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Mot ljusare tider
1945 - 1946
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Nutåu. vtm nanm zt aatsmmn gu nam .ts

IFK Strömsund Bil voltar utanför Strörnsund

Hedvig Eriksson. förord 6 hallerårsmöte Ettårig pojke nära att drunkna
skaneunænaget min-ttw Bjorn uarjm Äspnrs

Fotunangaar |944 1

Brand i kolupplag Flottrtingen har börjat 2 Ordet frin ang. kyrkoherdeval Ir
Skolskjutsarna Cirkus Rolando i Strömsund Gymnastiken i Strömsund

Vigslar

Äspnls SDUK 8 Gunnar Berg kyrkoherde 37

överfatliuvbaga spritutsttantrning etlerej Z! sutsrnoclmtanas bildar BD-

Födelsedagar Vatlenfrlgan i Ulriksfors förening
En storskare i Stamsele Äntligen bananer!

Stiftsnytt 9 Stig Landeröverlärare
Brandkåren länspumpar 20) vedhuggare sökes 24

Backtlvling i Ström Bärslrkaginz Konsertsuece i Strömsund 38

l-lernvämsfest i Alanis Idrottspojkar t'lyttar

l-lästllgare sparkad l0 Höjd skatt i Strömsund och Alanäs

Släktnamn Realexanten l945 B
DM på skidor Köpmannaföreningen Donation av Britta Lisa Svensson 39

klagarpå SJ Cementvarufabriken gårbra

Kytkvaktrn. Erik ll Dans på Udden Musikförmedlingen flyttar hit
Emanuel Eriksson död
Storbrand i Strömsund Skolavslutning i Ström ä Tunnbrödsbageriet i Risselas 4)
Lars Theodor ”still going strong” Norgehjälpen Trängsel i skolan i Strömsund

Dödsolycka Ulriksforsfabriken stoppar

Konsum öppnar i Alanlls l2
Ljusi Ulriksfors Provinsialläk. Bellander flyttar 27 Röda Korsfest i St-aningen -ll
Hyllningar De sista inkallade lämnar Gustaf Adolfs dito i Strömsund

Strömsund Gamla alderdomshemmet fömyat

Nytt släktnamn l3 Friidrottssäsongen har inletu-.

Nytt företag i Strömsund Snökaos i norra Jämtland Q
Byggnadsplaner debatteras Ströms Trllörädling i nya lokaler 28 Lawntennisklubben festar

ikornmunalfullnlktige Vigslrr Musikunderhållning i Strand

Sullitfabriken återstanar

Fältskjutning l4 Stort husbygge sätts iging Ströms lottakår l0 är -0
Stormskador Ny kommunalkßsör
l-lembränning Bragd i Alanäset B Levi Ohlssons skofabrik hit

Brandtillbud för postbuss l-ledenvind-Eriksson hos lamtamot
Lärare piskade barn IS Födelsedagar
Ny konsumchel' Arncoffs aflllr moderniserad 44

Tröndelagshjälpen Elförsörjningen förbättras Il Ungdontssamkväm i Strömsund

Brita Svanheim lärnnar Svaningen Elektrisk ringrting i kyrkan

l-läst klarade lokkollision l6 Kockor anställs lulskyltning med levande musik

Samlingslokaler behövs Debatt om fria skolmaten

l2 byarelektrieras Barnens Dag i Strömsund Ill
Brev från Alanäset Pastor Nils Wigren flyttar 6

trrgsmiplstnru tr Nofgerestißfeatnten uvtia bvggvarmrntm
Skofabrik till Strömsund Bensinpriset 43 öre

Lösa hundar avlivas Strand får poststation 32 SLU-möte i Tullingsk
llantverkslöreningen 25 år

Angaren vrfgo satubjuus ta Guwnrsgens snutt ttøpman Uno Månen du -ts

Kyrkoherde G. Löfvenmark död .lulotta i fasadbelysning

Födde Barnens Dagsrandet 33

OlofPalmqvist. Strömsund 80 år Sigurd Sunding 50 är 47

Sockenstugan blir pensionärshern I9 Lantbrevbäraren Per Andersson. Hantverkslöreningen medaljerar

Drunkningstillbud Svaningen. 60 är Folkmängden i Ström och Alanäs

Dyrare fattigvird Fyraårig pojke räddad ur isvak

lnbron i Kärmlset 34

Folkpartiet Z) Stenåldersboplatser funna lshoekeybanan flrdig 48

Terränglöpning ldrortstävlingar i l-lavsnäs Flitiga kyrkobesökare

lägm. Brun slutar Duktiga idrottare i Ström 35 Fest i skolan i Svaningen
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Orgelfabrikör .l. Eriksson 80år 48 2 x Asbrandt i tenöngen ü Födelsedagar 76

Ändring av vägskylt Kommunalvalet i Alanlts
Alle man till pumparna! 4) Tro strömsundskockar
BB-avdelning till sjukstugan Flott postbuss i Strömsund 63
Ftlrjanaterillaute Ny pfu i Anm snnesnntnang i stram 11

Koja i Alavatuiet eldltlrjad Realexlnen Olyckor i skogen
lFKsökermotstandareinomlllnet

Strömsunds SDUK S) Tegelindustri i Bonlset igen 64 Orienteraren som kom bort
I-l. Weijdegard skolllkare Vipls
stram uyftwfuuu
mn namn i Guam?

Fil. mag. Ebba Larsson. Strömsund Födelsedagar 78

Ströms lottakár bäst i länet
l-lela midsonanlprograrrlnet 66 Flltskjutning i Sikås

Bygdegårdsförening i I-lavsnls SI Annonser
SM-revyn ”Opp och Hoppa" Fiolbyggaren l-lans Strömstedt 79

Junior SM i Vallbergsbacken Hamrnerdalsflrjan gick till botten Ö Kyrkoherde Ame Arbman död
Mia Wallin fick guldmedalj l0.(lXl kronor brann upp

Ungdomsskidtlvling 52 Tullingsls vann “Flata runt' Kyrkofullnlktigevalet
Insamling till Finland
IFK:s ishockeylag

wgstu

Farmassakeri Klrmlset 67 Postverket köper l~liIlsandslinjen
Attmtgmmgud i om ar

Strömsunds arbetarkommun 53 Ulrik Nilsson 60år Tragedi i Klövsjön
Skid DM lbrSSU:are
80-åring sllckte elden

Mlllgl söker pass

Telefonnlltet byggs ut Ojatenbliröjarn 8l
Modem ambulans till Strömsund Slnkning av eltaxorna

Gravkapellet lörskönas 8 Predikoturer
Platslagarmlstare .l. Nyström S0 år 54 Konrmation
IFK spelar ishockey iTrondheim Lövberga betong l-landlanden Simon Nilsson död iQ
Skidtllvling i 'lïtxan
Misshandel inlör tinget

Vatten och avlopp behövs i Bred-
Ostransoneringen slut 69 gård
SSU-mbterskapi fri idrott Ulriksfors utebelysning klar

ABF-löreläsningar 56 Melodieri topp I946
Ny ishockeyseger
Fredde Olsson avliden

BaptistiötsamIingeniStrömsund 83

.Ilrntlandsmlsterskapidragspel 'll 35år
Lyse väster om Vattudalen Ny kommunalkassör Ulriksfors sultitfabrik såld
Skidstafett i Alanis Kretsmlsterskap i allmln idrott Katastrofartad sjukhusbrand

Levi Ohlssons skofabrik till
Strömkarlen jubilerar S6 Strömsund Strömsundstinget 84

OlolLöfström 60år
Skolbarnen plockar kott

Arbetskretsens luciafest
YngveGamlin skyltariStrömsund 7l Gratikationeri Ulriksfors

Tltljstenskvarnen till salu Osportslig hemrrnpublik på Ting-
valla Dödsolycka i Alavattnet Ü

Tralikvecka i Strömsund 57 Manga cyklister akte fast Sista skiftet i Ulrikslorsfabriken
l-lögerkvinnornas arsmöte Ström köper ny btandbil
Sista aprilsmlllande beivras Första llrlingsprovet i damfrisör- 72

yrket Beredskapsminne. .lensörjebo 5
Bfuumtmiuvbup sn Dystenso-tfsininnstanttktmsuøfn
Flltskytte i Alanls
Blåsorkester debuterar

berättar Bilder från beredskapen 8

Banarbetare svart kllmd TJ Olle Månsson i Tullingsas berättar 8)
Valborg i Strömsund 5) Födelsedagar
smmugtia i Amin Udbrevbttring i Egna hem Mormors sista llrd. Lars Rune <1)

Graninge bygger vag till Finnvattnet Ströms kyrka IN-arsjubilerar Larsson
Skolan i Sporrsjönls

Kyrkoherde Berg installeras 74 Bildsida 9l
Virgoskrotas dl Orienteringpl Nlsviken
Vattudalens Fackliga Centralorg. Kommunalvalet i Ström Verksamhetsberättelse 92

IFK Suömutndarsmöte
Skoltlvlingar i fri idrott 75 Styrelse och kommittéer 91

Kyrkoherde D.T. Sandell 6! Massdöd i betessjuka
Skyttegillets nya paviljong Flicka trampad av retade kor Ekonomi %
Fmuusgiiu i kyrkan
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I serien

Tïdsbilderfrån ett svunnet Ström
har tidigare utkommit:

ETTSAMHÄLLE VÄXER HIAM EN ANNAN VÄRLD
llß-ISID A666: 1913 1929-1931 Am: 1989

GRUNDSTENENTILL.|ÄM'|1.ANDS ARBETSKONFIJICIERNASÅR
ANDRASTAD
I)-l8¶)
l8¶)-18%
ISW-l¶5

1931-1932 A666: 1990

An-6611 1916-11

Anm 1918 DENs'ro1zA1<RAsc1t1a~1
A666: 1919 1932-1933 Anttmtt 1991

STRÖMSUNDSTIDNING FÖRÃNDRINGENSVINDAR
NDS-I¶B A666: 1980 19331934 Am: 1992

.IÄRNVÄGEN KOMMER! MOT BÄTTRETIDER
NB-|9l| Aß661=1981 1934-1935 A666: 1993

STATIONSSAMHÄLLET SVENSK MÃSTARE
I9ll-I9l3

NYATIDER
l9l3-l9|$

Anm 1982 19331936 Am: 1994

oLYM1>1A1>1:-:NSAR

A666: 1983 19361931 Amina 1993

UNDER l:A VÃRLDSKRIGEI' PER ALBINTORPBNISTID
l9I5-I9I8 A666: 1984 1931 A666: 1996

FREDCK1-IHIAMSTEG LUGNETIÜRESTORMEN
l9l8-l92I

Et-'rHu<R1GsAR
1921-1924

Aß1>61=198s 1938 A186-3111991

vARaE1ua13s1<A1>Ä1moo
Aßtu 1986 19391940 Am: 1998

DETGLADA 20-TALEI' IKRIGETSSKUGGA
l924-l9Z7

MODERNATIDER
l927-l929

A666: 1981 1941-1942 Af31»1=1999

13E1tE13s1<A1>sAR1msvA1tDAG

A666: 1988 19431944 Aß661=2o11o
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Mot ljusare tider

En titt i backspegeln mot åren l94S-46 visar en dramatisk höjdkurva i Ström. Den
börjar och slutar nere i botten med brandkatastrofer i samhället. Däremellan korn-
mer höjdpunkter rned lättnad. jubel. fest. glada förhoppningar. framtidstro.

Den lörsta storbranden var när Ströms kommunalhus lades i aska. två familjer blev
husvilla. och kommunallörvaltningen. arbetsförmedlingen. läkarmottagningen och
kristidsnämnden hamnade i kaos. Men vad var van lilla kaos jämfört med vad som

rådde ute i Europa? Vi hörde i radion och läste i tidningen om judeföriljelser. om
ett ödelagt Warszawa. om hungerkravaller i Berlin. Och vi oroade oss lör och led
med vara grannar i Norge och Finland.

En gnista av hopp tändes likväl när krigsnyhetema fram på vårvintern l94S talade om
en vändning i kriget. Och .sä korn dä den där majdagen. Fred i Europa! Vilket jubel!
Och någon dag senare var freden denitiv även i Norge. och vår lycka var fullständig.

I Suömsund förändrades samhällsbilden när alla militärer hemlörlovades. nagot
som måhända gntmlade lyckan lite lör en del strömsundsflickor. Men snart fick
festglädjen råda igen. Bamens Dag anno l945 blev den verkliga höjdpunkten bade i
fråga om arrangemang och publiktillströmning.

Mänadema gick. gränserna öppnades. Vi sjöng: "Nu har det kommit en bal med bana-

ner”. 6-äringar lick se sitt livs första apelsin. kaffet blev fritt. klädransoneringen
upphävdes. Bensin fanns att köpa lör 43 öre litem. och landsliskal Hallberg kunde
utfärda ett 80-tal pass pä kort tid. Småindustrin i Ström hyste framtidsuo. Här växte

de upp: bövberga betong. .IG-bageriet i Risseläs. cementvarufabriken i Strömsund.
Lewi Ohlssons skomakeri . Ströms träförädling m. ll.

Nä. men den andra brandkatastrofen dä? lo. .strax Rire jul I946 brann Strömsunds
sanatorium ner till grunden. De 32 tbc -patienterna räddades undan eldltavet ut i snön

i den 20-gradiga kylan för vidare befordran till Hede sanatorium.

Men vi ska inte sluta tillbakablicken i katastrof: Ulriksfors lick sitt väglyse och
byarna väster om Vattudalen blev elektrilierade. Visst vandrade vi mot ljusare tider.

Hedvig Eriksson 



I-'olltmln||rh|pp|ller l Ström \'id àrers början: 3.570 3. l9I kvinnor. vid årets början: I .G38 och 824 kvin-
sza 6.761. Fodda: I-I-l. Döda:-12 män och 25 kvinnor. lïtyttade: nor. sza L862. Födda: IS män och IS kvinnor. lnfl)1tade:2l man

l-l7 män och 222 kvinnor. lnflyttade 299 lngångna äktenskap: och 39 kvinnor. Döda: I6 män och 6 kvinnor.
52. upplosta 23. Utflvttade: 32 män och S0 kvinnor.

Folkmängd vid årets slut: .'l.63l män och 3. I 37 kvinnor. Folkmängd vid årets slut: l.026 män och 822 kvinnor. s:a

-.za 6.768. Ökning 7. I.8-lll. .\linskning l-l. lngangna äktenskap: l-l. upplosta: 9
.-\ldsta invånare änkan Kerstin Rosenberg. Ohn. fodd Aldsta invånare änkan Lucia Mickelsson. Rings-attnet. fodd

23 juni Ill-87. Strömsund. den 26 mars IXS-l.

Vt- mer hwt Öhn

Hyllnlnpr Bnridlkoltrpplag
Pâ ns-årsdagen avtackades den vid årsskiftet pensionerade Brand uppstod vid '-24-tiden fredagsnatten i ett kolupplag
kyrkvaktmästaten Erik Enunuel Eriksson. Strömsund. Ksfkora- tillhörigt L'lriksfors Sult A.-B. Vid branden. som troligen
det samlades efter gudstjänstens slut framme i koret och kom- orsakats av dåligt släckta kol. tkolen ligga i ugnama cirka 3

minister Gunnar Sällvin höll ett tal för den avgående dygn innan de tömmas i papperssäckarl lïlrstördes väggar
kvrkvaktmästarenoch överlämnadeentallrik medStrt“lms k)1ka och tak i upplaget samt c:a lll) hl bilkol. Elden slacktes av

i gras-yr och tackade for det lrtjänstfulla arbete som Eriksson bolagets egna arbetare. Skadorna beräknas till c:a l.t)tlt) kr. Det
utfört. Han hälsade även den nye kyrkvaktmästaren herr Per var olïwsäkrat.
Hoof välkommen och överlämnade till honom kyrknyckeln.

STRÖMSUNDW 2" N45 I f.d. Ptllmqvists gård lbßom prästgården!
Pa nyàrsdagen avled ßbanga ankefni Gunilla Berg. Strom- öwmß f,_,,_m_ den '01-an ”_55

*""d- Gam- och Hemstickningsaflren
l en ålder av 2 I är har Hilding Broström. Ringvattnet. avltdtt. (hl Rebecka sm-km Garn & Hcm,|¿,j¿w“~¿n_

Näfmß' äm '“°Ü°' “Eb *F *k“"- Gamla och nya kunder hälsas välkomna
Jmügudn Vordsamt Selma Persson tel. 292

I Ströms ras-ka Il ' vrdlästes ' sonda en stoften efter Al- .
s ar Muntgher. Sítïanld. Strisnisttfiid ochgfru Brita .\loberg. °s|“_*“u_ß.'fm. _ _. ._ 9" 'Nå
L.“_ik\|.0“ omciam |_. gjöhcrg Summum Stroms skoldistnkt har av skolmerst) relsen hes iljats statshi-

“ ' ' " ' ' drag till skolskjutsar hela innevarande läsår medelst bil från
I-Rik Öhn till Strömsunds folkskola och åter. ()m sa erfordras får

En .son skjutsningen utlïlras med dubblerade turer.

Gunvor och Valter Hedlund “ah
'ÉW $*"'*'*I“*' Htmuetsans.-om Yngve cum: tsunami. vitts-tmina. och rm.
5"“"““"*' 4"' "1='"““" '*"-2 ten stam Elisabet Rosen. un-ts-:ga ~ agaes på tfemmuagen i

Apelslner väntas till länet. Stroms kyrka. Vigselinatiare var komminister Gunnar Sallvin.
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.larurumtng ömrottutnutwiint t lamm
l Ströms gravkapell jordtästes på söndagen stoften efter fru litt obehagligt intermeuo inträffade i torsdags vid Lovberga
Johanna Jonsson. född Karlsdotter. Näsviken. Strömsund. och järnvägsstation. där banarbetaren Herman Nilsson blev

Per Evert Karlsson. Hillsand. Ofliciant var pastor E. Sjöberg. overfallen av en arbetskamrat och skadad. så pass allvarligt
Strömsund. att han maste uppsöka läkare.

Händelsen utspelades .strax efter arbetstidens slut. Nils-
son skulle bege sig ltem. då en arbetskamrat kom framrusande

Norskaf l 1ïllrtdeln||ert . Omfattande och skrek: "Nu skall du allt få din dj--l"! samt slet bort ett stort

notslralllrbltdlnrttiln. stycke av Nilssons överrock. Innan X. hunnit värja sig fick
han som påbröd en s.k. dansk skalle så att ena ögonbrynet

'_-Ndmhw. fläktes upp. Som en följd av en olyckshändelse lör några år

att ar rs-ttcr pa taraag ariterra Brita Nnfutariu. tttav-sarta. *°“*'“ “äf °“""°'“*' N-°"°“'“'1“¥“-“""*_°' '““'ä“*“*'°“ *“
S“_öm\u"d_ stöten. Nilsson är känd som en lugn och frtdsam person.

70 år fyller på måndag Anders Bäckström. Hillsand. Jubilaren

är mad ' swmclc men “Wade nu Hmsand mr” andan l-lfterspelet till julslagsmålet i Östra Havsnäs ser ut att bli
Söår fyller Bengt Leding. Älghallen. Strömsund. omfattande. Statspolisen har haft ett styvt arbete med att fa

. . . _ någon rätsida på anledningama till bråket. Befolkningen pä

mhz fm “Ma wkhmd' man ml Le puüwm' trakten vill nämligen inte säga många ord om saken - av rädsla

för repressalier.

I-lyllnlrtgnr Under utredningsarhetet har det emellertid framkommit. att

Fröken Elise Svensson. Strömsund. blev i anledning av sin 75- det i pingsthelgen i fjol varit en batalj i stil med julslagsmalet.

årsdag livligt hyllad. När fru Karin Sällvin i samband med Vita men att man tidigare inte vågat knysta om den saken. Samtidigt

Bandets hyllning av jubilaren och föreningens sekreterare har man också kommit underfund om att olaglig sprit s arit i

under drygt Jtlårerinradeom "tant Elises" hembygdsgäming farten och att kanske denna på sitt sätt varit orsaken till de

gav hon uttryck för många samhälls- och sockenbors tack för våldsamma uppgörelsema.
ett oegennyttigt arbete. Vtta Bandets ordförande. fröken Karin På sjukstugan i Strömsund ligger ännu två av slagskämparna

Nilsson. överlämnade på föreningens vägnar en blomster- kvar. vilket alltså tyderpåattdefått ganska ordentliga blessvter

uppsats och senare fick jubilaren mottaga en subskriberad under handgemånget.

gåva. jämte hyllningsadress.
I-'lldelserhpr
80 år fyller på fredagen f.d. korpralen Per Back. Vågdalen.

Åspnssnutt rrutstltsn utrttsrnrs. tatrttami ar s-ttmitamiing ratt titsntcri. rasta t

hade på trettondagsafton ett talrikt besökt årsmöte. Årets Karlskoga.mettkom vidßårsålder till Rödöndärhanfostrades
styrelse utgörasav: John Enevåg. ordf..0lleGöransson. sekr.. upp. Sedermera tog han värvning vid Frösö läger och
och Hans Göransson. kassör. Till revisorer valdes Sigfrid avancerade till korpral. Sedan år IS96 är han bosatt i Ströms

Lundgren och Helge Jansson. Till Frihetsledare valdes Hulda socken. där han under många år bntkat ett torp.
Jansson och till studieledare Göran Eriksson. Programmet --- ~
upptog sång och utlottning av böcker samt frågesport. Bl.a.
höll fru H. Nordin ett trevligt anförande. Gunn Persson
deklamerade och J.M. Anderzon berättade om kursen för yngre
kommunalmän på Bommersvik

'Iï'åltlgpßrhållundenlÖstraHa\snls I7/I l'-HS

Wllhelmnott&Persoon
lllir-ledringdlnnn
-Tel. l37oeh87-

vattenoeltnnltlralltlltlltlttlrutlllrns
sttubbtocltoutnorpfttlltvlutlllrlvenala
slnpSvetsttlngaroeltRepuntlotnarbetert

I-Illerhllrvånprlser.

