
bommen och göra ett skutt ut i sjön.. Sablar, där gick min skatt Jacob Krenziskys donation - Doris Gyllzén, Strömsund.
ner i sjöbotten, tänkte jag - men så såg jag att bilen flöt som en Foma elevers stipendiefond - Gunnar Holmberg, Strömsund.
kork. När jag fått den i land blåste jag ur lite vatten från tänd- Stipendiefond av 7 juli l930 - Margareta Näslund, Lövberga.
stiñen, sen gick den igång som ett skott. Det hade inte kommit Lions och Rotarys stipendium (till bästa kamrat årskurs 8)-
in den minsta droppe vatten i varken karossen eller bagage- Karin Norberg, Havsnäs, och Lars Thom, Strömsund.
luckan, och den hade heller inte fått några större skador när Premier för orgelspelning - Ulla Granqvist, Strömsund, och
den brakade genom bommen. Det var då för märkvärdigt - John-Erik Hammarberg, Föllinge.
bommen är ju av jäm! Inte ens framnitan var krossad." Premier för biblioteksverksamhet

' Gudrun Strömstedt och Cecilia Roupe, båda Strömsund.
Kungafondens nordiska rcsestipendier - Gudnin Strömstedt.
ldrottsskölden - Sven-Olof Sennvall, Strömsund.
ldrottsdiplomet - Curt Holmberg
SSUH Dagens Nyheters nutidsorientering

l Hans Ekman och Mats Larsson, båda Strömsund.
Bokpremier: Tommy Sörlin, Sven Jonsson, Sven Engström,
Gunilla Eriksson, Lars Engström, Jacob Roupe, Birger Ene-
roth, Monica Höglund, samtliga från Strömsund, Nils Erik

w"“"'*'~« .,,_j Gerhardsson, Öjam, Britt-Inger Sundqvist, Jäivsand, Sonia
' ., , Palm, Tåsjö, Margit Johansson, Fjällsjö,Margo Jakobsson,

Hammerdal, Siri Olsson, Gäddede.

Föräldraföreningens stipendiefond klass 8

Gunilla Eriksson, Lars Wiklund, Stig Andersson, Eva Hedlund
och Gudrun Nonnan, samtliga Strömsund.

En-k Nordmöm Mellanstadiet
Strömsunds och Hammerdals kvinnliga bilkår

vi .ie 8/6 1964 AlfErik Lundgren, Strömsund.
8 .

l Ströms prostgård vigdes den 7 ds Artur Taraldsson, Risselås, Nlls Helmer Holmgrens skolfond frå
och Bojan Sennvall, Strömsund. \figselfön'ättare var kontrakts- Erik Engqvist °ch Gudm" Lesmn er' a n mm
prost Folke Engström.

Vattudalens skekung
Dñdsfau Vad sägs om att på en och samma fisketur få en 7-kilos öring

Fni Anna Sofia Johansson, f. Johansson, Öhn, har avlidit 64 år på Spin" °°h två Öring" °m vardera 6'2 °°hf3 kg på utter? Den
gammal. Hon var född i Öhn och bodde sen på olika platser, s°m har erfarenhet av en Såda" fåflgst är "hl.smänm§kan°
aeis i ungdomen niisammans med iamidmma och dels som SP°'_""'S'“"°“ °°h f°*°g“'f°“ P°"E"k f'°'SS°“- ^SP“ä$~ 5'“**“'
hembiträde i familjer, innan hon återkom till födelsebygden i des ' mddbåt ute på Ströms vamldal' 'me |å_"$t från hemmet'
Samband med sin gmermål med Johan Johansson fick han denna vackra. fångst den 2 ds. Så hittills i år bör Per-

Enk betraktas som önngskung på Vattudalen. l6,2 kg insjö-
Strömsundsmumgångvng önng på en enda fisketur är ingen dålig fångst, och torde inte

mia is mff.
Deibievdubbeimnmfmfirk sinsmsnnmnäringnd och Ken vara “an W" 3

stin Sundberg blev etta resp. tvåa i damemas juniorklass vid
Stockholms gångklubbsjubileumsairangemang Södermarsch-
en, som avgjordes för tjugonde gången vid Enskede lP.

Lärarveteraner hyllade vid Ströms skolavslutning
l samtliga skolor i Ström var det skolavslutning den 9 ds, och
överallt fick den en högtidlig prägel. De tre trotjänama,
lärarinnoma Stina Näsström, Strand, Vera Sandhill, Ulriksfors,
och Karin Höglund, Bredgård, avtackades. Tillsammans har
damema ll6 tjänsteår (40, 39 resp. 37 år), och de har under
större delen av sin lärartid tjänstgjort i Ströms skoldistrikt. Vid
skoloma i Strömsund avgick även städerskan Karin Haralds-
son eer 20 års tjänst, och hon avtackades hjärtligt med tal
och blommor av rektor Sten Sundqvist. l den obligatoriska
skolan i Strömsund var det närmare 600 skolbam, som
lyckönskades till sommarferiema, sammanlagt i hela kommu-
nen var det drygt I .000 elever som slutade skolan. Även läro-
verket hade avslutning, och den hölls i teaterlokalen i Ströms- Slçvn 'de knäpp. De é long! "
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Avslutningssamkväm vid Ströms yrkesskolor
hölls i skolans bespisningslokal. Styrelsen representerade av Birger Källberg. Havsnäs. som tackade rektor Alvar Jonsson.

lärare och elever för det gångna årets prestationer.

Följande elever har genomgått handelsutbildning:

R I. Bakre radenfr.v. Karin Jarefors. Barbro Amundsson, Gun Olsson. Carl-Axel Olofsson. Ove Hedlund. LeifJohansson. Jan

Ejemar: Margareta Gustafsson, Ulla Karlström och Ingrid Ivarsson.

Främre raden fr.v. .Margareta Sjödin, Ell_v .Vilsson, Willy Krogstad, (L¿irare), Ingrid Karlsson (Lärare). Asbjörn Eriksson,

(Lärare). Ivar Jonsson. (Lärare), Margareta Fjäll och Gerd Herbertsson. Jan Ollander: är inte medpå bilden.

K II. Bakre radenfrzv. Gun-Marie Berg, Anna-Lisa Waldemarsson, Ingela Kristoffersson, Eivor Wikström, Börje Persson, Bo-

Arne Eliasson, Carl-Åke Tranbeck, Marianne Sandberg, .Marita Nilsson, Annette Pihl. Maud Nilsson. och Marita Fridell.
Främre raden fr.v. Solveig Rhodin, Barbro Eriksson, Willy Krogstad (Lärare), Ingrid Karlsson, (Lärare), Asbjörn
Eriksson. (Lärare) Ivar Jönsson. (Lärare), Margareta Holgersson och Mona Danielsson
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Strömsund spelade i publikens smak
Stundtals var det riktigt trevlig fotboll, när laget på hemmap-

lan rättvist besegrade Stugun med 2-0 inför ca 100 personer.

Ett extraplus för tvåmålsskytten Kurt Holmberg, som assiste-

rades bra av högerinnem Jörgen Mahrs.

Ope hade övertag men Faxebygden gjorde mål
Serieledande Faxebygden lade åter beslag på bägge poängen,

när man mötte Ope på Torvallen. Segersiffroma skrevs till 2-l ,

och RolfCarlsson gjorde Faxebygdens båda mål.

Födelsedagar l0/6 I964
85 år fyller den l2 ds hem.äg. Karl lsraelsson, Nyhamn. Han är

bördig från Järilvattnet. där han bodde tills för 20 år sedan, då

han kom till Nyhamn.

80 år fyller den 12 ds f. banarb. August Mattsson, Strömsund.

Han är bördig från Vilhelmina och kom till Strömsund i sam-

band med inlandsbanan för drygt 50 år sedan.

50 år fyller den 12 ds anläggn.arb. Otto Holmqvist, Ulriksfors.
Han är född i Ulriksfors och arbetade i skogen, vid sultfabriken
och som vägarbetare innan han blev “vattenrallare".

Tyskt par hade läger i fjällen
En 35-årig man och en 18-årig icka omhändertogs under hel-

gen av polisen i Föllinge, och de säger sig illegalt ha tagit sig
ut ur Östtyskland. De tänkte tydligen bli nybyggare i ällen.
Polisman Åke Thalin och hem.äg. Sebulon Ömsson, Hillsand,
följde på måndagen mannen till den plats, där paret haft sitt
läger sedan början av maj. Det låg vid Herrolatjäm, tre km från

Byvattnet. Tyskama hade börjat dika ut en myr. där de satt

potatis, morötter och bönor. Tältet de bott i stod kvar på plat-
sen. Hur de stått ut under de många köldnättema är en gåta,

liksom varför de sökt sig hit upp. "De ville vara för sig själva".
men brist på mat hade nu drivit dem att söka upp bebyggda
trakter. De hade gömt sina pass under en sten vid lägret, men

mannen lyckades inte hitta "rätt" sten vid detta tillfälle. Ström-

sundspolisen hämtade under gårdagen parets saker. Det var
landsskal Gärdebom i sällskap med Ragnar Granqvist, Kjell
Olsson och Tage Hallberg, som med var sin tung börda fick
färdas den besvärliga vägen från Herrolatjäm, en 7,5 km lång

väglös sträcka, till landsvägen. Tyskamas utrustning bestod

faktiskt av det mesta som behövs för att klara sig i vildmarken.
Bland hushållsredskapen fanns t.o.m. en köttkvam, och de

var även väl utrustade med redskap, bl.a. hyvlar och smärgel-
skivor. Senare på dagen följde flickan med till lägret, och hon

hittade direkt parets identitetshandlingar. Därmed kunde de

frisläppas med utlänningskommisionens medgivande. Paret

har endast halt en tysk bilkarta att rätta sig efter. Den visade

att vägen på södra sidan av Vattudalen tog slut vid Stora

Ringsjön, där paret också stannade med bilen och fortsatte till
fots, dit de slog läger. “När vägen tog slut, trodde nog paret de

kommit till världens ände, och att de var väl gömda för allt vad

civilisation heter, speciellt som de dessutom avlägsnat sig
närmare en mil från vägen", säger landsskal Gärdebom.

Födelsedagar
S0 år fyller den I6 ds fru Emma Olivia Eriksson, f. Olsen. Brun-
flo. Hon är född i Äspnäs.

Examina
Alinie Danielsson. Ringvattnet. Emma-Britt Dyrvold. Havs-
näs, och Louise Olofsson. Alanäs. är nu mentalvårdare. sedan

de avslutat sin utbildning, som pågått sedan oktober l962.
Den högtidliga avslutningen hölls i Frösö sjukhus kyrksal.

Fr: in Alinie Danielsson, Emma-Britt Nilsson och

Louise Olofsson

Välbehövlig sommarvila för Faxebygden I 5/6 I964
Laget kunde inför hundratalet åskådare obesegrade avsluta
våromgången i jämtfyran. genom att på hemmaplan besegra

Myssjö med 2-l. Rolf Karlsson och Sven Forsberg var
Strömsunds målgörare.

Ströms kommunalfullmäktige
Enl. nuvarande kalkyler blir totalkostnaden för idrottsplatsen
600.000 kr. Kommunens andel stannar på l50.000 om samtliga

sökta bidrag beviljas. .Iohn Forsmark. Hösjön, och Axel Jons-

son. Harrsjön. hörde till de ledamöter. som inte var fullt till-
fredsställda av den lugnande kalkylen. "Även om ström-
sundsboma är nöjda med kostnaden. är inte folket i byama
det", ansåg den förstnämnde. Jonsson var av samma uppfatt-
ning. Måns-Erik Espmark ansåg det var för sent nu att börja

bromsa anslagen. Han uppmärksammade även fullmäktige på

de årliga kostnadema. Nästa fråga som vållade både diskus-

sion och votering var orienteringssektionens låneansökan om

l2.000 kr till topogrask karta. Ingen var emot själva lånet, det

var räntefriheten som skapade votering. Majoriteten röstade

dock igenom nämndens förslag om ett räntefritt lån. Den

stridigaste frågan för fullmäktige var dock Ströms
hyresbostäders anhållan om att få börja bygga utan anbuds-

förfarande på Tingvalla. Enligt framställningen ska första hus-

kroppen uppföras av Nordlander & Höglund "till lånetaket”,
och återstående del ska utlämnas till entreprenad. Stiñelsen
begär också att få kommunens borgen för byggnadskreditivet
på 2.450.000 kr. Tidigare har Ströms kommunalfullmäktige be-

slutat att inte låta stiftelsen uppföra hyresfastigheter utan an-

bud, men vid voteringen var det dock endast fyra ledamöter,
som röstade emot.

Dödsfall
Jordbr. Robert Lindberg, Strömsund, har avlidit 69 år gammal.
Han var född i Fjällsjö men kom ganska tidigt till Strömsund,
och bodde då i Annenäs, där föräldrama skaffat ett jordbruk.
Han avvecklade senare detta och yttade för omkring l0 år

sedan till Näsviken.
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Ur handelsregistret: I6/6 I964 Ulla Sallert giorde succé i Strömsund 22/6 1964

Anders Vilhelm Wikström ämnar idka tillverkning och försälj- Vattudalsspelen hade sämsta tänkbara väder denna midsom-

ning av kemisk-tekniska aitiklar under mia Bjönbo Industrier. marhelg. och publiksiffran blev naturligtvis därefter. Spelens

Havsnäs. högtidliga öppnande. som skulle skett på friluftsteatems scen.

fick man ytta till hembygdsgårdens loge. Dansen kring
Födeßgdagar midsommarstången blev det också dåligt med. Midsommar-

50 år fyller den 17 ds handlande" Tore Reinhammar_ Hall- nattens dans kunde dock trådas något så när ostört. tack vare

viken. Han är född i Renån men flyttade i unga år tillsammans im hßmbygdgåfde har N0ff|3dS SïÖfSla |0g0-

med sina föräldrar till Hallviken. Skytte är jubilarens största på midS0mmafda8°" Vf det några hundflal P°'"5°“ef~ 50711

ffilidsintfgsgg, Qch han är mägtafklasg på det 0mfåde[_ Il'0IS8d6 fêgflêl OCl'l l0g pl8IS på fl'llUfISlE3l6l'l'lS bällkaf föl' an

bevittna boxningsgalan. Publiken. som uthärdade alla match-

Ahnäsbym. har 26 tomma hdugårdar ema. var faktiskt lika tappra som boxama - så mycket regnade

Lantbmksnämnden har gjon en inventering av jordbmken det! Ulla Sallert fann sig väl till rätta på logens scen. och publi-

och den presenterades vid en sammankomst i bygdegården i ke" var _5t°m?fö"-I“5t' så må"ga exmmummer '°'d° pmm'
Högbynäs. Utredningen, som gjorts av Olle Andersson och dfmnan 'me 5-lung" rön'
Allan Liedberg, Strömsund, gjorde klart. att något måste gö- T'" allas Sw” g|ädJ° gynnades Spde" av _Va°_k°" Väder på
raS_ om jordbruket ska bestå i ¿enna bygd_ De tomma |adu_ söndagen. och då först kom arrangemangen till sin rätt. Mycket

gårclamas an¿a| växer i Snabb mkn det Vet man man unedn¿ng_ folk sökte sig också till festplatsen. och det som roade mest

likaså an ungnomen yn bygden, och an de som nns kvar var en fotbollsmatch mellan ickor och "gubbar". f.d. idrotts-

befinner sig i övre medelåldem. Man ansåg att jordbruket spe- grabbar' Desfa ck nna §'g ifm bli besegrade mçd 7-3' Ut'
im ut sin roii i Liiiviken och var på avsirrivning i siijeåseri. S*ä"'““g°“ 'Va"“d“!°“ “Saf Va' °“ “PPS'““'a' '“S'a_2- Df'
Ortsbefolkningen var långt ifrån nöjd med vad expertema hade tycks nnas många ' S"¿_5m_S°m ägna' S'g åt hemsiöld' De

att komma med. och många jordbrukare fann situationen så “esta alstfefl k°'_“_ från I-ldSJÖt.>Cfg. 0Cl1 det var mycket gott

mörk an det var bäst an |ägga ned jordbruket och n|anm.a arbete både i textilier och träslöjd. Bruno Karlsson deltog bl._a.

Skog på va"arna_ med en märklig träskål. och Raidi Löwing hade i sin stora textil-
kollektion bl.a. vackra kuddar.

Dödsfall l8/6 I964
Erik Edström. siriimsund. har avlidit i en åirirr av 69 år. Han var Visds
född i HäggenåS_ Efter att först varit j0rdbmkSa,be¿are_ ck l Ströms kyrka vigdes på midsommaraftonen Hans Erik Knut

han anställning vid vägförvaltningen i Hammerdal och seder- Bhmbefg °°h lngf" E"k55°"~ båda från Oxeiösund men bm'
mera i Strömsund. Sedan han pensionerats. tog han plats som de" bördig ffå" ^5P"äS- Vlgseiföffänafe Val" komminlsïef
iagerarbetam Bengt-Erik Berglund.

l Ströms prostgård vigdes på midsommarañonen Sven Harry

E|"PPVä"“"'“g av "ua beräknas k°5tal~100 kr P" år Löfvenring och Nancy Eriksson, båda från Bonäset. Vigsel-
föirättare var kontraktsprost Folke Engström.

Skogsexamen i Vågdalen
För första gången har två lärlingskurser förekommit samtidigt
vid skogsyrkesskolan i Vågdalen. De nu avslutade kursema
har större delen av tiden letts av skolans rektor, länsskog- Vigde
vaktare Gösta Fritzon. biträdd av instruktör Allan Johansson. lAlanäs kyrka vigdes på mid-

Rolf Elverum. Tommy Johansson. Sten-Olov Enevåg och Da- sommardagen Vidar Anders-

vid Eriksson är de strömsundsbor. som gått kursen. David var son. Härbergsdalen. och Elsa

en av fyra som erhöll premier. Magnusson. dotter till Arthur
och Maria Johansson. Väst- l

vik. Alanäset. Vigseln förrät-
tades av kyrkoherde Bertil
Wiklund. Sång utfördes av

Inga Sundeman.

Födelsedagar
50 år fyller den 24 ds Ragnhild Hedström. Henningskälen.

Jubilaren är född i Älghallen. En tid ägnade hon sig åt beställ-
ningssömnad i hemmet. och under senare år har hon även

fungerat som postens ombud i hembyn.

- 50 år fyller den 26 ds fru Aina Märta Mattsson. f. Jonsson._)-:_ Äspnäs. Hon är född i Östersund. och till Äspnäs kom hon i

Fr. v. RolfEIverum och Tommy Johansson samband med giftennålet för ett 25-tal år sedan.
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Vigde
I Ströms kyrka vigdes på mid-
sommardagen Stig Esbjöm
Näslund. Havsnäs. och Eve
Ingeborg Jacobsson. Ström-
sund. Vigselförrättare var
komminister Bengt-Erik Berg-

lund.

Begravningar
I Ströms gravkapell jordfästes den I 8 ds 'u Karin Back, Gävle,

Dödsfall
F. kronojägaren Anders Andersson. Strömsund. har avlidit 77

år gammal. Han var född i Gäddede. Till att börja med tjänst-

gjorde han som kronojägare inom Ströms revir med Svaningen

som stationsort. Sedan var han på många olika stationsorter.

bl.a. en tid i Strömsund. Han ck därefter förordnande söderut

fram till pensionen.

Fiskevårdsförening
har bildats för Alanäsets skifteslag. Man beslöt b|.a. att total-
förbjuda fisket i Kvamån i fem år. och övriga fiskevatten upp-

låts mot fiskekort som kommer att säljas av styrelseledamötema.

Valda blev Alvar Knutsson. ordf.. Karl-Ture Ahlqvist och Bo

Eriksson.

bördig från Strömsund. Officiant var komminister Bengt-Erik Begravningar
Berglund, I Ströms kyrka jordfästes den 22 ds fröken Wivi Gunilla Nils-

Dödsfall 23/6 I964

son. Frösön. Ofcianten var komminister Bengt-Erik Berglund

Hem.äg. Sven Mårtensson, Näset, Strömsund, har avlidit i en Extra regleringspengar till Strömsvallen

ålder av 78 år. Redan som helt ung tillhörde han Strömsunds Vattenrättsdomaren och länsstyrelsen tillstyrker bidrag av

missionsförening, och var vid sin bortgång den medlem, som vattenregleringspengar till Strömsunds idrottsplatskommitté

tillhört föreningen längst. Mycket arbete har han lagt ned inom med ytterligare 31.000 kr till kostnadema för idrottsanläg-

denna verksamhet och var också med och byggde första gningen. Tidigare har ett anslag av liknande medel med 75.000

missionshuset i Strömsund.

Ingeborg och Sven Mårtensson omgiven av sina barn.

Sönernafrv. Erik. Rune. Mariin och Per
samt döttrarnafrv. Julia och Bojan.

Barnen antog alla namne! Gunnervall

F

Rldde
Vår son Sven Erik Mikael

Ingrid och Bengt-Erik Berglund
f. Benthe

Strömsunds BB midsommarafton I9/6 I964

Fångvårdsnytt: Ulriksfors byggs ut - Östersund dras in
Fångvårdsstyrelsen vill bygga en ny sluten avdelning för 20

intagna i Ulriksfors. Uppskattad byggnadskostnad l,6 milj. kr.

Byggnadsarbetena delas troligen upp i två etapper. och sty-

kr utgått. men anläggningen har som bekant fördyrats.

Gullan fick storöring i Svaningesjön
Nu är det inte långt mellan rapportema om fina fiskefångster i

Ströms vattudal. Dock är det nu troligen den första damen.

som med spinnske fångat en "bamsing”'. Gullan Larsson drog

själv upp en öring på 6,5 kg. när hon och maken folkskollärare
Harald Larsson var på besök hos släktingar i Västavika.

Födelsedagar
50 år fyller den 29 ds Halvard Näslund. Ulriksfors. Han är

född i Ström och har de senaste åren varit bosatt i Ulriksfors.
där han inneha en radioaär.

50 år fyller den 30 ds diligensförare .lohn Eriksson, Ström-

sund. .Iubilaren är född i Brattbäcken. där han växte upp och

tillbringade första ungdomsåren på sina föräldrars jordbruk.
Men sedan har han faktiskt suttit vid ratten resten av sitt liv.

Först som chaufför vid åkerier till 1947. sedan har han varit i

postverkets tjänst som diligensförare. Första åren körde han

Norråker-Hoting. l959 stationerades han i Strömsund och har

sedan kört samtliga linjer, som utgår därifrån.

relsen anser den första bör påbörjas i höst. John Eriksson
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Ur barnamun ter med Lilljörgen var en angenäm bekantskap. Kvällens upp-

Skolinspektören kom till skolan på landet. Han menade att levelse för skrattmusklema var Bosse Pamevik. som lurade

barn på landet reagerade långsamt och skulle visa detta i nordjämtama till värmande. uppsluppna skratt i det kyliga väd-

undervisningen. ret. Det första offentliga konstverket i Strömsund ska bli upp-

- Säg ett nummer ska jag skriva det på tavlan. fön inom en snar framtid. om Jamtli och Lions får som de vill.
Någon sa 624 men han skrev 426. Alldeles t_vst i klassen, och Varje Jamtlikvåll i sommar ska några Lejon få uppdrag att ut-

inspektören nickade belåtet åt läraren. En annan elev sa föra under veckan. och pengama man får in ska gå till nämnda

923. och då skrev inspektören 329. Fortfarande tyst i klas- ändamål. Premiärkvällen ck Paul Åkennan och John Anderzon

sen och han tänkte just sluta. Då reste sig en grabb och sa: i uppdrag att på lördag-em stå i Simonsons affär och packa

- 525. Och vändpå det om du kan! varor. Birgitta Tollmer och Margareta Norling ska i sommar ut

på en rundresa i Europa. Av .lamtli fick de chansen att genom

piestbåt etjäinte _ en-ömsbe kunde inte räddas 29/6 1964 lyckohjulet vinna en del prylar för resan. ”Lycka till på resan"

53-årigejämhandelsbiträdet O||e 0|0fss0n_ 5¿rön15und_ dl-un_ heter tävlingen. och den fortsätter hela sommaren. l vinsten

knane vin 2i_nden den 27 ds vin Ånäsen 3 km Söder om ingick bl.a. en bikini. "dock inte av det modemaste slaget".

Tullingsås. Den omkomne var ensam i sin plastbåt. troligen på UPPIYSW Üunnaf Üfahnslföm-
fisketur och har av oförklarlig anledning fallit i vattnet och inte

kunnat ta sig upp i båten. Olyckan upptäcktes från Hugo
Franssons gård i Ånäset, där några personer ute på gården

hörde nödrop. På 200 meters avstånd från land upptäckte man

en liten båt liggande upp och ner. Roland Fransson fick tag i

en båt och rodde allt vad han fönnådde till den stjälpta båten.

Han fick snabbt upp den nödställde i båten. men denne visade
då inga livstecken. Den omkomne hade en sportstuga vid
Vattudalen mellan Tullingsås och Ånäset, dit han kommit för
att tillbringa den nyss påbörjade semestem.

Yngve Gamlin Jämtlands president 2/7 I964
Försvarsminister blir gamle skolkamraten Sven Andersson från

Strömsund, hemvämare och bra skytt, som räknar med att få

ledigt från Konsum. Finansminister blir P.M. Jönsson. så att

pengama ska ligga nära till hands i Strömsund.
Några av Gamlins vn||öen; Paul Åkerman talar inför hembygdsföreningens medlem-

Länsunderstöd för inköp av hembränningsapparater och pipe- MW' i Smbd med 80' åfsfadef 1986

lines från Öhn.
2.000 fältjägare utposteras för att sortera turister, och se till att Födel-Sfdgf
de inte har ett öre kvar när de Iämnaf _]ämt|and_ 50 ål' fyllêl' den 4 dS änkeffu Ebba RlSSClb0m, f. M0l8ndCf,

Strömsund. Hon är född i Strömsund.

Kuppförsök mot bank
En 14-årig yngling från Strömsund försökte i natt göra inbrott Döåifll
på en bank i §amhä|]et_ men upptäcktes Sedan han slagit sön- Smeden Gösta Larsson, Näsviken, har avlidit i en ålder av 50

der en ruta men hann inte ta gig in_ Pgjken hade enligt egen ål”. Hall Val' ïdd l LåI1gåSCl1. Från Slulel GV 40-lâlßl till 1958

utsago druckit några pilsner samt blivit bjuden på en sup av b0ddG l1l1iMCl|8SV6figß. där han fblßdß S0m_iä1VCl'kSaf-

en äldre man. Tidigare på kvällen hade han hotat en äldre dam bßïäfß 0011 límmefkölf- Tillbaka l SIIÖIHSUHÖ 1953 affedld

med en mejsel eeh sagt, an han skulle ha 15 kr. När ännu en han en Smidesrörelse framtill för något år Sedan.

dam kom gående blev han emellertid rädd och stack iväg. En

stund eer inbrottsförsöket på banken greps han av polisen, Sjukvårdsbitrilde
när han var ifärd med att stjäla en bil på en bilfirma. är nu lnger Mickelsson, Högbynäs, sedan hon avslutat en

kurs vid yrkesskolan i Östersund.

Strömsund till final i lilla DM
sedan man besegrat Häggenås med 4-2 Strömvallen. Anders K°'“bi“°“'d id"°“s' °°h simlänfe
”Jarle” Eriksson tillsammans med Curre Holmberg, vilken S"Öm5“"d_5 5kfld§k°5PflmÉf B°5S°_ Qlladef hal' U_"dÉf 50111'

nieknne in både |_| nen 4_2_ var Största nnieeiningen nu nemma_ maten heltidsanstallts som instruktör i idrott, och vid sidan av

segem. P.G. Gustin gjorde 2-2, medan 3-2 var ett självmål. det U'lgd°m5afP°l_°l På Sïföfnvallen ska lm" °°k5å hlälPa Ü"
Strömsund meter Haekås i na|en_ med simundervisningen. Stroms kommun i samarbete med IFK

försöker lösa ungdomens fritidsproblem.

Jamtiipremiär
Trots regnhot under dagen hade ca 800 åskådare samlats. Tra- Vigde
ditionen att hälsa en gammal strömsundsbo "Welcome home l Ströms kyrka vigdes den 4 ds OlofAndersson Karlsson och

again” gällde denna gång operasångaren Bengt Westin. Nytt Karin Mattsson. Danderyd, bördig från Strömsund. Vigseln

för året är att olika orkestrar används. Ronnie Krancks orkes- förrättades av komminister Bengt-Erik Berglund.
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Födelsedagar
94 år fyller den 7 ds

Maria Johansson. hem-
met Tullingsås. Hon är
dotter till den på sin tid
vida kände skogspatro-
nen "OI Johansa" i Ala-
näset. l kyrkbyn, där hon

är född, har hon levt sitt
liv som ogift. och hade

under sin krafts dagar
en modeaffär där. Sonja Hansson

Fastigheren "Rödluvan " i vilken Maria Johansson hade

sin mvde- och swlfär F. rafjsmiannen valfria karlsson. Näsviken. har avlidit 63 år

Fotbollens lilla DM för tredje gången
erövrade lFK Strömsund när Hackås besegrades med 4-0.
Målgörare: Staffan Lööf. Kurt Holmberg 2 och Jörgen Mahrs.
En buckla till tecken på mästarvärdigheten delades ut av Alvar
Hilldén. ordf. i Jämtlands fotbollsförbund. Som gammal ström-

sundsbo var han naturligtvis belåten med utgången. även om

han numera yttat till Östersund.

Skolnyhet
för året inom Ströms yrkesskolor är en ettårig husmodersskola.

Mar,-a Johansson 0¿.h_/1,-ckan l kursen har 12 flickorintagits.

Dödsfall
Försäljare Harald Kring. Strömsund. har avlidit 77 år gammal.
Han var född i Färila och började i unga år arbeta inom tryckeri-
facket. Till Strömsund kom han l9l5. och var anställd vid
Schennans tryckeri till l93l. På senare år blev han möbel-
handlare och hade en tid egen affär. Åren före sin sjukdom
arbetade han med försäljning av obligationer etc.

Fru lngeborg Nilson. Hammerdal. har avlidit i en ålder av 65 år.

Hon var född i Strömsund. Åren l9l6-18 genomgick hon
lärarseminariet i Östersund. och uppehöll sedan något år en

lärarbefattning vid den yttande mindre folkskolan Muråsen-
Lia, varefter hon fick ordinarie befattning vid folkskolan i Hills-
and.

gammal. Han hade fått yrket i arv efter fadem. Erik Karlsson,

Födelsedag" 7/7 1964 som före honom var fárjman vid Strömsundet. Sedan Ströms-
s år f)'"°f den 3 ds handelsföfefí ^“d°f_5 Pell" _Wlk5"'Öm~ bron invigdes 1956 vikarierade Karlsson som färjman vid Öhn-
Alanäset. Han kommer från Tåsjo och gie sig | Alanäset. Sun¿et_ fmmmj pensionel-ingen |960_

l9l6 med Hildur Näsström. Förutom skötseln av affären har
han i många år reviderat räkenskapema i socknen.

Födelsedagar
50 år fyller den l0 ds Jöns David Jönsson. Hallviken. Han är
född och uppväxt där. och började i ungdomen ägna sig åt

byggenskap. År 1955 kom han i Ströms kommuns tjänst som

va-tekniker. Tjänsten var på deltid. och han genomgick under
tiden Hämösands byggmästarskola. Sedan två år tillbaka inne-

har han tjänsten som kommunalingenjör i Ström. Han är aktiv
inom nykterhetsrörelsen sedan många år och tillhör IOGT.

Jöns-David Jönsson Valfrid Karlsson
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Sommarfest i Gärdnâs Jamtlikvilll lockade 1500 gäster
Definiera troll, harar. gå på styltor, samt visa kunnande i natur- Det var vackert väder när ÅB-kören från Ånge inledde kväl-
och hembygdsvård ingick i den familjestig som Henrik Brärm- len. Kr 8:24 i dricks samt 200 kr i lön fick J.M. Anderzon och
ström ordnat. Mikael Blomberg bjöd deltagama på hästskj uts Paul Åkerman när de packade varor för att samla in pengar till
runt byn och visade var man ska sätta upp vägbelysningen, ett offentligt konstverk. Ray Adams med sin italienska orkes-
till vilket festens nettobehållning 700 kr ska gå. Efter friluñs- ter “The Solivari Four" sjöng sig rakt in i publikens hjärtan.
gudstjänst invid klockstapeln intog man kyrkkaffe, kjesl och Lyckliga Snurfrß på lyß-
tunnbröd kohjulet var denna gång

Sven Artur Engström och
Lay a “mer Kerstin Isberg lnför gifter-lg P '

Foiiti<ornpetentBiLEi.i5i<TRii<izR mål°¶hfd°¶1U=“Vä_ll<°m-
erhåller fast anställning. Finnan medverkar me' "ll5l°°n ' “"'“S"""3°"-

till att ordna bostad. Ytterligare upplysningar Nästa I-'°"5gr“PP Som ska l

ges av vår verkmästare Gösta Thorén. försöka Öka på k°"S“'°fkS' l

Bijbohget strömsumj kassan ska inrätta turist- 5

service på Strömsbron, där l

V d det ska ingå vindnitetork-

wiilhëim Risiond, stoekhoirn, oordig från Toiiihgsas, oeh inger ïfëšmåíïšsållfïš
Jansson, Torpa, Östergötland vigdes den 27 juni i Torpa kyrka med beh.äl li mïšel ska

. . . j p g
av kommmlster Åke wmmark förvandla fredliga turister

ïlll blömlågafe Och Smfs' Brudparet Kerstin och
kare- Sven-Artur Engström

50-årsjubilerande lärarinnor l0/7 1964
lda Henriksson, f. Nyman, Strömsund. var en av de l6 lärare
som har träffats på Jamtli till minne av I9 I 4 års småskollärar-

D l- 26 Berusad slog runt med bil vid Lövberga
examen en ursprung 'ga gruppen var st Som genom ett under klarade sig en berusad och körkortslös

person i 25-årsåldem från en vådlig bilfärd med endast smärre
blessyrer i ansiktet. Han hade efter en spritfest i Strand tillgri-
pit en av "festkamratemas” bilar och med den kön vägen mot
Lövberga. Mannen miste efter en stund herraväldet över bi-
len, och den voltade två varv och hamnade i diket. Han fördes
till sjukstugan där blodprov togs.

Födelsedagar
90 år fyller den 15 ds fru Sigrid Olofsson. Hemmet, Tullingsås.
Hon är född i Strömsund.

Idel goda gärningar ger Ström konstverk
Ma Hem.,-kss0n_ Näsvikens skoja, klass ]_2 1932_ 1933 Lionklubbens lördagsaktivitet i Strömsund blev ett uppskat-

tat inslag för många genomresande tunster. Bilnitetvättningen
Födebedag" mot en frivillig avgift nappade de esta av bilturistema på.

75 år fyller den l2 ds f. sågågaren Karl Andersson, Grelsgård, P°p“läf var °°kså le-'mens f°t°gmf' Valfnft f* man p°s?m
Strömsund. l många år hade han ett sågverk som han reste 'klädd -lakwäska av tmppemqdell och "mg blömmössa nu'
orniering med ooh sågade åt hefoiiehingen pa atekiiiiga orter i S“"““““S '“°d “PPS'°PP*¿'d blöm- °"°' °°l°Så '“°d f's'°°SP°
länet, samt även i Västemonland, Gäsmklad och Koppap och hållande vattudalsönng modell större. Dagens gladaste

berg. Sin smedja i Strömsund ägnade han också stort intresse. f°t°m°(Él°|_l var man tveka" en göteborgsyngllng s°m mlss'
lyckats i sina skeförsök, och nu fick chansen att posera med

50 år fy]|ef den 12 ds fru Ingrid Elisabeth Er-ikggdn, f_ Berg- en avundsvärd fångst. Han visste inte riktigt på vilket ben han

ström, Bredgård, Strömsund. Hon bodde i unga ar i Strand. Skulle Stå i glädjeymn- - Den här bilden skajag visa chefen.
Efter giermålet hade makama en tid ett torp, men de yttade S0m Slmïdß medlidande ål ml" Sl<°S°m°Sï°f l Ndfdlämïlad-
till Ulriksfors i mitten på 40-talet. l95l köpte de egen villa i lld- Vyl<0l1SlÖfSåljI1lg Samlade man in 500 lf-

Bredgård.

Pödrb

Dödsfall Vår dotter Anna Maria
Ãnkefru Anna Göransson, Öhn, har avlidit i sitt 75:e levnadsår. Gefd 0Ch Bell Åslund
Hon var född och uppväxt i Yxskakälen. År l9 l 7 ingick hon Strömsunds BB l3.lUll l954
äktenskap med hem.äg. Zakris Göransson och yttade då till
makens föräldragård på Öhn. Förutom sitt arbete med gården, Ligistdåd
hemmet och familjen var hon medlem i kyrkliga kvinnoförbund- En varuautomat i Strömsund har brutits sönder för att någon
et och SLKF samt ledamot av kyrkofullmäktige. ville komma åt en chokladkaka för en kronas värde. Reparati-
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onen beräknas kosta minst ett par hundra kronor! Ströms plastindustri växer- utan kommunala åtgärder
Ett ligistdåd, anser den drabbade affärsmannen. som också Sedan sju år tillbaka nns det en plastindustri i Ström. Men
hade att sopa upp en kartong sönderslagnaläskedrycksflaskor först under senaste året har företaget vunnit sådana fram-
framför butiken. gångar i den knivskarpa plastkonkurrensen. att man börjat

finna de nuvarande fabrikslokalema i Ulriksfors för små. Till-
Ledigg p|;|15g|- verkningen går på toppvarv så långt man kan utnyttja resur-

Bamkäf icka får plagg i lim hu§hå|| med 3-årig gon, sema. och ändå hinner man inte mer än jämnt effektueia order-
Berit Efiç§0|1_ Strömsund ;e|_ 401 ingången. Sex kvinnliga medarbetare har heltidsanställning,

och med skigång kör man de tre svetsmaskinema från kl. 6 till
Födetsethgnt. l9.30. UKA-Plast i Ulriksfors har specialiserat sin tillverkning

50 år fyller den I6 ds byggn.snickare Gunnar Persson, Öhn. Pa artiklar för 5-l“kh“5°" imadfass' °°h kaddöverdrag m'm')
Han är tödd t Näsviken men yttade som bam med Sina töt.ä|d_ och kan sägas vara landets enda företag med sådan special-
tet. ti" Öbn_ ttät. ete tnköbte ett jerdemtene een unntbtde jet.¿_ fabrikation. Fabrikör Jonas Hansson är f.d. kommunalkamrer

bruksfastighet. Sedermera övertog Persson jordbruket, vilket 5°m av en Ödets nyck blev egen företagare ' det mdusm'
han fortfarande driver jämsides med arbetet som snickare. En fattiga N°fdjamÜa"d~ °°h det i en bransch 5°m ha" fra" bör'
tid etter sitt git~tet.ntå| var ban besatt i Gnbbsjönt men yttene jan inte hade den minsta aning om. Företaget har fått allt fas-

sedentmbaka tt||Öbn_ tare mark. och framgångama har man nått utan att behöva

begära några kommunala bidrag.

Födelsedagar
90 år fyller den 16 ds fru Gunilla Svensson. änka eñer hem.äg.

Paulus Svensson. Hillsand.

80 år fyller den 16 ds Otto Gradin. Bonäset.

Kall simskolestart
Det var bara l3 graderi vattnet och samma temperaturi luften
när simskolan började i Strömsund. Omkring 50 elever i åld-
rama 6-l4 år hade anmält sig till ”sommarens” simövningar.
vilka i år leds av Karin Selinder och Bosse Ollander.

Styltakrobater knep mest Jamtli-applåder
Gunnar Persson Med segersäker min och kra i ann snurrade Erik Mickelsson

åt sig alla möbelprisema på lyckohjulet. medan hans fru bet på

Btttrnken I 5/7 t964 naglama och tittade ut över de 2.100 personer som samlats för
Sixten Ströntgrem Het,SnäS_ st-,kert¿||stàn¿ ett bednva bestätb att njuta av årets tredje Jamtlikväll. Siffran är den högsta för
ntngstrak gäuande gonsbet-ordren med en i Havsnäs statin_ året. och strömsundspubliken underhölls på ett trevligt sätt

nerad lastbil mee Stan av främst styltakrobatema Two Lerys samt programledaren
Bnbntageb Sttöntsnnnt vi" bedriva yrkesmässig ntbyt.n¿neS_ Gunnar Grahnström. Nord-jämtamas tur med vädret pnsades

rörelse i Strömsund med tre personbilar samt en |astbt|_ av Anders Fugelstad. som saknade Grahnström som program-
ledare i Östersund. - Nu är det ju slumpen som bestämmer
vädret där, tidigare var det Gunnar, påstod han. samt sjöng
några av sina låtar till ackompanjemang på sin luta. Kvällens
chokladvinnare fick också delta i en tävling om fribiljett till den

planerade bussresan till Hällingsåfallet. även det ett led i

insamlandet av pengar till konstverk. Två av vinnama var
bosatta i omedelbar närhet av fallet, så Ingrid och Viktor
Rönnqvist ck i stället presentkort. Nästa veckas uppdrag för
Lions blir att måla ett magasin. “Welcome home again" hälsa-

des semestrande makama Lisa och Nils Wilhelmsson, som nu
bor i Örebro. Birgitta Olofsson presenterades som den vär-
dinna som hädaneñer ska dela ut blommor och choklad till
artistema.

Vlgde
Sten Turesson. Strömsund. och Ethel Johansson, Glissjöberg.

Begravningar
l Ströms gravkapell jordfästes den I7 ds bergsarb. Bo

. . . Håggqvist. Strömsund. Ofciant var komminister Bengt-Erik
Makarna Sixten och Agda Strömgren Berglund.
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De fördubblar Strömsunds folkmängd varje sommartorsdag
Jamtli i Strömsund bjuder för femte året i följd på ett program
som vill locka gammal och ung, turister och infödingar. Varje
torsdagskväll under sommarmånadema är det full fart, och

glada skratt hörs från hembygdsgården. Publikrekordet är nära

3.000 personer, vilket är mer än dubbelt så mycket som invå-
narantalet i samhället. Hembygdsföreningen som står bakom

arrangemanget har fått in mycket pengar, och deras verksam-
het har till största delen finansierats genom Jamtlikvällama.
Det är inte många som tänker på det arbete som läggs ner, på

frivillig väg, för att hålla verksamheten igång. Gunnar Grahn-
ström är programledare och programmakare. Redan på freda-
gen börjar han planera för nästa Jamtlikväll, samt sköta om
uppsättning av aischer och annonsering. Artister har redan

långt innan säsongen börjar kontaktats och kontrakterats, men
inte ens när ridån går upp är programmet spikat i minsta detalj,
utan öppet för impulser in i det sista. Grahnström tycker det är

en tjusning och att det blir mer ledigt och naturligt, då slum-
pen ofta kan göra att en programpunkt kan ändras i sista se-

kunden. Han har varit programledare i l 1 år och började på

Jamtli i Östersund 1954. Allt som allt har han gjort ca 200 pro-
gram. Den andra idésprutan i Jamtligänget är Gunnar Simon-
son. Han sköter kontakten med med medverkande ur publi-
ken, och är mannen som kommer med många roliga idéer och
uppslag. Dessutom sköter han om målning av alla skyltar och

annat som kan behövas i scenrekvisitan. Scenmästare är Hadar
Dahllöw, och han ser till att dekoren och alla detaljer på sce-

nen är i bästa trim. Allt som allt är det cirka 25 personer som

ofar 8 sommarkvällar varje år, och dessutom arbetar en del av

dem ännu mer mellan programmen.

Dödsfall 20/7 1964

Änkefru Linnea Olsson, Öjam, har avlidit i en ålder av 68 år.

Hon var född och uppväxt i Tullingsås. Eñer genomgånget
småskolelärarseminarium i Östersund fick hon tjänst vid Ströms

skoldistrikt. Eñer tjänstgöring på ett ertal platser kom hon
slutligen till Öjam år 1920. Hon var sedan dess bosatt där, men

tjänstgjorde en tid i Vedjeön samt i Tullingsås. Tillsammans
med sin make fostrade hon åtta bam, och hon fick även ha

sina bambam som elever i skolan. Förutom sin gäming som

mor och lärarinna skötte hon tillsammans med maken också en

tid telefonväxeln. En av hennes hobbies var diktning, och hon
tillhörde EFS i många år.

~-

Linnea Olsson
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Födelsedagar
75 år fyller den 22 ds Jöns Mikaelsson. Högbynäs. Han är
bördig från Frostviken, kom till Gubbhögen, gifte sig och ord-
nade där för familjen ett småbruk. Med detta arbetar han på

somrama, vintertid har huvudsysslan varit skogsarbete.

Vigde
1 Ströms komministergård vigdes den 18 ds Thore Myrén,
Arvika och Barbro Sigvardsdotter, Strömsund. Vigselförrät-
tare var komminister B-E Berglund.

Alla lantbmkare talar om

Ideal Svinfoder
Endast det bästa är gott nog.

Låt resultatet avgöra.
Fråga Eder leverantör efter fodret.
Tillv. AB Strömsunds Valskvam

Klassisk rymning med lakan
Från Ulriksfors fångvårdsanstalts övre våning firade sig två
intemer ner i natt. Sedan sprang de mot ytterområdet och klätt-
rade över det höga stängslet. Konstapel Ove Jonsson hade

nattvakten och observerade rymningen och slog lami. Han

och tillskyndande kollegan Bertil Eriksson kunde gripa den

ene utanför området. men den andre, som avtjänar straff för
grova stölder, hade hunnit försvinna in i skogsområdet mot
risselåstrakten. Söket pågick under natten och morgonen, men

utan resultat.

Födelsedagar
90 år fyller den 23 ds änkefru Britta Jonsson, Hemmet,
Tullingsås. Hon härstammar från Sjulsåsen. 1 början på 20-
talet flyttade hon tillsammans med sin make till Torsfjärden,
där de förvärvade ett jordbruk.

Dödsfall 23/7 1964

Hem.äg. Erik Hammar.
Hillsand, har avlidit i en

ålder av 69 år. Han var
född och uppväxt i Hill-
sand och övertog där fäd-

emegården. Han har även

sysslat med skogs- och
ottningsarbete. Hammar
var också fackligt enga-

gerad, och vari början på

20-talet den förste LS-
kassören i sin hemort.

Dödsfall
F. målaren Paulus Olsson, Strömsund, har avlidit 80 år gammal.

Han började lära målaryrket hos sin far. Hans stora intresse

har varit kooperationen och nykterhetsrörelsen.

Ãnkefru Sara Knutsson, f. Nilsdotter, Håxåsen, avled den 22

ds nära 85 år gammal. Hon var född i Ström och kom till Håxåsen

1906 i samband med sitt giennål med framlidne Jöns Knuts-
son.

Fru Kristina Jonsson. Henningskälen. har avlidit i sitt 55:e

levnadsår. Hon var född och uppväxt i Yxskañkälen.



Dödsfall .

Karl Gustaf Rosén. Hemmet. Tullingsås. har avlidit i en ålder Saga STRÖMSUND
av 73 år. Han var född iAlanäs. men yttade med sina föräldrar Ulpremiär
till Havsnäs. Skogs- och jordbruksarbete har varit hans främ- Sfmddlgl med Sldcldldlm På Edfdpdmms
sta sysselsättning. Fritidsintresset var slöjdning, han hade AR DU INTE RIKTIGT KLOK
konstnärliga anlag.

Dödsfall
Fru Ana Eriksson. Strömsund.
har avlidit 72 år gammal. Hon
var född i Gällö. År l9l6 in-
gick hon äktenskap med folk-
skollärare Sigid Eriksson. Till
Ström kom de 1925 och bodde
sedan i Vågdalen och Täxan
fram till l954. då de bosatte sig

i Strömsund.

Dödsfall
F. folkskolläraren Jonas Sten-

berg. Strömsund. har avlidit
69 år gammal. Han var född
och uppväxt i Hammerdal.
Lärarexamen avlade han i Lu-
leå. och sin tjänst började han

i Färila. Stenberg tjänstgjorde
en längre tid i Tullingsås,
innan han 1926 yttade till
Strömsund. Han var tidigare
medlem av föreningen Kyrko-
brödema.

med bl.a. Jarl Kulle. Gunnel Lindblom.
Tor lsedal. Catrin Westerlund.

Regi: Yngve Gamlin

Inte så pjåkigt. sa Vilgot Sjöman om Gamlins lm
Som sig bör var regissören på plats vid premiären. Hr Gamlin
var uppåt förstås men också något nervös. - Det känns tryggt
att få hålla handen på sin förste chef i filmbranschen när man

begår premiären i Strömsund. sa han. Biografägaren Algot Elias-
son påminde om Yngves insatser med den första Saga-biogra-
fens reklamskyltar och chokladförsäljning. - Vi undrade då

vad det skulle bli av den idérike gossen, och svaret har vi fått
nu. Med tack för bra jobb och god PR för Strömsund överläm-
nade Eliasson blommor på kommunens vägnar. Ansvaret för
att premiärlmen kördes perfekt i maskinen hade Ansgar Ols-
son. som har 42 års vana som biografinaskinist. Han tyckte det

var roligt att köra Yngves film, inte minst för att han ofta ha
gossen Yngve Jönsson som sällskap i maskinrummet på den

tiden det begav sig. Gamlin var nöjd och lättad efteråt. och
tyckte han fått fint gensvar från publiken. Tjocka släkten fanns

naturligtvis med som moraliskt stöd på hedersplatsema. Bro-
dem Göthe med maka Lydia och systrama Märtha och Ann-
Marie med makama Hadar och Bertil höll förstås tummama -
för att nu inte glömma hustru Britt och dotter Maria. Färjmannen

Nils Holm med fru Valdis fanns med bland de speciellt inbjudna

liksom Ada Strömgren, på vars gård Yngve busat som bam.

Vilgot Sjöman igenkändes bland premiärlejonen. och han hade

Strömsunds egen sångfågel Sonja Lindgren som uppvaktande
dam för kvällen.

Dödsfall Konrmation iAlanäs 24/7 I964
FW Gefda Jdhdnssdn- f- Bldmbefå Näwlken- har dV|ldl164 år Barbro Nåsmark. Anna-Lena Sundkvist. Elisabeth Söderlund,
gammal- Ed" ad ha mgåd äkïfnskap med med Sågvefksafb- Margareta Edler. Hans Knutsson. samtliga Havsnäs. Britt
Olof Johansson yttade de tillsammans till den fastighet han Ka,|SS0n_ Karjskoga, Siv Näsström och Amy jonSS0n_ Ring_

övertog efter sina föräldrar. -- - _vattnet. Soren Larsson. Kaj Åke Holmgren och Karl lvan Berg
lund, Järvsand, Kent och Svante Lundgren, Siljeåsen, Lar-
OlofOlofsson. Holmsund. samt Roger Eriksson. Sörvik.

Hiriie
Vår dotter Christina

Anna-Lisa och Nils Göran Göransson
f. Berglund

Strömsunds BB den 23 juli 1964

Anna Sundqvist Jamtlikvälls stjärna
tog scenen i besittning och utstrålade glädje och självsäker-
het. Den l800 man starka publiken fick lyssna till några verk-
ligt bra sånger. Curre Holmberg. nya centerfyndet i Ström-
sund. fick chansen att snurra på hjulet men träffade genast sitt
olycksnummer. ”Welcome home again" hälsades Yngve Gam-

Makama Gerd" "ch Ûl°fJ°h“"”°" lin. Kvällens artistöverraskning var rullskridskoåkande Duo

Föde
Camaras ”from Rörström".som snurrade runt på en platta. Stora

gar behållningen var Buenos Aires Combo som bjöd på några
85 år fyller den 24 ds fru Anna Funseth. Östersund. Hon är _ . . _

bördig från strömma och bodde som gm i ösiefkaien. “°'k"g“ 5"? “““““°' .”"“ k“§"°“S d°“S““'S'k' 'i“°'g'Sk“ L*
ons har hittills samlat in l.055.95, och det offentliga konstver-

50 år fyller den 26 ds hem.äg. Gunnar Jonsson. Ringvattnet. ket närmar sig sin avtackning.
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Födelsedagar Vigde

85 år fyller den 26 ds änkefru Brita Lovisa Risén. f. Persdotter, l Alanäs kyrka vigdes den 25 ds Sven Artur Engström och

Risede. Hon ärföddi Lidsjöberg och kom till Risede i samband Kerstin Viola lsberg, båda från Havsnäs. Vigseln förrättades

med sitt giñemiål i unga år. av kyrkoherde Bertil Wiklund.

85 år fyller den 29 ds fru Regina Persson, Strömsund. Hon är l Ströms prostgård vigdes den 25 ds Erik Tyko Eriksson och

född i Backe och kom i samband med giennål till Strömsund Laila Elisabet Bolin. båda från Hallviken. Vigselförrättare var

vid tiden kring sekelskiet. Socialt arbete har intresserat henne kontraktsprost Folke Engström.

mycket, och hon var kommunens första kvinnliga ledamot av _ . ._ __ .

bamavårdsnämnden och skolrådet. l 32 år var hon bamavårds- I Ströms kyrka wgdes den 25 ds Tor? Sqámstmm och Ifmemor

man.

50 år fyller den 27 ds fm Svea Jönsson, f. Södergård, Gärdnäs.

Lindblom, båda från Kroppa församling, men med rötter | Ström.

Vigselförrättare var kontraktsprost Folke Engström.

Eer giermål med hem.äg. OlofJönsson blev hon bondmora Hembygmæen i srömsund
på egen gård, hade lockat ut 800 personer som kunde njuta av en vännande

sommarsol. Svettigt var det för de l l roddama som tävlade om

Dödsfl 27/7 1964 en båtmotor. Vinnare blev Nicke Blomberg, Hillsand. Han är
Fröken Maj Grönlund, Vågdalen, har avlidit endast 39 år gam- båtbyggare på fritiden och använde 5 tävngen sin nyti||ve,-kade

mal. Hon var dotter till Maja och Nils Grönlund.

Vigde
l Alanäs kyrka vigdes den

25 ds Hilding Persson och

Margaretha Hansson,
båda från Hofors men bru-
den är bördig från Alanäs.
Margaretha år dotter till
framlidna makama Hilda
och Axel Hansson, Alanäs.

Vigseln fönättades av kyr-
koherde Bertil Wiklund.

Vigde
l Ströms prostgård vigdes
den 25 ds Bo Bergqvist,
Havsnäs, och Märta Hol-
ter, Klövsand. Vigselfönät-
tare var kontraktsprost
Folke Engström.

Vigde
l Ströms prostgård vigdes
den 25 ds John Erik Olofs-
son, Ulriksfors och Ulla
Andersson, Strand. Wgsel-
förrättare var kontrakts-
prost Folke Engström.

ll0

båt, som blev färdig för sjösättning tävlingsdagen. Segerbåten

övertogs eñer tävlingen av hembygdsföreningen, för att lå-

nas ut till svärmande par, som Gunnar Grahnström uttryckte

det. God tvåa i kapprodden blev olårsvinnaren Jöns Eriks-

son, följd av Einar Öhlander och Adolf Persson. Sju av de

tävlande var Lionsmedlemmar, och de rodde därmed hem l75
kr till konstverksinsamlingen. Av lejonen placerade sig Gus-

tav Bergvall och Nils Sthengel på prislistan, där premie-
obligationer var lönen för mödan. l scenprogrammet medver-

kade Ströms spelmanspojkar och Torps gilles folkdanslag från

Fränsta samt pricken över i - operasångare Sven Erik Wik-
ström som framförde operettmelodier.

Dödsfall
F. jämvägstjänstemannen Hjalmar Johansson, Strömsund, har

avlidit 74 år gammal. Han var född i Revsund. Eñer några år till
sjöss kom han i tjänst hos SJ. På l920-talet yttade han till
Ulriksfors, där han i huvudsak tjänsgjorde vid maskin-
avdelningen fram till pensionsåldem.

Tomater '/2 kg l:l5
Gurka. kg 150

Bananer 2íX)

Persikor 3:50

Margaretatårta 3:75

GUNNAR SIMONSON

Födelsedagar 30/7 1964

S0 år fyller den l aug. Brita Salomonsson, Bredkälen. l 25-

årsåldem ingick hon där äktenskap med Anders Salomons-

son.

Bygglov
har beviljats för OK att uppföra bensinstation med smörj- och

tvätthall vid Näsviken. Stiftelsen Hyresbostäder har fått bygg-

lov för ytterligare 53 lägenheter på Tingvalla.

Skolan lärdigbyggd - snudd på rekordbygge!
För kostnadsberäknat 3.4 milj kr har Strömsund nu fått ca 2.500

kvm nya skollokaler. Förmodligen kan lokalema tas i bruk vid
det nya läsårets början utan stora problem. Dänned har Ströms

under året mest omfattande byggnation hållit sig inom tids-

ramen ca ett års byggtid snudd på rekord.



- Topporganisationen är det nästa läsår med 35 klasser. varav helikopterplats uppe i skyn se om “höanna" var färdig. Lycko-
3 lågstadie, 8 mellan-, 15 högstadie- och 3 realskoleklasser hjulet snurrades denna gång av nyblivne pappan Nils Göran
samtó gymnasie-ringar. Sett på framtiden är nu lokalbehovet Göransson, och det gjorde han så bra att familjen ck alla
tillfredsställt genom nybygget säger rektor Alvar Jonsson. spädbamsartiklama. Mark Olssons orkester fanns för kvällen
Det man fått för pengama är bl.a. en välbehövlig gymnastiksal i Strömsund och spelade trevlig musik, samt assisterade på ett
med 200 kvm golvytai anslutning till omklådnings- och dusch- rutinerat sätt de övriga programinslagen.
rum samt bastu. l gymnastiksalsbyggnaden finns också ut-
rymmen för träslöjd samt skolverkstad med utrustning för |röde|ser|ngnr |/3 1954

ninknng 60-000 kr- På övre våningen nns bla- två avdelningar so iir fyiier den 2 rie fru ingrid Margareta Andersson. f. Niie-
ßf 1°XÜl5|Ö.ld Och en Välfkammafe- en Nm föl' l“5U'Um°malm“° son, Östersund. Hon flyttade för en tid sedan dit från Ulriksfors.
sik, material- och lärarrum, en sal för mångsidig slöjd, teck-
ningssal och verkstad utnistad med drejskiva, brännugn m.m. 85 år fynd' de" 3 ds 5k°makam1äs_m'°_" Gabnel Lmdgfem Muf'
Den enorma centralhallen som är tillbyggd i vinkel med den åsen' Ha" är född °°h dppväxt ' Ölam' Eder att ha lä" S'_g

tidigare skolbyggnaden kommer att få den betydelse för Skdmakafyfket lfdm ha" "H Sddms'-md °°h öppnade Skomakdn'
ehvema som (re gamla krassmmmen hane nnigam Det har nu verkstad.'Samtidigt drev han tillsammans med sin fru ett litet
bnvir S_k_ ånmesmmsskorrn virket bra innebär an förvaringen _|ordbruk i Muråsen. samt senare ett liknande i Bredgård.

av elevemas material kommer att ske i hallen, där det ska sät-
tas in drygt 500 låsbara skåp. l anslutning till centralhallen
finns ämnesnims- och institutionsygel samt bibliotek och
läran'um m.m. Man har också ett s.k. uppehållsrum för elever Vigde
som väntar på skolskjutsar och liknande. lnstitutionsygeln | Mangs kyrka vigdes den
är imponerande med sin utnistning för laborationer i kemi, 2 ns Erik ()|ef Ed|er een
biologi och fysik - allt givetvis av modemaste slag. I samband A|iee Engström, båda från
med nybyggnaden har det också varit nödvändigt med vissa Hav5nä5_ Vigsemgrränare
omdisponeringar av den ”gamla nya” skolan. Den inrymmer var brnnens breder kyrko-
nu bl.a. 7 ämnesnim, och det har inretts ytterligare ett skolkök enjnnk; Sören Magnus-
i de tidigare slöjdlokalema, och skolkontoret har utökats med Sen, (;åxSjö_
två nim. Bland de aktuella nybyggnadema för året hör också
eniagerariieeireia sem ireemaeieberaimateriii iso.ooo irr. I r

Fötiie
Vår dotter Birgitta

_ MJ Gun och Olle Sjödin
f. Granlöv

Strömsunds BB den 31/7 1964

Offerdal överaskade och slog Faxcbygden!
På hemmaplan vann de säsongspremiären med matchens enda
mål.