Per Back och hum Itusrru Karin
Illwßinrv

.'|';|,223. Rysnrttagilnl1ysltland.Grñttsenöversltrldespåtre
11Ilverlulngavtvåtttunnall'ot'. Fåtöljer. °|||\lSl5||l
SolIoroelt0ttumaner.0ntstopptitguv
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60 år fyller pa fredag .snickarrnastare O. Berg. Näsviken. Strömnrndtoghemflrnlenllnektrlnngeln
Strömsund Strömsund vann även tredje gången i hopptriangeln. nu rned

3l poäng före l-lammerdals IF. som hade l-l och Borgvattnets
IK. l3 poäng.

Individuellt segrade Nils Viklund. Borgvattnet. i

seniorklassen med tva hopp på 36.5 och 36.5 meter. medan

i ungdomsklassen Bo Mårtensson Strömsund. lade beslag pa

segern. De bästa resultaten blev.
Senior- och juniorklass:
I i Nils Viklund. Borgs-attnets IK. NL275

2! Ragnar Sundström. Hammerdals IF. l7.825

3) Staffan Tuveland. IFK Strömsund. l l.'lll)
Ungdomsklassen:
I l Bo Mårtensson. IFK Strömsund I-l.72$

2) K.R. Jonsson. Hammerdals IF. I ljl
3) Sven Blom. IFK Strömsund 9.750

I nom .strsnzu .s'rÅtt vtn om-:tt |

Den kolare frin Strömsunduralrten
Olle Berg fmmjiir sin rerkmul pd .Vü.n-ik;-n J. Sandqvist. som häromdagen föll ned i en kolmila och blev

svan bränd. och som sen ligger på lasarettet i Östersund. ser
75 Ål' fyllt! på löfdilg lanlbftlliarcfl Nils Slmolls.s0fl_._ Hlllsand. N au man sig maj nya [fån o|ychn_ Hm är \-isæigcn mycke'

Ü Û' f)'"ß'f På Mfdß ffökf Emm” Slöbcfß- Ålßlmnl- .svart bränd. men någon omedelbar fara för livet anses ej

S"Ü"“""d- föreligga. uppges från lasarettet.
85 år fyller pa fredagen f. dragonen P.F.. Eriksson.
Slfñlnsulld.
75 år fyller i dag kronoarrendator Per Olof Lundblom. 23" "H5
-|-u||i,,g,¿\_ Dtsponent Amaldor Åström avled på tisdagen efter en längre

so år ry-ner a dag ianitwkare Magnus Karlsson. Game. li<1“i°l=4°'“i°“å"1°f=“'°5åf-
Strömsund.

srtnsn :nn to-ts “'m""“'Fy1t . . .

r-'amfananae har airanrats mf en. piaarmnnen Ake Akerstear W' ' *°“"“3“ '"'“'“3*"“ '“" P* “'““°' '3 '““'
. . _" _ _ Följande resultat uppnåddes:

att fr.o.m. den I januari varakyrkoadjunkt tGär'dniLs. H Rain" Åsbnmdl 58.”

2) Erik Olofsson l.lM..'l)

Dllthl 3) Nils Lindblom l.0l.-ll
Elsa l'lol'vetbet'g. Strömsund. har avlidit 2-l år gammal. 4) Einar Olofsson 1.071)

Sl'ADUMODEIlN'I'POMPl
WARSZAWA EXISTERAR FJ |

Avd.N Ulrlksforsav SPIAF
har haft årsmöte. Av styrelseberllttelsen framgick att Flllllll'
mc4|em«.;m|c| .maa mi am med 22_ 85 ir fyller pa söndag Jons Nilsson. Hillsand.

nu war.. ams-ataes lans F.faks-om aerr tm kassar tank F. 75 ir fyller M sändas Mmmwäsm PH Ekssw- Bfedsård-
Persson. Övriga styrelseledamöter: Anders Svensson. A. Sllñmsnü-
Andersson. tank svensson. Rev-men kan Nils-an nen Anna: SMI' fylkfvà fmhe fw Britt» Mmmm Mikwlsm- Mvls-
Mattsson. 50 år fyller på lördag fru Sigrid Johansson. Byvattnet. Ström

50 ir fyller på lördag fru Anna Jonsson. Jonsgartl. Strömsund.
50 år fyller på söndag fru Stina Körner. Strömsund

50 år fyller på tisdag fm .lulia Vagberg. maka till angbats-

Ströms brltdlrlr befälhavare L. Vågberg. Trollön. Strömsund.

hade på måndagen ett drygt arbete med att länspumpa ånga- 50 år fyller på torsdag bammorskan fnr Jenny Ronne i

ren “Ströms 'Vattudal" tillhörig flottningsföreningen. Ånga- Strömsund. Fru Ronne är född i I-lelgum men kom redan år

ren. som ligger infrusen i isen utanför Strömsunds kaj. hade av l92l till Strömsund som bammorska Under sin tid i Strömsund

någon anledning sprungit lack och vattenfyllts. varför brand- harjubilaren gjort sig mycket omtyckt genom sitt vänliga sätt

kåren måste tillkallas. Da brandkåren anlände gick vattnet c:a och sin stora hjlllpsamhet och genom det arbete hon nedlagt i
l meter högt över maskinrummet. men efter ett par timmars ideella organisationer. l-lon har varit starkt anlitad i det
arbete var angaren lrlnspumpad. kommunala arbetet.
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Östra Havanâs slmtellirenlng Hlllsands krlstllgn ungdotrtslörenlng
höll pä sörtdagen fältskjutning. Resultat: hade i söndags i I-'ridsbergs kapell en fest till lörmän för Hjälp
Högre klass: krigets offer. Programmet bestod bl.a. av anföranden av

lt.-\nshelm Sandhill. Löv berga .'l0tr. lararinnan Rut Svensson. diakon A. Tuvestrand. predikant
2 t .l. Henriksson. dzo 29tr. Albin Svensson och körsång samt kaffeservenng. Festen var
3» Karl Palmqvist. Havsnas 28 tr. talnkt besökt och alltigenom lyckad. Behallningen uppgick till
Lägre klass: över 2tll kr.

I I Per Söderlund. Havsnas 28 tr.
1 .. . 1

Ti: lsl t|'t| '-än'-”ån IF -
' ' ' ' ' ' “ ' hade t söndags byastafett på skidor. Banan mätte .M5 km..

med stan och mål vid nya skolan i Täxan. Sammanlagt
deltog tt lag från olika byar. Resultat:

Hemmattsügare svårt sparkad av sin häst 2hll I9-IS I tïäsans by l.l l ._17 (G. Axelsson 23.08

Hemmansagare Jöns L'lnk I-lriksson från Södra Öhn blev pa Hugo .\'iIsson 23.-l8.0. Axertstam 24.-lll
fredagen sparkad av en unghast. Eriksson hade hållit till utanlïtr 2| Mardsjön lag I l.l3.25
stallet och rvktat en bast och innan han ledde in hästen i St Mardsjön lag ll l.l75-I
stallet skulle han motionera den. Han snänade hästen med -U $p0tT\jöI\åL\|g H7-59
palöljd att hästen slog upp med bakbenen och träffade Eriksson 5! Kfkfttfß lag I-l&0l
med ena foten i ansiktet. ht Statnsele lag l.l8.32

Slaget var så pass kraftigt att Eriksson fick ett stort sar Efter Ittvlittgtr var det pfiwltklnittg i akolrm.
mellan ögonen och maste löras till sjukstugan i Strömsund för
läkarvàrd.När E. fatt såret hopsytt kunde han själv- lämna ..\-.mmm..m',w.ø,|n k"“",|.guünwln
slukhum' l)e bybor som i framtiden besöker Strömsund och vill ha

nanstans att ta vägen i väntan pa att bussen skall rulla hc-mat.

guunmn kommer så småningom att kunna gå till lörsamlingshemmet.
Rega-ingen tsm-g,,¿k¿¿n| mmm; tàkhammm mf g,-m,,|,,mm_-n där ett trevligt varmt "väntrum" kommer att sta till de

mot taitssm. sutsms ttvsamting jämte familj. h~°~«'*=t~ls°~ tffttswdv- Här kan “UN smhäll- silslvf ~'ämt=t
medhavd mat.

A V I dagama har by ggnadskommitten för lörsamlingshemmet t

Strömsund beslutat om att bvggnadslov skall sökas.

.Ilttttlandsspelen l94S l Strömsund 2-I febr. lI2 I945
DM. pä skidor - S0 km. lt) km damer. Stafett 3 x lll km.
PROGR.-\M
Fredag 2 febr. kl. l9.(l).
Öppningshögtidlighet i Ströms kyrka.
Lördagen 3 febr. kl 9.00. Stan lör S0 km. ttvå varvningar. löp-
arna i mal omkring l2.-l5l kl. l8.00. Prisutdelning pä torget.
Söndagen -l febr. kl. I l _30. Start damer ll) km. kl. l2.tl0. Stan
stafett 3 tt lt) km. kl.. l6.00 Prisutdelning pà torget.

Bum jrtln Ö. Hut-.mils Bßll' | Sll'ñms|)0t1{
Modem och gammal DANS lördag och söndag

Nedsattning av tagbiljettprisema till Strömsund pa söndag

95 år rvttct pa tisdag ant..-rm tsgetstsfg ttsnsstm. tangasen. "'“"'*““"“'“@°“ K“'“""°"'“' 5"“"“""d'
Strömsund. I-ton var pa sin tid en av de lör-sta esaminemde
lärarinnorna. verksam dels i Hälsingland och delvis i sin

_ _ . Resultat ltin DM-tlvIn|tat'ttn
hemsocken. Vtd 27 ars ålder gifte hon sig med lantbrukanen uwa um." hem" 50 km. lmmlü få smnamk
t.a.t-sn..n una .tststsmt -titta ac- _ @°““, 'F . “ “ .

\ginT“:¿dg:'\à' mn 3:" äczw dïmšnïn ma “I I-.ndast l3tävlande fulllöljde loppet somhadelockat en nnga
1- S 8 8 8 ** - _ _

lämpligt rastställe vid den starkt trafikerade vintervägen pubmi ::gm;°_:?|c\ mhfm Rulgïl' "d::d:'02_'33'Riclåv Baka mt v ingen. som e st tto start . tann
Astnd Ohlsson. Svegs IK. på ttden 53. I 3.

I söndagens stafettävling. 3:: lll km. ställde hela l2 lag

upp och publikanslutningen var också tillfredställande. Se-

|-|1jN(;|-;|u(|;,\\',\|_|_|.;|; | |;|.j;|1_N gern gick till ÖSl(:s andra lag med tiden 2.l3.20. Pa 6:e plats
aterfanns IFK Strömsunds lag I med 2.27.20 tätt följt av Havs-
näs ll-' med 229.22.

lll



I-lyltdrpr släcknings- och räddningsarbete och ett par brandmän samt

Barnmorskan Stina Sjödin i l-lavsnäs fyllde i lördags 50 år. en militärperson rökskadades under arbetet och måste föras

Jubilaren har i ca 30 års tid haft sin verksamhet förlagd till till sjuk.stugan. De kryade dock på sig sedan man gett dem

Alanäs kommun. syr-gashehandling. En brandman föll ner från en stege och
skada-

Dltt de sig. l-lan fraktades likaledes till sjukstugan. där han får

F. kyrkvaktmästaren Erik Emanuel Eriksson. Strömsund. avled livlrligg ßl' Våld-

på onsdagen. Eriksson som var född i Suömsutid I878. började Man hann rädda de flesta av kommunens handlingar men

som skräddare. men övertog l9l8 efter sin fader sysslan som hela kommunallörvaltningsapparaten har i dag stått stilla då

kyrkvaktmästare i Suöms kyrkavilken tjänst han innehade till min vili! hemlös-

årsskiflet I9-IS. Redan under lördagen började dock inflyttningen i den

Tack vare sitta personliga egenskaper - han var alltid glad- tillfälliga lokalen i tingshuset och redan på måndagen beräk-

lynt och vänlig - blev han livligt uppskattad i bygden. som nar man att alla nämnder. som främst varit inrymda i den

med hans bortgång gör en verklig förlust. hrunna byggnaden. åter skall vara i funktion.

Förutom av liustnt. född Berg. och sonen Sigfrid. som är _-__. ___.-_ . ___- .

kyrkogårdsvaktmästare efter fadern. .sötjies han av många
sllÜlIlSb0l'.

I-ödeheï'
90 år fyller på lördag fm Dorotea Ytfelt. l~lavsnä.s.

...sg-

Stot'brIndlStrllntalid 3/2 I9-45 '

Natten till lördagen härjades Ströms kommunalhus i Ström-
sund av en eldsvåda som helt lade den stora trevånings-
byggnaden i aska. Skadorna uppskattas till flera hundra tusen

kronor. Genom branden hartvå familjer. dr. Bellarideroch vete-

rinär Malmqvist. blivit liusvilla.
Huset. som uppfördes l9l l. inrymde lokaler för arbets-

_ _ Ströms gamla Irammunallius. på Norra Srmndi-älgen.
förmedlingen. lokaler lörkommunallörvaltningen samt läkar- mer hmmm' U-rbmari “H5
mottagning och bostadslägenheter. Om kommunalför-
valtningens handlingar tagit .skada av eld och vatten. vetman F l l I

:::;_i¿'c'dåuw'öjni“g' C' kommer mmcupudagari 75 år fyller på torsdag båtbyggaren Per-Erik Persson.
. . Sponsjönäs.

Det var dr. Bellander som upptäckte elden vid 22-tiden _ _

på ttetingsitt-ttiien eeit tiiiiteiitttte sttntititiiets ttivtiitgtt 75 *' fY"°' P* °““*'3 *'“°9“""°'"°“ °'°” Em* L"'“'“"°"
ttntntiitat. Dennn nt-itte ttt nteti ett-ai eiit- .sent tesetvstytitnn NY'“'“'“' "““"”~*'
eeit .senete ttegatties nttstitntntng ev tntittaten. sent ttitiitie 50" fY"°'P°°'“4'8 "°"““="**8"*" °'°”“_'1“°"-Tm“-
en 304,' man Ü" ßffogmdt 50 år fyller på onsdag fru Olga Jönsson. maka till nämndeman

tzittittttien vet tneitttt ieiteitsettti tiii en iten-ttiet t bet- M"'i”1°'“f*°"- WN-
tenvaningen eeit ntnitnng iti. 23. is ttentitnetie ntttn ett eitien 50 if f>'"°f ' “S “8°""°“*8"* ^“'='°“ $J“°"'“d- Öl='°"-
\.m.k\.ä\.d_

Genom vägganms mnrum had: enæuenid dan kon 50 Ü' fyllt! i dig l8l'llbI'\lk8l'Bfl Mlki NÜSSOII. Slfllld. SIIÜIII

titttps snitt sig ttnttnt taget neit tneti etpiestenseneti itastig- *W-
het .spred den sig till andra och tredje våningen. De i huset

boetidetvå familjema fick i hast lämna huset ocharbetet med KrhgDMlStrllt|Iurid 5/2 I9-85

att rädda inventariema igångsattes otnedelbart. Man ansåg En herre nied tivaride åkhumörärtydligen 42-årige Larsïheo-
nämligen att huset var tillspillogivet. Brandmännen lyckades dor.lonsson. Närhan kom in till första vars-ningen på femmilen

också hålla elden så i schack. att delar av de inneboerides ropadehan förtvivlat efter mat. och närhantyckte att han fick
lösöre kutide räddas. för lite drickhart slängde han muggen all världens väg och gav

Man lyckades ocksåhära ut kommunalkontorets inven- sig ut i spåret i ett sprakande humör. Med fattning ungefär

tarier. kontorsmaskiner. handlingar och dokumentskåp.Efter mitt på staven totalt notichaleratide allt vad handtemmar heter

blott någon timnie var hela huset övertänt och vid 2-tiden på knegade han så igen småskällande och svärande över allt och

natten brakade hela den stora byggnaden samman. alla. Det är nog det hurnöret. som gör att han kan fortsätta att

Om orsaken till elden var ännu ingenting utrett på slåss med ungdomama i skidspåren trots de tidigare 20 täv-

lördagsmiddagen. men man gissar alltjämt på att gnistor le- lingsåten.
tat sig ut genom någon spricka i skorstensmuten och antänt

trossbotten. ',

Dessbättre var ingen annan byggnad hotad av branden. Barnvagnar
som syntes vitt omkring och lockade stora åskådarmassor. - tneaet-te eett utses-se - t ttett tttt-ei

Såväl brandkåren som militären utförde ett mycket gott tstsiis-tittixizs. sttattt-ettti. 'rett-rett ii .



KortarrnöppnarbutlklAlanlskyrkby 7121945

Ströms konsumentlörening har i dagama lämnat redogörelse
för verksamhetsåret l9-l-l. som inneburit en fortsatt ökad om-
sättning. enligt assistent Olle Brundin.

lån. har föreningen l6 butiker och 4 depåer och ett med-

lemsantal på l .850 medlemmar.

Under I9-IS planeras ytterligare två butiker varav en i

Alanäs. Var den andra skall ligga är ännu hemligt. l Harrsjön
beräknar man dessutom att kunna flytta in i nya lokaler.

Det under året öppnade komsumbageriet i Strömsund
har under sin lt)-månaders långa verksamhet kunnat redovisa
en glädjande stor omsättningssiffra. säger hr Brundin. som
tillägger att bageriet kommer att ytterligare utvidgas under
I9-l5.

Strörnaundrbranden uppstod genom spricka.
Enligt vad som hittills framkommit vid polisutredningen om
branden i kommunalhuset i Strömsund har elden uppstått ge-

nom en spricka i en av murarna. nämligen den östra uppger
landsftskal Y. Hallberg. Det var nämligen där branden först
visade sig i trossbottnen mellan första och andra våningen.

Hålet i muren är av den storleken att man med lätthet kan få in
två fingrar i det. Vissa tecken tyder på. säger landsskalen. att

hålet i muren är av gammalt datum.

Avdelting753 Svarirtgen av SSI-'AI-'.

hade i söndags årsmöte. Styrelsen ftck följande sammansätt-
ning: Ordf. Oskar Nilsson. sekr. Nils Rungdahl och kassör Nils
Andersson. Statistiklörarc Jöns Svanheim. Revisorer blevo
Martin Nilsson och Nils Nordlund samt uppbördsmän Johan

Andersson och Ally Ulriksson.

Ljus över gatorna l Ulrlksfors
l Ulriksfors har man f.n. ingen gatubelysning. men nu tycks
denna fråga stå inför sin lösning och Ulriksforsboma skulle
därrned få ett sedan lång tid närt önskemål tillgodosett. Enligt
hr l.F.. Andersson. som varit en av de verksammaste krafterna
för belysningsfrågans ordnande.

I-'ödelaedqpr
60årfyllerpåonsdag hemmansägaren Anders Erik Bergström.
Stamsele. Strömsund.
60 år fyller på tisdag fru Karin Olsson. f. Persson. Egnahem.
Strömsund.

.Iltterbugetapp till apatadlet
litterbugens förekomst i Finland har föranlett en religiös sam-

manslutning att leda i bevis att människoma inte härstammar
från aporna. l annonser. .som komma att publiceras i de flesta
finska tidningar i dag. förklarar Evangelieförbundet. att
jitterbugga är att utveckla sig till apa.

Ungdotnamöte l Ströms kyrka
Ett ungdomsmöte med konfirrnationsinskrivning vari söndags

afton anordnad i Ströms kyrka. Efter att ps. "Fädernas kyrka"
sjungits hälsade komminister Gunnar Sällvin de församlade
ungdornarna välkomna till kyrkan. varefteren kvartett ur Ströms
muiskcirkel medverkade med stråkmasik och fröken Lucia Nils-

Tullingsås lä.ste en dikt . Pastorsadjunkt Nils Wigren höll
sedan ett intressant tal till de församlade ungdomarna. Som

Hyllnlnrnr
Överlärare P.\V. Tuveland blev i anledning av sin av-flyttning
från orten föremål för hjärtliga hyllningar av lärarekåren och
skolstyrelsen inom Ströms kommun på måndagskvällen vid
ett samkväm med supe på Grand Hotell.

Överlilnnr R llf 7in-rluml

Str'örnsluttakåroehhernvlrnetlStrörn ISRI9-85
hade en gemensam fettisdagsfest med basar i tisdagskvällen
på Suömsborg. Festen var talrikt besökt och alltigenom lyckad
för besökare och arrangörer. Efter några musikstycken öppna-
des festen av hemvämsbelälhavaren l-l. Strand varefter lot-
torna sjöng en sång unisont. I-'olkskollän I-l. Larsson medver-
kade med sång till luta. Vidare förekom paketauktion. lotteri.
kaffeservering mm.

I-'ödehedapr
75 år fyller på torsdag lantbrukaren Mårten Persson. Vågdalen.
70 år fyller på lördag Johan Erik Kock. lllriksfors.
60 år fyller i dag småbrukaren Per Gärde. Strömsund.
60 år fyller på söndag fru Agnes Persson. Gärde. Strömsund.
maka till småbrukaren Per Persson.
60 år fyller på måndag fru Katarina Amanda Eriksson.
Sporrsjönäs. Strömsund.
60år fyller i dag lantbrukare N. E. Rislund. Strömsund.
50 år fyller på torsdagen vaktmästaren Erik l-lerman Lohman.
Bredgård. Strömsund

Strlimrtltd
Härmed meddelas att Roos Bil- och reparationsverkstad

ånyo öppnats. Vi utför allt som till bil- och cykelbtanscben
hör. samt svets- och svarvningar.

Vi garanterar ett noggrant arbete till humana priser.
Strömsund den I7 februari l9-IS

Roos Bil- och Reparationsverkstad
Bengt Torstensson

Dötl
En av Ströms äldsta innevånare . f. hemmansägare Mikael
Andersson. Äspnäs. har avlidit i en ålder av 9! år.

avslutning förrättades konfirmationsinskrivning av ett l00-tal I Hñntm-“kasmin",“ma |

ungdomar.
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Slllttrmttnen I-'abrlltfIlreetnenttegellStriltttsttnd 2lfl l9-IS
Släktnamnet lamte har godkänts för Erik Gunnar Bertil Olofs- Tillverkning av cementtegel s.k. vihrohlock kommer att igång
son från Ströms församling. sättu i Strömsund eller dess omnejd.