Vattudalsskolan idag sett från Parkgatan 7 Hdtmcdv Hdlmberg
IFK Strömsund inledde höstomgångens fotboll med att på

owe -r-hrrmqvm drog rekonrpubrrk hemmaplan klan besegra Hammerdals IF. Segerresultatet 5-l
Fnmmakaren Vilgot Sjöman dök upp, och presenterades rör (re motsvarade den ungefärliga spelfördelningen. lFK:s center-

2.200 personer som samlats till årets femte Jamtlikväll. Den f_°rward Cu" Hglmbeíg' glmde hat mc och de andra två målen
kände regissören och författaren kommer år efter år till Ström- tmverkades av Sola Mànensson'
sund för att samla inspiration och arbetsvilja. Publiksiffran är
rekord för sommaren, och de esta hade väl lockats av Owe Ungdomar vandaliserar park
Thömqvist. Många applåder ck Dönjetruppen som genom- Vissa ungdomar i Strömsund har sysselsättningsproblem på
förde en n gymnastikuppvisning. Konstverksinsamlingen har fritiden. Ett av föremålen för deras "överskottsenergi" är par-
rusat i höjden och 1800 kr nns nu i kassan, man ck bra betalt ken vid kyrkan. Där roar man sig vissa nätter med att möblera
för målning av lagerbyggnad, 550 kr. En stund före program- om bland parksoffoma. och ibland har man gått så hårdhänt
mcts böijan hördes ett mullrande i skyn som skvallrade om att tillväga att de slagits sönder. Efter den gångna helgens natt-
Spökis var i antågande. Det var han som var "veckans an- liga avreaktioner hittades i fontänen samtliga I9 papperskor-
sikte", och berättade bl.a. hur han fick sitt smeknamn. Alla gar samt en parksoffa. En yngling vars plånbok hittades i grä-
namnsdagsrande Algotar blev också bjudna på ygtur. Det set erkände att han tillsammans med en kompis var de som
fanns bara en, Algot Forsmark och han var från Sjövik, men roat sig med att åstadkomma detta. De två har nu fått order av
härstammade från Hössjöberg. Dit ck han åka för att från polisen att städa upp efter sig.

lll



Trippel i 5 km gång för strömsundsflickor ldrottstriningen avslutades med trekamp
Norrlandsmästerskapen i gång avgiordes i Balsjö. l damklassen Under ledning av kommuntränaren Bosse Ollander hade grup-

för juniorer övertygade som vanligt lngrid Sundberg, Ström- pema födda l952-1954 avslutning i fomi av en trekamp i gre-

sund, men även system Kerstin och Berit Södennan från nama löpning, längd- och höjdhopp. l ett strålande väder del-

samma klubb gjorde ypperliga insatser. Det lovar gott till SM. tog 46 pojkar. Många goda resultat noterades. Större delen av

de ca l30 ungdomar som deltar i träningen på Strömsvallen är

Bisger mmm stor björn på väg under l5 år. Resultat från trekampen:

Mitt inne i bebodda trakter träñade Knut Andreasson och UD” PCYSSOH 97 Wägl 2)5V°n Sjöberg Och R°b°lT Mikaels'

hans tre passagerare på en storväxt bjöm. Den stod på vägen S0" 95? 4) Bemt Mag"“55°" 923 5) Staffan O5kaf55°" 893 5)

cirka 2 km från Henningskälen, i närheten av Nymyra. När Chflslef LU“d°m° 37 P°ä"8-

bilen stannade 20 meter från bjömen lufsade den in i skogen

och försvann. Bemt Vahlberg, 7 år, från Solna blev mycket Vigdß
imponerad, men förklarade att “sådana där hade han sett på l Sundsvall har Margit och Kerstin Lander, döttrar till Göta

Skansen”. Mera förvånade och en aning skrämda blev Britt- och Stig Lander, förre rektom i StrömSUd. VlgIS med YCSP- -lan

Marie Andersson. Henningskälen, och hennes mom1or Celinda Svensson. Sundsvall. 0Cl1 SICI1 Ola Hallén. Umßå-

Andersson, som är bosatt i Nymyra.

Födelsedagar
50 år fyller den 6 ds renägare Oskar Åhrén, Härbergsdalen,

Lidsjöberg. Han är född och uppväxt där, och övertog ren-

skötseln eer fadem.

50 år fyller den 8 ds fru Gunilla Andrée, Öjam. Hon är född i

Storåbränna, men yttade som bam med sina föräldrar till
Öjam. Tillsammans med maken, lantbr. Bror Andrée, har hon

fostrat 9 bam. Hon är också med i Filadelfiaförsamlingen i

Öjam.

Skrivfel gav tipstolva till Hillsand
En av de elva tolvor som Tipstjånst hittat fanns på en kupong
från Hillsand. Skogsarbetaren Anders Bäckström hade gjort

:gill :Tkelåa?er.o?h_ut:elnlng¿n ïänällïv 54'33:l(ri Toåv Frt v. Jan Svensson och Margit Lander: Kerstin Lander och
ev epgae miss g or ansampen man- .

Sverige hade han markerat nsk seger med en tvåa i vänstra Sw" Ola Hallen
rutan. Naturligtvis skulle han hålla på blågult, men tvåan kom Jammkvw: Lions kammade no"

fel' en mlsstag som betalade Slg' Lions hade planerat att ska under helgen och sälja fisken på

Jamtlikväll. Fångsten blev endast 16 mörtar och det är inte

Vlgde 8/8 l964 mycket på 1.300 personer. Hoppas nästa uppdrag går bättre

-la"'Eflk -laehelm °°h l“8a'Bfl“ Eflk55°“- båda från Bred' för Lions. Som mannekänger ska de visa upp klädaffäremas
gård- vigdes den 8 ds i Prdsfsåfdsn. Strömsund- Vigsßl för- rea-k0||emi0n.P|a1sen blir swrgamn. Förundefhallningen sva-

fänades av l<0mfaklSPf°Sl F°lk° Engsïföm- rade Carli Tomehave, buskisen Henning Lundström och lin-
twistaren Reino. "Welcome home again" hälsades makama

Erik och Barbro Hurtig, samt pappa Carl Olowsson. Erik är

lokförare i Liberia. Gamla husbandet Egon Wesséns svarade

för kvällens musik.

Födde

Carina har fått en bror Tony
Kerstin och Stig Nilsson
f. Näsström

Strömsunds BB den 6 aug. 1964

1914 års konfirmander
har ha 50-årsjubileum i Strömsund. Av församlingens sam-

Brudparet Jan-Erik Janeheim och Inga-Brin Eriksson manlagt l27 konnnander det året hade 25 st mött upp till
högtiden, som inleddes med högmässa och nattvardsgång i

Födelsedagar Ströms kyrka. l9l4 års konfinnationslärare var i Strömsund

50 år fyller den l0 ds fru Karin Eliasson, Hösjöberg. l decem- pastorAme Arbman för 93 st, i Gärdnäs pastorAlex Erenström

ber förra året ingick hon äktenskap med Tage Eliasson, och för2l och i Hillsand pastor Mikael Sandell för 13 konmian-
makama bor fortfarande kvar på hennes hemgård. der
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Simskoleavslutning Faxebygden leder nu div. IV med en poäng
- Det är synd att vi inte har tillgång till tempererat vatten. sa genom att på hemmaplan klan besegra Offerdal med 5-0. Sven
skolstyrelsens ordförande Sixten Fjällgren. Och det kan man Forsberg gjorde tre mål och RolfCarlsson två, bl.a. matchens
hålla med om. vattentemperaturen vid avslutningen var en- första som var en elegant bicycletas.
dast 12 grader! Men de modiga bamen hoppade ändå i vattnet
och demonstrerade vad de län sig av simlärama Bosse Ollander Födelsedagar
och Karin Selinder. På programmet stod bl.a. livräddning. som 75 år fyller den l5 ds fr. Karolina Hallström, Strömsund. Hon
utfördes av flickoma Eva Ståhl och Ulla Abrahamsson. Ca 70 är född i Finnvattnet men uppväxt i Öjam. För 37 år sedan kom
bam har deltagit. och många har lärt sig simma. hon som husföreståndarinna till Oskar Johansson i Ström-

sund.

Vissa vatten samvetslöst avliskade
Fiskevattnen i norra Jämtland beskattas hårt av samvetslösa
tjuvfiskare, som med finmaskiga nät fullkomligt rensar en del
tjämar och mindre sjöar från sk. Bilar lastade med nät ström-
mar från kusten upp mot fjälltraktema, och vänder tillbaka med
mängder av fisk. - Någonting måste göras, fastslår Evert Öst-
lund, Svansele. Tjämama strax väster om Nåsjön var tidigare
fina skevatten men nu är de inte mer än kallkällor, fiillkomligt
avskade. Det är SCA som äger fiskevattnen här i trakten.
Jaktvårdsassistent Rickard Brändström medger att SCA insett
att bevakningen av fiskevattnen måste skärpas.

- Vigde
Ingenjör Hans-lvar Glantz, bördig från Strömsund, och UllaM .mi _ Kristina Hansson har vigts i Szta Maria kyrka, Ystad. Vigsel-

Den duktiga idrorrsrjejen Eva Ståhl förrättare kyrkoherde Kjell Bamekow.

Unik mannekänguppvisning l0/8 I964 Dödsj-du

Skapade Sw' Mksamling på Smrgata" i Strömsund- skarpa F. hem.äg. Zakris Backman, ålderdomshemmet Havsnäs har
strålkastare. musik och sorl kunde få en ej initierad vandrare avlidit i en ålder av 87 ån Han var fddd och uppväxt i Lövberga,
att tro att han hamnat i Pans eller Rom. Erfama mannekänger och övenog gården efter 5,.ä|dl.ama år 188-/_

ur Lions club visade tillsammans med turralleriickoma kläder
från mode; i omm ;i¿5å|d,-af_ från (je [ånga fogsida kappoma Nils Olsson. Strömsund, har avlidit 79 år gammal. Han var

fram till den senaste modechocken ikini. (Den visades av en föfld J Käfmäsel- HUVUdSak|l8°" afbeïadf han med 5k°8S'
vä]Väx[ Ananggmanggt gjordes och ngnof OChjOl'dbl'UkS8l'DCIC. DC SCl'laSlC ål'Cl'l hal' han Vål'd8iS Hem-

går till insamlingen för Strömsunds första offentliga konst- mfl i TU||ll185åS-

verk. Det var ca 600 församlade som tittade på kläder och köpte

|°“@f- °°hJiPP°l gav 300 kf- Ny bilverkstad i Strömsund
Med många års verksamhet inom verkstadsbranschen,

De gamlas dag genom bl.a. anställning vid Jämtlands Maskinaffär i

har l'8IS l Alanäs. Omkring l50 p6l'S0nCl' deltøg, Och till ('16 Strömsund, öppnarjag nu egen rörelse i maskinaffärens
äldsta av dem, Sara Dyrvold, 87, Nyhamn, Karin Sundkvist, förra |0ka| på Lövbergavägen 8,

85, Havsnäs. Karl August Björk, 86, Havsnäs, och O|0fP6It6r Ärade kunder, min strävan är att utföra kvalitetsarbeten.
Hansson, 85, Holmsund, utdelades blommor av kyrkoherde ROLANDLUNDIN
Bertil Wiklund.

Strömsund lyckades vända I-3 till 5-3
Det blev ingen revansch för Hammerdal vid helgens retumiöte
på Svartviken. Kalle Ahlqvist gjorde matchens första mål. Ef-
ter Hammerdals hat tric såg Strömsund ut som ett slaget lag.
Jörgen Mahrs reducerade till 3-2 strax före pausvilan. Kun
Holmberg går sällan mållös från planen, och det blev honom
förunnat att både kvittera och ordna ledningsmål. Sista spiken
slogs in av Staffan Löf.

Fotbolldiv.Vl
Strömsund B-Storhögen l-l
Em" 6 5P°|ad° matcher "gg" Strömsund på 33 Plats J tabellen Bilmekanikern och dragspelaren Roland Lundin
med 6 poäng. Norra Lit är bäst av de 6 lagen med l l poäng.
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Födelsedagar Eldkloten var inget ufo
50 år fyller den l5 ds fru Anna Dalnert. f. Renström. Hon är Fru Elin Blomqvist. Strömsund. såg härom natten sju eldklot.
föddi Malå, och är maka till till Bertil E. Dalnen. Gävle. tidigare som sedan de stigit upp på himlen exploderade ett efter ett.

bosatt i Strömsund. Mysteriet är löst- det var rymdraketer som skjutits upp från

Kronogård i Lappland. meddelar en representant för Sv. rymd-
0å f l7d k P Tå ',T" .H _ . _

5 r yner den SS ogsrämre er qvlst axan an är kommittén som f.n.arbetariett fototeam på TorstaiÅs.
född och uppväxt i Risselås.

Död f “ IS/81964 Födelsedagar 2l/81964
s a

_ __ __ __ _ _ _ . 80 år fyller den 23 ds fru Katarina Jonsson. f. lsaksdotter,
F. fabnkoren Olof Lofstrom. Strömsund. har avlidit i en ålder Havsnäs Hon är född å bond ård i Gubbhö och in_

vsåii född h äi'L"be .iso-å åid _ ' P g g ' .

:lv clrh anïgtr.. oc dulågvhx lmïv I-ga drs ben: gick äktenskap förett 50-tal år sedan. Makama bosatte sig då

dšrngyšgâenen Snicïïíë grå: någsrïgïlåçímnåï nïn :_ på makens gård i Kalkberget, och har där fostrat många bam.

man till Östersund. Där konstnierade han era praktiska anik- 30 år fy|]ar den 24 ds f_ n¿nn_5g_ $an1na| Mania; Ande;-5S0n_

lar- bla- den ïbam 5k08Sh)'ddß“ MGCÜSWS Ofh en m0ï0f' Strömsund. Han är född och uppväxt i Vågdalen. Efter gifter-
släde. År l923 yttades mian till Lövberga. Sedan brodem n1å| inköpge han en jo,-ab;-uk i Mn;-å§@n_ Sedannara ynada

avlidit fortsatte OlofLöfström verksamheten tillsammans med han ii|| Sn-5m5und_

sonen, och man tillverkade nu även kemisk-tekniska artiklar.
En annan av hans konstruktioner var en automatisk maskin _|¿mt|i_m|en hm, ghd tbuning
föl att Såna Plmlaf l lfäfäfwf- den UPPfa“n han Vid 53 års ålder- Årets sista Jamtlikväll i Strömsund lockade ca l 800 personer.

Kvällens kraftigaste och mest ihållande applåd fick Gunnar

Grahnström. som även denna sommar van't en strålande pro-
gramledare. Han avtackades av kommunalfullmäktiges ordf.
Nils Strömgren, som bl.a. påpekade den goodwill som skapa-

des för Strömsund genom Jamtlikvällama. Lions Clubs insam-

ling till offentligt konstverk har avslutats och resultatet blev
3.000 kr. Hembygdsföreningens styrelse tyckte Lions gjort en

så bra insats att man beslöt att fördubbla summan. Dessa 6000

kr överlämnades till kommunens representant Nils Strömgren,

och denne trodde sig nästan kunna lova att summan skulle

*~ fördubblas än en gång genom kommunens försorg. Kvällens
huvudartister Charlie Norman show vann gott gehör hos

_, strömsundspubliken och visade upp en perfekt scenshow. För

scenmusik och dans svarade Sven-lvars hammondensemble,

tillfälligt förstärkt med Mark Olsson.
Lófslröms snickerifabrik på 1930 tale!

Vigde
l Ströms kyrka vigdes den I6 ds Bengt-OlofWallmark. Öster- FÖÜÜSCÜÛSÛT

5und_ och Kari |ng-Man wennbe,-g_ böraig från Södra Öhn_ 50 år fyller den 26 ds Hadar Dahllöw. Strömsund. Han är född

Vigselfönänare Vaf kontraktsprost F0|ke Engs"-Ön1_ BfäCkC. Ef SkOlgå|'lg ÖSlefSUnd k0m han SITÖI11-

sund. där han påbörjade en anställning hos Per Holms
Födelsedagar elverkstad. l fem år drev han egen elfimia, vareñer han var

50 år fyller den 19 ds fm Anna Elisabet persson, f_ Olssom anställd inom skolväsendeti 15 år. Han var också en tid före-

Mårdsjöm -I-äxan_ ståndare för Sagabion. Dahllöw är ivrig godtemplare och med-

lem av Tempelriddama samt logen Non'skenet i Strömsund.

mg Han är även kommunalpolitiskt intresserad och är ledamot av
msun oma _ _.

63-årige busschauffören Amold Svensson från Strömsund :(:::|Sn;:?;ï:áa0I:::rR:ï;
innebrändes tidigt måndagen den l7 ds vid en sportstugebrand B I k I d | _

i Tåsjö-Skansnäset. Han var ensam i stugan och har av allt att amens 0 a ml e Fung'

döma överraskats av elden i sömnen När brandkårema från inom hembygdsmrenmgen
. _ ' har han 'ort en stor insats.

Hoting och Norråker kom till platsen var stugan helt övertänd. och H æid Jamikväuama

har han arbetat aktivt med att

Föddsedigif sköta om den elektriska och *

90 år fyller den 20 ds f.d. polisman Carl GustafAsp, Nyhamn. högtajanekninska de;a|jen_ l

Hall äl' från 0Ch kOlTl föl' en Den som är över ägnar l

år sedan. Under många år reste Asp vida omkring i de nordliga han ,na51ade|5 åt båten Svan-

Wgdema S001 h°m°°Pal- ingen. som tidigare gick i tra-
k på Vattudalen. ovh vilken

Vigde han byggt om till sommarnöje.

Bo Ollander, Strömsund. och Kate Eriksson, Lermon. Vigseln Ett annat intresse är smalfilm-
fönättades i Vikens kapell. Gäddede. av prosten J. Söderholm. ning.
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Dödsfall 24/8 1964 Födelsedagar
ÄnkefruAnna Hallin. Hemmet Tullingsås. har avlidit 7l år gam- 75 år fyller den 27 ds hem.äg. Einar Fjällgren. Strömsund. Han

mal. Hon har i många år varit bosatt både på Frösön och i är född och uppväxt i Backe. l 30-årsåldem flyttade han till
Strömsund. Strömsund och inköpte en jordbniksfastighet i Risselås. Den

sålde han eñer en tid och köpte en ny i Grelsgård. och där bor

Äldsta airsfastigheten utryms - skänkt till kommunen han kvar.

l över 80 år har fastigheten inrymt Nordfors Bokhandel och

sedan i början på l880-talet varit en av kulturens högborgar i

Strömsund. Den har nu bytt ägare, sedan Karin Ring genom
donation överlåtit fastigheten till Ströms kommun. Den nuva-
rande innehavaren av bokhandeln Hoofs AB ämnar flytta rö-
relsen till egna omdisponerade lokaler i samhället. Daniel Nord-
fors startade Nordfors Bokhandel och fick också lämna sitt
namn till företaget. Omkring 1880 öppnade han en tobaks- och
galanterivaruhandel, som det på den tiden kallades. Sedan

dess har rörelsen naturligtvis utvidgats allt eñersom läsekon-
sten utbretts och befolkningen i trakten ökat. Nära nog alla
berörda författares verk har funnits på hylloma. Samtidigt med

tobak och galanterivaror fanns i ena halvan av byggnaden en

jämhandel, som efter en tid flyttade och gav plats för Olov
Olssons skrädderi. Dennes son P.V. Olsson övertog
senare rörelsen och drev en lång tid konfektionsaffär i Ström- Hemmansagare E'""r Ffallgren
sund. l början av 1900-talet yttades emellertid även skrädde-
riet, och Nordfors tog hela bottenvåningen i besittning. År Födelsedag"
l9l9 övertogs bokhandeln av medhjälpare. systrama Karin 50 år fyller den 27 ds lambr' Rune E"ksS°"° Högbynäs'
och Anna Ring. och samma år ändrades också finnanamnet till
Nordfors Bokhandel. Tillsammans skötte de bokhandeln till Väg|UIOS2 ”lllfe GIIS 100 hyvlar hjälper”
l928 dåAnna Ring avled. och Karin drev därefter rörelsen till Det myckna regnandet i förra veckan har ställt till stora be-

l960. Vid sin död testamenterade hon fastigheten till Ströms Svärligheter för vägförvaltningen i strömsundsområdet. Vä-

kommun. gen Strömsund-Alanäs har varit i det nännaste oframkomlig,
och vägsträckan mot Lövberga var inte mycket bättre. Väg-
mästare Bertil Johansson, Strömsund, säger dock att man gör
vad som går att göra. Vi har i över en vecka kört i skift med de

tre hyvlar som står till vårt förfogande. med början fredag l4
ds. Således även två helgers oavbnitet arbete. Att vi överhu-
vudtaget hyvlar beror mest på psykologiska skäl. för det gör
ingen som helst nytta. Men gör vi inget blir vi fullständigt
utskällda av trakanter som inte bättre begriper. Slipper vi regn

kommande vecka ska vi få de esta vägama i något så när
skick till veckoslutet, men kommer det flera skyfall står vi na-

turligtvis vid utgångspunkten igen. Det är inte lätt att med tre
hyvlar klara 40 mil nästan uteslutande grusvägar. En hyvel
klararpå ett 8-timmars skilt max l.5 mil.
Tj/värr blev det mer regn

N°'df°'°s b°kh”"de, vid Sforgam" Tisdagens ihållande regn spolierade allt arbete man lagt ner
sedan i lördags. “lnställ ev. planerad utflykt till norra Jämt-

Ny. sjukskëterskor _ land”. säger de senaste dagamas trakanter. Norr om Alanäs
Em" "° å” '“'°"'“'S'°°'” ha'^“““ l°'“*““°“- "*“'S““S- °°h mot Gäddede är det dock jämförelsevis mycket bra kvaiim på

Rigmm Texhamlnar' Täxan' avsluta' sin fnbildning vid jlämt' vägbanan. - Folk i allmänhet känner inte till vilken oerhörd
lands läns landstings siuksköterskeskola i Östersund. Vid av- skillnad på vägmaten-ala tm är inom Större delen av Ström
slutningen utdelades Magda och H.O. Olsson, Rösta, stipen- Säger vägmästaren Ända upp ml Högbynäs har vi i ston Sen

dmmnn Rlgmor' bara slamjord att arbeta med. Att gnisa vägbanoma har inte
större verkan än att vräka gruslassen i havet. för vägama är

Febygde leder "lm P°Ü"8ß|'|"5f praktiskt taget bottenlösa. Med den intensiva och tunga trak
Hemmamölel m0' OPC Sluïade fåmflsï med °aV§l0 2_2- pel' som förekommer försvinner fyllnadsmaterialet till ingen som

5U"d<lVl$l °°h SVC" F°f$b°|'8 §l°fd° FaX°bYgd°“5 mål- helst nytta. Alla vägar måste byggas om. för med den alltmer
ökande trafiken dröjer det annars inte många år förrän vi står

Stuguns spurt skakade Ström helt väglösa.
Strömsund gästade Stugun. och de båda lagen delade på po- Men vad man nu vet så dröjer det dock åtminstone 15-20 år
ängen. Matchen slutade 3-3. Bemt Södennan, Jörgen Mahrs innan vägbyggama kommer så långt som ner till Strömsund
och Curt Holmberg gjorde Strömsunds mål. med den nya vägen från Frostviken.
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Födelsedagar vattendjupet ca 30 cm, p.g.a. en raserad vägtrumma. Även
75 år fyller den 27 ds Olle Karlström. Strömsund. Han arbe- inom Strömsunds samhälle var det besvärligt. och efter Löv-
tade en lång tid vid sultfabriken i Ulriksfors. När drien lades bergavägen grävde vattenströmmen upp ca l00 meter av den
ned där flyttade han liksom många av de andra arbetama till nylagda kantstenen.
Nykvam. Eer sin pensionering yttade han tillbaka till Ström-
sund.

Dödsfall
Fru Kristina Elisabet Hofï, Spjutviken, har avlidit i en ålder av 50 år fy||e|- den 2 ds chaufjf
74 åf- Artur Lindgren, Strömsund. ,

F. hem.äg. Per .lohan Backered, Stamsele, har avlidit i en ålder h lå _ d nd
av sz ar. Hon var food ooh oppvæo i orymogioodot, ooh bodde °° Va' 1" “g “ :““ï V'

där till l9l0 då han bosatte sig i Brandberget. poswer et som us_S Örare'

ULRIKSFORS HOTELL
får arrenderas. l arrende ingår, förutom hotellets 7 rum
med inventarier, även en 5-rumslägenhet i bottenvå-
ningen. Spekulanter kan för vidare upplysningar ringa
303, Ulriksfors under torsdagen den 27 aug., därefter tel.
0611-12695.

Födelsedagar

Han är född och uppväxt i Ölm

men kör nu för ett pnvatföre
tag.

Dödsfall
Ãnkefru Anna Sundqvist, Havs-
näs, har avlidit 86 år gammal.
Hon var född och uppväxt i

Lillviken, men yttade till Havs-

näs i samband med giftemiålet
med O.A Sundqvist.

Födelsedagar
75 år fyller den 3 ds änkefru Erika Lundholm, f. Flodman,
Låsböle. Hon är född i Äspnäs, men l904 yttade hon tillsam-
mans med sina föräldrar till Låsböle.

srRöMsUND M.o.
Eñer genomgången kurs i modem hårvård

hälsar jag åter gamla som nya kunder hjärtligt välkomna.
BERITSDAMFRISERING

Berit Waldemarsson
Tel. I 181

IFK Strömsund i vinter för Hasse Wilhelmsson?
Föreningsbytet är inte sensationellt. Den flerfaldige svenske

sprintennästaren på skridsko har numera både arbete och bo-
stad i Strömsund. Wilhelmsson har tävlat för Castor.

Födelsedagar Dödsfall
50 år fynel. ¿en 28 ds Am". _|°nSSon_ H0|mSund_ Havsnäs | Lärarinnan Lilly Näslund, f. Pettersson, Havsnäs, har avliditi

huvudsak har han arbetat i skogen och som hästgetare. en ålder av 63 år. Såsom varande smålänning avlade hon sin
examen i Kalmar 1922 och erhöll därefter sin första plats i Havs-

80 år fyller den 3l ds Jakob Johansson, Öhn. Han var under nås_ där hon även gie sig och fä;-blev bosatt
en lång tid verksam som byggnadssnickare i trakten.

Faxebygden chockat av spelglada håggenåspojkar!
Vilket meterpris!
Vägen Malmån - Lövberga, en sträcka på l0.5 I 3 meter, byggs

Täxanwjkeme ek Säkefligen en Obehaglig ÖVeffa5k"l"g nål' om till en kostnad av 5,6 miljoner, enligt Väg- och vatten-
de gästade TlgefV3"e"- Dfabbningen Vems al' Häggenås med byggnadsstyrelsens nu fastställda arbetsplan. Det blir 6 me-
hela 5-0.
Tandsbyn tog en storseger hemma mot Offerdal, och gick där-
med förbi Faxebygden i tabelltoppen.

ter bred körbana jämte två vägrenar med en bredd av l m.

Villkorligt lör pensionär som stal moped i Havsnäs
En 74-årig strömsbo dömdes för mopedstöld till en månads

Mer om regndrånkta vägar l/9 1964 fängelse villkorligt med tre års prövotid. Sannolikt nns det
Lördagsnattens skyfall innebar rekordnederbörd för de se- ingen som hittills kan göra honom rangen stridig som den
naste tio åren vid mätningsstationema i Hallviken och äldste åtalade vid häradsrätten i Strömsund. Mannen hade
Gäddede. På båda platsema uppmättes 32 mm under lördags- arbetat med slåtterarbete på en gård i Havsnäs, och då sett att
natten. Efter vägen mellan Lidsjöberg och Storån förorsakade det i ett av uthusen stod en moped som ingen använde. Eñer
regnet ett smärre trakstopp, och en mindre bilkö bildades slutfört arbete hade han senare upptäckt att den fortfarande
från vardera hållet, omtalar åkare Olle Sandström, stod kvar oanvänd. 74-åringen hade konsumerat en del stark-
Gäddede.Vägförvaltningen tvingades sätta in en grävmaskin, varor, och när han tyckte att mopeden stod till ingen nytta tog
för att gräva igenom vägbanken och på det sättet få bort vatt- han den därför med sig på bussen när han åkte från Havsnäs
net på vägen. En sträcka på ca 40 meter var översvämmad, och till Strömsund, i avsikt att avyttra fordonet. Någon köpare fick
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han inte och ställde därför undan mopeden på en gård i sam-
hället. Då han någon tid efteråt kom tillbaka till Strömsund
visade det sig att någon stulit stöldgodset, och pensionären
kunde inte förklara vart den tagit vägen. Mopedägaren värde-
rade sitt l0 år gamla fordon till 500 kr. Värdet var inte styrkt.
och den åldrige mannen ansåg att 300 kr var ett mer realistiskt
pris. och det tyckte häradsrätten också.

l ett mål gällande olovligt båtlån fick man skjuta upp förhand-
lingama. Ett åklagarvittne hade inte infunnit sig. Det blev IOO

kr i böter för försummelse att inte meddela rätten ev. förhinder.
Den åtalade meddelade att han trodde vittnet förts till BB.
Vittnet kan även bli skyldig att ersätta rättegångskostnadema
och den åtalades kostnader för inställelsen, men den frågan
tar rätten upp vid senare förhandling.

Skörden har skadats av frosten
Trots några frostnätter finner lantbrukama dock inte anled-
ning att tala om katastrofännu beträffande skördeutfallet. Men
fortsätter den nuvarande väderleken med regn och kyla. så ser

man inte alltför optimistiskt på vare sig potatis- eller kom-
skörd. Nattfrosten som noterats till mellan 3-5 grader har på

stora områden svett potatisblasten. men det är endast lokalt
på låglänta odlingar som skörden spolierats. Hem.äg. O.G Brors-
son i Bredkälen menar att än finns det ingen anledning till
klagan. Per Strömlund Kärmäset konstaterar:

- Under alla förhållanden
blir det ingen rekordskörd.
Mycket beror på "föijuls-
vintern" hur det totala
skördeutfallet ska bli. Fon-
sätter den kyliga väderle-
ken så kan man nog be-

trakta läget som katastrof.
Vallskördama är man dä-
remot allmänt mycket be-
låtna med. Det har gett bra

utbyte både vad gäller
kvalitet och kvantitet. och
i stort är också höbärg-
ningen avklarad.

Per Strömlund

Strömsund säkrade nytt kontrakt?
Laget gästade Offerdal och fick med sig två mycket värdefulla
poäng hem. En tämligen ojust uppgörelse slutade 0-3. Två
mål gjordes av Reinhold Rhodin och ett av Kurt Holmberg.

Vigde 7/9 1964

l Ströms kyrka vigdes
den 6 ds folkskollärare
Erik Bertil Holmqvist och '
småskollärare Ulla Mary-
Anne Höglund. båda 'ån '

Lövberga. Vigselförrät-
tare kontraktsprost Folke
Engström. En broder till
brudgummen. kantor
Holmqvist, sjöng solo
och svarade för musiken.

Dödsfall
F. handelsföreståndarinnan Emma Olsson. f. Jonsson. Ström-
sund. har avlidit i en ålder av 74 år. Hon var född i Ramsjö
församling. Familjen kom från Fränsta till Strömsund, där in-
ledde hon och framlidne maken köpman Arvid Olsson en liv-
aktig affärsverksamhet. l den fastighet de förvärvade starta-
des slakteri- och charkuteriaffär. manufakturaffär och mjölk-
butik samt kaférörelse. vilken senare överläts på sonen Börje.
I 30 år var hon föreståndarinna för Näldens möblers filial i

Strömsund. För att sedan inte vara helt sysslolös etablerade
hon då resanderum i sin fastighet. Förutom affärslivet och sin
familj var hon också aktiv i Ströms husmodersförening.

Emma Olsson med maken Arvid Olsson

Hammerdal knep poäng av Faxebygden

Matchen slutade 2-2. RolfCarlsson och Uno Forsberg gjorde
målen för Faxebygden.

Lars Theodor lever ännu i förfall och misär
Den gamle skidlöparen fick ingen ny stuga. Han bor fortfa-
rande kvar i den gamla timmerkojan vid Alavattnet. där han

bott de senaste 8-9 åren. den är lappad och lagad med papp-
kartonger och brädbitar. mest för att hålla snön utanför väg-
gama under vintem.

Lars Theodor vid sin stuga vid Alaralmet

Födelsedagar
50 år fyller den l3 ds fru Lydia Nilsson. Näsviken. Hon är född
och uppväxt i Vedjeön.

90 år fyller den l4 ds Per Nilsson. Hemmet. Tullingsås. Tills i

somras var han bosatt i Risnäset.
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Welcome home again nännare två timmar utan att se sällskapet kontaktade han folk
Fru Hemy Dietrich, f. Eriksson, 7l år, besöker hemtrakten för i trakten. Eñer någon timmes sökande hittade man en bärkont

andra gången sedan l9l5. Den 15 aug det året gick hon till- ytande i vattnet, och förstod då att en olycka inträffat. Poli-
sammans med sin förste make, två döttrar. fader och två syst- sen larmades och tillsammans med ett stort uppbåd frivilliga
rar ombord på båten Oscar ll i Trondheim. Nu är hon bosatt i gav de sig ut att söka. Förutom tre båtlag på sjön. gick många

British Columbia, dit hon yttade i samband med sitt andra och sökte spår kring strändema. Under natten fick man undan

äktenskap. Hon är född och uppväxt på en gård i Gärde. Strax för undan nya bevis för att en fruktansvärd tragedi utspelats.

före emigrationen ingick den då 22-åriga Henny äktenskap Bärkontar och bärkorgar, samt sittbrädor som kunde härledas

med Johan Blomqvist, och hon besöker nu svågems familj från den saknade båten talade sitt tysta språk. Sökandet eer
tillsammans med två av sina döttrar. de försvunna uteer stränder och på holmar gav inget resul-

tat, så man inriktade sig då på att hitta båten. En polispatrull
som tog sig över till andra sidan Flåsjön hittade också far-
kosten liggande i vindriktningen vid Flåsjöns mynning, ca I l

km öster om Alanäs och sju km öster om Haraholmen. Båten

flöt upp- och nedvänd, och motom hade slitits loss från sitt
fäste och låg på botten ett stycke från båten. Fler bärkontar
och en åra hittades okså, men inga spår av överlevande. Un-
der morgonen har draggningar påbörjats, eersom allt tyder
på att båten kapsejsat i det hårda vädret.

Svanlngenbo låt bjöm gå

Berömvård sinnesnärvaro visade Åke Persson, Svaningen,

när han skonade en bjömhona med tre ungar. Han fick syn på

en bjömhona ca l2 meter från sitt älgpass i Gräsvattnet men

F;;v_ Emma, Henny och Doris höll inne skottet, och strax eñer dök tre ungar upp i modems
kölvatten. Jaktledaren Erland Pettersson säger att det finns

Vårldsnyhet på TV-fronten många tecken på björnförekomst, vilket medför att älgen inte

En s_k_ videobandspelare har släppts ut i marknaden, För 9_800 trivs särskilt bra i trakten. Jaktlyckan har heller inte varit den

kr får man nu den nya maskinen, som inte väger mer än 45 kilo! l>äSI8, bara Wå djur har del I 5 man SI0l'8jkIlag°l IYCKGIS fälla-

2l från Frösön och Östersund tvingas gå i Qrömsund st,m.¿¿“ msn., Neuman mvigge nnskoj”
Kön till gymnasiet i residensstaden blev så lång att dessa [sm be,-ömmande ¿a| inför omkring 500 pe,-Sonersahan b|_a_¿

elever tvingades bosätta sig i Strömsund för att kunna full- _ | Ström har man brum ny väg mr svensk gymnasiepomm

nn-la sin Planerade Vidareutbildning- Det är ett strålande exempel på när människor i en bygd satsar

på fortbildningen. Statsrådet nämnde också riksdagsman Sig-

Fem drunknade när motorbåt slog runt I0/91964 frid Jonssons ideliâïapåâtötninlgar idärendet.d”:arje gång vi
En av de svåraste båtolyckor som drabbat Jämtland utspela- stötte samman i rik gs usets orri orer rör e an mitt sam-

des på Flåsjön i närheten av Alanäs och har krävt fem liv. De vete med gymnasiefrågan i norra Jämtland."

omkomna är virkesmätare lvar Isaksson och hans fru Hulda, Kommunalnämndens och skolbyggnadskommitténs ordf. P.M.

64 resp. 61 år, fru Bojan Ahlquist, 50, och hennes 2 I -årige son Jönsson höll hälsningstalen både vid invigningen och midda-

Ove samt fru Anna Ahlkvist, 67, samtliga hemmahörande i gen, samt orienterade om skolans tillkomst. Han framhöll att

Alanäs. Hur olyckan gått till vet man inte eftersom vittnen det varit ett rekordsnabbt bygge och kalkylema verkade hålla.

saknas, men ingen av de fem var simkunnig. På onsdagsmor- Byggtid ganska precis ett år, kostnadsberäkning 3,7 miljoner
gonen den 9 ds hade de i en eka försedd med utombordsmotor kronor, varav kommunens del beräknas till ca två miljoner.

gått ut från Alanäs till Haraholmen i Flåsjön ßr att plocka bår.

Haraholmen ligger ca tre km öster om Alanäs och en km ut från mm
det södra fastlandet. Sällskapet skulle vara där till fram på Vår done' Katarina
eftenniddagen, men senast kl. 5 skulle de vara tillbaka hemma. Da och Sixten A 'blad
Olyckan har av allt att döma inträffat på hemvägen, för vid l5- f Oglïfsson ppe

tiden observerades båten liggande vid Haraholmen, och några Sšömsunds BB den 13 1964

personer iakttogs också vid den. En som väntade på sällska- P '

pets hemkomst var lastbilsåkaren Karl Ture Ahlkvist. Hans u
Bojan och sonen Ove fanns med bland de fem bärplockama. I-'axebygden avgjorde först i slutskedet
När han kom hem från sitt arbete vid 17-tiden tog han bilen Det tog tid innan det lossnade för täxanpojkama vid borta-

och körde till Västvik, den plats på fastlandet som ligger när- matchen mot Stugun. Först när fem minuter återstod tryckte
mast Haraholmen. Anledningen var det hårda vädret, det blåste RolfCarlsson in 2-1, och minuten efter säkrade Uno Forsberg

kraig västlig vind ute på Flåsjön, en vind som man dock inte segem genom ytterligare en fullträff. Laget befinner sig i en

märkte så mycket av på land. Han tänkte sig påkalla sällska- downperiod just nu och bäst skötte sig stoppem Sture Jöns-

pets uppmärksamhet och köra över till Västvik, så man slapp son, som rensade i stor stil. Av de övriga ska vh Bengt

gå i den hårda vinden ända till Alanäs. När Ahlkvist väntat i Zakrisson ha en blomma för ett charmigt mål.
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Två omkomna funna - grodmän går ned 4,3 mil kabel ska ge Strömsund petmoj i vår
Omkring 150 m från Haraholmens strand fann draggnings- En febril verksamhet pågår f.n. inom Strömsunds samhälle. Ca

manskapet vid I 7-tiden igår två av e omkomna i Flåsjön, lvar 35 “telefonare“. som de kallas av ortsbefolkningen, gräver uppd

Isaksson och Ove Ahl-
kvist. Draggningama åter-

upptogs tidigt i morse,
och man hoppas nu finna
även de övriga på unge-
får samma område. Chef
för undersökningsarbetet
på olycksplatsen är polis-
assistent Olle Hammar.
Han organiserar rädd-
ningsmanskapet även
denna dag. och har nu
utan avbrott varit i tjänst
på detta speciella uppdrag
sedan omkring kl. 2l på

trottoarema och lägger kabel. och på automatstationen arbe-
tar ytterligare l5 man med kopplingar och installationer. De

manuella stationer som dras in och ska sortera under Ström-
Q; sunds riktnummerområde är Bonäset. Öjam. Äspnäs. Våg-
~.; dalen. Täxan, Strandliden, Kärrnäset. Håxåsen. Hösjöberg och

Bredkälen, samt nu halvautomatiserade Älghallen och Renå-

landet. Redan helt automatiska under blivande området är
Hallviken, Tullingsås, Södra Öhn och Öhn. Omläggningen
berör inberäknat de nio understationema ca l .700 abbonenter.

Strömsund vann tämligen lätt över blekt Ope
och säkrade fönnodligen dänned nytt div. 4-kontrakt till nästa

säsong med en rättvis 3-0-seger. Målskyttarz Cun Holmberg.
Jörgen Mahrs och Reinhold Rhodin.

ondagen den 9 ds. Ove Ahlkvist vigde

I Karlbergs slottskapell har vigsel ägt mm mellan fänrik Ulf
Boman, Östersund. och f|l.stud. Margareta Strömberg. dotter
till Elsa och Folke Strömberg, Strömsund. Vigselförrättare kyr-
koherde Hans Åkerhielm.

Hulda och Ivar Isaksson

ef .

Tredje offret hittat - Stor enskild uppoffring I4/9 I964 Bmdpare' Murgarem och UlfB°'"""
Fru Hulda Isaksson. Alanäset. hittades av dykaren Gustav
Nilsson på söndagsmorgonen den l3 ds. Hon påträffades på OMBUD FÖR Bn*sPEDrn0N
i stort sett samma plats där man med dragg hittat maken. på ca 'STRÖMSUND
|0_20 m djup omkn-ng |50_200 m från Hamholmens Smnd_ Som ombud förr¿\B Godstrak & Bilspeditions fjärr-

l Alanäs kyrka höll komminister B E Berglund andakt både "amf med lastbar frå" °°h "H °_mråd°_t Strömsund'
lördag och söndag med anledning av de återfunna offren. H°""g~ R°55ö"* D°'°'°a °°h V'|h°l"""a fungerar
Mycket folk hade samlats, och nära nog samtliga byinvånare
var nän,aran¿e_ Skogsstigen 15. Strömsund

JONAS |>ERssoNs ÅK]-:nr

DYMW" GWW”flm” Liiivikenbo mice iso-krrosbjom
'"eds°"e" L“"~"G“~"°" Säsongens andra bjöm sköts av Sven Ove Olofsson. Lillviken.

Det var en kraftig bjömhona på omkring 150 kg som vräkte sig

fram genom den täta snårskogen efter en påflugen jakthund.
Det var i älgjakten man använde hunden. men bjömen blev
irriterad av påhänget. och hunden i sin tur blev rädd och sprang

till hundföraren S O Olofsson. När han ck se det stora djuret
komma emot sig fanns det ingen tid över att känna efter bjöm-
frossa eller annan feber. Bjömen sköts på ett avstånd av en-

dast tio meter. .Iaktledare i laget är f. skogsfaktom Petrus Forsén.

och han säger att det finns otroligt gott om bjöm i markema.
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Födelsedagar 1 7/9 1964 Födelsedagar
50 år fyller den 19 ds köpman FritiofHoof. Strömsund. Han är 75 år fyller den 21 ds änkefni Sara Svedberg. f. F lodman. Öst-
född i Oregon, Kanada, men kom som bam med föräldrama till ersund. Hon är född i Äspnäs.
Sverige och norra Jämtland, varifrån båda makama härstam-
made. De bosatte sig i Hallviken, men flyttade sedan till Äspnäs. Tunnbrödsbageri 2 I /9 (964
därde drev affärsrörelse i tre
år. Familjen bodde en tid i

Jämtlands Sikås och sedan i

Strömsund. Sin affärsban
började Fritiof Hoof hos
Månsson & Olson, och var
också anställd hos lmport
AB K.E. Karlsson innan han

W

1

i slutet av 30-talet startade 1

eget företag. För några år
sedan utökade han rörelsen
genom köpet av Nordfors
Bokhandel. Sitt förenings-
intresse ägnar han numera åt

Lions Club. Han var också
en tid aktiv fotbollsspelare.

1

Är det svaret på sysselsättningsproblemen i avfolknings-
j byama? För makama Per och Agnes Wennberg blev det rädd-
1 ningen i en kritisk situation. Per tvingades på grund av sjuk-
1 dom att sluta med skogsarbetet och var sedan sjukskriven i

två år. Makama startade för 4 månader sedan ett bageri och
bakar nu dagligen mellan 20 och 40 kg bröd. Avsättnings-
problem har man inte. tvärtom. Vi skulle kunna baka dygnet
runt och ändå få säga ifrån beställningar, trots att brödet av-
yttras inom ett mycket begränsat område. säger Wennberg.

Godskaos i norra Jämtland
Godsmottagare i allmänhet och affärsmän i synnerhet sliter
håret i förtvivlan. Fraktgodsförseningar upp till 3-4 veckor är
inte något ovanligt. och hur stora förluster man gör i samman-
hanget är ännu oklart. Men det är odiskutabelt att SJ:s

rationaliseringssträvanden har orsakat att främst affärsmän-
valet smndari msgbynäs nen lidit förluster. - Dessutom kan det konstateras att det har

Då är det tid att damma av den gamla kakaoburken som varit blmt mer °°h mer skadat gwslämfön med mhgare' Säger bla'
valuma i distriktet sedan förbudsomröstningen 1922. Någon möbelhandlare Olle Magnusson, Strömsund. Bland de mest

tanke på att byta ut den gamle trotjänaren har man absolut bellfsanqe exeflplen av långtidsfmkter på SJ är att g°ds från
inta An plocka fram den gedigna burken vackert grönmålad Hoting till Stromsund dröjer 14 dagar! Då har paketen valsat

' runt över Långsele till Ånge, där de fär ligga och vänta påmed vapen och text i guld och med utsirade mässingshandtag,
narbiiviten nadnidn. Fiandiam Berginndibyn donerade kakao- °“"“'_“*“ß- _ "“d° d°_* f““““S “'¿?J"gh°F- så hade d°' 2_å“
burken, och ¿en fylme sin uppgift så Väl att det amñg har betydligt snabbare att själv vandra till Hoting och hamta sina

paket säger besvikna SJ-kunder.funnits skäl att byta ut den. *

premingr |-östsammanrgkning i Sn-öm ”Finalen” i alljämtskan slutade 1-1
från Söndagens va| ;i|| riksgagens andra kammam Den moraliska finalmatchen i div. lV mellan Faxebygden och
H,-11_(-a,,d_- H 9 (_| )_ cp | 1 (+4)_ pp 9 (+3)_ 5 73 (_29)_ K4 (+| )_ Tandsbyn slutade oavgjort, efter en thrillerbetonad avslut-
Strand- H 5 (_3), cp 33 (+3), Fp g (_2), 5 63 (_25)_ K 3 (+| )_ ning. Inför de avslutande matchema leder Tandsbyn med två
Kä,-,-,,¿-sen H 3 (_2)_ cp 23 (+| )_ pp 5 (_3)_ 5 6()(_| 1), K | (+l )_ poäng och har bättre målkvot, så seriesegem hägrar eñer en-

Öjarn: H 0(-1), Cp 12 (+2), Fp 15 (-5). S 54 (-7), K I (+| )_ dast två åri nationella serien. Sven Forsberg gjorde Faxebyg-

svaningan- ii i (-i ), cp 2 (-2), Fp 2 (-2), s 60 (-i 0), i< s (+4). dens mål-
Lövberga: H 5 (-1), Cp 13 (+4), Fp 6 (-1 ), S 63 (-6). K 4(+1).
Harrsjön: H 0 (=), Cp 2 (-1 ), Fp 0 (-2), S 54 (-9), K 2(+1). Födelsedagar
Risede: H 0 (=), Cp 0 (=), Fp 0 (=), S 20 (+3). K 0 (=). 80 år fyller den 25 ds fru Karin Jönsson, Hemmet. Tullingsås.
Alanäs: H 6 (-6), Cp 12 (-7), Fp 7 (+3), S 74 (-7), K 2 (=). Hon var tills för ett år sedan bosatt hos sin son Artur i Stam-
A'.«pnäs.- H 22 (-1), cp 28 (+9), Fp 0 (-7). s 44 (-i ), K 0 (-1 ). sele.

Gärdnäs: H 7 (-2). Cp 9 (-3), Fp 3 (+3), S 26 (+l ), K 1 (-6).
Havsnàls: H 11(-7),Cp49(-3), Fp 18(-1), S 124 (-24), K11(=).
Siljeåsen: H 3 (-4), Cp19(+5), Fp 3 (-2), S 35 (-13). K 0(=).
Lidsjöberg: H 0 (=), Cp 5(+1), Fp 8 (=), S 44 (=), K 0 (=).
Tâxan: H 12 (+2), Cp 32 (=), Fp 8 (+4), S 72 (-34), K 1 (=).
Ringvarrnelf H 0 (=), Cp 19 (+2), Fp 3 (+3), S 34 (-7). K 1 (+l ).

U1riksfors:H 4 (-12), Cp 48 (-4), Fp 18 (-1 ), S 287 (-65). K 30
(+18).

Strömsund: H 149 (-42), Cp 103 (+40), Fp 179 (-8). S 533 (-94),
K 23 (+16).

Bredgård: H 44 (+2), Cp 61 (-7), Fp 40 (+4). S 406 (-37), K 15

(+14).

Gubbhögen: H 13 (+l ). Cp 34 (-8). Fp 13 (+l ), S 84(-12), K 1

(=).
Ösrra Havsnda- H 0 (=), cp 9 (+3), Fp 2 (=), S 23 (-6), K 14 (=).
Nä.wiken.- H 38 (-i ), cp i2s (-i 7), Fp 27 (-5 ), s 307 (-78), K 9

(-2). Karin Jönsson med maken Jöns
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Begravningar
Det var en gripande och värdig sorgehögtid i Alanäs kyrka
söndagen den 20 ds, då en stor menighet slutit upp vid jord-
fästningen av de tre från båtkatastrofen i Flåsjön omkomna
Hulda och lvar lsaksson samt Ove Ahlkvist, Alanäs. Med den
fullsatta kyrkan gavs ännu ett bevis på att hela bygden slutit
upp i sorgen och saknaden, och på varje aggstång i bygden
svepte aggoma på halv stång. l sitt tal nämnde ofcianten,
kyrkoherde Bertil \Vrklund, att omkring 600 gåvoadresser över-
lämnats till olika fonder. l griftetalet erinrade han om de två

Vigde
Curt Wikström, Hoting, och Gudrun Trangius, Strömsund, har
vigts i Åre gamla kyrka av kyrkoadjunkt K-A Nordlund.

LeifLundqvist, Åsama, och Rose-Marie Blomqvist har vigts i

Åsama kyrka av komminister Karin Svensson. Bmden är dot-
ter till lngrid och Georg Blomqvist, Strömsund.

Dödsfall
Köpman Nils Zetterberg, Strömsund, har avlidit i en ålder av

kvarvarande Oman Bojan och Anna Ahlkvist 44 år. Han var född i Hammerdal. Eñer studiema hade han

,¿.

I

Bojan Ahlkvisr Anna Ahlkvist
De blomstersmyckade kistoma bars in till koret av släktingar,
vänner och kamrater. lnga Sundeman och kantor Anders
Tåqvist sjöng båda solo och medlemmar ur Strömsunds musik-
cirkel spelade. lnnan kistoma bars ut ur kyrkan talade
alanäsbördige Karl .lohan Hansson, Stockholm, för de när-
mast anhöriga, övriga släktingar och kamrater.
Mer än 300 personer samlades sedan till minnesstund i

Alanäsets folkets hus. Kyrkoherde Wiklund höll ett minnestal
och tackade samtidigt alla som på olika sätt deltagit i den svåra
prövning som drabbat hela församlingen.

Vigde
I komministergården i Strömsund vigdes den l9 ds verkmäs-
tare Sven Carlsson och fru Adele Svensson, båda från Ström-
sund. Vrgselfönättare var komminister Bengt Erik Berglund.

Födelsedagar 23/9 1964
75 år fyller den 25 ds Jonas Andersson, Strömsund. Han är
född och uppväxt i Hallviken och var en tid bosatt i Draganäs.
År l92l kom han till Hillsand, och var bosatt där tills i år, då
han tillsammans med sin maka yttade till Strömsund. Hans
främsta sysselsättning har varit skogs- och ottningsarbete,
men en kortare tid var han också anställd vid sulfitfabriken i
Ulriksfors.

Dödsfall
F. lantbr. Zakarias Mattsson, Strömsund, har avlidit 84 år gam-
mal. Han är född och uppväxt i Storhöjden.

rn. Hildur chnnnna Asrnnd, f. snomgren, Hemmet, Tnrrrngsae, J°fdbNk- I Samband 'md Sif-
nnr avlidit i en ålder av vs an Ifmålef md Oskar Bfglud

F. banarb. .lohan Nilsson, Ulriksfors, har avlidit 7l år gammal.
Han var född och uppväxt i Hallviken, men kom tidigt till
Ulriksfors.

anställning r srn fars affär, som han senare övertog trllsam
mans med en broder. För ett par år sedan flyttade han till Ström-
sund och inköpte affärsrörelsen Månsson och Olsson. Han
var aktiv inom curlingklubbama i Hammerdal och Strömsund
och i Lions Club.

Statlonsmåstare B. Eberhardt har förflyttats
från Ulriksfors till Strömsund. Det är 15 år sedan man hade en
stationsmästare i Strömsund. l och med detta har också Ström-
sundsstationen upphöjts i rang och värdighet, och är nu hu-
vudstation över Ulriksfors och Lövberga. Tidigare var
Ulriksfors huvudstation.

Strömsborg
DEN SIORAFLYKTEN

Steve Mc Queen James Gamer
- Bamförbjuden -

Obs! Speltid 3 timmar
Biljettpris 5:-

Vlgde
Vemer Wilhelmsson, Muråsen, och Ellen Johansson, Tuller-
åsen, har vigts i Hammerdals prästgård.

l Ströms kyrka har vigsel skett mellan Bengt Wallmark, Hämö-
sand, och lng-Mari Wänberg, dotter till Hildur och Erik
Wänberg, Södra Ölm. Wgselfönättare prosten Folke Engström.

Födelsedagar
80 år fyller den 30 ds f. förrådsmannen Per Hjalmar Englund,
Strömsund. Han är född och uppväxt i Marieby. På äldre dagar
yttade han till Ström och var först bosatt i Vågdalen. Ett av
hans största intressen är att förfärdiga tändstickstavlor.

50 år fyller den 30 ds fru Sigrid Eriksson, f. Olofsson, Ede,
Hammerdal. Hon är född i Tullingsås. Efter avslutad folkskola
genomgick hon Ströms realskola och senare lanthushällsskola.
Däreer lärde hon sig sömmerskeyrket.

Födelsedagar
50 år fyller den l okt. fru Hed-
vig Berglund, Täxan. Hon är
föddiVrlhelmina,menkomsom
bam med sina föräldrar till
Havsnäs, där de inköpte ett

övertog makama gården. l
början av 50-talet flyttade de
till Täxan.
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Telefonister tvingas flytta söderut slag uppsökte man isbanan vid Näsviken. Medan man åkte på

Automatiseringen av telefonnätet i Strömsundsområdet mins- den cirkelfonnade banan kom en annan personbil dit och körde

kar ytterligare sysselsättningen i ett redan tidigare sysselsätt- i motsatt riktning. Vittnena påstod, att så fort de båda fordo-
ningsfattigt område. Enbart på centralstationen i Strömsund nen möttes ropade flickan att föraren skulle köra på den andra

beräknar man att en tredjedel av de 28 anställda måste söka sig bilen, och högg samtidigt tag i ratten för att styra till höger. Vid
annat arbete, och vidare kommer nio understationer att indras. tredje mötet bar det sig inte bättre, än att flickan lyckades få till
De telefonister, som pennitteras i Strömsund, har på Televerkets stånd en krock. Polis tillkallades, och då visade det sig att

bekostnad fått gå en maskinskrivningskurs. Någon annan föraren till den bil flickan åkte i var spritpåverkad. Han erkände

omskolning har inte beretts dem. För att få användning för inför rätten vad som lades honom till last och dömdes till 70

den yrkesutbildning telefonistema har, måste de söka sig till dagsböter á 3 kr. Flickan däremot fortsatte att neka, men döm-

antingen de större städema eller de större företagen, och ing- des trots detta till l5x3 kr samt att ersätta vittneskostnadema

etdera nns det många av i Norrland, vilket tvingar dem söder- med 75 kr.

ut. Så långt det är möjligt försöker Televerket bereda plats för
dem vid de stora stationema i Stockholm och Göteborg. Fem Tngtsk d5d,o|yc|¿,
har redan gett sig iväg, omtalar telekommisarie Svea Sellinder. En ko hos |amb,-“kare Ka wes;ef1und_ gpomjänäs, gäpade

7-årige Per-Ame Westerlund till döds på tisdagskvällen. Det

Strömsund-Tandsbyn I-I är vanligt i Sporrsjönäs, att bamen om kvällama går ut på

Den poängen får gästema vara mycket glada över, det visade ängama och lossar de tjudrade koma som betar, men att Per-

sig räcka till serieseger. Vårens komet Curt Holmberg var åter Ame skulle försöka leda hem kon i tjudret är föga troligt. För-

målskytt, efter passning från P.G. Gustin. Chansen till serie- modligen slogs tjudret upp när kon rusade iväg, och så fast-

seger för Faxebygden försvann när de förlorade med 0-3 mot nade det i pojkens arm med påföljd att han släpades med i

Boston på Hofvallen. Endast en match återstår, och man har kons vilda framfart. Den väg kon valde gick bitvis över stubbar

tre poäng mindre än Tandsbyn. och stenar. Makama miste för tre år sedan ännu en son, den då

6-årige Karl Erik, som avled i en svårartad sjukdom. Kvar är nu

Dñdsfau endast treåriga dottem Lis-Marie.

F. skogsarb. Erik .lohan Eriksson, Strömsund. har avlidit 79 år

gammal. Han var född i Ramsele och kom till Strömsund I9 l 7. Urpremñr
Den bortgångne äraktiv medlem i ortens filadelfiaförsamling Succén blev fullständig, när Svenska teatem gav "Pappor i

sedan 1921, och under många år var han också ledamot av mängd” på Strömsgården. Om ett gott skratt förlänger livcl, Så

dess styrelse. steg medelåldem högst väsentligt bland premiärpubliken, som

fyllde teaterlokalen till sista plats. En strålande glad teaterchef

|:5de|,ed,g,|- | /10 |954 kunde alltså glädja sig åt en fullsatt salong.

75 år fyller den 4 ds ånkefru Emma Lindberg, f. Vikström, Öhn.
Norska flickor bad polis om skjuts hem
Vid 22-tiden igår ck polisassistent Ragnar Granqvist, Ström-
sund, besök i sin bostad av två norska ickor, 13 och l4 år. De

såg sin situation hopplös, och bad om hjälp för att komma hem

till Namsos. Flickoma hade farit hemifrån p.g.a. besvärligheter
i skolan, men mellan Gäddede och Strömsund hade de tröttnat
på liftarlivet.

Födelsedagar
50 år fyller den 5 ds lze förrådsman Bror Näslund, Frösön.

Han är bördig från Havsnäs.

Vigde
l Ströms kyrka vigdes den 3 ds Hans Göran Norlin, Ås, och

Gunn lrja Johansson, Draganäset. Vigseln förrättades av kom-
minister Bengt Erik Berglund.

Frt v. AnnaJohansson, Gunilla Svanström och Emma Lindberg
Årsmöte för Ströms ABF

15-årig Ström-flicka orsakade svår bilkrock En nyhet som Strömsund blir först i länet med är ”ABF:s debatt-

Vid tinget i Strömsund stod hon åtalad för vårdslöshet i trafik. kväll", där alla deltagare har möjlighet att ta upp aktuella sam-

Hon hade varit passagerare i en bil, och föraren, en I9-årig hällsfrågor till diskussion. Ordf. Alvar Jonsson kunde hälsa

tåsjöyngling, stod åtalad för rattonykterhet och vårdslöshet i representanter från samtliga medlemsorganisationer välkomna,

trafik. Tre ynglingar, som också var passagerare, vittnade om och även distriktsstyrelsen var representerad genom Rune

att ickan, som suttit i framsätet, vid tre tillfällen huggit tag i Pettersson och Sigvard Mårtensson. Den sistnämnde samt

ratten och försökt styra bilen åt höger för att krocka med en John Forsmark nyvaldes som ledamöter. Av verksamhetsbe-

mötande bil. Ynglingama hade träffat flickan eer en danstill- rättelsen framgick, att man haft l2 cirklar den gångna säsongen

ställning i vintras och bjudit henne på skjuts. På flickans för- med sammanlagt 99 deltagare.
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SSU:s skolklubb Födelsedagar
bildades i Strömsund vid ett talrikt besökt möte, där Sören 80 år fyller den 7 ds änkefru Ingeborg Johansson, numera

Wibe orienterade om klubbens verksamhet. Elva ungdomar boende hos en son i Ludvika. Hon är född i Hallviken men kom

anslöt sig, och till styrelse valdes Anna Hammar, ordf., lnger som ung till Strömsund, där hon giñe sig med Johan-Erik Jo-

Gustafsson, sekr., Elisabet Lindberg, kassör, Staan Selinder, hansson. Makama byggde ett eget hem där de bodde i 50 år,

studieledare och Vemer Hammar. fritidsledare. och fru J. var då aktiv medlem i Frälsningsarmén.

50 år fyller den 8 ds husföreståndarinnan Frida Löf, f. Ga-

l:“9llY8ll°ll sllllflllle 5llVl'°l brielsson, Risselås, Strömsund.
Mycket inspirerat spelade Faxebygden hem säsongens sista . .

två än are och seriesilvret när IFK Strömsund ästade. 85 år fyller dengdsf' skogsarb'Gustai°|mqwst'U|nkSf°rS'
Ceztorakštslaget ck sig bésegmt med hela 6_0_ Fâxeb)/g_ tF¿:)riil:om skogsarbete arbetade han vid dåvarande sult-

dens målskyttar: Uno Forsberg 2, Per Sundkvist, Bnino Texmo, a n en'

RolfCarlsson och Sven Forsberg gjorde ett vardera. Hemma-
anfallet gjorde sin absolut bästa match under hela höstsä- vflldsam bllv°lÉvld1l'_“l"gså'
Songem och drygt '00 personer Såg det gjorde en 17-ång yngling, som olovandes tagit bilen från en

bekant och begett sig från hemonen mot Strömsund. Bilen
blev svårt ramponerad sedan den kanat ett 80-tal meter eñer

mv' w'""'"""" “"'“"b°" 3 46_25 26 diket ooh voiioi Yogiiogon ok skador i ansiktet ooh om be-

ïïlïëïšgen É 3 ”_23 25 net. Färden blev alltså kort men med märkbart resultat.

Boston 18 ll l 653-38 23

Ope 18 8 5 536-27 21 Fodebuhg-'_
Myssjö 18 9 1 845-3019 755 fn d md
Häggenås is 7 4 739-37 is ' Y °' °“ S

hem.äg. Anders Hösbo.
Strömsund 18 6 3 9 36-41 15 Risnäsel ÄSpnäs_Han är

Hammerdal 1854940-4714 .--”
S 18 3 51027 50 H föddi/Åspnäspådengård

tugun -
oiïordai is 3 2 is isæi s 2:22:

ra intresse har jubilaren
J/H ishockeylörbunds årsmöte ägna, åt att snickra och

Rune Gunnervall var en av dem som stod i tur att avgå, och Smida_ under sin akva
som omvaldes för två år. Han valdes också som ombud både tm som tävngsskyn ned_

till Sv. lshockeyförbundets resp. J/Hzs idrottsförbunds års- 'me han en ston arbete

möte. Jöns-Erik Jönsson, Robert Nilsson och Gunnervall. samt- inom Ãspnäs skynegi"e_
liga Strömsund, erhöll förbundets förtjänsttecken i brons.

Födelsedagar 6/10 1964

50 år fyller den 8 ds rörentreprenören och brandchefen Gus- Dlllllllllll
taf Persson, Strömsund. Han är född på Storön och började F- lll5P°l<l°l'll Ållllll H3'
arbeta i skogen. Rätt snart sökte han sig till Strömsund, där gefmafk- 5lfÖll'l5llll<l- llaf
han fick anställning vid RörledningsfirmaArturCarlsson 1935. *Wllllll l ell ålder al' 7l ål-

År 1940 startade han och en kompanjon Strömsunds Vatten & Hall Val' löd'-l l Umeå °°ll _

Vänne, en firma som Persson fortfarande driver. Han kom ti- lwlll llll Slfölllslllld l929
digt mod i sifomsuods bofgofbi-oooiaf, ooh när det for oo år ffå Ådßllid- Udef
sedan var aktuellt med byte på brandchefsposten, gick budet lång lllljll *W ål Val' han

»iii Persson. rofooiogoiivoi im iosioaoio sig mi iiomvorio- uvpköpm av Iändsticks-

föreningen, i vilken han varit kassör under fyra år. Vlfke- llall llllllöllle lax'
eringsnämnden under
några år.