Herrar Erik Norden och Rudolf Sjöberg. Strömsund har
”"""'“'“'""!P“'“"°'_' namnges :malm lamt-.mh mwniittv-anning»-att mm: vasst
Jöns Jönsson tnumferade t Havsnä.s dtstnktstävltngar på ski- dimm inom mm“m¿_
d0f I $Ö|\dgS. 48 Uw. TCmWm|UN Vld Del nya kuagc| komnær au li“_

“ff 'W '3 3'“d°'- R°~*"""'- verkningen med en maskin. vilken haren kapacitet av l80.fIl)
S°'"°"' 20 km blockstenar per säsong. Efter hand kommer företaget att utöka
I i J' "°"“°"' s"Üm“'“d 'JJ7 sin verksamhet att även omfatta tillverkning av röroch plattor
2) GIISIBVSSOII.

3) E. Larsson. dzo IJJJ9
Juniorer l0 km
llT. Gustavsson. Gubbhögen 4l.l9
2» R. Assman. 'ruttingsss 4150
3) R. Olovsson. Gubbhögen 42.56
Ungdomsklass l0 km
ll P. Söderlund. Havsnäs 42.09
2) P. Larsson. Gubbhögen 42.57

3) B. Knutsson. Havsnäs 46.4!
Oldboys l0 km
I l V. Hedluttd. Strömsund 47.04

2lC. Palmqvist. Havsnäs 47.38

3) S. l.4lßS(I\. 50.' | Nordin
Damer l0km Flltlehem'
"T°“' '“""°'¥-""“"*“ 59-°° soarryttapssumgtmnmm Ross ajtsft=|unu.t-titt.-am.
2) Britt Ivarsson. dzo 59.27 - - -
3) Gumw mom dm ' '0122 :O år fyllneåpå onsdag fru Emma Knsttna Andersson. Rtsselås.

70 år fyller på torsdag lägenhetsägaren Sven Svensson. Har-
Slutanfallet mot Berlin förestår bäcken. Strömsund.

85 år fyller på onsdag änkefru Brita Persson. Tullingsås.

StrömsH 
""""'""" maepamumgui sfsmatepsrufasinolctt a strömma. A.-
qo år fw" på omdag mm 'ambmkaæn hm” N“'“°"' årsherättelsen fram 'ck hl a att förenin n ta 't initiativ tillst ss sl
B'°“'“*'°"-S'“*“““““~ binamnet ..-=nn=nmjupsuafmft°nuasnja|pin=mm=n.ocs«-

utom har till Ströms folkskolestyrelse hemställts om obligato-

vid si" på 0"' au '_ Sf X" nlckf. SIR" Skikökâkulïef ä\'C mf sååaf. I

serna för byggande av en skola i Öjaren skulle igångsärtas f°"“ 'W PÉÜSN'_0031 'KING har lämnats grannländerna och

:mast mujtigi. tama skutt: am-m pa det ptamme stat- -*°"'°“°“""P°“°'“"' '“"“'°""~“"' "“““°°'“"-
hemmet i Strömsund igångsättas så snart möjligheter därtill &üm 
finnes. beslöt efter 4 timmars intensiv debatt. vid sitt sammanträde i

Bidrag beviljades en person till inköp av två par skidor söndags. att uppföra två fastigheter i Strömsund i stället för
till sina skolpliktiga bam. det nedbrunna kommunalhuset. Beslut fattades först om upp-

förande av en bostadsfâstighetš vilketdsaíttliga fugcmäkatiâ:
ledamöter enades om e er en ortare i. ussion. n

Stnfltnnltdrarbetarekortuntmodtkvknokhbb fastigheten. kommunalkontoret.tars-adedäremot fleratimmars
hade på söndagen gemensamt årsmöte som var välbesökt. diskussion innan fullmäktige kunde enas om byggandet. Den
Distriktsstyrelserna för de båda organisationema represente- övervägande delen av fullmäktige biträdde kommunalnämn-
rades av Svea Edin och Paul Björk. Mötet öppnades av v.ordf. dens förslag att kommunalkontoret skulle uppföras så fort en
Gunhild Carlsson med ett kortare anförande i vilket hon bl.a. byggnadsutredning verkställts. medan de övriga ledamöterna
ägnade några ord åt den bortgångne kamraten Erik Em. Eriks- ansåg att byggandet kunde sättas på framtiden.
son. Till sist enades man emellertid om att kommunalhuset

Till styrelse i arbetarekommunen valdes Viktor Anders- skulle byggas och en byggnadskontmitte tillsattes. Kommunal-
son. ordf.. Harry Karlsson. sekr.. Ivan Sundqvist. kassör. Per nämnden fick också i uppdrag att inköpa tomten för fastighe-
Wtkström. v. ordf. och Sixten Forsberg. v. sekr. ten den s.k. gamla brandstationstomten. Pengama för tomt-

Styrelsen i kvinnoklubben omvaldes. Under mötet av- köpet skall tas ur fötsäkringssumman fördet brunna kommunal-
sändes från arbetarekommunen en telegraftsk hälsning till korn- kontoret. l detta sammanhang rapporterades att l'I9.fIX) kr.
munens ordförande under fjolåret Paul Larsson. som i slutet skulle utbetalas i brandersättning för kommunalhuset och
av föregående år avflyttade från orten. l3.flIl kr. i ersättning för inventarierna.
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viga. Vliiß
A;-|s¿-im-pp Mind M¿|1pMqm_ Egna |;pm_ $i|rimqmd_0cI; fi-rs. Chauflören Helge Lundin och fröken Rut Månsson. Ström-

ken Heds-ig Ida Danielsson. Fågelherget. s~igdes i söndags i Mind- silmmllvigslf-'S i löftlgs i Slfömwlisls Prästgård-

Ströms kyrka. Vigseln förrltttades as- komminister Gunnar Säll-
\-in_ Tradgardsmitstaren Erik Sjöblom. Strömsund och fröken Ka-

rin Jonsson. dotter till järnhandlaren I-Ivald Jonsson. Ström-
sund. Vigseln förrättades i Strömsunds prästgård i söndags.

Strötrui skyttegllle 26/2 I9-IS ___,...___ ________-.
hade i söndags anordnat Iïtltskjutning i trakten as- Nass-iken.

72 skyttar deltog från I I föreningar. De basta resultaten hlevo:

Mllstarklass t 20 deltagare I:

I I Jonas Persson. Ströms .skg.. 29 II'

2I Nils Wilhelmsson. dzo 28 tr
3 I Vttltkffll' Wikslrñm. din 27 lr
Högre klass (20 deltagare)
I I Ingemar Norrman. Ströms skg.. 27 tr
2I Agaton Trangius. dzo 25 tr
JI Nils Mattsson. Yxskaftklilens skf.. 2-I tr
Lägre klass (32 deItagareI
I I Hjalmar Elofsson. Vågdalens skg.. 22 tr
2I Isak Mattsson. Ströms skg.. 2I tr
3) Nils Eriksson. Håxasens skf.. 2I tr

lflihdït' Karin arli Erik Sjiiblmii
75 år fyller på söndag Sara Brita Jonsson. Vastgården. Strand
70 ar fyller på fredag fru Anna Pettersson. Vagdalen.
60 år fyller på måndag f. kassören s-id Kramfors A.-B. Petrus Föük
wassuatii. Aiarias. lißtfvilsß'

rio ar rs-iicr pa mapaagcn iariiisruimmi oipr sump. Has-spar. I-ist “sh Olls Bavkvzåfd

snart,-iir-rpaiuruagsmanmuarm Erik iiamrmuiiisami. RW F-k-wifi
Kärrnasei. Strömsund den 4/3 I9-IS

Stormen vållarstoraskarlor 2/3 I9-I5

Under det senaste dvgnet har ett rasande oväder dragit fram' . Hembrlnnlng utanför Strömsund 7/3 I9-IS
ös-er låtnenlnomilamtland hardet lamslagit all tralik.Os-ädret _ _ _

började mmm mm u I och mwk bam på I I “L len skogskoia någon hals mil utanför Strömsund fann man för
8 8' 8 M . _ _ .

- . . gra dagar sedan as en händelse en sirapsdunk stående i
termiddagen. Bådetagoch hussarharkört fast ute pålinierna M . __mi_§k _'c_ När Ü' mk _* _

inatt. Tåget som gick fran Ulnksfors 20.36 mot I-loting bless "am" \ 'Mm _ man c __ u N 'ekum-
. _ haller fick man klan för sig att det s-ar mask och tog med sig en

_ tående lin en 600 meter norr m Löshe . Tå et kunde _ _ _:ml mapåpå fm kk _n_';\_ |“'*-'il Fda Mk sin-:iii mr au ösa upp mf rr-upfi-rirmrip ms-purgiwi. Nar tapas-
8 *B 8* P 8 I) . _ _ .

fastnat i en ts-å meter hög och 200 meter lång snödris-a. shkn "ågfm “V-am 'LH k°.J|.a$'l-flnm :$c'|"àm'd
Tsa as- postverkeis bussar som på torsdagen giorde WG' :Pm M fm r en 5 'gm gm

psimiamrran Giiuupapiiii simmsupa med turism ri.-it iiaiiii “"“ “"“'“° ““ *““W“' “ “ “'“"'~
pa hela natten mellan Lillviken och Guhhliögen - en sträcka pa

-tkm ._

Idag Iiarprakiiskt taget all trafik eller sägariia till Ström får Plus Omcddhm (ej karému

“' ““°“""""" Bm-.s Kpnaiirifi. sirrimsuriu
tel. 2-III

I 4.IlI)hombplari6s'erBerIInInart |

Kvick! av krigare
Pri en kompani ck man en dag bröd .mm rar mögligt. Man- s1:RÖMs!"ND °än
ska/»rt /murade iiaturligti-is. Men Iöjmanren i i-ars unga hu- Fmd' 73"' _Ló'd' 9' Sönd' 6°9' Mån' 730
i'ml[mrrrlandet.r i-örrlade skuggar .rpr'ikade. ulbmst mrd sa- Den mndk mcmdc “lcnska smrmmcn
rarl krigrirsmlllirt: "H5
-Tilnk rr bara i-ru/ Karl XII:.s himrrr hud: blir-ir glada uni dr
fm, dn M, ,,,.¿;¿,,_, Stig lärrel. Alf Kjellin och Mai Aetterling

Röst iir leder: Bammrbludcn
-Ju. då ra 'rr ju ]ïlr.rkI.'
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Llrare l 'lïtlllnph pkkade barnen Strvllrns lokalkornrnltte för 'lïöndelapltlñlpen
så blodvite uppstod. En folkskollärare vid skolan i Tullingsås. bildades i lördags kväll vid ett sammanträde rned representan-
Ströms socken. har trakterat barrten i sina klasser med en så ter lör kyrkan. den borgerliga kommunen och de olika ideella.
kraftig kroppsaga att barnens föräldrar och målsmän funnit fackliga och kulturella organisationema inom Strom.
sig löranlåtna sända barnen till läkare lör undersökning om Kommittén fick följande sammansättning: Nils Grönlund.
den stränga behandlingen kommer att ge barnen men. Vågdalen. ordf.. Artur Mattsson. Ulriksfors. Nils Svensson.

Agan utdelades i torsdags förra veckan. Barnen hade Strand. Hanna Svensson. Anna Levander. Lars Burholm. Wal-
under rasten hållit på och kastat snöbollar på varandra men ter Fridlund. Sixten Forsberg och Viktor Andersson. Ström-
läraren ansåg att detta snöbollskrig var av ondo. Han sökte ut sund.
en rönnkäpp i den närbelägna bersån och behandlade sedan Hjälparbetet skall bedrivas genom fester i så gott som
barnen på det avklädda ryggslutet så att blodlörträngningar alla byar inom Ströms socken. På festen kommer bl.a. en ftlm
uppstod. När barnen korn till sina hem efter .skoltidens slut. från Tröndelagen att visas. Dessutom skall pengar insamlas
omtalade de. vad de hade fått utstå. Föräldrama lät då under- via listor.
söka barnen och fann tydliga märken på barnens kroppar. var-
lörmankomöverensomattsändabarnentill läkareförunder-
sökning. Detta kunde dock icke göras med en gång. då vägen I-'ödelneàr l.V3 l9-l5
från Tullingsås till närmaste läkare i Strömsund den dagen 50årfyllerpå torsdag hemmansägaren Kristoffer Danielsson.
icke gick att trafikera p.g.a. stormovädret. Svaningen.

När vägen blev tralikabel sändes emellertid hamen till _., _,
läkare. 5 -ii-i. .s - '

Det visade sig då. trots att det var något dygn efter den
stränga behandlingen. att barnen blivit svårt tilltygade. Sedan "
löräldrama fått intyg på att hamen varit föremål för dålig he-

handling. kallade de på tisdagen till gemensarnt möte mellan
föräldrama och läraren. Sammanträdet bevistades också av
överläraren i Strömsund och en skolstyrelseledamot.

Vid detta sammanträde erkände läraren. att han slagit
barnen med en rönnkäpp. Han förklarade att avsikten med
denna behandling var. att få barnen att sluta upp med att kasta
snö på varandra och bli mer lydiga.

Läraren erkände själv att han hade synnerligen svårt att
undervisa barnen. men lovade också på samma gång att han
_,,|m||¿ um-, sig 5 ana I,-5“n¿¿n_ Hedvtg och Knstoer Danielsson omgivna av

"Krt'.sto'erpr'ijIran " Birgit orlr Gunvor

ft

\
"*§.?=.

f*'

sk°gs::E;9p':'°mn FmL|$ Mmm Nlmmm' Nl“'kc“° dog ' En högtidlig begravningsakt ägde rum pà söndagen i Ströms
E' ' kyrka då stoftet efter källarmästare L.E. Eriksson i Strömsund

vigdes till den sista vilan av komminister Gunnar Sällvin.

70 år fyller i dag hemmansägare Elias Johan Jonsson. Ring- suüm bra bargø m,¿ pmm
\'8llllC|. Ålllås. JOIBSOII hil' Sédlfl lldlgl ål' blkâl Sill fßdßß D¿ scnafc dagarmß lövädcr har mn.and|al S".öm5und§ ga_

SW- GW" 'W Så" i -*W='°" *dm '72°“lt lf "°'i8=" 4"' rar rm ar maa ins- as- maaa. Pa nsaagrn innan ptagtritama
*lim ' ^'°"1* -*°°'=°"- hunnit najs unaan. rasnnaa mama .sranaigr i maaaan pa ga-

. ' s S' ' '0
70 år fyller på .söndag Jöns Erik Malmberg. U5\'h°fE“- :Sunt

snövallama på trottoarema inte hinner transporteras bort i tid.
Nr lwmmdldlstrm 9/3 1945 kommer aa mt-a satt-ritar au bra anna s-am mr tmnsamrma
Från den l april får Ströms konsumentförening en ny chef. arr ragg sig fram,
Den hittillsvarande chefen. Torsten Carlsson. som tjänstgjort
i l7 år lämnade sin befattning vid verksambetsårets utgång. baken oelt sparken
Till ny chefhar lr\'altningsr'ådet utsett aflrschefen för Kon- En prillrtig norrman som hade alla .vina vrinner på (irini or-Ir

sunt i Trollhättan. hr. Hjalntar I-lantillträder sin tjänst r_vrlrte det var genant all ltrtn .själv ilnnu gick fri. rk n_vligen

den l april. för sig att något måste göras. Han gick [ramrit Karl .lolran
Den avgående aflärschefen lämnar nu den kooperativa och /irl: s_vn på en t_v-.sk ricen .rom .spankulrrrnle förbi. Norr-

rörelsen elteren40-årig verksamhet förattdrasig tillbaka till mannen gick [mm till t_v-.sken och gav honom en onlenrlig
privatlivet i sin hembygd i Uppland. Hr. Carlsson har varit en .spark där bak. litt .vàdant hrtndlingssiitt mriste ju bli allra
mycket duglig affärsman och en aktiv kommunalman. Under minst Grini.
sin tid i Ström har han innehaft en hel del kommunala Men ojjiceren r-ilrulrr .sig om. faller normrannrn om halsen
l'örtroendepostet' och bl.a. varit ordföraltde i kommunalfull- or-lr ropar glr'ldje.vtrrlIande:
mäktige. - Arlr. lieber Gott. lrar det blivit fred.'.'.'

IS



Dlldll Alllnöverlåtelae l Strtltnrund 27/3 I9-t5
Brita Tallqvist. född Nordlund. Strand. har avlidit i sitt 92:a år. Hr. Hjalmar Johansson. Strömsund. har överlåiit sin aflärsrö-

relse. Ströinsunds varuhus. till hr. Holger Lundström. Brunflo.

boltet slipade häst 25 meter l9l3 I9-t5
Att en häst kommer framför tåget och i.o.m. slapas med 25
meter och klarar livhanken torde nog höra till ovanlighetema.
men det var faktiskt vad en fyrbent dragare stod ut med i
Lövberga på fredagen.

Några vedkörare voro sysselsatta med avlastning i när-
heten av järrtvägsspåret i Lövberga och när södergående god.s-

tåget passerade. slet sig en häst tillhörande Erik Forsmark.
Långåsen. och nisade upp på spåret. Både häst och släde
greps av lokets snöplog. Efter ungefär 25 meter kastades häs-

ten oskadad åt sidan. medan körredskapen hängde kvar ännu
en stund på snöskovlariia. Hästen undkom som nämnts oskadd
från äventyret.

|-°tttieirertept-

láiruliusei vid Srrrrgaran

ssarfytterpttrtrstirrgrrtr arittrt ototrttr. erttesttetter. ttissetts 3,1 _ gl* 90' °¿ ° - -

75 år fyller på lördag fru Maria Kajsa Jonsson. f. lsaksson. ' ,_ 'rrttttm.-er.

Nmsert. strtsrtt. f s\ ëâïzsfgaln
70årfyllert dag fru Maria Jonsson. f. Fahlqvist. Bredgård. M" , nu .omnu
60 fyller på fredag Per Jonsson. Jonsgård. Strömsund.
60år fyllerpåskdagen ångbåtsbefltlhavare Mauritz Degerman

J

- ' I ßoslumpas
60år fyller på fredag henimansägaren Anders Edvin Enksson. ;.

Storön. Strömsund
50år fyllerpå torsthg fru Helga Vilhelmina Hömfelck. Lövberga.

IXI
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Sl<tt>tl\'J<0l't for herr och dam
Slšit>.lr\CK0l't tor herr o. dam
t1Al't.\'0\'EltM.t.
SLI POVERS.

, _ lllllllllß lllllllll
Det :tr inte brist bara på irrrstarter rretr tettrtier tar trrrerttttgrt ~ N “'
tttsttttrtietrert strtttsstrrtti. det ar ttttrt .tterrt-rtrtgttet itsrertergrr- llbtfflslfö få UN
tttsttttert att rtett iettrt. Det rrrrrrrttrttter strtert Forsberg. trees Slßbidtas m°d_I92¿000 kr- beeärcsavt ttkttehotarret Per titrtrrtt

ren i avdelningen av Väg- och Vatten i Strömsund. Behöver vi Elm* R*°'°l“"Ü°""3 *lf Ü" “'“"M° 'mm Sum” “Ch Ulö
en |nkn|_ dn är vi nänvisndc nu nn nym nn näsa n°|¿||_ Fönr Socknar. S001 Slrlleker sig längs Ströms Valtlldal Otll väster
nade vi en möjiign nu nym 5 G1'_ men und" ne “nun nun därom. Kostnaderna herllltnas till .'l8$.lXl) kr. ltorlsttmen-
nu inn. nen” du gun ceßnm den |n|¿n|¿n är nnnuscn mf ternas kontanta insatser oeli natttrtlprestationer uppgå till
annat ändainål. 555551

Ammmfm 1-omcn Canssom som en SMS *ku |-,¿_ _Sammanlagda antalet invånare t byar uppgår till
san om en mc¿|,°fgu-nns i fn|||näkn8¿ och som deswrnm är omltrtng I.-lll). Byarna llremellertid spridda över etllstort om-

rrrrif. triert ttetrttrtttte. .sem trtrett trettet-et rt- ert sertttitrgttettrrt M- ffßf wlässnißsskwßfkmç I tfhållßdß till wint-
n,¿¿¿¿|m._ an nu nu ßmisgcf en mmm nlningsßßhn mf ning blir stora. att en elektnfienng inte kan genomföras
byggnnd av en medi-,°|-nu-nns 5 Su-Öm_,,nnd_ titan ett bidrag från staten.__Byarna är Södra Öhn. Bredkålen.

Henningskälen. Flykälen. Alghallen. Öjam. Käirnäset. Renå-
Suramnànvünny Urk*k landet. Bonäsel. Vedjeön. Hillsand och Draganäs med tillsam-

ittrrtttttttttrsrrrtstetstrttrrtsttrtti. oertitsregrtertaesttretsert ittrrr- Html-*5 hlßlll-
.star tre-tt trestar rt- rrtr itrtrirt sititt-trt. erat.. rttt Asta sr-tttssert. |-*'L“'¥f°'-*°"_ lW_ '“'*'>"*' ="***“ °'~"' "mt" tt" <l°
sek,-__ och fm Sign: Bnck_q|ñ|n_ kn_“nn önskemål om elektriertng av byarna. som frarnstllllts av he-

folkningen synes motiverade och böra på gnind härav tillgo-
doses.

A_.