ABF I Strömsund
har nu fått en egen expeditionslokal. Den finns på Ströms-
vägen 5 l , är öppen två timmar tre kvällar i veckan och förestås

av Leman Allberg. Han studerar på dagama och tycker därför
det är bra att ha ett kvällsjobb.

Dödsfall
Ãnkefru Brita Jonsson, f. Jönsson, Hemmet, Tullingsås, avled
den 7 ds 90 år gammal. Hon härstammade från Sjulsåsen, men

yttade tillsammans med sin make Erik till Torsfjärden i början

_ på 20-talet.
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Vigde 9/10 1964

Konditor Tage Waldemarsson. Strömsund. och Jane. dotter
till Aina och Amold Nyman. Högbynäs. Vigsel i Östersunds DNS'-au
prästgård av kyrkoherde Victor Hedberg. Ernst Rosberg å|derdomS_ Ö

Droskägare Åke Ottosson. Strömsund. och lngrid. dotter till hemmet. Havsnäs. har avlí- ,

Thyra och Valdemar Eriksson. Näsviken. Vigsel i Östersunds dit efter en tids sjukdom. i en
prästgård av kyrkoherde Victor Hedberg. ålder av 60 år. Han var född I

och uppväxt på en gård i Stor-

holmen och hade huvudsak-
ligen ägnat sig åt skogs- och
jordbruksarbete.

Rattens mästare - vägens riddare
En av dessa är Erik Larsson. Järvsand. Svenska motorför-
bundets särskilda hedersteckenkommitté belönar honom med
den gyllene trakhedersskölden med band för 52 års prickfri
köming.

Alvebo rattmästare -och nybliven pappa
1 ) Pär Magnus Alvebo. 2) Åke Holmberg. 3) Bemt Nygren. De

Fn .__ Jane och 7-age Waldemarsson' var enda deltagama i årets rattmästerskap för Jämtland/Härje-
Ingrid och Åke Onosson dalen. Tävlingen blev alltså en intem tillställning för MK Nord-

Jämten. för inga deltagare från andra klubbar hade ställt upp
Sngngmndgr till det DM som avgjordes på Hallvikens ygfält. lngvar
heter en ny giv h05 ABF S[|'Ör|15u|1d_ Affangemanggt Vändgf EmaI'IUClSS0l1. Ordf. l ITl0l0l'klUbbCl'l. Val' l1aIUI'llgI\/lS bCSVll(C11

sig till barn i åldem 4-7 år, och första gruppen har startat i över det bristande intresset-
bibliotekets lokaler med Anna-Britt Strömmer som ledare. 1 '/1

timme varje torsdag fönniddag får bamen rita med färgkritor. Födde

måla med vattenfärger och göra gurer med modellera. Vidare Vår (lotter Marianne
ska ledaren läsa och berätta sagor samt hjälpa bamen med att Birgit och Pär Magnus Alvebo
titta i bilderböcker. och så kommer man naturligtvis att leka. l f. Slrömgren
en och samma grupp kan man ta emot mellan 15 och 20 bam. Strömsunds BB den 10/ 10 1964

Vigde Födelsedagar
Flygrekniker Sven Styrbjörn _|0han550n_ Boden, Och Karin 80 år fyller den 15 ds änkefru Maria Grööhn-Nilsson. Öster-
Birgitta Nordström. Tullingsås. Vigsel i Ströms prostgård av Sund- H0" är född i Äslmäs-

Pmsïen Folke Engsïföm- 50 år fyller den 17 ds droskägare Einar Andersson. Ström-
* sund. Han är född på Frösön och började tidigt intressera sig

för bilar. Efter att han tagit trakkort. började han köra taxi hos

en åkare i Kall. 1938 kom han till Strömsund. i samband med att
han förvärvade trafiktillstånd och droskbil. Jubilaren har ett
levande intresse för idrott. och i synnerhet har han följt sin
dotter Elsas (Einarsson) framgångar på isovalema.

lf" Ä' "“ ”"“'¶ 1

Vigde
Skorstensfejare Bengt Ove Asplund. Östersund, och lnga Britt.
dotter till Otto Holmqvist, Strömsund. Vigsel i Östersunds
gamla kyrka av pastor Gösta Wik. Einar Andersson i mitten omgiven av sina bröder
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58-åring avled vid mopedkrock I6/ l 0 I964 Födelsedagar
Hem.äg. Valdemar Jonsson. Henningskälen, skadades så svårt S0 år fyller den 24 ds fru Inga Eriksson, f. Näsström. Grenås.
den l5 ds, då han med moped krockade mot en personbil, att Jubilaren är född och uppväxt i Ringvattnet.
han under natten avled på Östersunds lasarett. Olyckan hände 85 år fyller den 26 ds f_ mmsaxfabrikören Enas Lögdberg
när han kom åkande från sin gård ut på landsvägen. Han skulle Strömsund. Jubilaren är Fmd i Månsåsen 1889 ynade famn:

svänga nu Våfmer R" an åka U" by" och hämta postmef' ffv jen till Strömsund, där fadem startade en smidesverkstad. Re-
okänd anledning fortsatte han över på vägens högra sida i sin dan l890_ som I |_år¿ng_ började Elias arbeta i Smed]-am där

egen rárdnkmmg' man börjat med tillverkning av tumsaxar. I över 50 år sysslade
han med denna verksamhet och gjorde sig känd som en skick-

Pddßfll lig yrkesman. Han slutade med fabrikörsysslan och smedjan
Åkïl KfiSIil18(5Ii8) D8i0|SSOH. f- LÖfSII'Öm. maka lill m- först för ca 20 år sedan p.g.a. åldersskäl. Inom nykterhetsrörel-
"dne byggmäslafd Oskar Ûanldlssd- Strömsund- har vlidiï sen har han varit verksam sedan seklets början, och inom
5 en ålddf *W 80 åf- H0" Vaf född l Bygda- konsumentkooperationen i Ström har han varit en pionjär och

Fönådsfönnan OlofZakrisson, Östersund, har avlidit eñer en töregångsman' I yngre år var ha_" även Verksam i_det lfommu'
kon tids sjukdom i en ålder av nära 59 ån Han var and och nala, dåhan var ledamot av municipalfullmäkngei Stromsund.

uppväxt i Strömsund, där han hade olika sysslor, tills han un-
der 30-talet började vid televerket. l slutet av det årtiondet Ströms kyrkofullmäktige
blev han fast anställd med placering i Strömsund till l953, då anslog 20.000 kr till kyrkogårdamas skötsel och fortsatta pla-
han fick föryttning till Östersund. nering. Ett tilläggsanslag på 6.000 kr till reparationer i prost-

gården beviljades. I 1.000 kr för underhåll, ommålning samt
Su-gm; FBU viss reparation av kapellet i Hillsand upptogs i nästa års stat.

har haft en veckoslutskurs i Strömsund. Den omfattade mate- Man besldï Också än infälld en Säfsklld lwsldflgsfdnd fdf
rielkännedom om olika vapen. isärtagning och sammansätt- kyfkdgåfdamas Uïbïggnad °°h nyadläggnlg Sam' kdm'
ning av kulspnitor och k-pistar samt genomgång och träning del' föl' gf3Vk8P0ll Och På kyfkdgåfdama ffdfdefliga byggna-
med övningsvapen till pansarskott och skjutning med granat- df- Bdsluï faïïddds Om Üdsbegfänslng På 50 år föl UPP|å'
gevär. l2 unga strömsundspojkar i vämpliktsåldem deltog i lelsd aV 8faVPl3lS-
övningen, där träningsköming med personlastvagnen ”Val-
pen” var den intressantaste programpunkten. Födglwdgggf

85 år fyller den 26 ds f.
pm-|e|sed¿g,r 21/10 1964 bankkassörskan Augusta

80 år fyller den 21 ds .I.O. Henricson. Stockholm. Han är född (Gusten) Khmman- Hem'
iÖjam.lunga år lärde han skräddaryrketiStrömsund. mel- TU"l"85å5~ H0" är

född i Gävle och kom till
50 år fyller den 23 ds försaljare Sven Grahn, Strömsund. Han Strömsumi 19] 6_ då hon ¿ _\
är född i Grenås och bodde sedan i Länglingen och Hallviken bosatte sig hos sin syster 1

till l952, då han kom till Strömsund.
Ida, en av delägama i foto- 1

fimian Klintman och Per-
man. Fröken Perman bör-

j jade tidigt inom bank
J världen och var först an-

ställd vid Upplandsbanken,
sedan kom hon till Han-
delsbanken, där hon arbe-
tade i många år.

Füdib
Vår dotter lngrid

Kerstin och Nils-Olof Mårtensson
f. Svanheim
Strömsunds BB den 22 okt. 1964

FödelsedagarS
ve" Grahn S0 år fyller den 27 ds lantbr. PerArvid Grenholm, Norderåsen.

Dödsfau Han är född i Strömsund.

Axel Mårtensson. Alanäset, har avlidit 69 år gammal. Han var
född på Storön och kom till Alanäset l928. Fram till sin pensio- Vigde
nering var han anställd vid Storåns kraverk som distrikts- l Ströms kyrka vigdes den 24 ds Nils Georg Sten Olausson och
montör. Röda korsets lokalförening i hemorten ägnade han Kerstin Monica Löfqvist, båda från Nykvam och båda bör-
stort intresse och var dess vice ordförande. diga från Ström. Vigselförrättare var prosten Engström.
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Trevlig konstkväll 26/ I 0 I964 Allsvensk spelare förstärkeri Strömsund
Medlemmama i Ströms livaktiga konstklubb har. i samband lshockeyspelama har startat sin isträning inför div. ll-starten.
med säsongens premiärutställning. varit samlade till sedvanligt Ett 20-tal spelare hade mött upp den första kvällen. och bland
evenemang. Sammankomsten ägde rum i Turisthotellet, där dem märktes klubbens två nyförvärv, Hasse Lundberg från
klubbens ordf. Tora Holm som vanligt hade glädjen hälsa en Hoting och Inge Tömlund från Gävle Godtemplare. Den sist-
talrik uppslutning konstintresserade strömsundsbor. På he- nämnde har spelat med i exallsvenskamas lag tre säsonger.

dersplats sågsjämtlandskonstnären Felix Söderberg-Kele. som Elitjuniorema Hasse Ollander och Tommy Johansson är ut-
kanske hade den mest omfattande kollektionen bland de sju tagna till en 2-dagars regional juniorkurs iA|fredshem. en kurs
som ställde ut. Utställningen besöktes av 200 personer, och som är första steget inför det riksläger, varifrån man ska rekry-
sammanlagt såldes det för 5.000 kr. Utställare var, fönitom re- tera juniorlandslaget. som ska möta Tjeckoslovakiens junior-
dan nämnde Söderberg-Kele. Strömsunds egen skulptör Erik lag.

Jamte. skulptrisen Margot Hedeman. keramikern Erik
Abrahamsson, samt med målningar Gun Johnson-Ekvall (en
Gfunewaids elev), view: Lindahl een Ingeborg snangen. Föaflwßf___ 50 år fyller den 2 nov. fru

Emma Backlund. f. Fors-
mark, Vilhelmina. Hon är
född i Hösjön, och efter
sitt giennål med Olof
Backlund hade de först
en arrendegård | Hosjon. - -

1943 flyttade de till
Lövberga där de förvär-

i» .-wc» vade en egen gård. -
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° 91 ~ avfn . Ström försti landet med nngbåt
EE- Häromdagen demonstrerades den för första gången här i lan-

* det, och det hände i Strömsund. Försäljaren Anders Anders-
son. Stockholm. demonstrerade nyheten för intresserade spon-
fiskare ute på Strömsundet. Tage Hallberg var en av dem som

tittade på nyheten. Det hela rör sig om ytringen Fishmaster,
Fddehedaßaf som består av ett bilslangsliknande gummihölje som fylls med

80 af f)'"°f den 29 ds ankefnl Olivia DanlC|550n~ f- Nyman- luft vid användning. och sedan sitter man liksom inne i ringen.
Strömsund- H°n är född i Svaninsen- Den af klädd med en ynefnöije av stark vav. een af lika enkel

50 år fyller den 2 nov. Henrik Enevåg. Risnäset. l unga år an ha med sig Sdln en fyggsäak- Föf an kunna använda nngen
banade han agnainnesse afdetfaeknga een nafaiindminön ska man ha vadafbywf som när Ovanför bföslhöjd- På
skogsal-beta,-5rbun¿e; Samt även va,-it med|em av SSU Un_ vadarstövelns klack spänner man på något som liknar en fena.

der många år var han styrelseledamot i skogsarbetamas Med den har Ufnlsfnlnßen ”Pf°n1°n°fad°“ nf ^nd°fS5°n rak*
lokalavdening. En tid var han ledamot av kyrkofullmäktige, Uï l V~"mUda|°n Vid Sanna falïielageï- Och det Vefkade Saken
och har även haft uppdrag inom kommunen. även Vid Stark 5jÖnäVninS-

/7 I Å

Landsvägsrallare, troligen 1933. Främre raden fnv. Henrik
Enevåg. Äspnäs, och Karl-Erik Ehrs. Bakre radenfr.v. okänd.
okänd, Valfrid Edelsvärd Vedjeön och Hedvin Gusrafsson
Ved/'eön Håkan Edman i sin "ringbåt " 1983
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Dödsfall l/ I I I964
Änkefru Johanna Lindkvist. f. Karlström, Strömsund, har avli-
dit 89 år gammal. De två senaste åren har hon vårdats på Hem-
met i Tullingsås.

Födelsedagar
90 år fyller den 3 nov. änkefru Anna-Brita Backlund, f. Ris-
lund, Lövberga. Hon är född i Trångåsen, men efter giftermå-
let bosatte hon sig i Hösjöberg. Eer att maken avlidit l940
yttade hon till Lövberga. Största intressena har varit hem-
slöjd och vävning, och otaliga torde de vara som fått råd och
hjälp av henne i denna konst. Hon har fostrat sju bam.

Folkets Hus i Ulriksfors ska köpas in för l0.000 kr och byggas
om för 70.000 kr till lämplig fabrikslokal för UKA-Plast.
lnvesterings- och nansplan för planerad snickerifabrik: Kom-
munen uppför byggnaden och hyr ut den till AB Strömsunds
Möbel- & Byggnadssnickeri.
350.000 kr är kostnaden för uppförande av byggnad avsedd
för AB Bilprovning, och det beloppet beslöt man upplåna som
ett 25-årigt amorteringslån.

Födelsedagar
S0 år fyller den 3 ds slöjdlärare Anders Edler. Ånge. Han år
född och uppväxt i Havsnäs.

Makarna Anna-Brita och Per Backlund

Födelsedagar
75 år fyller den 4 ds ånke-
fru Beda Edler, f. Daniels-
dotter, Hemmet, Havsnäs.

Födelsedagar
75 år fyller den 4 ds fru Katarina Magdalena Bengtsson, f.
Åström, Strömsund. Hon år född i Undersåker. 19 l 6 giñe hon
sig med kronojägaren N. Bengtsson, Hammerdal. Hon är änka
sedan l962. Vid makens frånfälle sålde hon fastigheten och
flyttade till Strömsund.

Ritlie
Vår dotter Maria

Berit och RolfBergvall
f. Söderlund

Strömsunds BB den 28 okt. 1964

Ströms kommunalfullmäktige
På dagordningen fanns 34 ärenden, men det stora diskussions-
ämnet var satsningen på turismen. En utredning har bl.a. före-
slagit semesterby i Vallberget samt kommunala lån för repara-
tion och nybyggnation av turiststugor. Stiftelsen Hyres-
bostäder beviljades ytterligare borgen på 1,9 milj. för fortsatt
byggnation på Tingvalla. och årlig ersättning för stiñelsens
ordf. blir3.0()0 kr.

Makarna Anders och Vega Edler

Födelsedagar i

50 år fyller den 4 ds i

hem.äg. Anton Hagard *

Persson, Strömsund. |

Han är född i Gärde på *

den gård där han bor. A

Förutom jordbruks- och
skogsarbete har han
sysslat med hästupp-
födning.

Fastighets- och lösöreauktion i Hillsand
.l.O. Jönssons dödsbodelägare försäljer all lösegendom
såsom möbler och husgeråd, träkärl, fällar, hundskinns-
päls, flera gevär, vävstol, spinnrockar, kälkdoning, plo-
gar, harvar, slåttermaskin, hyvelbänk och snickeriverktyg,
andel i en körhäst, 4 st aktier i Jämtlands Folkbank och l
aktie i Skogsägamas Cellulosa AB. Alla inrop betalas kon-
tant.
Till försäljning enl. samäganderättslagen utropas fastig-
hetema Hillsand I :3, l:62 och !:72, vilka enligt befintliga
handlingar har en gemensam areal av ca 699,4 har, varav
ca 5,2 har åker, tomt och ängsmark, 533 har skogsmark
och l6l ,2 har övrig mark. Fastighetema är gemensamt för
I964 taxerade för l02.300 kr. Prövning av högsta anbud
under tio dagar. l avvaktan på prövningen har anbuds-
givaren att erlägga handpenning med I ,0()0 kr. Förvärvs-
tillstånd erfordras
Yngve Hallberg, av Häradsrätten förordnad god man.
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Vår son Mikael

Strömsunds BB den l nov. 1964

Svante Wiklund ämnar idka
handelsrörelse under firma
Wiklunds Radio & TV-service
med postadress Besvärs-
gatan 3, Strömsund

Cais Jonsson ämnar bedriva
giäv- och schaktningsarbeten
under finna Jonssons gräv &
schakt med postadress Ström-
sund. Till prokurist har anta-
gits Gustav Ingemar Jonsson.

Raili Kentu Löving ämnar idka handelsrörelse under nna
Lövings Slöjd & Textil med postadress Box 18, Lidsjöberg.

Fortsatt utflyttning
Folkminskningen tycks fortsätta i Ströms kommun, och ten-
densen pekar mot nämiare minus 200 personer. Centralonen
Strömsund visar dock en betydande ökning, och där fattas
bostäder. Det är i byama det minskar, och där står många går-
dartomma.

Ströms socialdemokratiska kvinnoklubb 9/ l 1 1964

mik har firat sitt 10-årsjubileum med en festlighet i Strömsgårdens
Emm och Rune Ber enb logelokal. Klubbens ordf. Fru Helfrid Jonsson hälsade väl-
f H__ y g y kommen, och kunde bl.a. vända sig till riksdagsledamoten Svea

' aggstrom Edin, som representerade kvinnodistriktet. och Kitty Ogenrud
och Regina Nilsson. De har Östersund som nuvarande he-

mort, men de två sistnämnda har båda tidigare varit kassörer i

Ur länsstyrelsens handelsregisterz klubben. Fni Waldis Holm, som var klubbens första ordfö-
rande, föredrog verksamheten under de svunna tio åren. Svea

Edin påpekade när hon gratulerade klubben, att egentligen
skulle hon övervarit ett 20-årsjubileum, eñersom klubben för-
sta gången bildades 1944. 1947 lades dock verksamheten ner
för att åtenipptagas 1 954. Arbetarkommunens ordf. rektorAlvar
Jonsson framförde sin förenings tack för gott samarbete och
överlämnade blommor.

Byggnads avvaktar storavdelning
Byggnads avd. 441, Strömsund beslöt att försöka uppskjuta
samgåendet med storavdelningen i länet ett år. Orsaken är
bl.a. att avdelningen har en lokal som man kostat på 4~5.000 kr.

Man vill avvakta och se vad lokalen kan komma att användas
till innan man går upp i länsavdelningen. Frågan om storav-
delning ska dryas i december, och till detta mötet valdes
Jöns Risemark, Gustaf Sjöberg, Henry Larsson och Bo
Bergqvist att representera 441 :an. För mätningsdistriktet ska

även Pelle Wänberg närvara.

,g»~~ _

Fwekæagar Hemjv Larsson

75 år fyller den 11 ds änkefru Ulnka Olsson, f. Nordstrom, Dm b Ik
mresa yttes mo on n er

Renån. Vid sidan av hushållssyssloma bnikade hon i yngre år Frälsningsarmén i Strömsund lottade drömresa ti"
även arbeta som sommerska. . . . .

128

Medelhavet på inträdesbiliettema, och lycklig vinnare blev
skolickan Monika Rohdin, Flykälen, som går i andra klass.
Ännu gladare blev hon när hon fick veta att hon kunde få byta
ut resan mot 500 kr i kontanter.

Födie
Det blev 2 ickor!

Gerd och Alvar Gabrielsson,
Frösön

Strömsund den 7 nov. 1964

Artistchefpå Berns salonger
i Stockholm blir 33-årige strömsundsfödde LeifMatteson. Han
bodde i Strömsund tills han var 14 år, och är son till f. rektom
vid Ströms samrealskola Alfred Matteson.



Yngling påkörd vid vägarbete Scouter i Ströms kyrka
Vägarbetaren Carl-Axel
Olofsson, en av Strömsunds
mest lovande juniorhockey-
spelare.blev påkörd av en

personbil under arbete på

Lövbergavägen. Han tjänst-
gjorde vid tillfället som vakt
på vägen för passerande tra-
fik, och kom av någon okänd
anledning i vägen för en per-

sonbil. Först kastades han

mot vindrutan och kom sedan

under bilen och släpades med

ett 20-tal meter. Olofsson för-
des genast till sjukstugan,

g g _.
och skärsår i ansiktet.

varifrån man remitterade ho- tf
nom till Östersunds lasarett. L ',¿ '

Han ådro si bl a benbrott ~ \
Sikhåvningen blev radioinspelad
Lions club i Strömsund hade ett l00-tal besökande vid sik-
håvningsfesten i Tullingsås. så några av de ca l5 lions-
medlemmama. bl.a. Paul Åkerman, hade fullt upp att röka och

grilla sk till hungriga besökare. Även ett par klubbfruar hjälpte

till. Man hade lottförsäljning samt sålde också dricka att skölja
ned fisken med. Så stort netto blev det kanske inte, men till-
ställningen blev dock mer givande för Lions än man vågat

hoppas. Anledningen till uppståndelsen vid ån var, att Sveri-

ges radios sundsvallsredaktion skulle göra en inspelning till
regionalprogrammet Lördagsmagasinet.

Ett 90-tal scouter med ledarinnan Anna Persson i spetsen ut-

gjorde ett farggrant inslag vid högmässan. De hade samlats

till en kollektdag till fönnån för scoutemas folkhögskola
Kjesätra i Vingåker.

Vigde
l Ströms kyrka vigdes den l4 ds Bo Henriksson och Ingrid

Israelsson. båda från Gävle, men bmdgummen bördig från

Lövberga och bruden från Näsviken. Vigselfönättare var pro-

sten Folke Engström.

Dödsfall
Byggmästare Tore Näslund, Havsnäs. har avlidit i en ålder av

60 år. Näslund uppförde som byggmästare många fastigheter

både i Alanäs och Ström. l gamla Alanäs kommun var han

b dk ll t hh tillhöd kå tidk mm-yggnasontro an,oc an reocs en o u

nalfullmäktige i Ström. l omkring tio år var han styrelseledamot

i Havsnäs hembygdsförening.

I-yßfßt i Strands bygdegård 16/11 1964 rare Näslund med hmmm Lilly
var det den 14 ds, eersom gatulyset på en 2,5 km lång sträcka

i byn blivit klart. Ljuset kopplades på för I4 dagar sedan. 45- Begravningar
50.000 kr har anläggningen kostat. För välkomstorden vid fes- l Alanäs kyrka jordfästes den l4 ds änkefni Anna Albertina

ten svarade lantbr. Svante Svensson. Entreprenören för an- Odén, Havsnäs. Bertil Wiklund förrättade jordfästningen

l ingen, Sigvald Elverum, Strömsund, fick tillsammans med . -5%Anna blommor. Samling kring kaëborden l Ströms gravkapell jordfästes den l4 ds Stig (Tebbe) Fors-

eerföljande dans, och för musiken svarade Olle och Egon lund

Eriksson, far och son som trakterar gitarr respektive dragspel, '

samt på elbas Lars Näslund, Havsnäs.

berg. Strömsund. Officiant var komminister Bengt Erik Berg-

Strömsunds skrinnare på is

Den l5 ds stod de strömsundska skrinnama på is för första

gången under säsongen. vilket skedde på Hamptjäm. Det är

ovanligt tidigt att man har tillgång till naturis redan i mitten på

november.

Födelsedagar
75 år fyller den 2l ds målaren Johan Elis Forsberg, Gärde.

Strömsund. Han är född i Baggböle. Till Jämtland kom han

som rallare vid byggandet av inlandsbanan. När han blev bo-

satt i Ström i början av l930-talet återgick han till målaryrket.

Vid sidan av detta har han haft ett mindre jordbruk där han och

makan fostrat sju bam.

80 år fyller den Zl ds f. hem.äg. Jöns Jönsson. Furunäset.

Ãspnäs.

75 år fyller den 23 ds arrendatom Ulrik Lindström. Håkafot.

Anna och Sigvald Elverum Han är född i Lidsjöberg.
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Födelsedagar
90 år fyller den 20 ds f. träarb. Karl Andreas Andersson, Hem-
met, Tullingsås. Han är född i Vågdalen.

Bröderna Per och Karl Andersson

Svåraste ygolyckan iSverige 21/ll I964
3 l personer dödades när ett av Linjcygs trakplan körde mot
en l6.000-voltledning utanför Ängelholm.Planet hade totalt
39 passagerare samt fyra besättningsmän. Två passagerare
undkom praktiskt taget oskadda, övriga tio skadades men inte
livshotande. Det totalhavererade planet stannade några tiotal
meter från ett bebott hus.

Dödsfall
Fröken Maria Magdalena Olsson, Öjam, har avlidit i en ålder
av 73 år. Hon var född och uppväxt i Finnånäset och hade
redan som helt ung tjänst i familj på skilda håll. Sedan vände
hon tillbaka till Öjam och var postombud där.

Saga Strömsund

Lördag och söndag
På mångas begäran ges i repris Forsell-Gamlins

ÄRDU INTE RIKTIGTKU)K?
med Jarl Kulle & Gunnel Lindblom

Barntillåten

Vigde
l Ströms komministergård vigdes den 21 ds Nils En'k Hugos-
son och Gunborg Axelsson, båda från Gärde, Strömsund. Wg-
selförrättare komminister Bengt Erik Berglund.

Vigde
l Kolbäcks prästgård har vigsel skett mellan Sune Nilsson och
Kerstin Lindholm, båda Kolbäck men bnidgummen är bördig
från Svaningen.

Under den stora nykterhetspropagandans dagar åkte ettfot-
bollslag tåg när de skulle i väg och spela en match. I den
reserverade tågkupén fanns en propagandaskylt med
devisen: "Seger eller nederlag firas utan sprit Dysterhet
spreds i ansiktet på en spelare, som dock efter en stund kom
på en enligt hans tycke bra idé. Han sa till lagkamraterna:
- Pojkar; i dag spelar vi oavgjort!

130

IFK Strömsunds årsmöte
En rad utmärkelser delades ut: Harry "Hambo" Månensson,
A-lagstränare för fotbollen m.m., tilldelades lFK:s förtjänst-
plakett i silver samt J/Hzs ldrottsförbunds diplom. Förening-
ens diplom tilldelades vidare avgående kassören Bertil Berg-
lund, idrottsnämndens ordf. ViktorAndersson samt .lohan Lind-
gren och Elias Eliasson. Årets prestationspris tillföll i fotboll
Kurt Holmberg och i skridsko Sture Forsberg. För sin serie-
seger föna säsongen tilldelades samtliga ishockeyspelare för-
eningens diplom. lFK Strömsund har nu ca 150 medlemmar
varav ett 50-tal deltog i årsmötet. Till föreingens ordförande
omvaldes med acklamation Bjöm Hjonling, till vice ordf. Uno
Hansson, sekreterare Sven lvar Lindfors samt kassör Nils-
Olof Mårtensson. Övriga ledamöter: Rune Gunnervall. Allan
Lidberg och Rolf Waldemarsson. Revisorer Einar Salme och
Sven Hansson

En liten skolickas definition av vad en orkan är:
"Det är luften som harförfärligt bråttom.' "

Födelsedagar
92 år fyller den 24 ds Ingeborg Persson, Tandsbyn. Hon är
född i Havsnäs, men är sedan ett 20-tal år tillbaka locknebo.

50 år fyller den 26 ds hem.äg. Rune Larsson. Fillsta. Han är
född i Ström. l96l korades han till årets bäste bonde i länet.

97 år fyller den 26 dsAlanäs församlings och Ströms kommuns
äldsta invånare änkefru Katarina Margareta Sjödin, f. Anders-
dotter, Hemmet, Havsnäs. Hon är född i Lillåvattnet, Dorotea,
men har varit alanäsbo i över 80 år. Änka efter lantbr. P..l. Sjö-
din har hon varit sedan l927.

Katarina Sjödin

Dödsfall
Byggn.arb. Olle Andersson, Ulriksfors, har avlidit i en ålder av
69 år. Han var född i Ulriksfors, Under den tid sultfabriken
resp. textilfabriken vari driñ arbetade han där. lnnan han pen-
sionerades var han byggnadsarbetare och hade tidvis även
Vägarbete. l yngre år var han en ivrig jägare, och fiske var en
hobby som följde honom hela livet.

Ny kamrer
vid Handelsbankens kontori Strömsund blir Bjöm Fröberg.



Fyra ödesminuter Strömsunds premiärfall 26/ l l I964
lFK:s hockeykrigare gjorde gott ifrån sig mot kamratlaget från
Nyland, och höll spelmässigt jämna steg mot ådalingama. pödebedggar
Egentligen var det fyra ödesdigra minuter i andra perioden 505,- fyjjefden j ¿ec_hem_¿g_

som man föll på. Då klämde nämligen Nyland in de tre mål som One Näsbo, Öja,-“_ Ti||sam-
blev segermarginalen i 4-7-matchen. Clyde Turesson gjorde mans med Sina Syskon mg
första målet och Inge Tömlund två i andra perioden. han över gàrden ene, ;fä|d-

rama. Jordbruket har drivits
Ströms konsum till Östersund tills för två år sedan. Då fick
Vid extra föreningsstämma i Strömsund beslöt Ströms konsu- han anställning vid Stock-
mentförening om fusion med Konsum i Östersund. Men det viksverken i Sundsvall.
var en svår fråga för ledamötema att ena sig om, först eer
fyra timmars diskussion var man färdiga för beslut. Över fyrtio
inlägg gjordes.