I:_
.-C“l_í

(4132,

Str-IidsSDUK
trtsttert tyettrrri rest pttstsrtttagettpastteirttt t strrttttt ttit iortttårt Sntslliflßiltietlrfrilliläßlsslivsfitrllißsii- I/4 1945
för hjälpen till Norge. Sedan Mikael Nilsson hälsat välkom- En norsk lapptrupp om tio personer passerade på annanda-
men. höll kommnualfullmäktigeordföranden Nils Grönlundett gen Strömsund. Det var fyra kvinnor och sex bam. därav två
löredrag om Norge och norrmännen. Vidare lörekom teater- spädbam. De voro flyktingar från Nordnorge och hade av

uppträdande och musik av "Vtggama". vilket livligt uppskat- tyskama trängts söderöver. tills de beslutade sig för att gå

lades. samt paketauktion och kaffeserveiing. Som avslutning över gränsen till Sverige.
av festen visadesen ftlm från Tröndelagen i Norge. Festen var Dessa fyra kvinnor med barnen. det äldsta cirka l0 år.
välbesökt och gav ett neitobelopp på l83 kronor. som skall gå hade alltså klarat den mer än sex mil långa sträckan över ljället.
till kommittén förTröndelagshjälpen. Det är en prestation. som inte vem som helst gör efter.

lb



Villa Blldlckstjuven l Strömsund har erkänt
Tandtekniker Per Jancke och tandsköterskan Anna Nyman. Landsfiskalen i Strömsund har begärt haktning av en 26-årig
bördig fràn Svaningen. vigdes pä ptlskafton i Uppsala dom- chaufför från Näsviken. vilken nu efter tre dagars ihärdigt ne-

kyrka. kande erkant. att han ensam törövat inbrottet i postverkets
Montör Hjalmar Eugen Elofsson. Lövön. Vagdalen och Nanny garage i Strömsund. Vid inbmttet lade han beslag på tvenne
Margareta Sundberg. Backe. vigdes på påskaftonen i Ströms bildäck. som han under skärtorsdagsnatten i en lånad droskbil
prästgård. frakta! till Östersund. där han last in tjuv godset i en vedbod.

Fabriksarhetare Karl Hjalmar Edin och Britta Kristina Grön- Däcken emballerades sedermera i en tralada och fraktades först
lund. bada fràn Vågdalen. vigdes på påskdagen av komminis- per järnväg till Dorotea och sedan därifrån till Åsele med post-

ter Gunnar Sällvin. buss.

Skogsarb. Einar Johansson och Sonja Mattsson. bada fràn Polisens arbete i affären har i hög grad lïirsv árats ge-

Storhöjden. Täxan. vigdes pa paskaflonen av brudens konlir- nom att den häktade chauflören. uppdiktat den ena fantasi-
mationslärare Gunnar Sällvin. fyllda skrönan efter den andra och pà sa sätt lön polisen på

cnsurnu Nils sin aramqv-ast. Bmagaas Egmiwm mn enn “i*"*"*'l“"-
Elisabet Norlander. Vtmmervattnet. vigdes på paskaftonen i Suümmü
Ströms prästgård av pastorsadj. Nils Wrgren var *mm mN“J-ning m

Klänningar. kappor och draktcr

På långfredagens em. varen stilla stund anordnad i kyrkan. Då är l) 'mä“iii år

wii nom Bojan Passa» en passamsuimxieise. av-:mums ' "“'K*:w nfcdlm lmmn W;
sjöng. och Ströms musikcirkel spelade verk av Mozart och . _ ' S. _ '

Grieg. Gunnar Granström laste tvenne för stunden lämpade ( "m'mnml'Am|Jc"
dikter. Anders Taqvist sjöng en passionssång. varelïer stifts- ~ ~-:- -~

adjunkt Sven Wikström talade.

Korparl ßlllen tecken på tragetller 7/4 l9-IS
Denna varvinter ha ovanligt manga korpar iakttagits i fjällen i

llockar. däraldrig en renhjord gar fram.
Massor av nornnän ha ju flytt till vart land undan ter-

mm i Norge. och man fruktar att många av dessa flyktingar
omkommit av hunger och köld. Nu riktas en vädjan till civila
och militära myndigheter att iakttaga korpamas uppehålls-

platser. så att tragediplatsema och offren kunnat upptackas.

537505 skïfknß Cunlinenml-flleljën mr mlgm år inrvnul i .flmlrrv Si-rn.s -

0840 80000408 PÅSK 0000101!! Ûl|lh|ij\ll0i08 050! Sölll 000- sons gárrl t-irl Slorgurmr. där .S'rrntr_euIun i dag går fmnr.
F-1150-10' Skyllßf 000080- Várt jïirslu apotek. Kronun. som vi rk I870 lmrjuzlr sin
Rßållllßlï rrrksnniltrl i denna hvggnml. run rack ru /mrrul nu återfinns
Mlstarklass: IIS. Nilsson. Ström 27 tr i f,|mf,| lill T.-L-niska Mugminrl på Heiiihv-_;-«l.s_r-tlnlrri.

2! P- PCYXW0- Å-*P03-'i 30"' I bakgrunrlrn sex Srenre_r:àrrlrn.s nmngánlshvggnml. min
3! HIINW l-ill'\*00 020 25 ll' också skumt! all irgilrtgelsrir.

Högre klass: l l K. Edelsvärd. l~liIl.sand 25 tr
Zl R. Jonsson. Ström 23 lt'

3) J. Johansson. Tullingsas 22 tr Sltflbtílt 031!!! till Slrütltßllnd
Lägre klass llSven Nilsen. Ström 22tr Skofabrikören Levi Olsson. Åsele. har inköpt en fastighet i

3) Erik Yngstarn. Vagdalen 20 tr Strömsund för att dit överflvtta sin skofabrikation frán Åsele.

-llGösta Nord. Ström l9 tr Fabriken svselsätter l2- I 5 man och producerar främst gröv re

skodon sasom pjäsor och stövlar men även en del andra läder-

Elektrlsk k|oekt'lntln|lStrörn varor. Fabrikör Olsson har själv startat denna verksamhet. I

Ströms kyrka kommer till sommaren att få ett elektriskt ring- norra Jämtland har fabriken ett av sina basta av sattningsom-

verk lörsina klockor. Beställning av maskineriet har redan gjorts råden. och därför har fabrikör Olsson funnrt det lanipligt att

i Bergholtz klockgjuteri i Stockholm. flytta över sin verksamhet till Strömsund.

Vlgrle Lösa hundar skjutas l Ström och Alanis I ll-l l9-l5
Bilrnontör Lars Edv. Andersson. Strömsund och fröken Märta Alla hundar som påträffas löpande lösa ute i markerna kommer
Backlund. Strömsund. vigdes på lördagen i Ströms prastgàtd utan vidare att nedskjutas. omtalar landsfiskalen Yngve Hall-
av pastorsadj. Nils Wigren. berg i Strömsund. Det drastiska beslutet omfattar i första hand

Chaufför Sigvard Sjöblom. Kalmar och fröken Maj Sjöblom. Ströms och Alanäs socknar. Följden lör hundagaren blir lör-
Strömsund. Vigseln lörrättades i söndags i Ströms pr-astgard utom förlusten av sin hund även att han far bota och erlägga
av pastorsadj. Nils Wigren .skadestånd till jakträttsinnehavaren.

I7



Sltiitruv bellstilblldnlnßwförenlng
höll pa tisdagen årvmote pà Nya l-lotellet. Till vtvrelve valdevz

folkskollarare .lonav I-I Stenberg. ordf.. redaktor Walter lind-
lund. v. ordf.. postavv. l-lrik Jonvvon. vekr.. gvmnavtikdir. libbe
Frvkberg. kavvor. lantbrukare Per l'. l-lolm och kontorivt link
.\'o|'dën.

70 år
fyller den I-l dv arb. Jakob .-\rnkvi~t. Hav-vnav.

I-'lidtlwdllßllut
Pa vin 60 arsdag den 3 dv blev lantbr. l-lrik Reinhaiiimar. Hall-
viken. forentàl for hjartliga hvllningar bade från Hallvikcn och

andra delar av lanet. Tidigt pa morgonen vkot vev av hanv

voner valut for den gamle iiiaviervkv iien med ht) vkon i valv or.

Senare under dagen uppvaktade hanv kamrater från Stromv
vkvnegille med hv-llningvadrevv och minnevgav or

I-1u.\'iu.t:v' 0 |to0sr:vïJ.Toónt iuÄti.\1it.öt>!v'ixt;
Han ellenrlldes av vicepresidenten Harry S. Truman

Tlll Salu
Ångarenïlrgo

förlagd vid kaj i Strivmsundv municipalvamhalle.
cza IS in från jàirnvägvvpàr. langd 23.23ni.

bredd 4.95 iii.. varande i gott »tand ar till valu och

infordrav anbud a ângaren senast den 20 april d.a.

Ångfartygvaktiebolaget Virgo i likvidation
Lada 22l

Stromvund

lïrgo pil ring in lill kaj I .-lvpniiv

I-likt
l-ln dotter

Ammv och Harald Baudin
llammcidalden l3april I9-IS

lšrldotier
Birgit och lígon Wevvén

Stromvund den lb april I9-IS

lll

Dlidsfilll I 7/4 N45
Kyrkoherde (innnar l.ofv eninark har efter en tidv viukdom av -

lidit t en ålder av ej fullt rv-l ar.

--- -~-F^:;

Kv-rkiilirrilr (iunnur l.n[\-rnnuirk

Den bortgångne v ar fodd i Rev vund. I-lfter vtudentevamen och

vnidier i L'pp-ala. dar han blev teol. kand. NI I. pravtv igilev

han i januan l9l 2 for I-larnovandv vtift. År NI6 koiii han till
Strom. l922 blev han ord. innehav are av kvrkoherdetjanvten.

Han har v arit en lïvmamlig herde for vin vnamling. llan
forenade på ett lvckligt vatt pravtambetetv mangahanda upp-

gifter med ett liv ligt och vcrkvaiiit på b_v gdenv liv inriktat kul-
turellt iniievve. en v aniihianad. liuvlv nt och forviaende iiianvk-
lighet. l-lan var en fint bildad och mycket bclavt man. och han

var vjalv en god skald.
Budet oin kv rkohcrde l.ofv entnarkv bortgång kommer

forv ivvo att v acka allman forvtamning hm viromvborna. av

v ilka han var i hog grid aktad och av hallen. (iunnar l.ofv enmark

v ar en v anvall man.

Bfimmlninr
l Stromv kv rka jordfavtev pa vondagen funren vid Signal-

regenientet i Boden. Helmer Blom. bordig fnin l-lillvand. Jord-

favtntngen forrattadev av komnnnivter (iunnar Sallv in. .-\nder\

Taqvivt vjong och kantor l). lir. Nordforx vpelade. Den bort-
gangnev regemente reprcventeradev genom lojtnant .\liinnan-
.\lagnu\von och furir Keith.

l Stroinv kyrka _iordl“a~te\ pa vondagen 78-åriga ankefru .\la|ilda
lliort/berg. Oflictant v ar koiiiminivter (iunnar Sallv in.

Sverslie mästaren å dragspel
Karl (irümiedt

med .vin roliga .\lu~ical-rev v.

Förvtklavviga artivter och muviker.

Ulnkvfors. I-'olketv Huv. fred. 2tlapril kl. 8. l 5 em

Lov berga. B) gdegarden. lord. 2 I april kl 8. l 5 eni
I-'orvtklavvig danvmuvik



Strömsunds Iörstajärr|\~äg,1stnllon blir pendonärshern.
I-.fler en omfattande renmenng och repamuon har ~ocken- ÜÜ'*'VÜ“
stugan. \amhälle|~ fomn Juno ugqalion. nu uppslâll u fonn WKW- 5U'“"“U"d
an Slronhunds foma pcn\|onur\hem. Stugan har I samband |“k¿'|¿' \5“'°\) Ål* Ü°Ü'~'

med repamuonen )u;n~ Iran :ormen \ rd ky rkan ull Lxanerer 5'f“'“*|"“fl!- 5"'“'“*“"'-1
Kullen \ id .-\maIiaga|an for all ge plal~ in en planerad gala. f"l'¿4'l= 37- |“"Ü1'¥ 33 “Uh *“"'~|“l3 3” “PUL

uu-ye dag kl. 19.30

Forkopl l*loof~ .\lu~|L- och Papper\hundel

80 år Tel. Slrom-und 30

f5 ller den 22 d~ ankefm Kann Skold. Bnmdhergel. Taxan.
60 år fyller den 25 d~ froken .-\nne Sund. Nau rken. l"llü|!\il'dtIllSlrürn hlcvdyrnrrlßol 23/-l 19-IS

S0 år f) ller den 23 de fommn Olof P. .-\nder\~on. l'lnL\íor\. I-'alligx àrd\~|) relsem ár\r.|ppor1 for W-l-l \ isur uu antalet \
50 år f) ller den 27 d~ målaren och lanlhrukaren I-Ld\ ard \\'|&- dagar pà á|derdom~hemmel u|g|onde 12.088 moi I I .956 âret

dröm, $|;|m\,;|,~_ Ju|»||;m_-0 ar hordrg fr.'1nl-'anla. form. och au lnmnaden for de vàrdlagande per dag har gáu
ull 3.48 mot 3.26 for I9-U. l-lnharl malen per dag och per\on
tonar I _29 10.971. 20 manlnga och 23 ln mnlrga \árd|agare ha

_ . O'É::t;cum mn wa mk mmmda under àrel hell eller del\ |~ hon på ålderdom~hemme|.

' N 5 J U 1' wc Fallrguirden hade under àrel 79 undcr~|od~|;|gunde.

mmm :P Rån aunållcu 3"” kåpa' del' de 'ïckadc““udhg' enxamma man och duo nå med halm under I6 år. .-\nl:||e|

gm' en Fm ma n lm "mm *am J Umm' under\lod~|agande lo mnor xar 84 och L\ mnor med nnnder-
ànga barn lb. |)m:Ll fall|g\ ;'lrd\undv.'Nnd har lamnah IS7 bam

gg,-¿.m|mn|¿m och 230 faumlyer.

mr r |i~dag~ en 3':-årig lhcka. douer ull ehauffor l-linar .-\n-

demon. S|rom~und. I-luckan lelne lillsammam med en hroder.
som ar ~e\ âr. och nâgra andra hum 1 samma ålder nere ud
àngháhkajcn. san id hon foll 1 unlnel pà ungefar lre melen Ikrum döddwmpism sumked'
djup. I-1|cl.an~ hroder ropade pà hgalp. och mpen uppmark- R5X“m"""° '“.d°m“m""“
\ummade~ an en penon. ~om arhelur ud Slromsunds hqg-
geri | närhelen ax kajen. Denne dryndade lill och l_\ckade~ dm
upp flickan ur \ allnel. llon \ ar då gamka alla damn men repade 80 5'
qg \n¿m_ f§ ller den 2l d~ f. lanlhrukaren .-\nder~ .\ord|n. .Ienl\;nlne|.

I Iílw hlnmrnmr pà Slrmmullrm n ml S.lI for rlumrr I963. .\'u hur Hu: Irllru "unr".

ä

rf“'

\" _ ~¥I~*§“ ~

-Ä 2, ~ .-~..._._
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Kyfltoliertle lllfienmarlt till grlero. Ungrlornaldasa
Ströms församling förde pá tisdagseftermiddagen sin bort- l. Lars Nilsson 658
gangne kyrkoherde Gunnar Löfvenmark till graven. Strömsunds 2. Nils Strömqvist 7.-lt)

.samhälle hade sankt flaggoma på halv stång. och under den 3. Bror Axelsson 7.-lt)
tid begravningshögtidlighetema varade. ltöllo samtliga affa-
rer stängt. ll-'KSll'ñttlIltI

Nar .sorgeakten började var Ströms kyrka fylld till sista anordnade en träningstävling i terräng pa söndagen på en
plats av lörsamlingshor. som ville ägna sin avhallne kyrko- 2.500 m lang och konditionskrüvande bana. I-Lndast juniorer
herde en sista gård av tacksamhet. startade:

Efter psalmen “Likt vardagssol i morgonglöif' tecknade Resultat:
prosten E.G. Bohman. Hammerdal. den bortgångne kyrkoher- I.PerGunnervall 8.26
dens minne: en god och förstaende familjefar. en avhållen 2. Erik Andersson lt-l3
lörsamlingsherde. en flitig forskare. Hans öppna. glada satt 3. Sven Hansson 852
skapade trevnad vart han än kom. och hans rika matt av humor
var en gudagava. men framför allt var han sin församlings \'li-gokllpesavllatersunrlare 2/5 I9-85
trogne herde. Det var helg över honom. sammanfattade pro- Ångbaten Virgoi Ströms Vattudal. tidigare tillhörig sjökapten
sten sin levnadsteckning. Före och efter begravningsakten A. Åström. skall köpas av bl.a. sjökaptenema Ek. Jansson och
sjörig kyrkokören och realskolans flickkör. och Ströms musik- Asmundsson pa storsjöhatama. Virgo är bra precis lika stor
sällskap spelade. som Thomee och har legat upplagd sedan N36.

Dag.. Ströms avdeltirqtav Svenskahl 
Änkefni Gunilla Persson. Sv-aningen. avled natten till manda- h"d“d°" '_S"ö"“""d ' *Ö"_d”3“ "_"d°' °"m?"'"d°"k“P "'_h°"
gm i si" 8¿.c |c\.na¿b¿u._ Ruben Wigg. Östersund. I-.n musiklörmedling norra lamt-

land inrättas med säte i Hammerdal och med Enk Rudas som
föreståndare. Ses orkestrar kommer till en början att .stå till

Foltparliel musiklörmedlingens disposition.
Ströms folkpanilïlrening hade patisdagen års- och sanikvaiiis- Till styrelse valdes: Egon Wessen. ordf.. Pelle Staflin.
möte. Till styrelse valdes köprnan Börje Sandström. ordf.. köp- v.ordf.. Tage Rydstedt. sekr.. G. Sjöden. bitr. sekr. samt Fritz
man Hadar Dahllövv. sekr. och kassör. bokttyckare Sixten Fjäll- Fämlöv. kassör. Revisorer l-Lrnst Nilsson och Gunnar lílmroth.
gren och umtakare Helge Engström.

l5.000 personer ur tyska fångllger ha rlrldats tlll Sverige.
Årutgunk-su.üns|'m\i|u¿n“. Gl'!\'CFdkCB0l'IlIIIlElIll'lIÜlßl0l'|IkCIll'l)llll.
Hemvårdarinnan lämnade enligt harnavardsnämndens rapport
iaf ioi-i iijaip im -is ramiijcimi saiiimaiiagi 221 arts-isaaga. Slvtlslmint I Bffll- Hlfmh Gwbbfb lwtrlm

Av- twiiav-iiasiiamiiaeii under am amiiiiiiai-iiagiia im slllwmtfl-
sleg från 35 till -ll. varav 30 till saml'tllllsvård och övriga Rlr
skyddsuppfostran. 3-l bam var utplacerade i fosterhem. 70 ar

fyllde i gar f. skogsarbetaren Nils Sjögren. Strömsund.

I-'lltlelaedapr
75 år fyller 30ds lantbr. och kyrkovllrden Mikael Olsson. Ala- |)u|*“,u.|m
M5- iagmasimii i simms ms-ii. iaiiii Biuii. im im-stjais av-.teawii ryiiefaeii :sms saiitiarii. t<.A. naimqs-isi. L'tiii.sr«»fs. med ,,,g¿,,g,,,, M. .,k,,,b,,_
50 år fylleri morgon fni Elin Göransson. Strand.

Dllí
Johan Månsson-Edin. Strömsund. avled den 2(l ds 8-l år gam-
iml.

.\luaaollnl och Manrlra faaelstledare uppges lia awlttats.

Terrlnllpnlng
I Tullingsås hölls pa söndagen en trllningstavling i avsikt att
kunna ställa upp ett konkurrenskraftigt hemmalag vid kom-
mande DM-tävling i Tullingsas. Rainer Åsbrandt vann över-
lligset på den cza 2lll0 m långa banan med tiden 5.42. Jilgmilstare John Brun
2.Valter Ulander 6.22

3. vi-av otiir.-.si-ii rm TW '!=“IP"“W°"
¿_Ru¿e Mclmdu, 629 Alastrldandetpaltafürbandgeupputanvlllkor
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Våren lillsades l Strñmstind Terräng DM lïiilllnizsås
Det hade kommit på manskören Strömkarlens lott att hälsa Sällan har de yttre hetingelsema varit så goda som denna dag.
våren välkommen. och det gjorde man också med frejdigt hu- En härlig vårsol lyste över en av Jämtlands vackrast belägna
mor. trots att regnet sinlade sa sakta över alla deni som vagat byar vid den glittrande Vattudalen. Det var en sponfest och
sig ut tried regnrock och paraply. Overlâirare Stig Lander höll puhlikdag som aldrig tillliinie i den lilla byn. som fatt det he-
vanalet och så hurrade man lör den var som man hoppades drande uppdraget att anordna DM-tävling. Tullingsas IF med
skulle infinna sig omsider. sin ordf. handlanden Pelle Johansson i spetsen hade också

tagit sin uppgift på fullaste allvar och gått in lör att göra det
sam hàlsta möjliga. Man hade en fin stan - och målplats på Ianthr_

Pssiofstidjuiiiii sits wigmi. siftimamd. tm itsmiiiais .iii °°'° "*'_“““**'8°"'ä' '<“"'F**'* °*'“'“““- 5"“'“*“'"'- W
fm_m_ | maj uW¿M“a knmminwmjämcn ¿ sm-sm en vülonentemd speaker. som liöll publiken á jour med tider

och tidigare prestationer hos löpariia
Resultat:ll-1(Strlltrnlirl 5/S l9-IS

- . _ _ ' l.Jiha l_he .lFl(Öst . nd lll?höll på fredagen ett talnkt besökt årsmöte. varvid ett arhetsut- 1 _|fagc';¿':n1::~:öm. IFK ;':¿:'m\und 'lm
skott Ririunior SM i hackhoppning nista år tillsattes oclt hlev Göm. Nord. Tumngsàï IF l :_17

Lars Burholm. Egon arlsson. Gunnar l-lolmen och ('.,\_ Thor. 1 Mum mm". um Smsmwnd | 237
Vidare beslöts tillsatta en ishockeykommitte. som skall 6_ Swmc Nm_dm_üm_ Tumngsà "__ IL18

söka ordna en landhana på Tingvalla. l kommittén invaldes m G VI XI. 'FK Suömwnd 'us
_ . _ ,. _ unnar. i in. _.