Dödsfau Födßkdgll'
Hemäg Jøhan Alexius Johanssom Lövströmsmlpeg Lövberga 75 år fyller den 3 ds fröken Anna Gustava Tallqvist, Gärde,

har avlidit i en ålder av 70 år. Han härstammade från Svana- Strömsulld'
Vní, D0l'0l°a- l böllan av 3Û'lal°l llYllad° nan llll l-ÖVl>°f8a~ 85 år fyller den 4 ds änkefru Brita Edlund, f. Jonsson, Ström-
dal' llan llllsammans med sln maka Hulda slaflade med all köpa sund. Hon är född i Håkafot och tillhör dem som helt ung ck
.ldld dcll b°b)'88a- Del bl'-*V nagra slllsamma al' lnnan del nya börja arbeta för sitt uppehålle. Det var vanligt att börja i

llemmel Val faldlgl °°ll llllfalïldlgl m°d.l0l'd nade ddlals llll' all ”getarskogen“ redan i 7-årsåldem när hon var bam. Under de
löda nagfa llfealuf- första åren som gifta var hon och maken bosatta i Häggnäset

“ och Fågelberget, därefter i Svaningen där de bodde i 36 år. För
' I4 år sedan kom de till Strömsund.

. _ -I 4, I

Vigde
l Ströms prästgård vigdes den 28 ds OlofGunnar Ossian Strid B;-im och Per Edlund
och Margit lrene Lemon, båda från Risede. Vigselförrättare
var pfgsten Fglke Eng5tröm_ L0gCII NOITSREIIEI lde Lill-Jtllkvlll

vid senaste intagningsmötet, som var mycket talrikt besökt.
“_-K Strömsund utkhsnt i Ömskömsvik Ett 70-tal medlemmar hade mött upp, och ll 5 nya anmäldes.

Ungdomslogen med sin duktiga ledare Manann Eriksson sva-Laget blev utspelat efter konstens alla regler och förlorade d fö d hå" _ L _ tå _ Ik' d I _

wasifffigr mdtiamdikempehaiimwd fuinidsmd det io- fa ° '““ °' “'“g°“~ “°'a' _g~1“ ”PPM ° “mg '“~'“~
3 och siffroma så er det mesta om s elfördelnin en. Eller mal och prat spelades det Bmgo och dansades' Logens
Strömsunds målgmfe Bim Lundin Clydepïmsson ochgj E am i and Harald ßaudin svarade för an am idaffade.

Eriksson gjorde ett mål var.
Dödsfall
Mårten Ölander, Strömsund, har avlidit 88 år gammal. Han var

^"'°“' _ _ _ l/'2 “'64 fzsddisddm öim. Enud vafhan maiadmnstdiid vid dåvarande
I Ströms kyrka var det god tillslutnrng av gudstjänstbesökare. Frösö läger Eñer återkomsten tm tödelsebygden arbetade han

pmm" F°lke Engström predlkade °°h kyfk°kÖr°" medver' vid uppförandet av krañverket på Lövön, och vid Näsvikens
kade med ett knippe adventssånger. På kvällen hölls en upp- ångsàg som S¿gverksarbemre_ Öhnder var en av de första

skattad adVemSvesper_s°m inleddes med Hflslanna av kör' som skaffade ett egnahem i Strömsund. I Frålsningsannéns
orgel och trumpeter. Vidare medverkade musiksällskapet un- kåri Ström hade han varit soldat Sedan år 1911
der ledning av musikdir. Hugo Liljebcrg och en kör från gym-
nasiet som leddes av kantor John Strandin. Till sist följde en Änkefru Märta Lysén, f. Larsdotter, Hemmet Tullingsås har
adventskantat av kören. avlidit i en ålder av 8l år. Hon var född i Svaningen.
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Dödsfall Postveteraner medaljerade i Strömsund
Småskollärare Lisa Backengård. Kärrnäset. har avlidit i en ål- Tre trotjänare vid postverket bl.a. Uno Mickelsson från Högby-
der av 6l år. Hon var född i Bruno och avlade småskollärar- näs har fått motta medaljen för nit och redlighet i rikets tjänst
inneexamen 1923 vid seminariet i Östersund. Samma år fick vid en enkel ceremoni i Teaterkonditoriet. Uno Mickelsson
hon anställning vid Ströms skoldistrikt och har däreer tjänst- började sin postmannabana i fadems "företag". Denne var
gjort vid olika skolori distriktet fram till sin pension förra året. kvar i postverkets tjänst till han var över de åttio. Så gammal är
Sista tjänsten var i Ulriksfors sedan l957. Under många år dock inte Uno Mickelsson när han avgår med pension nästa
uppehöll hon en tjänst i Kärrnäset, och där var hon också år. I937 började han som poststationsföreståndare Gubbhö-
husmori ett lantbrukarhem i 35 år. Hon gjorde sig känd som en gen. Innan dess var han buss-im.
duktig pedagog och var omtyckt för sin godhjärtade läggning förare och tillhör pionjärema D “

och sitt blida sätt. inom diligenskåren. När det
började var det andra fordon
än dagens bekväma bussar
som trakerade vägama mel-
lan Strömsund och Gäddede.
och vägama var också betyd-
ligt smalare. krokigare och
backigare. En marschfan på
mellan fem och tio km i timmen j

var ingen ovanlighet. Mickels-
son har även anlitats inom an-
dra områden än det postala.
och blev t.ex. häradsdomare för posrsrationsföreståndare
några år sedan. Uno .Mickelsson

DVR:s medlemsvärvning vanns av Ströms-avd.
Ströms lokalavdelning av De vanföras riksförbund i Järvsand-ï Havsnäs inbjöd till en lilla julafton i makama Edmans hem i

Små-WO]/ä"U"e 1-"50 B00/fe"8å"d Havsnäs. Ett 60-tal medlemmar fick bänka sig kring ett dig-
nande julbord. \fid förhandlingama upplyste ordf. Anders Lind-

Föde|9°d33'" holm om att Ströms DVR vann den medlemsvärvningskampanj
80 år fyller den 6 ds fröken Elonora Åhman. Strömsund. Hon som anorcjnats av r¿kS5,bun_

är bördig från Lövånger- det i samband med dess 40-

50 år fyller den 6 ds Rickard Persson, Gärdnäs. Han är född i å'_"_5-l"b"°“m~ S"'ÖmS'aVd- hade
Ögelströmmen där han växte upp under knappa förhållanden i Varva' 96 "Ya medlemmar °°h
en stor syskonskara. På 30-talet kom han till Gärdviken, och Vmsmn var mmdmng Ü" S°m'
sedermera förvärvade han ett hemman i Gärdnäs. Han är nu- mamem Ü" en Värde av 500 kf-
mem fast anStä||¿ Sk0gsa,bem|.e_ Den 20 dec. fyller lokalavdel-

ningen fem år och kan se till-
baka på en mycket positiv gär-SkyltsöndageniStrömsund 6/l2l964 . .U d å th dl

bjöd traditionsenligt på ett nkligt sortiment av varor i affärs- nmgl 'Iker re d :šme ems'
fönstren. Ett stort antal människor hade också sökt sig ut på :seg ola: ment _ ïsïlnír
gatoma för att ta del av vad som fanns, bl.a. tomtar. levande fl d ' C: mïkeldu :dels
musik och servering. En stockvedsbrasa kastade ett värmande io] âgåïgdäul ilppšï e I

. . ning e ucian arga-:rmkring sig där Lions hade försäljning av lotter och olika Edman. täpnan Maud

Knutsson och stjärngossen
FM 'sed Bemt Olofsson - en mycket

e agar
50 år fyller den 8 ds Harald Leonard Larsson, Strömsund. Han uppskattad programpunkt'
är född i Rätan och kom mi suömsund i9s9. Tidigare ägnade B“g“'“" A"d”S L'"“”'°""
han sig åt byggnadsarbete, men för omkring 20 år sedan bytte
han yrke och blev traktorförare. Hedemm ~""'öm5"“dSm"|"§t

Uppgörelsen på Timrå-rinken vanns av Heffners. med de för
[nga poäng ämm mr Strömsund Strömsund hedersamma siffroma 5-3. Inge Tömlund. Anders
Underloppet av några få Sekunder i mitten av amira perioden Enksson och Sture Andersson var målskyttar för Strömsund.

drogs rullgardinen ned för alla poängftinderingar för Ström-
sund i matchen mot Teg. Gästema gjorde då två snabba mål Driftsstopp i januari 1965
och med det mål de redan hade blev det alltså en 3-0-ledning. blir det vid cementvanifabriken i Strömsund. Det är ett 15-tal
Båda lagen gjorde sedan varsitt mål. Inge Tömlund gjorde man. flertalet familjeförsörjare. som dänned ställs utan arbete
hemmamålet, slutställning 4-l till Teg. från den 7 jan. l965. Det är delvis bristande avsättning som är

132



orsaken till stoppet, och fabriken är inte heller så modem att Strömsyngling vurpade med ”lånad” bil
en rationell tillverkning kan bedrivas. Det är inte enbart cement- Han hade lånat bilen av en ickvän utan att hon visste om det,
varutillverkning, företaget äger även några grustäkter där grus och det bar sig inte bättre än att färden slutade med att han
och singel säljs och transporteras i stor omfattning. Rörelsen körde av vägen. Ynglingen hade gått in i ickans bostad och
i sin helhet omspänner en miljon kronor, och sysselsätter på sökt rätt på bilnyckeln. Vid tinget dömdes han för egenmäktigt
somrama drygt ett 30-tal man. På vintrama brukar arbetsstyr- förfarande, olovlig köming och vårdslöshet i trafik.
kan hålla sig kring ca 20 man totalt, men eersom stoppet bara
berör cementvarufabriken blir det ca l5 som blir arbetslösa. Födelgedgggf
Sedan i somras drivs företaget av Måns Zakrissons sterbhus 50 år fyller den 16 ds fru Märta |(0Ck_ f_ (;u|dbfandS50n, Va|-

med fI'U Ingrid Z8kl'íSS0fl S001 åfm8Sï 8SVl'íg- len, Ulriksfors. Hon är född i Trångåsen och kom till Ulriksfors

” æiwa- 1 |

under den tid textilfabriken där var i drift.

Dödsfall
Fru Mimmi Wikström, maka till maskinist Anders Wikström,
Graninge, har avlidit 54 år gammal. Hon var född i Lövön.

Svag start knäckte Strömsund
Det verkar omöjligt för dem att få några poäng. Trots åtta mål

FÖ'510 fe'"f"W0'°“f0b"ike" vid Nàïvägeffå" 511479' av på Älgama, och trots ett markant övertag i spelet långa stun-
194040197 der, så blev det förlust- ångermanlänningama gjorde nämli-

gen tio mål! Strömsunds målskyttar: lnge Tömlund 3 mål,
Födelsedag" 10/12 1964 Clyde Turesson, J-E Eriksson, Hasse Lundberg och Sture
50 år fyller den 13 ds nämndeman Gunnar Brorsson, Bredkälen. Andersson
Han tog fast anställning vid krigsmakten i tre år, och sedan

blev han elev vidTorsta lantbniksskola. Där lades gninden till strö I i “rd d “mkt
hans fortsatta verksamhet, och han vände så åter till sin ms ut a I am . _ or , .

bamdomsb doch är sedan l94l en ido 'ordbrukare. Fören- Strömsund komde (igen Luma I ëamband med som-e I Saga-Y8 EJ - .
. _ . biografen. Det föregicks som vanligt med luciatåg genom sam-
mgsrörelsen har han intresserat sig mycket för' och är f'n' hållet och några hundratal människor var ute och vinkade ochordf. i Ströms hushållningsgille, Ströms RLF-avd., Ströms häst-

avelsförenin och i st relsen för länets slakteriförenin _ hu'-rade' Fömvanhghetens sku" ck mamår vara med om att2 Y 8 - - .
- - ljusdrottningen och hennes tämor färdades i vagnar förspändaKommunalpolitiken har också lockat honom, och han är bl.a. d k M fä d d kri d ft häst

ledamot av Ströms kommunalfullmäktige. Sedan 1957 ärhan me tm tor' en. nog r,en r me S _ n or? er, . a
också nämmieman och för något årsedan blev han ledamot föredra. Ett trevligt soareprogram föregick luciakröningen.

ägodelningsråttsnämnden. Folkskollärare Jan Backman hälsade välkommen och ennrade
om att det var Lions club och läroverkets elevråd som stod
bakom arrangemanget.
I Alanäs hade man en lyckad luciafest i kyrkan på söndags-
kvällen. Det var publikrekord vad det gäller luciafester i Ala-
näs. För programmet svarade elever ur Birger Ahlqvists skol-
klass. l2-årige Jan Ahlqvist visade sin skicklighet på block-
öjt. Sedan tågade Lucia, l2-åriga Margaret Olovsson från
Lillviken, med tämor och stjämgossar in och sjöng flera sånger.

Skomakarmästare bitter ännu över SS-männens stövlar
När de nuvarande skomakama dött ut är det slut med yrket,
åtminstone på landsbygden, anser skomakannästare Josef
Cirocki, Strömsund. För landsbygdens del är den ojämna sys-

selsättningen största orsaken, men skomakama har också stora
gu,,,,a,- 3,-0,-550,, på 50_¿,-sdage" problem när det gäller rekryteringen. De som nu vill ägna sig åt

yrket är lätt räknade. Det fordras många års anställning som
Avskedsfest i norra domsagan lärling hos en mästare om man räknar med att bli en yrkes-
Häradsrättens personal, samtliga nämnder och åklagare med skicklig skomakare med mästarbrev. När Josef som helt ung
häiadshövding BeitilAdéll i centrum hafvarit samladepåGrand lärde sig yrket hemma i Polen var föhållandena helt annor-
Hotell i Strömsund för tack och avskedsfest för de avgående lunda än vad de är i dag. Det var ett tämligen stort skomakeri
nämndemännen, samt åklagare som yttar vid årsskiet p.g.a. där man även tillverkade skor. Mäster C irocki är medveten om
omorganinsationen av polisväsendet. Befattningen landss- att yrket dör ut på landsbygden, men han trivs och håller på

kal försvinner, så Gösta Gärdebom, Strömsund, och Ole Strö- sitt jobb. Redan som 13-åring började han i lära och har all den

mer, Gäddede, är ett par av dem som berörs av kommande för- yrkesskicklighet som en skomakare behöver. Han har både
ändring. Sång och musik piggade upp tillvaron, bl.a. hade nämn- tillverkat och reparerat många par skor - men han förbannar
deman Manfred Johansson, Siljeåsen, författat en synnerli- den tid då han i tyska fångläger tvangs att offra denna skick-
gen uppskattad visa till hedersgästemas ära. lighet på tyska SS-mäns stövlar.
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Byggrush iStrömsund omsätter nära 8 miljoner 15/12 1964
l det expanderande samhället är f.n. nämiare 100 bostads-
lägenheter under uppförande. Beräknad byggkostnad 6,3 milj.
kr, och därtill byggs också industrilokaler för ca l,5 miljon
(snickerifabrik och byggnad för Bilbesiktningen). Det pågår

Födelsedagar
85 år fyller den I8 ds fm Anna Johansson, f. Eriksdotter,
Bredkälen.

75 år fyller den l8 ds Helmer Jönsson, Draganäs. Han är född
i Hillsand och kom till Draganäs l9l9. Förutom arbetet med

också ombyggnad av gamla Folkets hus i Ulriksfors, där får _ - -

Uka-Plast större lokaler. Stielsen Ströms hyresbostäder är Jordbruket har han ägnat sig åt skogs och otmmgsarbete'
den största byggherren, med 84 lägenheter i tre huskroppar på 50 år fyller den 18 ds fru Berta Jonsson, f. Pettersson, Harr-
Tingvalla. Redan nu har stiftelsen antecknade l00 personer sjön. l l9 års tid har hon arbetat vid skolbespisningar, tidigare
som söker lägenhet, och många er har hört sig för men inte
tecknat sig för någon, när de hört hur lång bostadskön är.

Även andra bostadsbyggen pågår, under sommaren var det
huvudsakligen egnahemsbyggen.

Flickorl Ströms husmodersskola siktar på sjukvård
Det är 12 intresserade flickor mellan 16 och 22 år som deltar i
undervisningen. Sex lärare undervisar inom sina respektive
specialgebit. Elevema undervisas i hushållsgöromål, slöjd,
ekonomi, kostlära, matlagning, samhällslära, familjekunskap,
hemsjukvård, bamavård, hemvårds- och bostadslära, musik
och gymnastik. Förutom praktisk undervisning är det teori i
många av veckans 4l skoltimmar. Elevema får betala för allt
som går åt i undervisningen.

Kursavlutnlng: Ellen Strömberg, Strömsund, har på Frösö sjuk-
hus genomgått grundutbildning i mentalsjukvård. Utbild-
ningen har pågått sedan april l963.

Produkter från terapiverkstaden når långt
Massor av vackra saker tillverkas av patienter vid Ströms sjuk-
stuga i terapiverksamheten. Där ätas korgar, dukar vävs, ryor
knyts, det stickas och virkas. Ledare för verksamheten är ar-
betsterapeut Karin Nyberg, med Marita Wågberg som med-
hjälpare och praktikant i yrket. Fru Nyberg är i verksamhet 15

timmar i veckan. Mycket av det som tillverkas säljs på beställ-
ning. En av dem som är överhopad med beställningar är Viktor
Hallstensson som har vävt dukar av linne eller ylle i många år.

Han har hunnit med otaliga, och hans vackra alster finns inte
bara i Sverige utan har också funnit vägen till Amerika.

-'.'§'._-_;' 1
:frå-. .

Karin Nyberg studerar en husmodersdräkt
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i Harrsjön, och numera tjänstgör hon i Lidsjöberg.

Åter hårn poängmiss av Strömsund
Det var ytterst nära att Strömsund tagit hem ena poängen mot
Sollefteå i uppgörelsen på Nipvallen. De sista fem minutema
var mycket dramatiska. Sollefteå fick offra sig fullständigt för
att bärga båda poängen - vilket lyckades, och matchen slu-
tade 7-6. lnge Tömlund gjorde tre av målen. Hasse Lundberg,
Anders Eriksson och Hasse Ollander gjorde Strömsunds öv-
riga mål.

Födelsedagar 19/12 1964
75 år fyller den 21 ds fru Anna Lindberg, f. Eriksson, Östra
Havsnäs. Hon är född på Lillholmen och kom till Östra Havs-
näs i samband med sitt giermål för omkring 40 år sedan med
hem.äg. Jonas Lindberg.

Strömsbor hoppade av sin lastbil framför tåget
Torgny Näsström och Mattias Johansson hade bilen lastad
med omkring fem ton jämbalkar och skulle passera korsningen
på sträckan Rossön-Hoting. De såg vamingssignalema, men
när de skulle stanna ftmgerade inte bromsama. Någon sekund
innan sammanstötningen skedde hoppade de ur förarhytten,
och slapp dänned följa med när bilen av främre motorvagnen
kastades utför en ca sju meter hög vägslänt och blev stående
på sjön Vangens is. Motorvagnen måste tas ur trafik men inga
personskador uppstod.

Dödsfall
Ãnkefru Anna Tömerdal, f. Persdotter, Strömsund, har avlidit
nyss fyllda 64 år. Hon var född i Bredkälen och växte upp som
yngst i en syskonskara på I3. Till Strömsund kom hon 1920 i
samband med sitt giñermål med framlidne telearbetaren Anton
Tömerdal.

Medalj avïeleverket
För nit och redlighet i rikets tjänst har bl.a. Ester Persson,
Strömsund, tilldelats medalj för sina 3l tjänsteår.

sTRöMsBoR!
Beställ Err bröd införjulen!

Vörtbröd, Limpor, Långfianska, Småfranska, Smörgåsrutor,
Tekakor, Vetebröd, Saffransbröd, Fina småkakor med smör,
Pepparkakor, Pepparkakshus, Fruktkaka, Mjuk pepparkaka,

Härliga tårtor m.m.
Köp Edert bröd direkt hos ”Bagam”, det lönar sej!

MANssoNs BAGERI - Telefon 329 srromsund
Vid korsningen Arnaliagatan-Bagarplan



Sjunde gången gillt - äntligen två poäng!
Strömsund tog vid uppgörelsen mot Bjästa äntligen sin första
seger. Laget låg faktiskt under hela matchen utom de sista tio
minutema. Då kom "Flata" med stonnsteg. Matchresultat 6-8.
3 mål av lnge Tömlund. C lyde Thuresson gjorde 2 och Hasse

Ollander. .I-E Eriksson samt Bjöm Lundin ett vardera.

48,4 av Roland Allberg bästa resultat i UDM
De från i våras uppskjutna
DM-tävlingama i skrin-
ning för ungdom har av-

gjorts i Järpen. De tre 500-

metersloppen kördes alla
under söndagen. Mest
imponerande var utan
tvekan Strömsunds Ro-
land Allberg. vars 48.4 lo-
var gott. Pojkamas mäs-

terskapstecken gick till
Sture Forsberg. Ström
sund (52,2). Även på an-

dra resp. fjärde plats var Å

det strömsundspojkar, V * "
Torbjöm Mikaelsson och “ ' ~ '

Sïaffan ÛSk3fSS0- Skrinnaren Roland Allberg

Födelsedagar
50 år fyller på annandag jul jordbr. Erik Hägglund. Järvsand.

Hägglund har alltsedan ungdomen sysslat med urmakeri, och
förövrigt gör han lite av varje vid sidan av jordbrukets skötsel

Erik och Anna Hägglund

KONFEKT-HÖRNAN
Specialaflren i frukt och konfektyrer

Vi har 100-tals i förväg inslagna PRESENTKARTONGER
av de bästa svenska fabrikaten samt av importerade.

Ex: DROSTE. SAROTTI. STOLLWERK. TRIUMF. TOMS
Karameller i lös vikt 50-talet sorter.

Fnikt - Nötter. Fruktviner - Glasstårtor
Fruktkorgar på beställning.

Strömsund tel. 168

Födelsedagar 23/12 1964

80 år fyller den 28 ds Lars Jönsson. Hemmet. Tullingsås. Han

är född och uppväxt i Järvsand. Under större delen av sitt liv
har han varit bosatt i Långåsen, och har i huvudsak sysslat
med skogsarbete.

50 år fyller den 27 ds lagerarb. Erik Hellström. Östersund. Han

är född i Yxskakälen men kom i unga år till Tullingsås. där

han var bosatt tills för några år sedan. Han var bl.a. byggnads-

arbetare innan han kom till Konsums lager i Strömsund för IS

år sedan. I SSU i Tullingsås hörde han till de bärande. och han

fanns även i ledningen för Handels avd. i Strömsund i åtskil-
liga år. Friluftsliv och sport har alltid tilltalat honom och hans

ungdomliga spänst är oförbrännerlig. Även nu för tiden tävlar
han med framgång i skidspåret. och återfinns i regel högt upp
bl.a. i prislistan på Konsums riksmästerskap.

Erik Hellström i cycke/tävlingen Jämthjulingen

Inge Tömlund är bäste skytt i div. ll norra
Strömsunds nyförvärv från Gävle har hittills slagit in 14 puckar
och är med det särklassig ledare av skytteligan i ishockeyns
div. ll. Nämiaste man är distanserad med fem mål.

Ridde
Vår son Sten

Inga-Greta och lngvar Strömgren

f. Ringius
Strömsunds BB den 2l dec. 1964

Dödsfall
Småbruksäg. Arvid Hansson, Tullingsås. har avlidit 78 år gam-

mal. Förutom småbruket odlade han även upp en myrodling i

Muråsen.

Änkefru Anna Lovisa Rådström. f. Johansson. Strömsund.
har avlidit i en ålder av 76 år. Efter sitt giftermål med Konrad
Rådström bodde makama ca 25 år i Sandslån. där maken var
stationerad. För närmare 20 år sedan kom de tillbaka till Ström-

sund. Den senaste tiden bodde hon på Hemmet i Tullingsås.

Vigde
l Ströms prostgård vigdes på julañon åkaren Folke Wikström
och Gun-Britt Strömgren. båda från Vedjeön. Vigseln förrätta-
des av kontraktsprost Folke Engström.

l35



Vigde 28/l2 1964
l Ströms prostgård vigdes på annandagen resemontören Erik
Olof Eriksson. Ludvika. och Margit Sigrid Agneta Svensson.
Strömsund. Vigseln förrättades av prosten Folke Engström.

Födelsedagar
50 år fyller den 28 ds konstnär Eric Abrahamsson, Bredkälen.
Han började i ungdomsåren med skogsarbete och jordbruks-
arbete på föräldragården. l939 =

reste han till Stockholm och
började vid en konstskola. Ef-
ter att en broder avlidit avbröt
han dock sina konststudier
och reste hem till Bredkälen
för att hjälpa föräldrama med '

gården. Fortfarande ägnar
han sig åt konst, även om det
numera år målaryrket som ger
honom hans huvudsakliga
inkomst.

Skrallvinst mot Sandåkem!
Strömsunds hockeylag ställde till med en ordentlig skräll när
man på annandagen gästade ishallen i Umeå och mötte
Sandåkem - de vann med hela 9-5 (2-2, l-7, 2-0). Redan efter
tre minuter gjorde lnge Tömlund första målet. Sandåkem
gjorde sedan två mål. .lan Erik Eriksson kvitterade för Ström-
sund i slutet av perioden. l andra perioden började det stora
målkalas, som nog även Sandåkem sent kommer att glömma.
Efter l5 sekunder målade Sture Andersson, fem sek. senare
Rolf Carlsson och efter tre minuter ordnade Hans Lundberg
2-5. Clyde Thuresson gjorde sedan två mål på 15 sekunder.
Sture Andersson och J-E Eriksson avslutade sedan mål-
kavalkaden med var sitt mål.
Nästa dag blev det delad pott på Älvdala. Vännäs AIK och
Strömsund delade poängen genom resultatet 4-4.

Det kyrkliga julrandet
l en fullsatt, vackert smyckad Ströms kyrka hölls julotta av
komminister Bengt Erik Berglund. Kyrkokören medverkade
underledning av kantor John Strandin, och vid orgeln tjänst-
gjorde Anna Granqvist. Komministem höll även julotta i sjuk-
stugan, och kören medverkade också där. I Gärdnäs kapell
hölls julotta av prosten Folke Engström och i Hillsands kapell
av pastorAxel Eriksson. Hammerdal. lAlanäset inledde kyrko-
herde Bertil Wiklund julfirandet på julaonen med julbön i

kyrkan, och på juldagens morgon var det ordnat med julotta,
och då var kyrkan fullsatt. Stud. Ian-Erik Tåqvist spelade Stilla
natt på öjt till orgelackompanjemang av fadem, kantor An-
ders Tåqvist.

Ströms kommunalfullmaktiges sammanträde
inleddes med ordf. Nils Strömgrens erinran om bortgångne
ledamoten Tore Näslund, Havsnäs, som också ägnades en
tyst minut. Till ny ledamot efter den avlidne har Tore San-
demo, Strömsund. utsetts. Man fattade ett principbeslut om
byggande av en skola i Havsnäs för en preliminär kostnad av
480.000 kr. På skolstyrelsens förslag beslöt rllmäktige, att hos
kmt begära att få starta försöksverksamhet med fackskola '.o.m.
läsåret l965-66. Den ska omfatta alla tre linjema; allmän, mer-
kantil och teknisk.
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Valärenden
Ordf. Nils Strömgren. Alanäset. Vice ordf. Per Johansson.
Högbynäs. Revisorer för kommunens räkenskaper: Karl
Olowsson, tillika siffergranskare, Sven Hansson och Sven-
Erik Rosenberg.

Dödsfall
Per Palm. Bredgård. Ström-
sund, har avlidit i en ålder
av 75 år. Han var född i
Strand. Under större delen
av hans liv blev skogsar-
bete hans huvudsakliga
förvärvssyssla på vint-
rama. Sedan 45 år tillbaka
hade han varit bosatt i

Bredgård, och övertog där
sin svärföräldragård.

Examina: lngvar Emilsson, Strömsund. är bland dem som
utexaminerats på linjen för bil och motor vid yrkespedagogiska
institutet i Sundsvall.

- ms

Två motorimresserade: Ingvar Emilsson med sonen Joakim

90 idrottsungdomari Strömsund
Kylan ställde till besvärligheter för ungdomens vinterläger i

Strömsund. Kvicksilvret kröp ner mot 30 minusgrader på tis-
dagen den 29:e, varför större delen av övningama fick hållas
inomhus. Det var kallt även på måndagen då lägret började,
men då kunde skid- och skridskogruppema hålla sig utomhus.
Det är ett 90-tal ungdomar från hela länet som samlats till vinter-
läger, i år för första gången förlagt utanför Östersund. De gre-
nar som står på programmet är basket, skidor. skridsko och
ishockey. l de tre förstnämnda grenama har man både pojk-
och ickgrupper. Bakom lägret står .I/Hzs idrottsförbund och
lägerchefär idrottskonsulent lngemar Stenmark.

Medalj till Pelle
Tullingsås lF:s ordförande och allt i allo Pelle Johansson har
tilldelats Jämtland/Härjedalens idrottsförbunds förtjänstme-
dalj i silver för många års trogen tjänst som idrottsledare.
Medljen överlämnades av idrottsförbundets vice ordförande
Bo Haller. Föllinge. och det skedde i samband med festkvällen
iPe|arsa|en.



Theodor Näslunds omnibuss-trafik 1932- 1943

UlfNäslund

Vägamas utveckling merdal att trakera sträckan Gubbhögen-Alanäs-Havsnäs-
F låsjöbygden var fram till mitten av 1600-talet ett obebott ing- Lövberga-Strömsund. Larsson var utbildad maskinist och 1915

enmansland. Enda kommunikation med yttervärlden var en - 1922 fungerade han som sådan på ångbåten Viking, men han

gångstig som användes av några Strömsbönder som hade var också sakkunnig vid installation av tändkulemotorerinågra
nedre Flåsjöbygden som "Avratsland", och de betalade fak- motorbåtar. Han hade vistats i Flåsjöbygden sedan början av

tiskt avgifter därför för jakt och fiske. 1910-talet och var gi med Brita Eriksson från Gubbhögen.

Den finnkolonisation som skedde i slutet av 1600-talet och Erik Larssons första buss var en T-Ford som hade svårt att
under 1700-talet medförde inga vägbyggen, men enligt Erik klara de kraftiga stigningar som gamla vägen hade vid Likullen
Modins “Gamla Tåsjö“ lät landshövding Ömsköld i Hämö- och Västerkälen.
sand på 1760-talet upphugga en riktig ridväg från Ströms kyrka 1929 ersattes Forden med en Chevrolet. ”Bättre än någonsin
till Hoting/Tåsjö. Först framåt mitten av 1800-talet fick man en och därtill en sexa" som det står i instnrktionsboken, som nu
användbar kärrväg från Strömsund till Lövberga, och den för- äri min ägo. Det var ju en mycket bättre buss, med 6-cylindrig
bättrades rejält och drogs fram till Hoting i slutet av 1880-talet. 52 hk toppventilmotor och fyrhjulsbromsar. Erik Larsson var
Min fnrs farfar Per Mickelsson arbetade som fönnan på dock en försiktig chaufför och ställde in trafiken i långa perio-
Hotingsvågen 1887-1888. der under värsta vinterföret.
Några bilar fanns inte i Strömsund förrän omkring 1910, och
landsvägen till Hoting blev bilduglig först i samband med byg-
get av Inlandsbanan, som nådde Strömsund 1912 och Lövberga
och Hoting 1914. Före Inlandsbanans tillkomst upprätthölls
kontakten med Östersund, som ck jämväg 1887, med häst.

Det tyngre godset företrädesvis vintertid. Ångbåten Aktiv
transporterades exempelvis i delar från Östersund vintem 1887.