Gunnar Granström. Birger Strömstedt. Rohen lsilssonoch Enk I '_ Bm" F_m_wm_ IFK suümwnd | MB
Skogman. _ _

Styrelsen fick följande utseende: Gunnar Simonsson. La .Ii Lage Åshmndhïunmgàás W BJ)
mir._c iiiwGi~.m.irtim.. u _. ut ' A *ri iii. t ..i~i i- '-'l'“*= _

ger Luriidström. kassör. Göran k::ssö:r.rl-lailar .FK S"öm“md 18 Wfmg
oiriitiaw. itiut-iimasim ts-ti Kari-Fait os.-=iissoii_ maiciici- ;' ^"“'_'F _ :Å '”f'"g
förvaltare. Revisorer: John Lindqvist och Per Ollander. ' 'ïuumgsås "' " Wang
Ftiijtiiide iwmmiiier-iitiisriiics '¿“@°"'“““'*““'3“'"'i

Fort-titt: sme 1-vrs-iti...»ii.rofsi.-ii Fiidcii. vaiicr Hed- f:_°"° ;;"'°_,m"“““íå:“;:å;:f nd
tim ei-it sjtttiiiiriiita-tag.-ii.i<..ii-t=.-ii. ßtisiijunit-ftageii. ;' ”I” B *“““' Q "__ “ fm

_ _. _ _ _ .Allan lom.Tulling. s
l-nidmtt. Karl Enk Oscarsson. l\arFlathacke.AIf Reinhammar. 4. umc N“Nm_.|.u“ing$¿ß IF .Im
Bertil Erixson och Nils Ollarider. _ ' ' '

_ . _ . S. Nils Strömqvist. Tullingsås IF 7.l2
l-estkommitte Gunnar Simonsson. Gunnar Granström. 6 Sömn F 'FK smm nd .H 5

umDtiiiiiiss. ve-mer iriutimti. sim: same ts-ii mur An-iii.. - *"P"“"*- ““

Mm' _ _ Norra Jlmllnnrlsltretsen av SSI-'

mh KR'§:';::':'“m"'¿' ^"R°'“'“"“"“"' 0"" M"-“'"““" im iizititi aismtsie i Has-snar. siy-reise» tic-it itiijrinde samman-
' ' sättning: lda Lögdherg. ordf.. Elvira Eriksson. kassör. Sara

Texhammar. sekr.. Ida Henriksson och Anna Greta l-lellsen.
Revisorer Anna Blom och Asta Eriksson.

Slöjdfrågan diskuterades ingående: Deltagama uttalade
förhoppningen att i framtiden slippa slöjden i folkskolan och i
stället ägna veckotimmarria åt undervisningen i småskolan.

Även pensionsfrågan ansågs kräva en AL'-utredning
och en kommitté tillsattes därför med Anna Blom. Asta Eriks-
son. .\/läna Eijde. Emma Lögdherg och lda Lögdherg.

60 år
fyller den Itt ds fru Karolina Mattsson. Strömsund.
50 år fyller i dag eiselör Johan l~lo|ter. Strömsund.

Tlnget
(iiuimir .S'immi_r.wn med Erik Gniml_irn'ini vid nirln-i 5 gm-imeumi dömde på ,,n,d,,g¿-n en 13.3”-gg ng,-ga fm ,,|,,\-iiga

tillgrepp av penningar ur handväskor o. dyl. på en danstill-Goda stallning till 3 mån. straffarhete. villkorlig dom.

Skatteuriderlaget ltrlim“““" “md “°° minskar med ri fi 1 pmmii itir siftimsunu ts-ti Lttriusrofs rv.-ti

W_ för socknen cza I0 procent. De svara arbetsförhållandena i
' ' skogen i vintras. då skogsarhetet under långa perioder omöj-

liggjordes. anses vara den direkta orsaken till skatte-
Beellllnlngur pr telefon 153. m¿n,g,.¿ng._-"_

Zl



1'ltnmerIlottnln|zen l Ströms mttudal är 9/S N45 Tidigare har flottningsföreningen forfogat mer 6 hatar.

nu i full gang. I går gick sasongens forsta timmernot r men på gnrnd as det mindre antalet klampar am ander man i år

Vattudalen och foljdes i natt as annu en. Det s ar sådant tim- endast 5. as s rlka 3 am placerade i Stromsund och de 2 andra

mer. som legat kvar i isvakama. l)et torde r ar rota sig om cirka hogre upp r Vattudalen.

I milj. klampar. som skall flottas ned. en silïra som ar cirka
300.tXl) mindre an i l]oI. detta beroende på den myckna snon r

vinter och de i samband damted svåra arbetsförhållandena.

..-._.\A_.... . s... JA

Fom: Rmml Kring

Cirkusplatsen. Stromsund Rum'|_¿¶\_amk.,

Plg\|2If|0.kl 5 Pchlxsun

G'f\L^'PRh'\""\R Strömsund Örebro
'”'"2=*'*'å'1_='=" ll -*H wgset a Atmby us-ms omm»

Barn' lfh fil|n|l]CföfÜ\|ÄI"n|g
Halva priset för bam Hela programmet

Strömsunds lmmtenrllnlrlubh V58*
håller som hast på med att Rßrhattm tennisplanen genom att I-'urir Robert Assar Benil Holmsäter. Alanaset. och fröken Svea

scltakta hon nagra slanter runt om. som sarit hess ärliga. Vi- Ingeborg Carlsson. Stamasen. tigdes pà pingstaftonen i

dare sätter man upp ett nytt nat runt tennisplanen för att halla $lfÜm'~ Pßlgåfü av Kmminißlßf Gllnnäll' $3í||\ in
obehöriga utanlïir stängslet.

Butikslïtrestzindare Bengt Andersson. Järpen. och früken Ka-

I-'örlehzdnpr rm Rosenberg. Stromsund. sigdes pà pingstdagen i Ströms

50 år fyller den 28 ds fru I-Ilin Persson-Rudfjall. Tullingsàs. kyrka ax kommunister Gunnar Sallsin.

11_-



Knapp lllnlorltel förälrünnurlrls lorrlällullrlrl. sid bröllop och födelsedagskalas! .\lan ahonnerar lokalen och

Den slora deballen s id kommunalfullmäkliges sammanlrade medför spril. och då lïlrslà inle IS cl per man. da skall del s-ara

på annandag pingsl kom all galla sprilulskâinkningens sara cirka halslilem. Della as-slag kommer all innebära ell lnolarbc-
eller icke s ara i Slrömsund. lande as- lurisllraflken. Varken nyklerhelsnämnden eller lands-

Disp. 0. Carlsson förfaklade. all samhällel inle led nå- flskalen ha hafl del minsla klagomål mol holellels skölsel. och
gon skada as- all kunna sersera spril på lagligt säll ulan lsänom
gjorde såsal sig sjals som resande och malgasler en ljansl. la. jag slänger mill holell. och så fär jag sal hoppas. all
Landsflskal Hallberg ullryckle också sin mening. all del skole samhälle! blir bällre. lnle lror jag all nyklerhelen lörbällras.
bällre med laga sprilulskankning än all man skulle behöva Men anses Iangarspril och molbokslån bällre säger

befara illegal sprilhanlering om ulskänkning löryägrades ho- Slrömsunds upprörde källannäslare.
lellel ifråga.

l molslåndarlågrel höll boklryckare S. I-'jällgren på all Dun..
ulskänknlngen yore dlrekl skadlig särsklll med lanke på ung- Smcdcn Gumf ,\m.,n Alcmnller Karlsson. lilriksfors. har

*'“'“°“- “fä dä" “_"*'°“"W°* "*'“ F°““'“ “"="="'*"~' *“' “*"' asllllii len mer as- vl ar. Hm sar ansullla s-lll L'lnusrl«.s salm-
aldemokrallska ks-lnnoklubhen och arbelarkommunen. famk

Slulel bles- all kommunalfullmaklige med IS rösler mol
I3 asslyrklc syslembolagels anhållan om ulskänkning på

Grand Hnlell.

lflrllalforsbolwla vilja snurr ha mllenflilnn ordnad.
Faslighelsägarna i Ulriksfors ha lillslälll medicinalslyrelsen
en skrivelse med anhållan om hjälp lör all få samhällels val-

lenlörsörjning ordnad.

Man framhåller b|.a. all del är omöjligl all gräva brunnar.

dä jordlagrel beslär as- dy. som gör s allnel oljänligl för
hushållsbnlk. Dålrlïlr har alll s allen sedan gamla lider hämlals
från den lörbiflylande Faxälyen. Till hushållsbruk och dricks-
s-allen var del fulll jämlörban med del basla brunnss-allen.
.\len sedan Slrömsunds municipalsamhälle år I9 I-I anlagl sal-
lçm-çf mh i de çsm fasljghçlcf jndmgjl s-mjj. och as. (ílmul Krlrlswns. Snr:-Glmuj 1.41. bmrmli L'lrl'Il.s[ur.r

loppsledningar saml \s~.c.-anläggningar. har s-allnel i Ulriksfors
sladigl lörsämrals. Kloaklednlngama ledas direkl ul i Slröms Slfölfli ISOIIIIIIIIIIIIIWIIOI'
vajjudaj 4 gm u|,p\|r¿;m.. från L'|,-igefm-.,_ W,-för \-;,|m,_-| j kommer den l juni all llylla från missionshusel och inslalleras

Fasäls-en nu måsle kokas före användning. 577 person" , i ell gårdshus lill Grand Holell. Efler kommunalhusbranden i

|_'|,-gjíefm-, jämn, en (,0.|;,| gm- 0,-j, |,¿Na, hcfisj-_,., m mm-,,. s-inllas var del mycker ss-an all få lillräckliga lokaler. l-ln lillfäl-
Pmj-,|cmc,,_ lig ulsag har saril all fa disponera missionshusel. men dels

Till skrivelsen år fogar ell ullålande om sallenpros la- bli' dc' Ü läßdl mf ÖF" il" him- “Uh ÛÛÛ* N40 |“““m""°"
gel l april l af. san del heler au "salmel l lmlaenolllglsu nan- los-al nlissiwßwmlisv så sm som möilisl få lillhaka
seenae lserumms s-ara oijanllgi rm sin :lnaamal nell dess an- sin lokal-
\-;-jmjning kan majsm up"-“mf |;ä|,,,f¿,,;,"_ De nya lokalema- i samma hus som Bredegards Korg-

affär- äro visserligen inle så rymliga men hyran är belydligl
Gr-ln i W | “L (Kill dßllll äfjll Cfldälål Cll P)\^l\()fiUm.

Som bekanl avslog kommunalfullmäklige med IS rösler lnol l3
en oklrojansökan från Grand l-lolell. Aygörandel ligger nu hos S-mm" .mm 35,5 'M5
|ä"“')'f°|W"- inom Slrömsund och lilriksfors slänges kl 5 e.m. fr.o.nl. I juni

Källarmäslane Folke Hopsladius är upprörd. “.\lan på- |_,,_m_ _l| ,,ug_ |o_j5_

*W ll" HSN'-'fllßlfll "N04 Ullm WNÛNN'-\ Ü Och "V-'Ü M' Slromsunds Köpmannalörening. Slröms Konsumenllörening
lellels rälligheler. Men del är inle härifrån sprilen flödar. Del
lön-anar mig all inle herrar kriliker sell sig omkring på dans-
banorna i lraklen. Ell ganska slorl anlal hals-lilerbuleljer ligga Gldrhpi 12.8 ldlo
slrödda i lerrängen eller sm-je helg. Del är ju skandalösl all på lagen i Slamsele. Del ar inle varje dag en

slå. all de femlon cenlililer. som den sprilfönärande gaslen får IO-årig pojke fär vara med om all dra upp

härpåholellel skall öka fylleriel. Berusad: mllnniskorhaej fåll en sådan gädda. .\len del hände härom-

uppehålla sig på holellel. De har an-isals obönhörligl. och dagen i Slamsele. och den lycklige heler

någon lilldelning ulöyerde IS cl. har icke skell. Friliof Alfredsson. Gäddan logs på näl.

.\'u har holellel reslaurerals. och så kommer då denna

hisloria!
Del finns ell jämlörelsemalerial i della fall. som jag måsle

få framhålla. Alla pensional och holell på landsbygden. där Üf'lf.\'f"Û"i.2f° f""l'""/
icke sprilulskänkning är lillålen. där kan minsann sprilen flöda -'V/'ff/“"'L 3°'""'-W'/K
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lidgfgll .-\lanäsltl'!tttIIs hemviim
Fru Margareta KatarinaOlsson. l.övhc-rga. av ledttordagsien hade i söndags fest i missionshuset i Hav snas. Inför en till
alderav nam S7 ar. trangscl fylld lokal holls halsningsainforande av hemvarns-

iiiannen link l.arsson. larv sand. soni skildrade hems amets 5-

Lwnlng :inga tillvaro. varefter följde sång av Hav snas sangkör saiiit

-~~.~;;_f;_,f;¿¿ :.':::;:f::>.:~.:.:.~f ::;:.;::. ~:.~:;;;:*:f:.t.;:.":=.':;::.';.v:.a'~.:~.:.".:';
' i sitt anförande hems ärnets stora betydelse under ofredsaren.

Därefter intagade medlemmar av lottakaren. ltemvamet och

scoutkåren med fanor och bildade fanborg. Kapten Kjellman

anwa' avtackade darefter lottoma och liemvämsmannen och utde-

sökas för langvedshuggning intim Ströms och Alanâts 'mk mJán\"°ckcf" Kyrkdwnk DT' Sandell a“|mad° Msn'
\“_kmr_ den med tal och hon.

Kramfors .-\B. Tel. Strömsund 227

Vigsel midsommarafton i St. Olofs Kyrka.

Säsongens första Dans å
titlar fyller på fredag lantbr. Olof Lindgren. Ohn. Björkangen ' Tullingsas
60 år fyller i morgon fru Ida Andersson. Tullingsas. .\lodem Dans lördag den 2 juni kl. 2 I - I.
S0 ar fyller den 30 ds lantbr. Mattias Stenström. Hillsand. söndag den 3 juni Gammal Dans kl. I7- l9.3ll.
50 år fyller på fredag fru Ebba Isaksson. .-\lanåLset. _\1o¿em Dans kl, 20- I

50ar fylleri morgon lanthr. Jöns Höstoppen. By-ggnadslöreningen . Folkets Hus föreningen

Han har varit ledamot av kommunfullmäktige. fatiigvards-
styrelsen och taseringsnämnden men ville i tid dra sig tillbaka
för att fa ägna sig at sina hobbies. av vilka umgänget med 85 år
matematiken i den högre skolan ger honom en speciell lïirnöj- fyller den -I ds f. lantbr. Anders Svensson. Bonäset.

else. Trildgardsodling och blommor skänka ocksa denna intel-

lektuellt mycket livlige och trivsamiiie herre stor tillfredställelse. ßepavng llfi l9-45

I Ströms gmv kapell jordfastes pa söndagen f. arb. Petrus

Tåqtlfsl. Rfssclås.

IFK Strürnsund kämpade hårt l Önersundsstarblöprtlrtg
Resultat i klass ll Dlirl
l. A-tzs ll~' l7.S.'i.0 Fru Linnea .\lànsson. Strömsund. har avlidit efter en längre

1 IFK Strömsund l753.6 tids sjukdom. Fru Hansson. som var född i Strömsund l90-l.

7. Tullingsas IF l8.l7.t) var innehavare av firma Månsson & Olsson .\lanufaktur. vars

I Strömsunds lag sprang Mats Blom. Gunnar .\lodin. Benil ledning lion ovenog vid maken Jonas .\lansson. hongang

I-Jixson. Alfkeinhamniar. Per-Erik Persson. .\lils()llander. Wins- N39. Hon v ar en drivande och duktig affarskvinna. men vid

Erik låspmark och Tage .\'ordström. sidan av affaren var hemmet och omsorgen om hamen det

lïullingsaslaget deltog Svante .\'ordstt-öm. l-lrik Olofs- viktigaste. Hon var allmänt aktad och omtyckt. och manga

son. Rude Melander. .\'isse Nilsson. Lasse Nilsson. Gösta deltaga i de närmastes sorg.

Noni. Kari-tant Nitssonts-n Rainerkstw-mit. . *_ »__ .Q __ ___

Eri NIFIIIIÜ lrinldeykel
i ett gott skick önskas köpa. Svar till

Edv. Engström. Strömsund

70 år
fyller den 2 ds fru Kristina Bandelin. Strömsund.

50 ar fyller pa lördag fru Maria Selinder. Risselas.

Blrnlrkagång
Rannsakning ägde i gar rum på rannsakningshàlktet i Öster-

sund med en frán Havsnas. vilken förutom misshan-

del även gjort sig skyldig till hemfridsbmtt. resande av livsfar-
ligt vapen samt hot att döda.

Den häkwk “kände i hm udqkwh anqg \¿g vara vid Lmnett Mtilivviiri. .SIrt'mi.vtuirI med bunten. fm: Bo. lzru.

sina stmns min mit. vilket ions iiiiraae av.-ii rmniiitiit. Rai- '"~*""' "*"' T"~*"”-

ten fann dock det säkrast att lata undersöka den anhallnes
sinnesbeskaffenhet. Fotboll: IFK Strñmsund - Slllltärhg 3-2
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Renlrxarm-11

a\ lades 1 lnrdag\ 1 1d Slr1'1n1\ \amreaI~Lnla.

Sim-:ulf/r 14: .flmlrr\ l.uI'. Bm-rr HrI1rimu1. SIgw1nl.\'|Im-11.. Be-11;-I-h'r1k Runnr. _-lllun (iuslurwur. Srrrrr Kunn-1:
Slurr Thur.

Sllmmlr lr 1:' ,\Iun'I l~.'r|Lnm1. l.m'm .\'1'l1mn, B;-rm l~'ur1lu-ry nrh ßurbm .S^Irun1_grrn_

.\lerl1ar1lil sludmlesanæn S/6 W-15

har \ rd Sundn al|~ handel~g)111na\1um avlagls a\ h|.a. S) l\ 1:1

I-lenrrkwm. Na~\ 1Len. 81mm

helm \1d \amman1r.1dc på 111i1ndag\k\ allen a|l mga ull SJ med
en \kn\el~e fbr all ema andradc nder l“11r1'1pp;-ihållande \ 1d

god~u||a111n1ngen på |am\ ag~la11nn. från 9.30- IM!! ull 9.110-

|7.(Il.
\'1 111i1-le få ul \i1ra \arur 11d1gan: an \ad nu ar 111n;l1g1.

~ager nrdí. 1 Lopn1annafnren111gen. Jnna~ .-\menff. Som del nu
ar har \1 1n1e \í11:1 \arur uppe 1 \ar.1 butiker. förran en umme
eflcr del 11 oppnal. Vi knrnmer uek~â all hegara au perwnalen
u1oka~. au ullamnandc a\ \arur kan ~l.e medan \agn\:1\l1ng
pagar.

lip-rlsllgt från Ström
Kyrkliga In1nnnfnrbunde1~ axd. 1 S1n'1n1 hade pa mndagen
~a111111ankn111~1 1 kn111n11n1~1erganlen. Ordf. Karm S:1lI\1n1nledde

med h1heIla~n1ng. \'1d fnrhandlingama hesloh hI.a. all ax en 1

\m11111ar 11ll~a111111an~ med R) rknbrndema anordna en dum:
nffenlhg ír1Iuf1~fe~1 he111h§ gd~gar1.len \a111| all med\ erka \ 1d

anordnande! ax l)e ga111la~ dag

Vlgde
Lambr. link .-\|gu1 Mikaelwnn. .-\~pna~ 11el1ín1Len.-\~|al-lli~a-

hel Sjölm. från .-\~pn:1~_ ugdc-1 på lnrdagen 1 Slrnnu
kyrka a\ hrudem Lrrnnnalirmslarare. kn111n11n1-ler Gunnar
Sällnn. Bmdnabh \ar en l1lcn I'1n~k ueka.

l.'4'lt|!l\..S'lr1lil11.l.1|11'l

.\l;”1ndagen den I I juni kl. 20
Shmxaniucma. Sxeriges Ji11erh11g~ nr I

l-'R,\.\'('lS &l).-\Y.
-Wille .-\kerhInmo1:l1 K1k1 Slenfell-

I-"lerfaldiga S1 emka l)rag~pel~111a\1are11

l<lan~-link Naa~ och han~ Inn
RI-I\'Y. I).-\!\'S I-Inne 2 kr.

I-lwlrin
\'1d ~111a~kule\em1nane1 1 Hammand har hl.a. u1e\aminera1~

Ingeborg lihn. .-\~pna~.

l._\Slll|I|l
Knut (iu~1a\ Larwm

Signe Svedberg
SloekhoI111 Slrn111\und
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Follr- och .småslroleharnen l Ström 9/6 l9-IS I-'ödelsrdagar
fingo pa lördagen avsluta skolairet nied traditionsenlig exa- 95 ar fyller den IS ds f. gastgiv aren Per Jönsson. .-\spnas.

men. Under fyra korta lektionstimmar fingo löràildrar och an- 85 år fyller i dag Olof Andersson. Tullingsäs. l unga ar kom
höriga höra vad deras harn inhämtat under skoláret samt he- han till Sv aningen fràn Jämshög.
undra alla utställda slöjdalster. Sedan tågade strömsunds. 7t)ar fyller den 7 ds lanthr. Joel Gradin. Harhacken. Strömsund.
hamen med flaggor i händerna till kyrkan. där även skolhar- 70 år fyller den Ifids fru Kristina Forsherg. Renalandet.
nen frän Tullingsäs. Vagdalen och Strand infunnit sig. Pastor 60 år fyller den I-l ds egnahemsägaren Anders Andersson.
Nils Wigren talade till hamen. överlärare Stig Lander utdelade Bredgärd. Strömsund.
premier till därav förtjänta elever. och folkskolestyrelsens ordf. 60 är fyller den l9 ds agenten Gottfrid Nilsson-Dunder. Har-

adjunkt Helmer Levander hemlörlos-ade skolharrien. Samtidigt häcken. Strömsund.
framförde hanett tack till deavgaende lärarinnnrna Märta F.ijde Stl år fyller den lt) ds lanthrukancn Helge Trangius. Garde.
och Emma Strömsund.