Min farfar har berättat, att han åren runt sekelskiftet körde
släde till Östersund med kött, hudar och skinn. På hemresan

hade han lådor med amerikanskt fläsk, tunnor med salt och
säckar med socker. Resan till Östersund, 14 mil, gick på två
dagar, men hem tog det tre dagar.

Sommartid förekom också transport av folk och varor via Ram-

sele som hade båttrak på Faxälven till Helgum, bl.a. med ånga-

ren Ramsele (numera Svaningen). Helgum är en jåmvägssta- Chevmle' 1929 6'cyI'"d"g "'°'°" 52 hasfkraffer
tion vid stambanan. Från Ramsele till Strömsund lär biltrafik En iyckw “aning
ha för°k°m""t för första gå"$°" smlmaren 1908' STF3 års' Min far Theodore Näslund och min mor Svea, född Mesch,
Skflel' l895 0Cl'l l896 beSkf1V61' tuflstlßden från HåI'nÖS8nd giñe sig 1930 och bodde dåreñer på övervåningen på Jän,_

via Sollefteå-Ramsele-Strömsundånda till Gäddede. Sands Skoh, är min mor var |¿m.inna_ 193] md¿es min bror

Lövberga _ Havgnig -Alanis Rolf. Lärarlönen var låg, och far slet hårt i skogen för en dålig
ldokumentationen ”Lövberga 1756-1986” finns en hel del in- dagpenning under depressionen. Når Kramfors AB sänkte
fomiation om vägama mellan Strömsund-Lövberga-Alanäs. dagpenningen blev han riktigt förgrymmad och såg sig om

Bl.a. en notis om att landstinget 15/12 1861 beslutat, att den efter någon annan sysselsättning. Mor Svea var framtids-

nyanlagda vägen mellan Ströms och Alanäs kyrkor skulle visionär. Hon insåg att Larssons busstrak, som då inte var
ansag Qch underhållas 50m provingeng gemensamma väg, |ÖnSam, Skulle kunna bli det 0Ch få en St0l' Omfattning, eef-
Men vägen från Lövberga över Havsnäs motAlanäs blev döek som befolkningen skulle öka kraftigt bl.a. genom de många

inte allmän väg fönän 1922, och den vari början mycket olämp- nybyggen ooh ”Per Albin"-småbruk som planerades.
lig för biltrak_ De låna T.Fördarna med sin höga markfrigång Några pengar att köpa busslinjen för hade de inte, men lyck-
dominerade nakenibör-jan_ Sven Sjödin tillhörde piönjarema, ligtvis en vålbeställd svåger, N. Wingstedt, med gott hjärta
men Lasse Näsström har berättat att Sjödin öa ek byta T- och positiv inställning till utvecklingsmöjlighetema. Sedan

Forden möt hast, öeh att snöplögningen vintertid öa var rör Larsson lovat att köra bussen tills far tagit busskort kunde
smal för bilarna affären genomföras. Pris? När far tagit busskort, efter skol-

Sjödins trak inklusive postbefordran Lövberga-Alanäs över- ning hos Robert Strömgren, beslöt han att köra alla dagar även
togs 1925 av Pö§tverket_ som med mycket störa svårigheter på vinterföre. Lönsamheten var dock inte bra. Dels hade han

försökte köra anda fram till Gäddede, konkurrens av några T-Fordägare och Olle Edmans taxi, som

När landsvägen över Alavattnet blev klar 1927 flyttade Post- kördes av Folke Stenberg, dels ansåg många bönder att det

verket över sin linje från Strömsund till Strand-Alavattnet- framförallt på vinterföre gick bra att köra fram oeh tillbaka till
Alanås och vidare mot Gäddede. Vägen mot Gäddede hade S!l'ÖmSUI1d På dagen med häst-

successivt förbättrats, och de välkända brödema Sten och Tllf0el1 fettlfbiljetten HaVSnäS-SlrÖmSUt1dk0SI8de l932 5 kro-
Tyr Olsson lyckades med snökedjor och större hjul hålla en nor. Priset var satt av Larsson. Far ooh mor fattade nu ett
regelbunden trak Strömsund-Gäddede även vintertid, mycket Strategiskt riktigt beslut. P1'iSetSänkteS till 3250, Vilket
Redan 1925 började Erik Larsson från Länglingen utanför Ham- gjorde slut på konkurrensen. När sedan AK-arbetena på nya
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landsvägen nr 343 kom igång 1933 blev lönsamheten riktigt Mjölkbilarna
god, och 1934 kunde han köpa en Volvo-buss. Den hade 6 För att lätta på belastningen på bussen köpte far en 1-tons
cyl.motor på 65 hk och hydraliska bromsar. Med den nya kom- Chevrolet-lastbil av Philip Eriksson i Strömsund. Bilen av års-

fortabla bussen, och på den nya na landsvägen över Havs- modell -39 vari nyskick, och det var många som tyckte det var
näs, var det också många Alanäsbor som åkte över Havsnäs, synd att förse den med gengasaggregat, som blev ett front-
trots att det var 5 mil mot 4,1 mil via Alavattnet. monterat "Källe" kolgasaggregat. En 1-tons lastbil var dock

alltför klen för att klara den kraftigt ökande godstransporten,
särskilt som linjen utökats till Gubbhögen, med tillstånd för
gods- och mjölktransporter. Chevroleten byttes därför ut mot
en 3,5 tons Volvo -37 med dubbelhytt. Problemet var dock, att
däckstilldelningen begränsades till enkelmontage bak med 20
x 6,50 däck, vilket begränsade lasten till 2 ton. Lösningen blev
helt otrolig och mycket dyr. Två st 20 x 12,00 däck, som
smugglats per roddbåt på Kvambergsvattnet från Norge, kos-
tade 1.000 kr styck.
Far beslutade nu att utöka linjen ytterligare till Ringvattnet,
men då visade det sig att Karl-Olov Näsström hade ett trafik-
tillstånd Ringvattnet-Gubbhögen. Näsström kontaktade far
och förklarade att han kunde tänka sig att sälja tillståndet. När

Volvo 1934 6 cylmotor typ EB på 65 hk. far då kontaktade länsstyrelsens handläggare herr Millstam
Lönsanrnefen var nu rnyckef bra, och redan 1937 kunne far om att han erbjudits köpa Näsströms tillstånd blev svaret helt
köpa en ny Vö|Vö_bnss_ byggd på bnsscnassg av Kafrinenrnnrs kort: "Nu ska Näslund inte vara dum. Näsström har inte

Karosserifabrik. Bussen hämtades av far och brodem Esbjöm UPPfäï1hålllï lfaken °°h har 1118913" Sälja- Vi har fedan S09'
och kördes via Ä|vöa|en_ garna (;|öfe n|| |_fnSe||_ närmar 5vea_ känt Er ansökan." Enligt resolution innebar dock tillståndet
min bror Röfföcnjag befann ösa Max rekönrnrendaraö nasng_ att köra till Ringvattnet med kombilastbilen. Tillståndet att köra
ner för de försfa 100 n1i|en var för en buss/fasfbrj 30 km per med bussen ända till Gubbhögen drogs in och bussen fick
finnn-ra, så öar b|ev en frönsan, resa nam inte ha släpvagn för godsbefordran. Vidare föreskrevs att bus-

sens avgång från Alanäs måste senareläggas. Enligt far var
detta ett krav från Postverket, vars buss avgick från Alanäset
kl. 8.00.

Postbefordran
Någon regelbunden postbefordran till Flåsjöområdet är inte
dokumenterad förrän i början av 1800-talet. Kanske var det
tidigare så att ”posten” mest bestod av infonnation från kyrka
och stat. Den bör då ha kommit via Härnösand, där både bi-
skop och landshövding fanns.
1 början av 1800-talet kom mera regelbunden postbefordran
igång från och till Östersund genom beridna kurirer från fält-
jägarregementet. Sedan kän'vägen till Strömsund färdigställts,
till Lövberga 1851 och till Havsnäs - Alanäs 1862, övergick

Volvo 193 7. Lägg märke till cykelställ, brevlada och kojfert. man ti" kärror och Skñndor' Min farfars far Johan Näslund d_å_

Krigsbekymmer körde postturer på I 880-talet, och jag är ägare till den skakel-
När andra världskriget bröt ut i september 1939 såg sig krigs- lykta han då använde. Postdistributionen var i början starkt
makten förstås om eñer alla nyare bilar, och den nya na kopplad till gästgiveriema. Oñiciell poststation inrättades dock
bulldoggbussen kallades in. Far utlovades 21.000 kr för bus- redan 1866 iAlanäs, men först 1916 i Havsnäs och Gubbhögen.
sen, vilket var ungefär lika mycket som vårt na nybyggda hem l Lövberga fungerade Gästgiveriet som postställe fram tills
Björkhamra kostat. Men när betalningen kom vardetbara 19.000 jämvägsstationen tog över 1914. Tabellen om postgången
kr. Klaga hjälpte föga - staten har ingen moral. Den nya bus- Östersund-Ström-Alanäset har hämtats från Lövbergaboken.
sen kostade 24.000 kr. och som lök på laxen ck han också en (=tabell l, ännu inre klar) Johan Blank, som innehade
vämskatt på 1 .000 kr. Lövberga Gästgiveri och skjutsstationen, tog 1899 över post-
Far beställde omgående en ny buss. som han utlovades få transportema Ström-Lövberga-Havsnäs-Alanäs. Han och so-
behålla, men leveranstiden var ungefär ett halvår. nen Nils Blank skötte transportema från Lövberga till Alanäs
Nu var goda råd dyra. En 7-sitsig Volvodroska inköptes och även efter jämvägens tillkomst 1914 och fram till 1922. Från
försågs med lastbilsväxellåda, dragkrok och takbrygga. Gissa 1900 till 1922 kan de under sommaren/hösten ibland ha åkt
om den bilen fick slita. Både person- och godstransporter ökade med ångbåtarna Aktiv och Viking, men dessa hade ingen offi-
eftersom privatbilama försvann. Dels fick man ingen bensin, ciell postbefordran som båtama på Ströms Vattudal. Däremot
och däckutrustningen på större bilar beslagtogs. Detta gällde lär motorbåten Ormäs från Siljeåsen ha hämtat post i Lövberga
senare även handelskedjoma KF och Nordsvenskas m.. egna för Siljeåsen och Lillviken. Daniel Zackrisson och hans syster
distributionsbussar. Bara skogvaktare Sandemo tuffade vidare har samstämmigt berättat för mig att Ormäs år 1914 kom med
med sin Opel Olympia -37. Han körde på illaluktande träsprit. tidningar som omtalade att Världskriget utbrutit.

í' Tf- "-~ ' ' ' I
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På Ströms Vattudal hade, som framgår av tabellkopia ur"Ång- Brännans mjölkbrygga var också mycket imponerande med

båtama på Jämtlands sjöar" av Evert Modig, några av ångbå- uppemot 20 krukor. Runt bryggan träffades böndema varje
tama officiella båtpostexpeditioner. För Virgos del ända fram morgon, och blev ofta kvar där i diskussioner om politik, eko-
till 1936, eftersom byama på Vattudalens västra sida då ck nomi och krigsutvecklingen.
landsväg.

Fa" lm “ål l“““l“ag°“ l'a“l°°'g“'^la“åS aldlgaallß' å'°g flflaiillsšanlalsllnillaiilisnlailtlifs 1930-taiat 4 arma bnaaii 'ef
sig Sven Sjödin posttransportema med sin T-Ford, men han . ~ g lll

_ d na _ id Ö å .H häs h kri da l. Föllinge Agare GustafPersson
tvinga eso vintert verg ti toc s n . 2 Backe Ägare Bem Johansson

Från Alanäs till Gubbhögen, Ringvattnet och Lillviken bars 3 Hmsand Ä Edvin Larsson
' 91 ' 79 ' g

allllelrglcgdltšš posten ašasrigållï) šqkndskokllilllaens farfar fram 4. Havsnäs Ägare Theodor Näslund
ti . övertog v äsströmi ingvattnet ansva- . . ,, ,,

ret, som senare 1925 inskränktes till Gubbhögen-Ringvattnet. :nliïåïaâïzpåtšålTëïålïtšäzgïgnngš Ll::$1l:fsnl::laIï_?l_

Laïe Nasslrann hâlåålaèmšâgöhan ofgzcšlle Nšsströïspraåg handels byggvarumagasin med nosen mot Storgatan, d.v.s.

me posten tl oc U gen' log oswe et sl V så mitt i centrum man kunde komma lnom en radie_ _ . på 200
hand om poslbefordmn med allla Saanlalbussal' l927 nal Post' meter fanns förutom 'ämhandeln även två klädaflärer, urma-
verket böijade köra från Strömsund överAlavattnet, ck Erik . 'l .

Laraaa uaaf niian från Lö ba niiai aa.i> fbaf man ll°"° g.“llls“l°flsallal° l”l“l°' “P°'°l°* P“PP°'Sl““d°l* l”*g°“° °l“"..“P°S.° “"g°..a'l. °s °'. kr kan enat diand iafasb _
ingick således i affären när far köpte linjerättiglietema av Enk czaïàörgli ldgrzlllå :U pdrïn8:” hâneïyâvefolkrutïêër
L .is fu dkaa iiai>iad,.. PP.g

ašsšon ussama kngera ïlaàm dsoni Élöašlee låv or linjen. Far berättade att han ibland hade ett 20-tal sådana upp-
oc reven samtvy ortena a esi v rga rpost- . _

stämpling. Av foton framgår att ”Blåbussen" Volvo 1934 hade dmåå: typen aamhawor' hosmedlcm och allehanda andra

utanpåplacerad gul brevlåda, men senare bussar hade inbyggd sm er

brevlåda. Postverket var ju verkligen ett mycket serviceinriktat Service och städning
företag och erbjöd mindre byar/gärdsamlingar postväskor. De Far var mycket angelägen om att bussen skulle vara nystädad
var stora påsar i presseningsväv försedda med hänglås och varje morgon, och särskilt viktigt var det vid kyrkturema. Eer
en bygel för upphängiiing på ca 1,7 meter höga stolpar vid dansturer på lördagkväll kunde det krävas noggrann skuming
vägkanten. Väskoma plockades upp av chauñörema genom invändigt och obligatorisk tvättning utvändigt. Min storebror
vindrutan. Traksäkerhetsmässigt var det nog rätt tveksamt, Rolf ck då god armträning med att pumpa handsprutan som
särskilt som stolpama stod på höger sida och man tvingades användes. För att hålla bussen i toppskick nindsmörjdes den
köra högertiafik i ca 100 meter. Det rådde ju vänstertrafik och väldigt ofta. Far drog sig heller inte för att själv göra ventil-
ratten på bussama var placerad på höger sida. l bulldogg- justeringar, och fönitom med täta oljebyten skonades motom
bussama hade dock föraren en utmärkt position, och man lärde också med tillsats av s.k. toppolja i bensinen.

sig snabbt att plocka upp väskoma i nästan full fart. Jag körde Aweckungen

sjalv aallllllalall lasa' De många inkallningama till A 8, med förläggningar längst i

Sp|-im-gngpm-mm; norr och vid finska gränsen och mycket sparsamt med

När de transportema började vet jag inte, men de pågick i alla Pchhissichcfa Shcssadc hån På far» °°h hah Vaf h°8 ßhska
nu .nina neia enanngapannaen, fnn nu 1955 nanorm- nam magar. Hans bror Esbjöm =fb1ads aa a av-=f men vm1«»
systemet upphörde. Motböckema med anteckningar om öns- fch V8! kißkc för hårda, Och här äVc han b|cV ihkhad (fill
kan typ av sprit, naa "izanat" eiief "Eau de vie", ianinaaaa :iii A4:s hastdeva) beslöt far att Sälja rörelsen- Utsånsaiafisßt var
chauffören för inlämning vid Systemets Strömsundskontor före 50-000 kf» Vilkcï m°ïSVff Uhgch 3 fhhldhcf 2004 års Pch'
månadsskiftet, för leverans någon av de första dagama i må- hlhgväfdc- Det fhhs cd cal hhfcsscfadc kdP|'c» mch -lc-
naden. De ”törstiga” lånade böcker av grannar, och de som nas Hägglund i Järvsand och Erik Jonsson i Havsnäs var de

hade griniga fruar anlitade bulvaner. Bönder som hade stora alh/fhgasfc SP°|d|hlhf°1ha- Båda khhdc JU lån få ih delägare
gårdar hade dubbel tilldelning, och inför 50-årsdagen erhölls Och chuffcfcfi fÖl'clScl1- 101185 i fcfm W hfcdcfh F-fik Och fc-TS

extra tilldelningpå 5-10 liter. gamle chaufförAlfDoverstedt, och Erik Jonsson hade vuxna
söner. Det blev Erik J. som segrade, och orsaken var nog främst

laallplala Bralllla att far erbjöds att ta över dennes taxi (som oast kördes av
Dell slalala llallplalaall pa lllllall val lllall lvakall lalalllla' aal sonen Rune) och att han räknade med att brödema Holger
fyla byvagal allalaaa Sallllllall' Varav aa" alla' Ralllasvagall' och Esbjöm kunde överta taxin. Vad slutpriset blev är nog en

aallsa val lalllllllaalsavag lllaa llallllallla' Dal lag _°aksa_Wa lal hemlighet mellan far och Erik Jonsson. Taxirörelsen innehöll
bY8d°“ 'PY°k°' b°*>_'d““d° ““ä'°'- ^ G 5*"“"°"S” D“'°“°' en s-aitaig Pontiac 1938 ara nindaii som var i dålig: skick, aa far
llallaal glalaa valllllgall skal lal llalllllal' Fallllalll malvalal köpte därför omgående en Volvo PV 52 av Goetzingeri Löwik.
farms också både kläder och skor i den av systersonen Alnk Swan Överm han rm man taxirórelsen på broder Holger
väl skötta butiken. Stmdkvist själv sysslade med allt från bygg- som clärigenom ck en välbehävlig mkomst vid sidan om pap:
;/arondhöšrö, köggöglnainlgl tilll3: :Ö Och ïäåcflhgd pershandeln. Under de 1 1 år far drev busstrafiken hade byg-
avall a -'lll aa S ' ° gel ll appala a l' den sin kanske starkaste utvecklingsperiod. Havsnäs utveck-

sag bygaall lllaa Pappalavalal' lllall aaksa allallallaa SJ llllvalaa' lades från en ren bondby till ett samhälle med sex affärer och
aall lalllllslla plalllllaal' llalgal val aalala llygaalls laalaplall-lal' ett tiotal småföretagare från Birger Backlunds snickeri i söder
och sålde radioapparater, fotoartiklar och grammofoner. Ge- ml oloflonssons plåtsiageri i nom
nom min fars kontakter ck han också Essols bensinstation.
1939 kostade bensinen 28 öre per liter.
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Tullingsås Idrottsförening
I-Ielvig Näslund

Tullingsås ldrottsförening (TIF) bildades 1932 med Pelle Jo- syster Siv uppmärksammades också med bild i ÖP efter att ha

hansson som ordförande. Trots att fotbollsplan saknades bör- slagit de esta grabbama i ungdomsklassen. "Nu har Jämt-
jade man spela fotboll. och laget ingick i Norra Centralserien land fått sin Anna Larsson" kunde man läsa. Rainer värvades
tillsammans med bl.a. Sikås och Kakuåsen. Matchema spela- så småningom till Östersund och övergick till att springa 3000
des på en lägda, och för att få ihop fullt lag värvades spelare m hinder. och deltog även i en landskamp.
från b|.a. Strand. Under krigsåren låg seriespelet nere, men TlF hade också ett bra lag som deltog i stadslöpningen 1947.
återupptogs 1949. då i Norra Vattudalsserien med Havsnäs. och vann Flata runt resp. Backe runt.
Harrsjön och Gäddede. För att finansiera idrottsaktivitetema byggdes med bybomas
Friidrotten dominerade under krigsåren. TIF arrangerade 1944 hjälp en utedansbana i början på 1950-talet. nuvarande Åbacka.
skolungdomens kretsmästerskap i norra Jämtland. l Parken Pelle anordnade de årliga idrottsfestema mellan 1945 och 1952.

avgjordes längd- och höjdhopp, 60 m på bygatan och kast- lslutet på 40-talet satsade TlF på ishockey eftersom det fanns
grenar på en lägda. Jag deltog på Hofvallen i Östersund i ett antal pojkar mellan 15 och 25 år. En av böndema upplät en

uttagningama till Folkskoleolympiaden i Stockholm. Grenama åker vid bygatan där man spolade upp en plan med en låg
var 60 m och längdhopp, men det blev ingen resa. sarg. Vatten ck man endast använda nattetid. så det blev
Sommaren 1944 kom ett 10-tal gymnasisterån Kungsholmens många vaknätter för spelama. Man lyckades också vinna en

läroverk för att hjälpa till med höskörden i gårdar, där bön- lägre serie 1951.

dema var inkallade. Pelle Johansson anordnade då en tävling Duktiga terrängjuniorer från TIF vari början av 1950-talet Åke
mellan bypojkama och gymnasistema. Holmberg och Börje Nordström.
Pelle var eldsjälen i alla sammanhang. och han var även en tid Skidtävlingar anordnades nästan varje vinter. och på 60-talet
ordförande i J-H ldrottsförbunds Norra krets. Det var en täv- Kommunskidan. som tyvärr upphörde sedan man slutat med
ling mellan klubbama om vilken som kunde presentera de esta tidtagning och tävlingsmomentet sålunda försvann.
uppmätta resultaten. Bl.a. sågs Pelle cykla till sågen på Näs- Många ungdomar spelade bordtennis och deltog i tumeringar.
viken i samband med lunchen, och ck dem att göra resultat i Man kan ju säga att det var Pelle Johanssons förtjänst. att TlF
kula. blev så pass framgångsrikt i en by med endast ett par hundra
TIF arrangerade teränglöpningar 1945 och 1946. 1945 var det invånare. Pelle premierades också av Riksidrottsförbundet och
DM och 1946 vann Rainer Åsbrandt. som därefter blev TlF:s bjöds på en resa till OS i Helsingfors 1952. Han dog 1970 en-
mest lysande stjäma de kommande åren. Något som gav eko i dast 60 år gammal.
lokalpressen var när Rainer blev 2:a i Sumpantenängen. Hans

1 Orre bild: TIF:s pojklag
. I 963_ I 964 stående \,_ Ben Segrande lag | Flata Runt ar l948.Staende.fr. ta .Vrls Nilsson.

Thulin _/¿m_EH-k Eriksson' Lars Nilsson, Valter Ulander och Rune Haglund.
j Hans J,-nnerm' Beng,_¿-rik Srttandefr: v. Rainer Åsbrandt och Gosta Nord

Nilsson och Tor Persson.

1 Sittande fr. v. Christer And-
ersson. Greger Eriksson, Sune
Thulin och Staan Andersson

Bild till vänster: Lagledaren
Pelle Johansson med den
erövrade vandringspokalen
efter TIF:s tredje seger i Flata . __ _

Runt år 195 I Leif "Hon/ten " Holmqvist i aktion på Åbackarinken år I 970
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Petter Ersson, Tul1ingsås,]à'rjman Val'ídKarlsson, Tora Nils-
son, Tullingsås, Pelle Jonsson, Näsviken och färjman Erik

Färjetraken över Strömsundet
Karl-Enk Karlsson
Född och uppvuxen i färjestaden på Långön, Näsviken.

Den första riktiga motordrivna färjan mellan Näsviken och sköttes färjetraken med reservfärjan från Hammerdal, som

Strömsund tas i trak 1924. Färjan drevs av en Fordson fanns tillgänglig när vägbron i Hammerdal blev klar 1944.

fotogenmotor med magnettändning och vevades igång.Den Hammerdalsfärjan placerades sedan i Öhnsundet och var i

startades på bensin och sedan skedde överkoppling till motor- trak tills bron blev klar 1976.

fotogen. 1930 bytte Vaplans Mekaniska ut motom till en Pen- Min farfar, Erik Karlsson, var färjman under åren 1907-1938,
tamotor. Fram till 1924 skedde färjetrafiken med en s.k. drag- och min far Valfrid Karlsson, 1915-1960. Far började med att
färja och försök gjordesockså med en vanlig utombords- transportera folk i roddbåt över Vattudalen och vid 15 års-

båtmotor med förlängd rigg att driva färjan. åldem fick han börja som färjman och hjälp till sin far. Farfar
1938 förlängdes motorfärjan 5 meter till 16 meters längd. Bred- och far hade som mest åtta roddbåtar för transporter mot be-

den var 7,5 m. Arbetet utfördes av Mårtenssons Smides- talning över sundet . Båtama låg vid stranden intill ”färjstan“
verkstad i Östersund. Med den tilltagande traken över sun- på Näsviken
det förlängdes motorfärjan ytterligare några gånger. Den sista Det var inte gratis att ta färjan över sundet under 1920 och
funktion färjan hade var som dykarplattfonn vid brobygget 1930-talet. Taxan framgår av farfars anslag tryckt hos Scher-
fram till 1956. 1 samband med brobygget över Strömsundet mans Tryckeri i Strömsund.

1 . sl

viM- --_-__..

Motorjärjan under 1920-talet _ _ , _, __ ,

Frzv. Johan Westman från Muråsen, lantbrevbäraren Hans- ombyggda mwwuyan pa vag over sunda omkrmg 1938

Karlsson.
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för färjning öfver
Strömsundet.

POPIOII l Färjestaden på Långön, Näsvikenlllll
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Taxa jörfätjning öfver Strömsundet Dragfätjan med påmonterad båtmotor under 1920-talet
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Fattrgbarn blev postförare med revolver r ckan

En man som livet farit hårdhänt fram med är 75-årige f. skogsarb. imponerade ottare. De kom i eleganta kläder och lågskor. och
Axel Hansson i Alanäset. Bamdomen var hård. Han hade sex det kanske var tur för dem att de hade lätta skor på sina svart-
syskon och det var naturligtvis rätt knapen i hemmet. Bättre fötter! När ringvattenboma kom tillstädes utnrstade med ge-
blev inte ekonomin genom att husets överhuvud (Hans lsaks- vär, som medfördes för jaktens skull, då tog de grant klädda
son) gäma tog sig en tår på tand. Den julen då Axel var sex år "ottama" till schappen. Några skott mot svartföttema avlos-
kom fadem hem på julafton höggradigt berusad. Modem sades inte. Det är ett belåtet leende kring Axel Hanssons läp-
(Anna-Lisa f. Blom) hade dukat bordet till julkvällen, men när par när han tänker tillbaka på sådana episoder. De svåra för-
far i huset kom hem välte han bordet så att mat och porslin hållandena i bamdomen och den ordning som rådde i hem-
åkte ut över golvet i en enda röra. När klockan visade på 5 bygden gjorde att Axel blev politiskt medveten i unga år. men
juldagsmorgonen lämnade Hans lsaksson sitt hem och sin hans håg låg åt det fackliga. Han var med och startade hemort-
familj, och fru lsaksson fick kort tid däreñer skilsmässa från ens avdelning av skogsarbetarförbundet och var styrelsele-
sin make. Den julen står kvar i Axel Hanssons minne som allt damot i många år.

annat än en ljusets högtid! Att det inte var lätt för modem att Trots upplevelsen med ett bmtalt skingrat hem i bamaåren
klara bamaskaran är förståeligt, och att hennes far hade födo- och alla andra umbäranden är han nöjd med sin lott. Det har
råd av gården underlättade inte det hela. Därför sattes 9-årige blivit mycket bättre, och nu kan han köpa vad han vill. och
Axel på bamauktion, för att genom kommunens försorg säljas behöver inte vända på varje slant era gånger. Axel minns
åt den som tog honom för minsta ersättningen. Vid auktionen också hur livligt det var i Alanäs förr, när orten var tätort i egen
i Havsnäs såldes även sex andra bam. De hamnade hos Karl kommun och hade polis och kommunal förvaltning - samt
Salomon Persson, dåvarande kommunalnämndsordf. iAlanäs postkörare försedda med revolver i tjänsten. Den 75-årige
kommun, där de fick hugga ved under sommaren. Hansson arbetar fortfarande varje dag, dels på sitt hemman
-Jag var rädd för auktionen och stack därifrån, berättar Axel. och dels i skogen. Sedan 1957 är han också vaktmästare vid
Han fick plats som getarpojke i Lillviken hos lngeborg Strand Alanäs Folket hus, och i våras var han med och satte plant åt
under sommaren, och eftersom han skaffade sig ett arbete ett skogsbolag en månad!
undslapp han att säljas. Han vallade kreaturen hela sommaren
för en lön bestående av mat och husnrm. När Hansson skulle
börja skolan på hösten fick han inga kläder av sin husmor, men
fru Anna Wahlström iAlanäset köpte tyg och sydde kläder åt
honom. Under några år fortsatte Axel som getarpojke, men när
han blev så stor att han kunde, började han arbeta i skogen.
Många hårda och tunga dagsverken har han gjort, men några
olyckor i arbetet har han aldrig varit utsatt för. Däremot var
han med om en bilolycka i början av 1950-talet, och låg i sjuk-
sängen tre månader. Den bil Axel åkte med blev påkörd av en

buss, och han klämdes fast i bilen.
1918 gie han sig, men hustrun avled i ”spanskan“ efter en-
dast ett halvår. 1925 gifte sig Hansson för andra gången. För
ett par år sedan blev han på nytt änkeman. Då hade hustnm i

15 års tid varit fjättrad vid en rullstol. 1925 förvärvade Axel
Hansson det ställe han nu äger, och samma år köpte han en

häst. Med den gjorde han fullt dagsverke i skogen eller med
andra körslor, och på kvällama hade han postfrakten mellan
Alanäs och Högbynäs. Den turen gick tre dagar i veckan och
betalades med 15 kr per tur. Till Alanås kom posten från
Lövberga, och från Högbynäs fortsatte den vidare till Gäddede.

Det var skjutsfolk som avlöste varandra hela sträckan. Om det
var vilda västem-stämning i norra Jämtland på den tiden vet
han inte, men att postverket höll honom med revolver för att
vid behov försvara sitt lass, det vet han.
Nu har Hansson en trevlig villa i Alanäs som han byggde
1943. Genom ett pensionärslån har han renoverat, och har både ;

badrum och andra bekvämligheter i sin bostad. Men det har
inte alltid varit så. När han var ung och bodde i skogen var
bostädema inte så viktiga. Många gånger var det kalla och
dragiga kojor, vid andra tillfällen kanske arbetarbostaden i sko-
gen bestod av en jordkula. Förtjänsten var heller inte särskilt

Axel Hansson
stor, 2 krperdag, eller kanske 2.50, om man som Axel Hansson BM h _ d _ _[_
varit fskus ijobbet r en togs nar an gjor e sm mr uarrjansr

När arbetama gick i strejk 1909 fick verkningama utlöpare även
i norra Jämtland. Hansson minns när dåvarande Kramfors AB
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Gummcnhnmñm Per Andersson - sensationell segrare år 1910

I början på 60-talet berättade min gode vän smidesmästaren En sensation - och länets fömämsta långdistanslöpare Axel
Gunnar Hult i Östersund - ni vet han som tillverkat de vackra Lindgren fick se sig slagen av denne nykomling.
grindama vid Jamtli och Hofvallen bl.a. - att han i sin ungdom Jag nämnde denna historia för hembygdsföreningens dåva-
tävlat i allmän idrott i Strömsund på den då nyanlagda idrotts- rande ordförande Gunnar Simonsson, och tillsammans sökte
platsen (där bilskroten nu ligger). Året var l9l0 och idrotts- vi upp Per Andersson, som i början på 60-talet hade sin hem-
männen från Östersund hade lånat en tralla av SJ och med den vist på Tullingsåsgården. Han blev glad över besöket och
stakat och sparkat sig fram till Hallviken - så långt som banan berättade om tävlingen, och därtill överlämnade han som gåva
var färdigbyggd. Från Hallviken sprang man sedan de 10 kilo- till föreningen ett foto från prisutdelningen. Av fotot framgick
metrama till Strömsund - en ordentlig uppvärmning alltså - att idrottsmännen överlag bar tåvlingsdräkter med IFK-stjäma
och eer att ha intagit den medhavda matsäcken var det dags på bröstet, fönitom Per Andersson som var klädd helt i vitt.
att ställa upp i tävlingama. Förutom löpningar 100 m, 400 m, Andersson förklarade, att när han kom till idrottsplatsen hade
l500 m och 5.000 m tävlade man i kula, diskus, spjut, höjd, han ingen speciell tävlingsdräkt, utan hade för avsikt att ställa
lângdhopp och tresteg. Efter tävlingama var alla idrottsmän upp i sin vanliga blå-blus-mundering. För att inte avvika för
inviterade till supépåGrand Hotell, ochpåsmåtimmama bytte mycket gentemot de andra - och medan de hade matrast -
man om för språngmarsch till Hallviken och trallandet till Öst- sprang Per Andersson till Strand (5 km) för att låna en gym-
ersund. - Jag har svårt att tanka mig dagens idrottsungdom nastiktröja av en bekant. Det enda vita plagg som dock fanns
”offra” sig på detta sätt. till hands var en frackskjorta. l den ställde Per upp och vann
Gunnar Hult ville minnas att i kula, spjut och diskus var elegant- i dubbel bemärkelse. Att han efter tävlingama sprang
Strömsunds egna förmågor oslagbara medan Östersundskam- tillbaka till Strand för att återlämna skjortan och sedan sprang
ratema dominerade löpningama. Fömtom loppet på 5.0()0 me- hem till Vågdalen bekräftar ju bara vilken underbar kondition
ter, där Per Andersson, en debutant från Strömsund segrade. som dåtidens idrottsmän kunde besitta.

l

Per Andersson, längst till höger: svaradeför tävlingarnas största sensation genom att vinna 5. 000-metersdistansen före den
kände östersundslöparen hr Lindgren. I öigt utmärkte sig IFK Strömsunds idrottsmän för goda prestationer: Frtv. C.J.
Wallin, kamrer; E. Ruuth, läkare. Axel Lindgren, överkonstapel, Birger Berg, Mlhelm Sundelin, homeopat. FrithiofDahlén,
trakbilägare, Gösta Wagenius. ingenjör; Olle Gustafsson, generalkonsul, Svante Roos, färghandlane, Olle Ohlanderz läro-
verkslärare, Ragnar Berg, jurist, Waldemar Roos, köpman, Backeus, köpman, Per Wallin, köpman, Mauritz Trangius, krono-
jägare, Per Andersson, träarbetare.
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Arne Rosenberg ”KRÅKSLOTTET”
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l Strömsunds Tidning av den 15 november l906 kan man läsa Även parken, som då sträckte sig ända till Ramselevägen. var
en notis om, att byggverksamheten i Strömsund varit livlig beundransvärd med björkallé. en tät välansad rönnhäck runt
under den gångna sommaren. om och i övrigt lärkträd. popplar, syrenbuskar. era stycken
Jag citerar: bersåer, bärbuskar och väl krattade sandgångar.
“Bland byggnadsföretagen må i första hand nämnas hr. Simon Det var naturligtvis inte vem som helst som kunde bo i det
Anderssons prydliga villabyggnad, vilken fullbordades un- stora huset. Man måste ha råd att bo där. Det blev alltså s.k.
der sommaren och då togs i bruk av egaren. som flyttat från "fint folk” som blev hyresgäster.
Gubbhögen i Alanäs." Några personer och namn minns jag:
De esta i Strömsund ansåg säkert att ”villan” närmast var att Det var ”Gull-Kalle" och "Bank-Ola" (disponent Oscar Carls-
betrakta som ett litet slott. där det reste sig i skyn med sina son och bankdirektör OlofOlofsson). Nils Engelbrektsson från
tom och spiror, stora fönster och imponerande entréer. Hallviken, kommissionär. som sålt en fjärdedel av sin gård i

Huset byggdes alltså l905-06 och byggmästaren var OlofWik- Hallviken till Simon Andersson. Vidare bodde i huset skogs-
ström. förvaltare. skogsinspektorer, landsskal, bankkamrer. lantmä-
Jag var nännaste granne med det ståtliga huset och dessutom tare och präster. Det ansågs säkert nt att bo där.
klasskamrat med Simon Anderssons dotterson Evert och hade Så småningom blev kostnadema för underhåll av en så stor
därför möjligheter att se huset, både när det något så när be- och lyxig fastighet betungande och ett förfall tog tyvärr sin
höll sin skönhet, som när det började luta åt sitt förfall. början.
Här var stora rum med minst tre meters takhöjd. de största Simon Andersson avled 1926 och efterlämnade stora skulder.
lägenhetema hade fem mm och kök. Förutom köket fanns En kort tid däreer övertog banken fastigheten och sålde den
jungfrukammare, sovrum. jättestor matsal. herrum under det snart i sin tur till speditören Olof Hoof. som genast försåg
stora tomet samt tambur och badrum. I mmmen fanns stora huset med centralvänne och som lät måla huset utvändigt.
kakelugnar(centralvänne kom först I936). Elljus var det natur- Flera ägare har sedan avlöst varandra. Tack vara att huset på
ligtvis också, för elektrisk ström fick vi i Strömsund 1904-05. 1980-talet förklarades som byggnadsminne möjliggjordes en
Däremot kom inte indraget vatten förrän I9 l 4. och då försågs mer omfattande men skonsam renovering. Huset är nu vackert
huset med vattentoaletter och vannvattenberedare i badrum- igen. fungerar som konventionell hyresfastighet och gör alls
men. Man fick elda själv under beredaren. inte skäl för namnet "Kråkslottet “
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Ur gamla album

“A
Fm-'_ Olle Berg. Signe Jonsson (Bergström) och N..V. Förste postiljon i Strömsund Olle Mickelsson och brev-

bäraren Björn Bergström

Hemmansägare Johan Karlsson Risselås med hustrun Elin sumtfamiljens tre barn
Fr. v. Ellen, Karl ( "Kalle på Tingshuset") och Gunhild.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Ströms Hembygdsförening har en lång och gedigen historia välbesökt och besökama fick lära sig vad vittror och annat
från det att föreningen bildades den 7 september 1906. Om oknytt var och stod föri folkmun. En kväll under denna vecka
detta och mycket mera kan du som intresserad läsa om i en skulle strömsundsbandet NorrlanD spela upp till dans mellan
särskild jubileumsbok som arbetats fram av Sten Sundqvist 21.00-01.00. Tyvärrsåmåste det ställas in.
och Ame Rosenberg inför 100- årsjubileet.

Under Vattudalsveckan 14-1 7 juli var det många aktiviteter på
Aktiviteter 2008 området. Under Strömskvällama så var Carina Knutsson och
Under året har det förekommit en rad olika åtgärder för att göra Gtmilla Grindefors-Backlund konferencierer.
Hembygdsgården ännu mera handikappanpassad än tidigare. Vi ck njuta av delar av Kaxåsrevyn, Drag i Dur med Agnetha
Aktivitetema har avlöst varandra under året. Nedan kommer och Per-Olof, Black Mamba, tre unga killar från Strömsund
en kort redovisning av vad som hänt. som spelar musik med rötter från 60- och 70-talet. Husbandet

Mix Covers stod för musiken och allsången under resterande
Den 6juni firades nationaldagen med avmarsch från kommunal- tid. Sommamrkestem orde entré med elever fiån Kulturskolan
huset kl. 11.45 till Hembygdsgården. Denna dag var också iÖstersund. Medanangör var Länskulturen och Kulturskolan
musikskolans dag som firades i samband med nationaldagen. med under ledning av Leif Ottosson. Medan en del lyssnade
Tutti Blås som representerar musikskolans elever under led- på musik så kunde andra kombinera detta med att handla
ning av Per-Anders spelade musik för besökama. Samma dag loppisprylar från bakluckoma på 12 bilar som fanns inom om-
öppnade Café Tomten som i år arrenderades av två ungdomar rådet. Det kallas i dagligt tal för bakluckeloppis. Ett lite annor-
och deras föräldrar. lunda slag av loppisverksamhet.

Den 20 juni firades midsommar traditionsenligtpå Hembygds- På lördag så var det Hästens Dag - Bamens dag. Ridhuset
gården. Strömslaget stod för arrangemanget och mycket folk ställde upp med hästar och personal för att dagen skulle kunna
hade strömmat till för att se midsommarstången resas och hälsa genomföras. Här fick besökama prova på ponnyridning, det
sommaren välkommen. Förtäringen som bjöds på stod som fanns uppvisningar av allehanda slag, hästskokastning, säck-
vanligt våra två väl renommerade butiker för lCA och COOP. hoppning, kuddkrig, godisregn, hoppborg etc. Jörgen Olofs-

son, Gunilla Grindefors-Backlund och Erika Olofsson ledde
På midsommardagen var det gudstjänst på hembygdsgården, lekar under dagen. De som inte ville delta eller de som blev
en välbesökt och trevlig fortsättning på helgen. hungriga av alla aktiviteter kunde inmundiga kesfil och stutar

i Storstugan. För den som inte vill baka själv så fanns det även
När Hembygdsgården öppnades officiellt den 23 juni slog även möjlighet att köpa tunnbröd dagen till ära. På söndag var det
slöjdmässan upp sina portar för allmänheten. Här visas ett final av Vattudalsveckan som avslutades med att företagare i
stort utbud av varor som tillverkas i hemmen under vinter- Strömsund hade femkamp om vem som skulle bli herre på täp-
halvåret. Att kunskapen om hantverk är stor i kommunen kan pan. Femkampen bestod av både stövelkastning, säcklöpning
du se när du besöker logen där slöjdmässan huserar. Som mm. Utgången av kampen delges inte men som alltid blir det
vanligt är det många besökare under perioden den är öppen. ett vinnande lag.

Slöjdmässan och Bio-Nisseutställningen inledde sommaren. När det gäller Strömskvällama är det sista året som Hembygds-
Ströms Folkbibliotek firade 103 år under 2008. Hembygds- föreningen arrangerat dessa. Publiken svek och förlusten blev
gården visade en utställning om hur utvecklingen av bibliotek för stor för att det skall våga satsas på dansnöjen i fortsätt-
och bokläsning skett under århundradet i Strömsund. ningen.

Underjuli månad hade Ströms församling, Pingstkyrkan, EFS Nu har vi hamnat in i augusti och hösten börjar sakta ge sig till
och Frälsningsarmén vid ett flertal tillfällen Stugmöte på känna inte med kyla utan med att kvällama blir lite mörkare.
Hembygdsgården. Den 3 augusti var det Hembygdsgårdens dag, och besökare

som ville fira med oss ck möjligheten att äta kjesfil och stut.
Senare under månaden startade Dundermarknaden med IFK Senare under dagen så blev det 50-tals nostalgi, ett musika-
som arrangör. IFK har sedan 1980 talet anangerat evenemanget liskt kåseri av Hildegun Forslund och Bjöm Scharin. Ett 20-tal
vid Hembygdsgården. Under dessa dagar är det väldigt mycket personer hade kommit för att lyssna.
folk som är i farten både semesterfirare, hemvändare, trogna
knallar och så naturligtvis invånama i Strömsunds kommun. Andra aktiviteter:
Många artister kommer till Strömsund under dessa dagar och Skolavslutningama med tillhörande kameval avslutas alltid
får ta del av Hembygdsgårdens kulturskatter och vår vackra vid Hembygdsgården där sedan Lions och COOP står för för-
bygd. täring, ett uppskattat inslag i verksamheten.

Skoloma använder itigt Hembygdsgården för sina aktivite-
14 juli till 27 juli var det en utställning om folktron hos våra ter och framförallt förskoloma gör besök där bamen får
förfäder. guidning av Hembygdsgårdens anställda.
Arrangemanget har skett i samarbete med Vuxenskolan. Ut-
ställningen presenterade folktrons väsen genom illustratio- Bröllop, födelsedagsfester, klassträffar och en del annat har
ner, faktatexter och upptecknade sägner. Utställningen blev också förekommit under sommaren.
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Medlemsantalet Något som Hembygdsföreningen och dess personal skall

Är idag drygt 450. det innebär att vi får fortsätta värva flera känna sig stolta över är att de under år 2007 erhöll lokala

medlemmar till föreningen. Handikapprådets tillgänglighetspris.

Strömsboken Baksmgan
Årsboken för 2009 behandlar åren 'gm _] 962 och har rån titeln Uthymingen av bakstugan fortsätter att öka varje år och un-

Succékväuar å Hembv ds ården VI Och läds der 2008 var den uthyrd i 285 dagar. Dessutom används den

Skrikommitzên har arbâtatgmycket bra under året lšed stöd av föreningen i Samband med arrangemang och av skøloma'

av Britta och Roffe. för att boken skall bli lika innehållsrik som Årsmötet

lidigaff- Årsmöte: hölls den 3 april zoos på Folkets Hus. slröms
Hembygdsförenings diplom för förtjänstfull hembygdsvård-

BYESNÜW ande verksamhet tilldelas Bruno Svensson. Egon Forsberg
Arbeten med nya trätak på Timmerkojan och Rökbastun har och jörgen 0|ofS5on_

påbörjats och kommer att färdigställas under sommaren. Ett
rum för kläder och Strömsböcker har byggts inne i Museet. Föreningen bedriver en omfattande verksamhet och allt får

Under våren har alla föremål som fanns i Jämvägsmagasinet inte plats i denna verksamhetsberättelse. Att föreningen kla-
yttats till olika förråd på Hembygdsgården. rar av detta så att såväl lokalbefolkningen som tillfälliga besö-

kare kan få njuta av den flna miljö som hembygdsgården bju-
Ytterområdet der på beror på alla goda medhjälpare. sponsorer och medlem-

Asfaltering påbörjades av gångvägar för att göra området mera mar. Därför riktar vi ett STORT TACK TILLALLA. ingen nämnd

handikappvänligt än tidigare. Arbetet kunde genomföras där- och ingen glömd.
för att Hembygdsfóreningen fick bygdemedel. Nya dansbanan

har fått träpanel inomhus. Styrelsen för Ströms Hembygdsförening

1
l -...F ._

I . . O -3

, . ., “I

Klass 2 Ramselevägen läsåret I 946-47

Övre radenfr.v. Åke Mattsson, N.N, AstridJönsson. Siv Oloßson, Rose-Marie Eriksson, Britta Thuredottet: Ulla Myrén, Eivor
Blomqvist, Ingrid Olsson och Berit Ringbert.
Mitten radenfr. v. Ragnar Fahlén. Jan Erik Eliasson, Karl-Erik Mårtensson. Kerstin Olofsson. Ida Lögdberg (Lärare), kanja

Brorsdotter: Elisabet Österberg. Karin Mattsson. Inga Jönsson och Rose-Marie Olofsson.

Sittande fnv. Yvonne Carlsson. Britta Eriksson. Bernt Olausson. Ivan Örjebo och Ingrid Berglund.
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Styrelser och kommittéer
från och med årsmötet 2009

SIYREISE lß'l'I'l-]llKOMNl]TI'É 'I'EXTlU(OlVlMl'ITÉ KONTAKTPERSONER
Christer Birgersson, ordf. Rolf Waldemarsson. sk lngrid Jonsson. sk Bonäset: Birger Edelswärd
Sten Sundquist, v. ordf. Sven-Ivar Lindfors Ingrid Wiik Bredkälen: Margit Johansson
Urban Olofsson, kassör Gertrud Sundin Elin Andersson Gärdnäs: Gertrud Blomberg
lnga-Maj Persson. sekr. Margit Lindfors SI :F [Fn :H U mn» Hillsand: Gunnar Larshow
Sven-lvar Lindfors Berit Waldemarsson St S d . k Lidsjöberg: Gertrud Blomberg
RolfWaldemarsson  0Mw-I1É Ke: Eu." qu: ' S Lövberga: Sven-Erik Malmberg
Cais Jonsson Rolfwalnemarsson sk Rgnaldnfäånvaldsson Renån: MajLis Zakrisson
Jan-Enk Löfvenberg HanS_Eñk Dahlgren N.|s OI fMån Risselåsz Sven Jönsson
Lal:skE<Tl;n. ers. Jörgen Olofsson Kërs-tin°Måne:sll:sr?n Stamsele: Märta Bergström
Sa a e_|ne. ers. Gumna Backnmd Grindef-om . . . Strand: Gertrud Sundin

_ . ' H d E k _ d _ .. --Inga-Bntt N|lsson. ers. Maria Rickardsson e vlg n S50" a 'l Sodra Ohn: Inger Svanberg
Leif Mattsson, ers. Sigurd Zakrisson REVISÛRER Tullingsås: Helvig Näslund

- BfU"° SV°“55°" Vå dalen' Ulla JohnssonM Am <1 .. 2 - AMÜlÉR ane sm t Egon Forsberg A|gna|1en¿ Eva|d Enevåg
Ame Rosenberg BYGGNAlBKOMMlTI'E Kurt Ericsson. ers. Ä5nnäs¿ Monica Espvan
Sten Sundqvist Vilande t.v. Byggnadsärenden VALBEREDNING Önn¿ Bo Danielsson
Gunnar Grahnström hänskjutes till styrelsens au. 5n,,e|Sen Öjann Göran Kansson

l

l

Familjen Märe! och Jens Roos
Fr.v Märta. Anna, John, Valdemar: Alice, Märe! Mårrensdotrer och Jens Roos.
Bilden är tagen i slutet av 1890-talet, när skräddarmästare Jens Roos medfamilj under en tid bodde i "sal 'n " hos sin svåger
Mårten Mårtensson (nuvarande Näsvägen I4). Anledningen till att de bodde där var al! de under tiden byggde sitt eget hus
på andra sidan vägen.
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Ekonomisk redovisning 2008

Resultaträkning Balansräkning

Intäkter Tillgångar
Strömsboken 128 297,00 Anläggningstillgångar
Övrig försäljning 12 252,00 Fastighetema 2:24, 2:32 160 500,00

Lotterier 19973,50 Nya bakstugan 68 179,00

Slöjdmässa 50 226,21 Bustuga 52 014,00

Entréavgiñer 8 797,00 Inventarier 73 800,00

Medlemsavgier 56 300,00 - avskrivning inventarier -73 800,00

Temaveckor 37 220,00 Svaningens bevarande 1999-2005 562 353,00

Reklamplats 168 000,00 - avskrivning Svaningen -250 000,00

Hyresintäkter 85 385,00 BM 218 Baklastare 40 000,00

Minnesfond 24 885,00 - avskrivning baklastare 40 000,00

Gåvor 6 158,00 Kiosker 74314,00

Kommunala bidrag 45 000,00 - avskrivning kiosker -74 3 14,00

Merkosmadsbidrag 8 550,00 Summa anläggningstillgångar 593 046,00

Bygdeavgismedel 100 000,00 Omsättningstillgångar
Vinst vid avyttring byggnad 102 500,11) Boklager 20 000,00

Summa rörelseintäkter 844 993,35 Samlingar 25 000,00

Bidrag till arbetskra 917 599,00 Skattefordran 28 154,00

Ränteintäkter 92,00 Upplupna lönebidrag 49 737,00

1 762 684,71 Gamlins fond 15 238,54

Putte Lundholms fond 13 868,19

Kostnader Kassa, bank, postgiro 205 132,82

Strömsboken tryckning 55 942,00 Summa omsättningstillgångar 357 130,55

Inköp Café Tomten 325,00

Mötesplats Hempan 619,00 Summa tillgångar 950 176,55

Lotterier, varor 15 854,50

Temaveckor 20 232,00

Reklamplats, reklam o pr 34 757,00 Skulder och eget kapital
Elavgier, olja 92 31 1,00 Eget kapital
Förbrukn.mtrl, -inventarier 36 170,50 Ingående kapital 1/1 901 749,62

Rep. och underhåll 234664,00 Årets vinst 12 756,93

Övriga lokalkostnader 17 1 12,00 Summa eget kapital 914 506,55

Traktorkostnader 16953,00 Skulder
Kontor, tele, porto 34 519,73 Övriga skulder 8 724,00

Försäkringspremier 13 352,00 Upplupna kostnader 26 946,00
Föreningsavgiñer 7 960,00 Summa skulder 35 670,00
Främmande tjänster övrigt 1 1 436,50

Övriga kostnader 35 389,50 Summa eget kapital och skulder 950 176,55

Summa rörelsekostnader 627 597,73

Löner och personalkostnader 1 072 210,50

Räntekostnader 1 19,55

Summa kostnader 1699927,78

Avskrivningar 50000,00
1 749 927,78

Årets vinst 12 756,93

1 762 684,71
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sTRöMs HEMBYGDSFÖRENING
som bildades år 1906, är en av länets äldsta sammanslutningar för främjande av kultur och hembygdsvård. Fören-
ingen arbetade till en början utan fast förankring till en hembygdsgård, men 1932 yttades Ströms sockenskrivar-
stuga till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlingsplats. Sedan 1957 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; kanske dokumenterar man med hjälp av bandspelare och
kamera händelser i dagens samhälle. Både dessa aktiviteter ingår i hembygdsföreningens arbete och dess målsätt-
ning att hjälpa strömsboma att förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Hembygdsförening och Ströms Hembygdsförenings Hembygdsfond!
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Stöd genom medlemskap din hembygdsförening!

STRÖMS Hi-:MBYGDSFOND
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 byggnader. Kontakta oss för upplysningar om Ströms

Ströms Hembygdsförening
Hembygdsgården 1003

833 35 STRÖMSUND
Telefon 0670-61 12 32, Postgiro 2 43 30-3

Brommatryck & Brolins AB. Stockholm 2008



Ett stort tack till följande löretag, som stöttat Ströms Hembygdsförening 2009

Abrahamsson Bygg AB, Hammerdal Granngården, Strömsund
Aärs Nytt Norr, Strömsund Gärdin & Persson, Strömsund
Agneta Mäklare, Östersund Haglunds Skog, Strömsund
ALAJKE- på djupet, Lillviken Hagström deSign, Hammerdal
Allberg Fastighetstönnedling, Östersund Hallvikens Radio & TV- Service, Strömsund
Anderssons Åkeri, Gäddede Hammerdals Betonggiuteri,
Ames El, Strömsund Hammerdals Trakskola,
ASP Mekaniska, Strömsund Hammerdals Åkeri,
Autoverkstaden, Strömsund Handelsbanken, Strömsund
Backlunds Byggtjänst, Strömsund Havsnäs Skogstransporter, Havsnäs

Begravningsbyrån, Kerstin Engkvist, Hoting Hedmans Delikatesser, Strömsund

Beppemuseet, Strömsund HeLa Redovisningen, Strömsund
Bilbolaget, Strömsund Helens Kläder, Strömsund
Bilhuset, Strömsund Henrikssons Fastighetsbyrå, Hoting
Bjöm Byggare, Strömsund Holgerssons Plåt, Gäddede

Bjömeruds Gärdsgårdar, Strömsund Hotell Nordica, Strömsund
BK Trä, Bredkälen Hydrauliken, Strömsund

Bo Ottosson Fastighet, Strömsund Hårslingan, Strömsund

Bo Ottosson Åkeri, Strömsund Häggströms Mekaniska, Strömsund

Bomiljö, Strömsund ICA Gränsbua, Gäddede

Br. Sjöbom Motorsport, Strömsund ICA Nära Solbacken, Strömsund

Bussgods Jämtland-Härjedalen, Östersund ICA Simonsons Handelsbod, Strömsund

Bygg-Jonas, Strand Industrifastigheter i Strömsund

Byggtjänst i Hoting Jan Backlunds Vapenhandel, Strömsund

Bågling Konsthantverk, Hammerdal IB Våfan, Strömsund

Café Saga, Strömsund J M Service Ringvattnet, Strömsund
Carinas Hårvård, Strömsund Jemt Invest, Strömsund
Centerpartiets Kommunkrets, Strömsund jo jo! Presentbod, Strömsund
Chicken & Kalkon, lnviken Jordemors Keramik, Strömsund
Christer Olofsson, Massageterapeut, Strömsund JPS Schenker, Strömsund

Classes Maskintranspon, Strömsund Jämtlands Skorstensprodukter, Ringvattnet

Coop Konsum, Strömsund Jämtlands Turmbrödsbageri,Hammerdal

Comer Foodhouse, Strömsund Jämtlands Vänne, Strömsund

DHL Nonnans Transport, Strömsund Järlebrants Plåt & Svets, Strömsund

Dina Försäkringar, Backe Kaons Mekaniska, Strömsund

Direct Försäkringsmäklama, Strömsund Kalles Tunnbröd, Rossön

DjurDoktom, Strömsund Kemy Ekonomi & Redovisning, Strömsund
Dunderfoten, Strömsund Klintje AB, Strömsund
Ebbesson Skogstransport, Strömsund K.S. Städservice, Strömsund
Edelsvärds Åkeri & Gräv, Lövberga Korsta Fastigheter, Hammerdal
Edsele Såg, Edsele Kreativ Media, Strömsund
EFPE Byggservice, Strömsund Kreativ Reklam, Strömsund

Ekonomi Boden, Hammerdal La Marée, Strömsund
Ekorrit, Strömsund Lastbilcentralen Hoting
El-Pira, Strömsund Lek & Papper, Strömsund

Elektra El, Strömsund Leon Berglund Åkeri, Strömsund
Elvemm Åkeri, Strömsund Lilla Butiken, Strömsund
Enevågs Skogs Entreprenad, Ãlghallen Lilla Krogen, Strömsund

Engcon Holding, Strömsund Lillvikens Turridning, Lillviken
Engströms Buss, Strömsund Lions Club, Strömsund
Evald Perssons Åkeri, Strömsund LRF- Konsult, Strömsund
Fjällveterinären, Strömsund Länsförsäkringar Jämtland, Strömsund
Folkes Bil, Strömsund Lösvirkeshus, Strömsund
Folkpartiet/ Liberalema, Strömsund Maskin & Motor, Strömsund

Folksam Sak Ekonomi, Gävle Maskinkonsulten, Strömsund
Fridells Glas, Strömsund Micky's Pizzeria & Jämvägsrestaurang, Strömsund

Frostviksfjäll Turistlörening, Gäddede Mitt Jämtlab, Strömsund

GELAB, Gäddede MK SME Service, Strömsund

Grand Hotell, Strömsund Moderatema Jämtlands län



Motor & Marintjänst, Strömsund Strömsund & Co
Murås bruk, Strömsund Strömsunds Hyresbostäder
Mähler & Söner, Rossön Strömsunds Hälsokost
Nilssons Måleri & Kakel, Strömsund Strömsunds kommun
Norberg Svets & Smide, Strömsund Strömsunds Optik
Nordgårdsstallet, Alavattnet Strömsunds Skog & Transport
Nordplåt Carmen, Strömsund Strömsunds Sotningsdistrikt
Nordqvist Billackering, Strömsund Strömsunds Taxi & Bensin

Norrland Orkester, Strömsund Strömsunds Trakskola
Norrland & Co, Alnö Strömsunds Vit & Kemtvätt
Norrlands Chiropraktik, Strömsund Strömsunds VVS
Norrlands Trähus, Hammerdal Strömsundshälsan
Norrskog Skogsägama, Strömsund Stubben AB, Lillviken
Nyholms Lack & Bläster, Strömsund Styreg, Strömsund
Nyströms Kakelaär, Östersund Stålteknik i Strömsund
Nyströms Plåtslageri, Strömsund Svanbergs Däck & Fälg, Strömsund
Näsströms Åkeri, Lövberga Svenska Kyrkan, Strömsund
NWP Sikås, Hammerdal Svetz, Strömsund
OKQ8 Snömsund Svevia, Strömsund
Ollanders Vulkverkstad, Strömsund Södertälje Sjö & Mark Anläggning
Ottossons Åkeri, Strömsund Tandläkare Hetta, Pentti & Lena, Strömsund
PAAB, Östersund Tandläkare Monica Andersson-Falk, Strömsund

PEAB Asfalt, Förslöv Taxi Lillviken
P. Högström Heavy Equipment, Hammerdal Team Fritid, Östersund

P.N. TEK, Tullingsäs Team Sportia, Strömsund

P.W. Berglund Åkeri, Strömsund Timbear, Strömsund
Perssons Persienner & Markiser, Strömsund Timrå Entreprenad AB
Pigg & Frisk, Strömsund Tinbak, Hammerdal
Prevent, Strömsund TK Service, Strömsund
Prolen TV- Kontor, Strömsund to be Technology, Hammerdal
Reaxcer, Östersund Toressons Plåtslageri, Strömsund
Riksbyggen, Stockholm Träbiten, Strömsund
Ringvattnets Gräv & Schakt Turbo Grisen, Strömsund
Ringvattnets Åkeri Turbo Tech Sweden, Strömsund
Rislunds Motor, Äspnäs UnlimitedAB, Hoting
Roggans Blues, Strömsund Vattudalens Bygg, Strömsund
RS Motor, Ringvattnet Vattudalens Båtklubb, Strömsund
Rudälls Åkeri & Gräv, Strömsund Vattudalens Rör, Strömsund
Rättvis Demokrati, Strömsund ' Vattudalens Skog & Fritid, Strömsund
Salong Christina, Strömsund Wntervisa Hundsalong & Butik, Strömsund
Salong Luggen, Strömsund Visitkort. SE, Strömsund
Salong Virgo, Yxskakälen Vrvaropets Auktionsbyrå, Hammerdal
Sandå Måleri, Östersund Vänster Partiet, Strömsund
SCF Betongelement, Strömsund Wiks Möbler, Hammerdal
Sicka Torpet, Strömsund Wikströms Måleriservice, Strömsund

Sjougdas .lakt & Fiskecamp, lnviken Workshop, Strömsund

Skocentralen, Strömsund Yvonnes Hemtextil, Strömsund

Skogsbrynets Tunnbröd, Strömsund Ågevalls Guld & Ur, Strömsund
Socialdemokratema, Strömsund Ågrens Mekaniska, Strömsund
SollentunaHälsan FamiljeMedicin, Sollentuna Åke Berglunds Åkeri, Strömsund
Spannfors, Strömsund Ãngsgatans Bilservice, Strömsund
Sportringen, Strömsund Ö-Bua, Strömsund
Stabil Stängsel i Sikås, Hammerdal Öhns Snickeri, Strömsund
Stomäsuddens VA Öhrlings Pricewaterhouse, Stockholm
Strandbergets Skog, Strand Östergren Sten & Betongslip, Strömstmd
Strömsborgs Bil & Däck, Strömsund Östra Blomstergården, Yxskakälen
Strömsunds Begravningsbyrå Öviks Marina, Bonässund Ö-vik
Strömsunds Bilbärgning, Lövberga
Strömsunds Bildemontering
Strömsunds Blomsterhandel
Strömsunds Cigarrafiär
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