I-'Anrin Dñdsolycltll l.ltl1|6bet'|: I-l/6 l9-l5

Vid småskoleseminariet i Lycksele ha hl.a. löljande examine- Åfhflff Viktor Hägg. Lidsjöherg skadades till döds av en

m|_\_ pà _1_¿,-jga jinjcn Hedvig |¿ijd¿._ S"ñm,und_ fallande sluhhrylarc under sluhbrylntrtg. Han lïirtks till .sjuk-

stugan i Strömsund. varifrån han omedelbart fördes till lasa-

gu-5m,,.m".|,|“,|. ||.|-gßjum |¿,¿|-'Q “Mu-,,¿,,,,||” rettet i Östersund. där han av-led av de skador han erhållit.

former
varvid gymnastikdirektör Ehhe Frykherg. som nu lämnar sko-

lan avtackades.
Premier utdelades till Lticia Nilsson. Karin Ronrie. Sigrid

Löfvenherg. Birgit Näslund. Gunvor Nilsson. Margit Olofs- , 2
son. Gun Olsson. Bengt-Erik Ronne och Anders Löf_

Dr Krenziskys stipendium utdelades till Birger Henriks-
son. ocli gymnasiikpremier till Sigvard Nilsson. Bengt-Erik
Ronne. Lucia Nilsson och Birgit Forsberg.

Noriißlilñlim
I Kärrnäsets skola hölls i lördags en norgefest för hyarna
Kärrnäset och Renán. L'r det rikhaltiga programmet kan näm-
nas hl_a. musik till fiol och orgel av Hans Strömstedt. Renàn
och Greta Olsson. Kämiäset_ lin norrman läste dikter av .\'or-
dal-Grieg. Anders .Vlànensson i Renan hjöd på en avdelning
allmogemusik och Märta Olofsson sjöng “huvisor". Festen

inleddes med “Ja vi elsker" och avslutades med “Du gamla. du

fria".
.___

ii {I
50 år jfvllrr den 8 ds lunlbi: Henning Mrlrrrrismlt. .\'4'l.ieI.

Slmnmuul
Q

Ströms Hernhygdsfönrilng
-~ e °~ - hade på torsdagen årsmöte. vilket öppnades av ordf. Alfred

Kilrnulirli skola .\lattesson. som hälsade välkommen och höll parentation över
kyrkoherde Gunnar Löfvenmark. Föreningen har för avsikt att
utgiva en hok. hetitlad Strömshoken. Första delen kommer ut

. _ _ _ _ _ _ i juni manad och handlar om hyama Alavaitnet och Bonäset.

:rf'F“'“k“*m“ä::åi:;'f::';f;\f¿:l“|å':“\“:\“:¿“:':g;“¿;'|$ï*S Tiii iiisieiiekaii iiasia aei uikemmeeeii heiianaie Breakulen.
_ sl _* nd ' ' Vidare föreslogs att varje hy inom socknen skulle ställa sigI. llihll

som arrangör av en mindre hemhygdsfest allt efter sin lör-

Renleraliieti
måga.

.\ledlemsantalet är 2 lh. Till styrelseledamot efter Gun-
har avlagts vid Norrköpings h. allm. lärov erk av Vidar nar Löfvenmark valdes Elias V. Johansson. Till revisorer om-
Reinliammar. Hallviken. v aldes Oscar Carlsson och Dan Fr. .\'ordfors.
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Elevarberenvàlströntattnd Dlatrllttacerlernalfrlldrorr l9I6l945
På söndagen hade man anordnat utställning av elevarbeten togo sin början på söndagen på nio platser. l norra serien. som

från den i dagarna avslutade vävnads- och handarbetskursen utspelade sig i Hammerdal. blev resultatet:
vid yrkesskolan. Våvlärarinnan hade för att göra det hela mera

publikdragande satt ihop en både trevlig och lärorik tablå om l. IFK Suörnsund 50 p
spårtadsredskapen genom tiderna. Det lilla skådespelet upp- 2. Tullingsås IF 36p
fördes två gånger lör fullsatt salong i realskolans aula. Lllrare 3. Hammerdals IF 28 p

för yrkesskoleleverna har varit Karin Nilsson och Rebecka

Ström. lntlvlduelarealal
Häck l IO m

Avireï\itvIt|lStr'öttInd l.Rude MelanderT. l8.0

hölls på söndag e.m. för provinsiallökare .lohn Bellander med 2. Birgerödmark S. l9.0

fru. vilka inom kon avflytta till Grums. Dr. J. Bellander blev 3. K. E. Nilsson T. 20.3

därvid föremål för många hyllningar från styrelser och namn- 5. M. E. Espmark S. 22.0

der och till frtt Bellander överlämnades en blomsterbukett av I(I)m
rektor Alfred Mattesson. Gymnastikdirektör Ebbe Frykherg l. Tor.sten Olsson S. l2.l
hade författat en uevlig bordsvisa. som inkluderade hyllningar 2. Rude Melander T. l2.2

till kvllllens hedersgllster. 3. Gunnar Andersson S. I2.-l

4. K. E. Nilsson T. l2.6

Fridell S lfl)CIRKUSSCOTI' lStröttt|tltd2dagar ° -

Europas största 8 masters cirkus 2- Bf'9F"Öd'“"* 5- '60
Med ett utsökt internationellt artistprogram 3- H'|f*'"8GW” H- '60

taet nynerer. srrsssbnrgernreasanetonnsrer. 4- NW T- '°°
to pnnntes. janeeterenrer. trjtsrner. 6- U“°N"-*~*°“ T- '40

Europas bästa clowner. Üæm
srnr setisrertresrernrerttrvirnrtig rttngenr '-TI§° N°"1*"°' 5- 4-W*

- Ett cirkusevenemang utan like - 2' R""“ T' 'H9-2
pmm-5, - Suümwm m¿,,¿.8¿n 3. Gunnar Modin S. 420.4

“ik|_8_|5 4.GÖ$llN0fdT. 429.4
Ju Diskus

I . Ingvar Roos H. 34.77

2. Hilding Glantz H. 3387

1~||| *V 3. Erik Fridell S. 1194

riasnustrnteserninener i rtarntsr.srrrrnert>|.s. snregarsmergar 4-Birsßfödmrk S- 28-44

Alvebo. Alavattnet. Strömsund. 5- Nu* N"-“°" T- 27-”
6. Göte Nilsson T. 26.97

Stafett 4tt-ill) m

Ifiirlàà' l. Strömsund 354.8

85 år fyller idag fru Maria Svensson. Strömsund. 2. Tullingså.s 4.022

70 år fyller på midsommardagen fnt Kristina l..öfström. Sjövik. 3. Hammerdal 4.lS.6

Strömsund.
60 år fyller den 22 ds frisörOlof Paulsson. Ulriltsfors.
50 år fyller på midsornmardagen fru Mlrta Fransson. Mur-
åscrl. Slrñrnsurld. FM.

. . . 60 år fyller den 25 ds garvaren Erik Nygård. Strömsund.

'sl U | 60 år fyller den 25 ds lantbntltaren Jöns Jönsson. Stamsele.
Srlsatnrnare
Det trnrnrnersatren en uti en betydligt srittsernrnere snrnrnsri °°z?::°':: 2° °L° ':“'b" ^“f' Em' 'S°'“$*""',d

. . 50 y er 28ds ruAnna önsson. . trömsu .

s"°"“““" "' d' ”““'°. "°“' U""°' "f"'3.°" d'°3° "".'“."' soar tt den sort-. 1 1 _ Nuts
gen de sista inkallade stna flrder hem ttll sttt och det ctvtla ry cr mm ”Sw” gm'
livet. Det blirnog trist på många håll eflerallade bekantskaper
som knutits under ofreden och krigarlivets år. I Suörnsund
sent ps rnangs andra tatt ten trnnsureras en tartrutenrter lFKSlImImIvdI=°IvaißI1mßtÃlalrm 25I6I94$
mellan befolkningen och de intrallade varit det basta tänkbara. Trivsam och vllspelad match med friskt spel ms midsommar-

hettan. Matchen slutade I-l.

Strtlltrl\r|ttItltdar'tl&|lßetttetIlrottlltt||àbeahrr ha
Munici fullmllktigeenade si fredagskvällen om en pro- sun' '""' _ _

rest mrlnnrmnrens rnttmatrigelrtsraer sun pa vittrer ae sist- °'“ ' '“'“ °°" W- “°'“°“ '*8°- °'"'8 "Y“- "Y'°*'“"8-
nänuua mun- sp.iu.ä"ig|,ælcrn. w Hoien. MHN. HIVSIIÄS. [CL Cu' 5.
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Stnllms1rl|'6rldllng Vlgde

i utbyggda. moderna lokaler skulle kunna sysselsätta IS-20 Anlåggnarb. Nils Gunnar Nilsson. Lidenbodaoeh fröken Lydia

man - men var får man arbetskraften ifrån? Jdst nu arbetardår Hillevi Nilsson. Vedjeön. Vigseln lörrltttades av v. komminister

blott sju man. tiitförüdlingens unge. driftige ledare Amljoi Jo- Nils Wigren.

hansson. hans gamle far tillsammans med bl.a. en polack och

två litauer! Jordbr. Lars Erik Svensson. Storhögen och fröken Dagmar

l-lr Johansson visar oss omkring i sin nillbyggda fa- Andersson. Brandberget. samt jordbr. arb. Perlimanuel Svens-

brik. Bottenvåningen upptar maskinverlcstaderi och iorken samt son. Tåxan och fröken Brita Maria Ohlsson. Laxsjö. Vigslarna

plats för byggnadssnickerier. och på andra våningen har man förrâlttades av komminister Gunnar Sållvin.

monteringshallen och polerverksiaden. Fabriken gick förr un-

der namnet Ströms snickerifabrik men ombildades till Ströms Löjtnant Stig Arvid Enquist. Sundsvall och fröken Karin Wik-

Tritförlldling. ström. Strömsund. Vigseln lörrllttades på midsommaraltonen
Vi har i dagarna fått en beställning från Stockholm på av kornminister Gunnar Sållvin.

l0.(XI) stolar. men frågan år om vi kan klara saken med inneva-

rande arbetsstyrka. omtalar en bekymrad hr Johansson vid Snickaren John Hilding Nilsson. Aspås-Nåset och fröken
vår nindvandrings avslutning. Kajsa Blomqvist. Bredgård. Vigseln ägde rum på midsommar-

alionen och förrllttades av komminister Gunnar Sållvin.

Lantbr. Johan Nordlund och fröken Elsa Johansson. båda Öhn.

Vigseln lörrattades av komminister Gunnar Sållvin.

Transportarb. Bengt Larsson. Ulriksfors och fröken Gerda

Boström. Sjövik. Strömsund. Vigseln förråttades av v. kommi-

nister Nils Wigren.

Jordbniksarb. Per Ivan Nikolaus Nyfeldt. Nålden och fröken
Dagmar Linnea Jonsson. Vigseln ägde rum midsommar-

dagen och lörråttades av v. komminister Nils Wigren.

Banvakten Bror Torsten Birger Hellsen och fröken Allis lng-
eborg Nlisman. båda från Tlinnviken. Ulriksfors. Vigseln lör-
rilttades på midsommaraftoiien av v. komminister Nils Wigren.

lmeriörfràn Ströms Trüförildling med ägaren Amljm
.loIiun.s.mn i baligrundrn och Hans I-Ioller i förgnmden.

Ulrlksfors sulfltfabrlli
såtieri ång i morgon efter fleraårsu hållorn man undantar

W' S"“""""" ' ""°*°""""" en iiiiišiiig nen mindre pnnduitiinn npnïf vissa rider under de

ungt-niin iii i2.so iinirnpnfiten *°"*“'° *'°"_-
(obmwm Men, Mkßummamnm “_ 6 Det blir nu i första hand i renseriet maskinema snurrar

Fmbon Lekar mus m¿¿“,mmaN¿ngcn igång. Den 2 juli rliknar med att ha hela driften igång och

Ä|sm.“a_":K Strömsund KL 8 hdidsommardanåcn dlïlld SEG' (ïkåå Ön Offlßllü Sllilll R* Sll|lll||\'Cl'kl'llllg8fI.

Kl. 23 Lisbeth Bodin
med Erik Frank
Dans till kl. 2 Stort husbyeiStrñiitsiind 28/6 I9-15

Sex man började idag uppföra ett större bostadshus på grun-

den av det brtinna kommunalhuset.
Det blir ett tvåvånings tråhus med bostad lör provinsial-

Stort liusbyggel Strömsund . . . .

. . läkaren i bottenvåningen och mottagningslokalen i kållarvå-

S” ““"' °°"“'° mg "WW" °" *'Ö"' °°“'““"'”' P* 8“"" n'n en i inner. nndn. vanan sirnii man inreda in niindre
_ I s - < - ' ii

°°" *“ °°' "“""“' '“°'“"“'"“""'“°" ingefinirnien den ena dneit med oo ni= gniv-yra. Byggnaden
uppföres som entreprenad av byggnarhsfirina 0.V. Engsuöm.

F | Qwumm! I-lårnösand. och entreprenadsumman slutar på l07.(Xl) kr. Dår-

undenaggspiniinf mf snpiaifi eniigi iinian-rifdtniinindens its '"' '“'“““°' “*'“'“'“° “W W' °' °°" “""°'-
reskrifter tillverkas vid vår cementfabrik.
Norden är Sjöberg. Strömsund tel 243.

I-'lidehedapr
70 år fyller den 3 juli kyrkvården Månen Olofsson i Gårdnås-

Till lltißltogvalttare byn.
i Ströms skog.svårdsområde utsågs i går e.o. lånsskogvaktare 60 år fyller den 4 juli åkaren P.l-l. Sjölander. Strömsund.

lvar Göransson. Klövsjö. 60 år fyller den 4 juli lantbr. Olof Blomberg. I-lillsand.
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Bragd l Alanlset
Tre pojkar badade i onsdags i en sjö i närheten av byn. varvid
den yngsta av dem. 7-årige sonen till lanlbr. Strand i Harrsjön.
kom ut på lör djupt vatten och gick till botten. Hans l0-åriga
broder och en 8-årig lekkamrat stodo emellertid inte maktlösa.
Snabbt begåvo sig pojkarna upp på stranden. varifrån de sköt

Junloretm D.\l l Strömsund
lflllmz l I Ragnar Rundström. IFK 4.09.-l

2! PerGunner\-all. Strömsund -l.-ll.0
.smm l i Rainer Asmnat. Tulllngsas 9.l1_s

Höjd: I I Ake Pettersson. Bräcke l70
5» Rainer Ashrandt. Tullingsås ISS

uten båt till olyclLsplaLsen. Här höll en kamrat den drunknandes Längd: l I Åke Pettersson. Bräcke 667

bror i benen. medan brodern dök under vattenytan och fick
fatt på 7-åringen.

Denne fördes i medvetslost tillstånd i land. där tillkal-
lade personer genast igångsatte konstgjord andning. Man fick
hålla på i två timmar med den konstgjorda andningen. innan
pojken repade sig.

Hnhnm II7- I9-lS

Då postbussen Strömsund-Gäddede på söndagslömliddagen
kommit mellan Alanäs och Gubbhögen upptäckte föraren. all
den till bussen kopplade släpvagnen stod i ljusan låga.

6: Gunnar Jonsson. Strömsund 56%

Stavhopp: I I Gunnar' Jonsson. Strömsund 33)

Dlltlsfal
Sven Gunnar Spaak. Strömsund. har avlidit. 25 år.

Flldelsedapr
85 år fyller Henrik Anton Forsberg. Näsviken.
60 år fyller Lydia Margareta Bergvall. f. Lund. maka till målar-
mästare B. Bergvall. Strömsund.
70 år fyller fru Vilhelmina Johanna Lindkvist. f. Karlström.

Del hade då brunnit ganska länge. och då elden inte S".ömwnd_

upptäcktes. förrän del började krångla med tillförseln av gas

från aggregatet. som satt på släpvagnen. kunde man p.g.a.

hettan ej koppla från vagnen.

Man lyckades genom vattenbesprutning begränsa el-
den någorlunda. men släpvagnen var då redan spolierad. För-
utom aggregatet förstördes en stor mängd gods. .som frakta-
des med släpvagnen. Bussen fick avbryta sin färd. tills reserv-
vagn hann anlända från Strömsund.

5fIJblr'nfrll|BelselIlllISvtl'lge

60 år fyller Annie Sofia Andersson. f. Lundin. Risselås.
60 år fyller hem.äg. Olof Emil Mårtensson. Kärt-näset.

60 år fyller lanlbr. Olof Mårtensson. Älghallen.
50 år fyller Jöns Em. Jönsson. Vedjeön.

S0 år fyller .skogvaktaren Mauritz Ekblad. Alanäset. Han an-

ställdesår l9l9 vid Kramfors AB. Han placerades l920 i Alanä-
set. där han .sedan dess varit verksam. Han har livligt deltagit
i det kommunala livet.
S0 år fyller fröken Elisabeth Olofsson. Brcdgård. Strömsund.
50 år fyller poststationslöreståndare Margareta Sjölund. f.
Lundberg. Ulriksfors.

Vlle
Träarbetaren Hugo Kristoffersson. Yrtskaftkälen och fröken
Viola Mattsson. Strömsund. Vigseln ägde rum i komminister-
gården i Strömsund.

Lantbrukaren OlofGösta Olsson. Björnberget. Vängelsbyn och
fröken Inez Andersson. dotter till Mattias Andersson och hans

hustru. Täxan.

ïy

MuII|'r|.s Anders .mn bilrgrtr när i Smrrln

viga
Köpman Nils Erik Westrin. Östersund och fröken Gunnel M.
l-Lspmark. Äspnäs. dotter till hem.äg. Jöns líspmark och hans

maka. Vigseln lörfätlades i Ströms kyrka av Gunnar Sällvin.

Castoroch IFK tlortlneradeårets D.\l
Sålunda vann F. Torstensson-Medalen 3.000 m hinder på
9.3'-).0. B. Erixon. Strömsund. blev där 3:a på l0.0S.-l.

I stavhopp segrade Osten Södergårtl. IFK på 360. och där blev
Per F.rik tFantomeni Strömsund 6:a på 325.

l löpning 5.000 m vann Erik Wredling. Castor på l5.0ll.8 och

Tage Nordström. Strömsund blev 5:a på IS.-ll.-l. R
Till postföreslåndare i Äspnäs har utsetts Olle M. Olsen. Han

är son till den avgående J.O. Olsen som skött posten i Äspnäs

i 28 år.

AHlsSDUK
hade ett välbesökt och lyckat möte på Harholmen i Alanäs.
Mötet beslöt att klubben skulle anordna en utllykt till Barnens

Dag i Hammerdal den 7 juli. Till programkommitte till nästa

möte valdes Gärd Isaksson. Ruth Tallbom. Uno Magnusson
och Börje Johansson. Efter mötet förekom ett underhållande
program. bestående av musik. sång. diktläsning och teater.

Sedan bjöds det på kaffe och en stunds allmän idrott.

Strlirn
(illlntelaltbetalakomrrttinnlutsltylderttaflireden I-ljull.
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I-'lldehetlqpr 60 år fyller fru Anna Elisabet Åström. f. Näslund. maka till
anar rytter arttterrtr Mttrirt1rtttot>s«trt.strtstrtsttrttt. rrartttitirte aispertettt A. Astrtsrtt. strtstnsttrttt.
75årfyllerts-illingsystrarna fru Lisa Näs.ström.makatillskräd- 60 år fyller Lisa Kristina Videmo. f. Andersson. Bredgård.
darmllstare K. M. Näsström. Alarlllsel och fröken Maria Jo- Strömsund.
hansson. Alanäset. Fru Fredde Olsson. Strömsund. bles- på sin S0-årsdag föremål
60 år fyller Johan Karlström. Strömsund för bjärtliga hyllningar.
50 år fyller \-ägarb. Rudolf Höglund. Strömsund.
50 år fyller Jöns Edvard Blomberg. Hillsand. Duk”
vw, Fru sigrtrt1enssert.t. Nt|s«ttt.0jaretutrtrttt-ttaitrtttttrgttmtrtat

Arbetaren E. F. Stenström. Hillsand och fröken Anna Jons-

Oviken. Vigseln lörrättades as- pastor Gunnar Sälls-in. ^ | su-“mad 5,kanan |7_|u||

lrt|l)1tadlArvld0|nottslnnlntltlemotGrand Hotell).
t-*tstttattr-etteltsrstsrjtttttttettratttrttstrtntttsvettttttet
Strömsund har att vänta bättre elkraft. Den elektriska kraftled- Lygpf
ningen från Lös-öns kraftstation till Strömsund och omkring- Cftaufßmt juh" ()|0f Åt|tm¿_ Storsjö eo;-ggr; och frisim; Britta
liggande byar kommer nämligen. enligt ing. E.V. Johansson 0|0f§¿0|m-_ ßmjwcn 5 guümr, _e°.;|;m_

.sedan den påbörjade transformatorn har lärdigbyggts på

Lösön. att hålla en konstant s-oltstyrka på 10.000. Lös-ons kraft- vin*
SIIÜOII ål' 0Ch \'8.l' dCl'I Illdf klflållllllll Ka Anm- Lj|_||'|g|na|1_ ngn (xh ffßkgn Syqgf

Misw- wm bvssdes i Jämtland- Den har IM-'f im* l°w Edit Rtrrtstett. Mttrssert. strtsrttstrrttt.
ombyggts några gånger. Men trots ombyggnader och förbätt-
ringar kan Lövöns kraftstation ännu inte leverera den elek-

.ka ._ erfotdra för de omkn l andeb -2; b°c“h";'§'_:|'fü" I _“___ “" " “'53 Y* ooarryttertserterb.A.t=.srttrtstrtstrt.tt>tts,_rttrt1.strtsrn-.ttrttt.

S Kraftslationenš produktionsförrnåga är inte större än :?r:¿y':: skogsub' Anden Magmm J°hm“°n' Bmdsám'
t.tso|tw.t-ttttetintet-ittrttetttttttt.ttar|tr=ntearttttgsrtatet start- ' “'
digt utökats. Därför förlades den 40.000 volts starka riks-
kraftledningen från Östanfors. över Lös-öns kraflstation. AB ^“k_'d'f°'" 'swnu '7n"9"5
P_ "Ohm c|chñcim_“_“k 'W men püöq-N "bem med en St-antngeborna höll på söndagskvällen at-skedsfest t St-an.

ttrttrttettrtittg titt Är-.pttas rratt strtsrttsttrta. Äsprtasttrttrta ttar '“F° ?'“°'“ W' '*"'“'““'“ f“! 59"' s“"'*'"'- *°"' ""_'*'P“'f'
ttittitts ratt sitt etetttristta ttrttrt rrzttt steratts ttrttrts-ertt gertttrttett 5“"!"'8° ~*_'“°" °““ 22'*"8 '1*'“'- B_Y°°'““ '“*'° ""*l'_""'
kraftledning. som har gått ut ifrån Rings-attnet. men då denna www” "" °" “'“k°'1“am'“ä"" “md h°""ä3' EG' Enh'
ledning är mycket ss-år och kostbar att underhålla. kommer sm hö" °" °°h Ö'°'“'“"°d° °" 'f“""°'“3_å“_'°' UM" kam'
dett tttt ttearmttterrts. sa fort ttrtttttetirmtgert från strtsrnsttrta “"*'°"'°" "'°'*°“'“- *°'“ "“ S““"°"“ W' ' ~*"_“' '*'=*“°'- 'W
trtirtttttr. vttittre arttttttr .sa Per Holms et-tertt i strtstttsttrttt eteit- ~*'*"8- D" "°'“ "'~*'“'“°* 'W D" !“""*' fl" fm-
trifteradet område inom Ströms och Laxsjö socknarsorn sträcker
sig längs Ströms Vattudal och väster därom. Det blir c:a IS vw'
byar med en folkmängd på ca I .-100 personer. .som kommer att V°'*5"'d“"b-_ LW* Eu'-“°'k GÖ'°b°'3 °°h “m"*bi"'M°' V'°h
få |ju_,¿_ Kllmfl. Ulrlksfds.

""T

Fru Maja Lisa Rosen. Lövberga. har avlidit i en ålder av 73 år.

Hoitqrlkettstrllnund
Söndagen den 22juli kl. 2l Harry Brandelius

Danslörd.den2I juli2l-|..sönd.den22juli20-24
Musik: Swingers. IFK

I-'lltlehethpr
85 år fyller på lördag änkefru Maria Svensson. Näsviken.
Strömsund.

- 50år fyller Karl Nikolaus Karlsson. Hillsand.
50 år fyller fru Karin Forsberg. Näset. Strömsund.

Man kör .sten för kraledningsgatan Ulriltsfors-Mullnüser.
Fn r. Hans Ström. Uno St-ensson. NN. Hilding Texnur. NN. Kockar

sökas till skogslörläggningar. Lönevillkor
I-'lldelsedqpr - 7 -1m|:1-,- -

70 år fyller fru Kristina Hansson. maka till Hans Hansson. mms' I SKF. 1"-on Aàrçmzh rm '

Öjaren. Hon har fostrat ll bam och har haft ett mycket T ,-Io -Im | 3,7
arbetsfyllt Iis-_ Honärdocki god s-igörochdeltariarbetet. CL' ícnaul ' 'æ"' L
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Barnens Dag l Strömsund
fred. den 3. lörd. den -l. sönd. den 5 aug.

urtder medverkan av STORA PARADENS
nöjesfält samt den stora djurparken -50 djur!

BARNENS PARADIS. rett djurskansen i miniatyr).
små shetlandsponnier. russar. asnor. apor. rådjur.

marsvin. killingar. norsk alpbagge m.m. tenda resande
företag i denna stil i Eul'0Pl.

En sensation: barnen får rida och aka efter små ponny-
hästar. Djurstallama öppnas alla dagar kl. I-l.(Xl.

En upplevelse.

I-'örleheqr
70årf ller K. Au .Persson.Risselá.sY 8 -

70 år fyller Nils Magnus Sjöberg. Älghallen.
60 år fyller fru Olivia Olofsson. f. Myrén. Strömsund
60 är fyller bartkkassör Ebbe Gärdin. Strömsund.

Utiht
Sllñttksußd

den 28. 29 aug. Fest. basar. dans.
Musik: Charles Taikymer. ungerskt

kapell. Se vidare affischer
Arrangörerna

Brev från Alanbet
Kyrkbyn Alanäset har fått ord om sig att vara en av de allra
vackraste byama. där den ligger pä en udde i Fläsjön. Men vi
riskerar att fa vara skönhetsvärden spolierade genom den vat-
tenreglering som nu pågår.Värdefulla åkrar kommer under vat-
ten. och ett flertal boningshus mäste utrymmas. Den ringa
betalning som erbjudes för detta kan icke tillnärmelsevis er-
sätta värden som icke enbart kan räknas i pengar. Ströms El.
kraftverk har genom kommunen lörsalts till ett av dessa bolag

Soà- l - - U _m I H R-_ förvattenregleringen. Mängen frågar sig nuärdetta en fort-
50 ¿rš|:rrç:|:;f:::m:2åaml:Ts;::¿°n makan" sättning pä baggböleriet i Norrland? Men en ljuspunkt lör

gare Ulrik Nilsson. Strömsund.

Ahlsbor!
Ni har väl aldrig glömt

Barnens Dag i Strömsund
den 3-l-5 augusti.

Lä
Bamens Dag: "Nämnrleman.smur" Grrla Nilssrm. 50 ar:
mellan "bnrdparen " Anna-Slina Hallgren och Ame
Rosenberg Sam! Vera Tallqrisl och Ola Olrlfslrilrrt.

byn är ungdomen och det blomstrande löreningslivet. I byn
finnes en livaktig ungdomsklubb med nästan hundra
procentigt deltagande. vilken är en välbehövlig motvikt till
arbetarekommunens tynande tillvaro. Arbetet med en idrotts-
plan pågår. till vilken kommunen välvilligt ställt femhundra
kronor till förfogande. vilket är det enda bidrag som byns
idrottsklubb erhållit. Klubbens medlemmar har dels genom fri-
villigt arbete och dels genom anordnande av basarer hittills
lyckats finansiera arbetet. Men för att fulltlja detsamma va-
gar klubben hoppas på ett statligt bidrag. Ställ er solidariska
med ungdomen och bidrag därmed till att skapa trivsel och
glädje. som bintler ungdomen till hemorten. och på sä sätt
bromsar upp flykten fràn landsbygden.

Snuff

Skolstart
Lärarinnan [rrlgarn_vlu'ir7'uma lile ur varje. men ull: eftersom
lmn frågar: ser Sven-[;'riI: mer ut-Ir mer in-rlmul nt-lt besvi-
ken ul.

Da lmn .slutligen frågar ltnnnm hur ntyr-ket ett nrlt ell
är. svarar han:
- Veil du int rlil. då wll je br_\'rlrl.'

Nftlvllllltlll
l Bredkälen hölls norgefest på söndagen. Där talade fröken
Kajsa Westerberg om norsk lyrik och kand. Lennart Nortlforsvtaae

1°"lb“'*~“"l*- RW M°'W°'- T“l'i“8**ï* °°l' ffölf" M” am stataskapan mr.-utan van spatt. aan tmterratkats. vidare
Maria Melander. Vigseln lörrättades av Gunnar Sällvin. medverkade Bredkälens skolbam med nägra sånger. kassör

Lars Grus-man med recitation och Bengt Erik Ronne med orgel-

aygasasattaana aan-ms ""“““-
har av A.l(. beviljats Matts Sundelin. Strömsund. lör nybygg-
nad av bostadshus samt Erik Hemmingsson. Strömsund. lör svaga”.
dito ävenledes i Ströms kommun.

I-lltdsbor!
Ni vet väl om. att Ni äro välkomna

erhtlller omedelbart anställning.
Nya Hotellet. Strömsund. Tel. 29.

den _._,__. mm MAst<t:RAoß.s_t.taraagaeaaaag.t|.z2
till Bantens Dag i Strömsund | I s"ñ'”b°'*

Musik: RUDÅS

Ill



Samllngsregerlngen upphör och Per Albin Harrison bildar (šulihliügens SDl.'l( ”l-ïedsfarian" -t/tt N45

.sin ljiirde regering

På förekoniinen anledning
erinras damiii. att - sedan forte lansskogs aktaren Per Jacobs-

son. Stromsund. den 30/6 innes arande år as gått ined pension
- làinsskogs aktaretjiinsten inom Ströms skogss ånlsområde se-

dan den I dennes innehas es as Is ar Goransson. adress Låda

399. Stromsund. Rt 25. Stromsund.

Skitgssåfüssty relsen

Piailiiidmiiiesmedpniasiation I/x w-t5
l-ln poststation oppnas i Strand från den I oki. Till íorestån-

dare for poststationen as ses att antaga nuvarande post-
ombudet Jons Olos Tallqs ist. l namnfrågan har postmastaren

fiamlon ett nytt forslag. Stiandliden. s ilket utesluter nirnlighe-
ten till irsåslingar.

llisberp lieniliygtlsilirering
hade på lördag och sondag fest ull forinån for sin hembygds-

gård. På lördagen forekom dans och ett flertal nojesanordningar.

På sondagen inleddes festligheterna med ett lïiredmg
om hembygden as riksdagsman Sigfrid Jonsson. Jars sand.

Vidare meds erkade l.os berga teateramatorer med några tea-

terstycken. Festen inbringade en sacker slant till heittby gds-

gårdskassan.

Strörnsunds Hantverluslrenlng fy-ller 25 år

har hållit mote i kaféet i Lills iken. for att det skulle bli en liten
cykeltur for tiiedlemmama.

Till ny styrelse saldes Ture Samuelsson. ordf.. .-\sel

Skog s_ ordf.. Sonia Bis e. sekreterare. Olle Olofsson s. sekr..

Is ar Persson. kassor.. lnkop as nya bocker till biblioteket dis-
kuterades. .\lan beslot att soka anordna den traditionella
"ly ktomas fest" as en i år. dels is efter ny a linjer.

Barnens Dag l Strömsund
Trots att det såg hotfullt ut for regn. bles det på fredagen

sackert s ader. s tlket medforde. att det låg serklig feststanimng
oser Stromsund. Det bles folksandnng till Stromsund. och

man hade ordnat med ett tallheiii nere sid sundet. På nojes-

faltet bjods på ttsolinoyen as alla de slag. bl.a. ssajmast-

fenomenet Brolins.
På lordagen oppnades Bamens l)ag på alls ar. Kl. l3

blåste en harold in Dagen på torget. och (iasle blåsorkester

konsetterade och sedan holl komiitunalfiillmaktiges ordforande

Nils (ironlund ett tal. På ksallen fick man hora operasångare

('onny Soderstrom sjunga i Holinparken.

.J

Strömsunds Hantserksforening bildades redan år N20 och 1 _~

kan alltså i år fira sitt 25-årsjiibileum. .\ledlemsantalet bles

redan s id starten lll. och idag har Iïireningen 32 medlemmar.

.-\s dem som anslot sig från borjan ar bara rorlednings-
entreprenor .-\rtur Carlsson och f. skraddamtastare P.\\'. Ols-

son kssar. Föreningens forste ordforande sar konditor l-lrland

Lubeck. som asgick N27. nar han lamnade orten. och bygg-
mastare.-\lhet1 l-ldin som satt till N31. nar han också flyttade.

Darefter kom plåtslaganiiastare John .\'y strom. som s ar

den lïirste som fick mastarbres et. Han eftertraddes år N45 as

skråddantiåstare Hans link Jonsson.

Strñriisiitids lšorgallllr har återöppnats
Yilrthltil

Olle Bredegård
Strömsund tel. 203

Barnens Dag
.-\lla rum am upptagna men stora mojligheter

finnas till inltsartering i skolor och talthemmet.
.\ledl:tg sos säck och filt.

tel. .\'amnanrop Bamens Dag.

I-'iideliiedagar
7t)år fyller i dag Per Risen. Risede.
till år fy ller fru .-\nna Elisabet .\lårtensson. f. Johansson. .\'aset.

Stromsund.
60 år fy-ller lararinnan fni .\larta Olsson. f. Flink. Stromsund.
Hon ar fodd i Undersåker.
50 år fyller .-\sel Jonsson. Öhn.
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Barnens Dag
nådde på söndagen sin hojdpunkt både sad det betraffar ar-

rangemang och i publtkhanseende. Det tusental personer. som

gastade Stromsund på lordagsksallen. hade tydligen stannat

ks ar. och ytterligare ett tusental hade kointnit till på sondagen

for att se det ståtliga fest- och brollopstíiget. (iatorna. dar

tåget skulle dra fram på sondagen. kantades redan timmar i

fors ag as folkinassor.

llrnr Ilrniniutgiimi. Olin. iljuliur Iinul/utrvt friin I350.

l'c'ru liillqi-til och Uli: ()ln_I'sImnt



Bggng mn mm “V8 N45
FÖf nngn vn; fggàg en npn]g\-Q|_çg_ Man kan VÜ8ll|'&|lll'É|l Mllllš JOÛIIIIIXSOII. SIIÜIIISUDÜ. fill' IIVÜ-

över att något sådant kunnat åstadkommas på frivillighctens dit i en ålder av 66 år.

vag. och fröken Elise Svensson och hennes medhjålpares ar- Födorådstagaren Lars Månsson. Alderdomshcmmet. Tull-
bete kommer säkerligen att gå till historien. Från realskolan ingsås. haravlidit 88 år gammal.
gick [inet fram genom helg samhället çgr S|0|'gg|m|_ rundade F. iltspcklümfl Jöns S\"cll.\s0l\. LÖ\'bCf'gfl. har avlitlil i cft åltkf
kyrkan och därefter åter Storgatan och Gäddedevågen upp till M' 66 ål”-

Tingvalla.

Vlgde
-_' Skråddarmåstare Jöns Andre. Strömsund och fröken Margot

. Sjöberg. Gåltsjö. har sammans-igts i Gåxsjö kyrka av pastor
° l-lans Abramsson.

Ströms sltoltllstrlltt
Folkskollärarc Sten Norell. Tullingsås. är tjänstledig ht l9-t5.
för tjänst i Kalmar med Arne Rosenberg som vikarie. Förnyat
förordnande får Carl Boeng. Avatrllsk. vid Vågdalens skola
och småskollårarinnan Asta Eriksson vid Strömsunds små-

skola lå I9-15/46. Småskollllrarinnan Svea Moberg förordnas

Rilßnfllännfv Nwr Lßlrrun. s,,n,,.,,,,,,; ,,,;. ,t,,.l.-,_. t-lll l-tlllsnnas slnasllnln snusltnllantnnnnn Ann» Mnnssnn
MÖ"'f"-*-“"'- Rfå- 5 Wfßf"F" Ûfß DNR-åfl imlt' vid Tullingsås skola. småskollllrarinnan Ingrid Isberg. Måns-

På 77IIxvalIa. åsen. vid Vedjeöns mindre folkskola. småskollämrinnan Lilly
Andersson. Lycksele. vid Äspntls skola och småskollårarinnan

Detvncltnfuñtt ttnrts-lg laajtlcs-ta st-nnlngnnnmlnamrnlxstnln.
bestod till en tredjedel av ett kulturhistoriskt inslag. där
hröllopsföljet från l8l9 och bröllopsparel från några år-
lionenden senare tilldrog sig största intresset. Vidare förekom | uH"'|*'
tåget. Den vackra hlomstervagnen med unga. fagra flickor måffylkt r"'MämK_am|'m Kä_m|""d' f' N_'l“fi°“°"_
ïkkæmk* anmäl' Mama* vid fmmkomslm li" 1-mgmua 60 år fyller fru Zulamlth Johansson. maka tlll lngcnjör Ellas V.

tntule lln-.-flmnn |>.w. Tnt-ntnna. nell t-tum litet- det rntlnntt '°"“"~*f°"- 5"“"““"*'
en xh 'ms där danærna Ja-5 n äällñï. SÖf\ Ik. Åhl-

vannrned5-l.samtdra kam medStrömund.somsegrare. 5'
Ena. t-men p¿ -I-ing“|fa Wåmáe den n:¿ngmw“hö\.¿a¿e Den l7 ds fyller lanthrevbäraren Per Andersson. Svanlngen.

pnbtlln.-n till andra ttsfltntnlsnsultlnn nell man sig kungligt till °° åf- """'W* '“"@' W' P°“' '“°" W Vi ” '“"f::¿'“°"
2 _o0_ __ lan Draganäs och Torsfjården Då fanns det lngen ss-tig

:f' (4 få .'_3“"'°'"' D” “""° 'NS '“"'"d°° 'W °" “W fran stnstnsnntt efter snunn. vntnnlnl. under lost nt-lt t-ln W
'g' W det nu tntlnt ntltnalgn sttngst-ltgnr. om ntstl nnn på mt tlnttn

tills det blev något så når ordnad poslförbindelse på vägen

SWwIIl'H°IwIfk'SWIHM nlnllnn snllnssnna- Alnnas-Tnlsljtlnlnn-otltla.-ac. Af man
“Ds 'wa Iylw- fw" I8-l°ws- nnsllllttlns lntn snnt lnnllm-tvltnnn mltnn Tnfsljtmlcn nell

Gunnar Grahnströms revyspex ”Ett myller av grejs” 5\,m;n8c,,_

Wsimsl dßwßssf- Tnss sann ul tt: gaf jntsilnmn ltn l ang med lltltn steg

dagligen den hesvltrliga vågen mellan Svaningen och Tors-
7/3 '94-5 fjärden med en tung postsöck på ryggen.

Fntlauavmtmrttantndaauttorununntlnmbutlaa
över-llllrtnlim.

Doktor Maqdt lnsulander
Föddlllltl' l.t. nn»-in-.inltttlnml stntnnnntl
80 år fyller förre kyrkvärden och gårdsågaren Olof Palmqvist. Mottagning helgfria vardagar utom
Strömsund. Palmqvist. som år f'ödd i Has-snlls. har i l3 år varit mdagm och |,,|-sdagaf H |(). |.|_

kyrkvärd i Ströms kyrka och är även anlitad i många kommu- Momgninga, 5 |-¿¿§|u,P§|,amjc|,,, |m,_ 3 \-gm

nala uppdrag.
70 år fyller lågenhetsågarcn Anders Andre. Bredgård.
60 år fyller fru Hilma Selinder. f. Str-andqvist. Risselås. Vlgie

l Elimkapellet. Strömsund. har jämvägstjänslemannen Bengt
Vb Sehlstedt och fröken Gertrud Agclherg. Strömsund. vigts sam-

Ångbåtsbellhavaren Johan Mauritz Degerman och fröken man av pastor Herbert Jonsson.
Gerda Magnusson. Strömsund har .sammans-igts i Östersund Skogsarhetarcn Karl Perssorl och fröken Birgit Modin. Äspnås.
av kyrkoadjunkt Gösta Bjermqvist. Vigsel i Ströms kyrka av komminister Gunnar Sållvin.
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Anders Artdersstirt. Smnlngen 22/8 I945 _

rytm so af. Han af maa a Rasade men nytisac alm p..jt..~ mt , *"“?'“
matamma tm sv-aningen. um ns-mm han nu Hatafoi. aa: “”“"“"“1“""" É""°_“°““'° ““
tm gsm sig ts.-ii .swnng .v-arnwataramas jafatvfut. Af mt | f“>"*“"'°“'°“'_'°I ' 5'1'““'- “"“'““
sam tm jofasmi..-I och ns-mm tillsatta nu sv-aningen ““"*'*'P'"' “'“' - U- '- i' Ü“*"“'“P'

' taftmset i stfamsunaiitt mm- ns
rande provpredikningarna.

Ströms
kommunala hadinrättning öppnas

torsdagen den 30 aug. Herrar. torsdagar kl. 5-8

och lördagar kl. -I-6.45. Datner fredagar kl. 5-9.

“Lär _ ___'
SIIIIIMS KEIIISIIII WÄIT

piffa upp Edra kostymer,
Nßkßr. dräkter, klänningar,

80- tlringrn .-Imlrn .-lmlrrsson. Smningrn. drapeer. täcken m. m.

|n|,|-uuxlnnigg 24/3 N45 gärna Om figef
i|'l'i\':Kk\ ßâllltll II" måfkiß I ÄIIKJICI Nilsslls afrål' I Kålïlåistl.
Varortillett_|00kr.lïirsvunno.

Tjuv arna praktiserade sig in i affaren. som ligger i ett

hus för sig. genom att hurra ett hal i Rßnsterkarmen och sedan '_
._ _. .__ 'ödelnerhpr INI9-IS
"'::|::l "_“aï'"'"j Wi; "':° ' “f'h":;.°_" md" 4' ""?:?" isf? vs af rytm sctmm Augusta otoram. veajean.

f' “;m'ï_*'“ °'“°_;'“"_”"I'-k'*“ '°f' rr' anar,-tim,-atom» ent tmttsum smsmama.

°" " “'° °“ “"“ ““ °"”°“ °' " soafrv-utom som Balsam. r. Hmm. som orm.

mha mlsilisen konstaterar att det är tv á män som varit med om S0 år NIC' "Mc" Bah hwwm' Lmhcrga'
inhmttet. .lordflstnlngnr

I Ströms gravkapell hegravdes Karl Karlsson. Kitrrnliset.

Stenåldersboplatserll-1ås|ön
I-Iisjön har under en månads tid varit iremal lr en arkeolo- Dödsfall
gisk undersökning av arkeologen Knut Tinnherg. Sju sten- I-'ru Brita Sjoherg.Strñmsund. haravlidit Soargammal.

aldershoplatser upptäcktes. lin stenaldershoplats ligger på

en ltolme vid Tallnäfset. tvâ vid Kvarnans utfall i Flasjön. en Idmttsllsinprl lhvmls
vid Flàsjön. en vid I-'lasjons utfall. en vid garden Udden vid med deltagande från Guhhhögen. Alanàlset. Strömsund och

I-Iavsnàls och en vid lärvsand. På garden Udden har fru Ing- I-Iavsnäs.

ehorg Näslund funnit en mycket vacker pilspets av svartgrå Resultat:

kvansit. Bland fynden i Trangvattnet märkas en spjutspets l(l)m: l)Va|ter Eriksson. Guhhhögens IF I22
och tre pilspetsar samt en skrapa av flinta. 2) Birger Gustavsson. dzo l2.3

Kula: I I Jöns Jönsson. IFK Strömsund IOID

maa 2) Valter Eriksson. Gubhhögens IF *H5

I-'_ hemmansägaren Per Nåfsstmm. Havsnäs. har avlidit 8! ar SW* |ÜÖ'"' -|Ö"““"- 'FK 5"'Ö"““"d lm
gammal. 2! Tor Söderlund. I-Iavsnäs IF 170

Höjd: I I Valter Eriksson. Guhhhögens IF l)
2) Bengt Knutsson. Has-sltlls IF ISS

\Ü* -Imm: I I Birger Gustavsson. Gubbhögens IF H18
Knut Gustav- Larsson. Stockholm och fröken Signe Kristina 2, K_G_ P,_,N_m_ Ha\.§n¿ß "= 6”
S\C(."Él'g. Nå-L\\'IkClI. Sl|'Öl1l.\ íI\' k0l'I11Il'lI§lCl' | , vana. Eriksson. Guhhhögcns

G“““=" Sä"““ 2lrans1«ms«m.tn< smsm-and .sis
Spjut: I I Valter Eriksson. Guhhhögens IF -lt).-II

Födebuhrtnr 2» sim" tormsam. Hav-.nas tr .ms
75 ar fyller Olaus Manensson. Tanno. Resele. I-Ian är född i |_¶nn; | | Jm, _|5nm,n_ ||=K sm-;m,um| 4_s3_3

Nï- Slfümwßd- 2! Sixten Johansson. Havsnas IF 953.9
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God standard inom länets frl lrlmtt Resvlslra
där man betr. l$lll m kan notera Tage Nordström. Strömsund. inneh. bl.a. 7 st folkhanksaktier förlorades från bil på lördagen

för -l.0S.2. och Rainer Åsbrandt. Tullingsås. för 4.08.-f: betr. mellan Öjaren-Strömsund. Vedergallning till rattsinnige
3000m Rainer Åsbrandt.TullingsåLs. för9.l7.5: betr. 5000m upphittaren. Hänv. till tel. l82 Strömsund. 7 Ojaren. 2 Älg-
Tage Nordström för IS.-82.-t: betr. ltl0 m häck Rude Melander. hallen.
Tullingsås l8.0l : betr. -lll) m häck. Rude Melander. Tullingsås.
för 60.5: betr. 3000 m hinder. Bertil Eriksson. Strömsund. för W .frn “mygg51;-Mum; 14/u 1945

l0.05.-l: betr. höjdbopp. Birger Ödmark. Strömsund. för l65; En nur;-k bilvolt fingo nagra resande på vägen Smsmeumj.

hf- -*Ul\'h°PP- 9-5- "F"'“m°"" P°f\'°°- Slmmwd- R* 3-35- Ramsele vara med om nallen mot onsdagen. Ett sällskap på

. fem personer hade på kvällen bilat från Strömsund och i en

kurva l km söder om Vågdalen förlorade föraren herraväldet
över bilen så all den hamnade på andra sidan diket med hjulen
i vädret. Vagnen blev ganska illa åtgången och alla passage-

rarna fingo större eller mindre skruhbsår. En flicka måste föras

till lasarettet i Östersund. Polisutredning pågår.

Strllrnsttndspojlie nåra att drunkna.
En liten dvärgpinscherhund hindrade i går en pojke på ett år

och åtta månader i Strömsund att drunkna. Pojken. som är son

till chaufför Rune Nyberg. hade fallit ner i en grop tried vatten.
och han hade säkert dntnknat. om inte hunden i hans sällskap.

hade givit skall och tillkallat modern. som drog upp pysen. Fru

Nyberg. som höll på med potatisupptagning vid F.gna Hem i

Strömsund. hörde hunden skälla. rusade till och ryckte upp
gossen ur vattnet. Efter konstgjord andning fick hon liv i den

FnW 
att tillträdas den I nov. I9-IS inom Ströms östra ljärdingsmans-

_ __ _ __ distrikt av Ströms polisdistrikt kungöres härmed till ansökan
RP.. hmmmrn Persson 'dig

Sfrñms dislriltls lalltlsskalskorllnr.
Svanlnphor hade björn till granne A_ Kunna-_

Björnen börjar nu bli allt mera närgàngen i nom Jämtland.
Häromdagen upptäcktes färska björnspår endast några hundra Fudgüpf
mer från en sån! i Smisvß- Eflvf "ämm vdvßkßis norr ry-itei rni Knsnnn Rnsennefg. r. i=nsssnn.innnnni|n:in1n-
fann man att det funnits björn där under hela sommaren. *mm Amjm, R,,,_.,,|,,,-:_ 5",¿;m._u,,¿

60 år fyller lantbrukaren Per Persson. Tullingsàs.
BI" N | | | | 3.' Ü | O_ l I Per Vikström. Tullingsas. fyller 50 Vikström är

Fömmmdc m'_himk|w_ med (ncßund rm mámh En född iTullingså,sochärkändsomen mycket duktig yrkesman.

'_Wm__ K “ Fk “mk . \_m'k' in . 3' ann inn ne-usa ueiingii snni sin-n nen snni ssiairipne neninn
gángcz \_l:T:fBu\:n'g:_“n_ánnd _? nl aktivt medverkat t arbetamas fackliga och politiska organisa-

gnr. irsningnr nen enianaef nu sniinr-.una xt. o_.is. mn sinsin- “°"“'
sund går den söndagar. måndagar. lördagar kl. l2.00 och an-

landeriittósiersund kt. ts.to. Bjrii-nengii-trànáisrnåttmiuren
Björnen börjar allt mer härja bland smakreaturen i bygderiia
norr om Strömsund. Flera far har kommit bort på hete på

vw' Äspnässkogen under den senaste tiden. Fåren har hittats så

Amwrn unna" Màncnsgm. Fagenhl (th Anna flyfiïil iI\' II" dÜl\ ïålfil ïI"(k|C\ Yilful. SC'

mgñd Kamüm Eñk_wm_ S_ Ohm “ggn mumks M 'mm nast kom en person och__rodde efter Vattudalen i närheten av

minism Nikw' ML Allvikslandet. ovanför Aspnäs. då han fick se tva får ligga i
8 . _ . _

“cm_¿¿g_ hmm Magnus Jmwm och “öken Anm Eñkwm_ närheten av sjön. Han fickdåse. att fåren voro döda. Tidigare

issue min ónn. vigdes ns- iinninnnisief Gunne: sriiiv-in. i *°'“'““' 'W *"““ “lf '“"““'*' "“"- '3*"l"*'°*="° W" W” P°"
sorter har sett många björnspår.

Sjulshlßb)1IlRÛlSfrörmt|nd
Jordfistiiitpr .Vledieinalstyrelsen har godkänt förslag till ny sjukstuga i

Två jordfästningar ägdeisöndags nimiAlanäs gravkapelldå Strömsund. inrymmande mottagningsavd.. vàrdavd. om 22

fr. Ingeborg Rosen och f. hem.äg. Per Nyström från Havsnäs platser. två isoleringsrum samt BB-avd. om ses platser. Företa-

vigdes till sista vilan. Pastor Fahlen lörrättade jordlastningen. get kostnadsheräknas till 600 000 kronor.
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I-'ödelwrdngpr Ströms liotnmunalfulltniklige WN l9-lS

o0 år fyller ángbàtsbefalhasaren lïlrik Vâgberg. Trollon. beslutar att uppta ett lan pa 25 000 kr ir aterstaende arbeten

Strömsund på pensionarshemmet. f.d. soekenstugan. Att upplåta
kallarlokalema gratis såsom läkarmottagning sa lange tjänste-
lakaren hyr bostaden. att anslå I.900 kr till repanition as

l.osberga skola. att anslå 900 kr till reparation as» Aspnäs

skola. att anslå 200 kr till kostnader lïlr lekparksserksamhet.
att bevilja l~I.A. Hansson. Näsviken. Georg Orjebo. Kärrnäset
och Per .\1. .\1agntisson. Bredgårtl. bal'nt'ikelån med Sill kr var-

dera lt' inköp a\' lomlmark.

Ordetfrltt
lnstundande söndag. den 23 ds. blir det i Strömsund
kyrkoherdeval. som lïlr oss arbetare kanske inte tilldrar sig så

stort intresse. men som si bör ägna större uppmärksamhet.
Det bör ligga i s ån intresse att mangrant asgiva sara röster fiir
den as- kandidatema som är känd för arbetarsympatier och
som framför allt baren demokratisk inställning.
"Skogens son"

(;_\-mrimtllt lStrörnsund tarsln början
Stromsunds kvinnliga gymnasiikförening startar med en

motionsas d. Man avser att ocksa prosa en husmodersavd..

men är beroende på om man kan få lämplig ledarinna. Utsik-
tema lïlr denna avd. skulle ljusna betydligt. om man kunde
ordna musik till husmödramas gymnastik antingen genom att

fa ned ett piano till gymnastiksalen eller att få disponera en

lokal med piano.
17"* \'0.\"'ffs' ldrotisforeningen fortsätter har i Strömsund med tina

asil.. en för aktiva itlmllsmåln och en för nttilitrnsgymnasler.
ll-'K har anhållit hos (is mnastikforbundet om redskap och hop-
pns pa att fa en rig plint och en ny hoppmatia. Varmduseh i

“M H |+| | gsmnastiksalen disponeras. sa snart eldningssasongen bor-

sar kära lilla pappa
jar i folkskolan. Ledare ir den kvinnliga gymnastiken blir frö-

Eñk Ulrik Vi ken Margareta Persson och för den manliga Ebbe Fr)-kberg.

har i da in ån i :kn ai “an l kommurien finns en del gymnastiklokaler. som inte an-

? 3 3 sanas rn: rnsiiiig gi-ninnsiiunainiigeni1asnn.vnganien ni-ii
-lårgammal

SmmM__|c_ Tšmm den | 6 *PL 'NS l'ln'ksfors. .\lan beslöt att under oktober propaganda-

Kmum mmm N upps isningar med en manlig och k\ innlig trupp på s ardera ll
Ru" L." g) iiinaster. l-.ftersom man inte disponerar buss, skall lärderna

goras på cykel.
.\'u slut är smärtan _

Ü!! flmllll ffltl gwlædír
W" ll 1" 1" hläß snar fsiiei snostniiainnnnnn rni ßnin Linnen oissnnnjnien. i

“"m “'k"“' dig 22 år har hon ägnat sig àt lärarkallet i Öjarens by.

Jllmtlandsserien. norra
tSlutspelad för hostomgàngeni
Strömsund
l~laminenlaI

lit
F)-lås
Káger

00000

-'.-»J-'J-vi

CCSCC

'Ji'..:i.i--

Ib-9 l0
2-l-l3 l0
I7-I-l 8

lll»-J) 6
9-l9 2

Häggenås 6 0 0 b l-l-.'45 0

Bland Striimsunds niàlgütate mot Häggenås 18-21 s-ar T. Fridell
med 3. N. Vàgberg med 2. .-\. Vagberg med loch J. Jonsson

medlmal.

WII!
l~|em.ag. Karl Elos I-lriksson. och fröken Anna Viola Bm" ”Mm Olwmjurm
Mikaelsson. Kärmaset. Vigsel as .\ils Vigren.
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Åntmufn nio-wiuisuammu sugtanuo-tmamiann
Vid söndagem kyrkoherde\ al i Strormund \~alde\ kyrkoherde Till oyerlâirare i Strom\ ~koldistrikl har u|\ett~ \ ik.o\ erlärare i

Gunnar Berg. Åre. ~om ~tod i andra forxtagmimmet. med 567 diuriktet Stig lander. Fomrdnandet trader i kraft den I jan.
foster. Komminiaer (iunnar Sally m erholl 377 ro~ter. 1946.

Den nye ou.-rtararen i Stmm ar lïidd I9 I 2 i Vaxio. han
fönl avlade uudentexamen och \edan fullhordade ~ina ~tu-

dier \ id folkekolevmiinariet l9.\-l.
Han kom l9.'l6 till Strom-. ~koldi\tnkt win c.o. larare.

Efter en kort \ejour i Vannland återvände han till Stromsund
och fiek ordinarie tjämt i kommunen.J 

ttttt 6 håll 0dl;tt..l jord Utll lll) l'l;||' sktigsttlzlfk
i Vedjeon samt med dagl. forbindehe med

Strttnuund ~:ilje\.
Carl I-Idelsyärd. Tulling~à~
Tel. Tulling\a~ iaxel thudi.(iummr Sallrm mtrl Imnlj

(ietltemnm BD-irenlng förätrüm och Alani
I-ln Barnem Dagsforemng hildade\ i fredag» Till \tyrel\e \ al- 53*
de~: Poli~man Gunnar Sehoon. köpman Gunnar Simonwin. ““'3“"rh' P" “'k“°'““"§ (f'°|”g*"d' S_"“m“""d “ch fmkcn
köpnmn Ragnar FJ\“,n_ fm “x.ia|\ àrdv .'\'llll3l |)0l'l.\ -.'\dCf'\S0ll:_ §ll'Öl'l'l\UIl(.l. Vlg\L°|ll fÖl"|';tllš|(.lL'\ šl\

a~\i~tent Kajxa \\'e~terherg. kopman Holger l.und~trom. mia- \ 'W k“"""'“""“ '\'|“ “ '3“'"'
skolläratinnan .-\~ta lírikwm. fru l.t~a Wilhelmwin. m erla-
rare Stig Lander och fru Sanna (irundstront. \amtliga fnin FÜÜIÜWÜIIIII'
Stn“im~und ~amt folk-kollarare Birger Källherg. f\lana~. 5Ü51f fïnff Ü'-°" 7 4* Bm” |'1f'5k““"- K|Wk“"l3¿“'Ü°"- T“"l"lNï*-

_l-'lidebedapr -

l-'üdoràdstagaren Carl ('arI\~on. Statmele. har avlidit i en ålder
a\ 85
70 år fyller .\lárten .\l;'tr1en~~on. Renàn.
60 år fyller fru Sara .\lartin~~on. .\'â'|~et. Strommnd.
htlár fyller Anna ()li\ ia Blom. Hillsand.
S0 år fyller Selinda .-\nder\~on. maka till lantbrukare Anden
.-\nder\~on. .\'ymyra. l-lenning~kåilen.

viga; |/to tu-15

l-len' .\lagnu~ Petter Tomlund. Täuan. Ström oeli froken Hjördis
l-laag. Gi~~el;'1~_ Vigseln forr;tttade\ i Hammerdak kyrka as

kontaktkprmten lš.G. Bohman.

l.ystlln|1
Erik Janeheim

lmia Norrman
S\ anslutet Kyisselön

Ãntllgienbnnaliertllllllntland
Distrihutionen av det andra hananpartiet till handlare. ~om
tagit emot hestâillningskuponger. har nu pàhörjat§.l)et hlir
denna gång .\'o|rhotten~. \'a~terhotten~. Jämtlands. Våi~ter-
norrland~ och Kopparherg~ lan ~om får hananer.

Brita l:'rik.umt. 50 iir. utanför Klnvhirwinlrii. Tullinguis

Fötlelsedninr
90 ar fyller den 5 d~ fru .-\nna Ring. Strom~und Döda
Sflàr fylleri dag diligen-.Rirare Sten Olwin. Strömsund Lanthr. Oxear Wilhelm Wikgtrom. ()~tra Ha\\na~. har avlidit i

50 år fyller den -I d~ lanthr. .\'iI~ l-lrikwon. .-\-pnâis. en ålder a\ nara S7 ar.

_'l7



l-'ödelsedapr l-in lufnnrirlgsom
80 ar f) ller den 9 d~ ankefru Krislina Nilwm-Fnherg. H|ll~and. lll-;\l\'.-'\Rl).-\Rl.\'.\'.-\
7ll ar fyller pa mandag lanlhr. .lon~ (loranwvn. Öhn. Slrom- ho~ .-\lana~ kommun forklar» harmed ull an~ol.an ledlg all

~und. lllllnlda den l Jan. l9-lb.

fil ar fy ller pa wndal: hu\hàller\kan .\larla l'er\~on. Tullmg~a\ .-\n~oknmg\handlmgar \Lall \ ara Hemhjalpsnamnden.

Sllar fyller l dag fmllen líbha lill-ahel ()Iof~~on. lšarrna-el. clo handl. Holger .\'a~lund. Ha\ ~na~. ullhanda v:na~l den l

SU ar f) ller den 9 d~ fru Brila Persson. Slanuele. no\. W-IS. Namlare upply ~nlngar Iamna~ pr. lel. Ha\ ~na~ l-l.

,, .-\lana~. llemhjalp~namnd.

lfastlgllelsallïl' lllllll ll)-l$

Lanlhr. .-\lgol Celinder. Ri\~ela~. har vill un famghel dama-

de\ ull lanlhr. .lohan (ioranwnn.
Lanlhr. ()..\l. Olwm har ~all un famghel r Ojaren lill lanlhr.

()lle .\il\\on. Taxan.

Skallchöjrllngar l Ström
l-Lller ell IS umman langl ~arnmanlrade hade man plo;l rgenom

den drgra lunlan a\ an~la¿:~a~l.anden från ollka ~l) relxer och

namnder. Da alla pmler \ammanr.|l.nal~. kom man ull xlulsal-

~en all uldehllenngen for den horgerlrga kommunen l Slrom

ma~le fore--las ollad ull lll: 30 mol 0:- mne\ arande ar.

Del ar l for\la hand en del ofranlmmllga ulglfler for ~kol-

h§ ggen ~om dm rl kommunem koslnader l hojden.

lïgrflerna for nada an ~lal | Su-om ~|ular lolall pa

I Sl_S5lr.|5.

l .-\lanä\
fa~l~lallde~ I ~ondag\ na~la an slal med en uldehllenng a\ kr
I I 25 per ~l.allel.rona mol |ll:nl) for l ar.

.'\lana~ fullmakuge he~lolo ocl.\a infora fn ~kollnalenel

\ ud d|~lnklel~ ~Lolor fr.o.m. lll-lb.
Brun Prruun. .Smnm-Ir. um! mulen .Sr-en Pr-rwm

Dödsfall

Kmunn | 5-"ümm“¿ Schalllmaslan: lånl. Ulofwvn. Slrom-lund. har a\ lldll I en ålder

l(nappa~l någon gang udlgare har \ al Slrom\und fall upple\ a ¿“ 56 ar'

en så en ande och fulllomg l.on~erl ~om på ~ondag~-

eflemuddagen | Slrorm L) rl.a dar de forenade orke~lr.|r'na från

Vilhelnuna. Gaddede. Slrom\und och Hammerdal ~aml

\an_l_:korerna från (ïaddede och \'|lhelmma ul hell fångade ull
andllonum.

Hela kon-erlen glck fonraflllgl. ()rl.e\lem klingade rem

och vaclzerl och man marl.le all orkeuennedlemmama gall rn

for all gora ou ypperxla. .-\\ en koren locle on uppgrfl med

heder.
Som ~i~la nummer kom f.d. ~lroln~hon Rune Per\\on\

arrangemang as "l denna Iju\ a ~ommarlid". ell clycke ~om

molselh med \ in ng flkenhel och som hlex en angenam o\ er-

raslmlng.

Enl Ulufr um Lv nllulmmum :mal
Sn." “;|”m_ l9_;9_

ll~K .Slromwnd far rdagama \ ldkanna~ en krafug aderlalnlng

a\ ull ldroll~mannagarde.
Salunda har den lo\ ande långdi~lan~loparen Tage Nord-

~lrom fall plals 1 \'a~ler.i~ pa .-\Sl-l.-\ och ar darmed denllnl \'lgde

förlorad for Slrom~und. Den gode ~kldakaren och lerranglopa- l.|n_|earhelan: Kun Karl~lrom. Slromcund och froken Ingegerd

ren Herul l-ln\~on har ocksâ yllal. Del hllr någon kluhhl Sund» .-\nder\~on. Slromwnd. \'|g~eln forrallade~ ax hrudgummem

\ all ~om far ng lla a\ del amhmo~a lamhandelshnradel. luvnflnnallomlarare. kornrmnmer (iunnar Sallx ln.
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DonatlonerlStrñntsund
Framlidna fröken Britta-Lisa Svensson. Strömsund. har gjort I Proposition korntnerorn kålhkatten I

donatiorier på cirka -l.0fIl kr till olika ändamål i Ström.
Ströms församlings kyrka har således erhållit l.000 kr.

Svenska lsraelsmissionen l.llfl0 kr. Evangeliska Fosterlands-
stiftelsens hednamission 500 kr och De Ungas Förbund i
Strömsund l.S0fl kr. Sistnåmnda är avsett att fonderas och
avkastningen av fonden skall användas för den lokala
predikoverksamheten.

Fröken Svenssons fastighet. som på sin tid inrymde
Strömsunds första apotek. har sedermera försålts till
Stockholmsmagasinet. l fastigheten inrymmes f.n. Continen-
talateljen.

I-'lltlehepr
50år fyllerden I 7 ds frti Elvira Carlsson. maka till rörlednings-
entreprenör Artur Carlsson. Strömsund.
S0 år fyller den I7 ds småskollärarinnan fru Ida Henriksson.
Näsviken.

Vlgde
Skogsarbetare Erik Löfoch fröken Frida Evelina Gabrielsson.
båda från Älghallen. Ström. Vigseln förrättades av komminis-
ter Gunnar Sällvin.

Bßtrrlvnlntur
l Ströms giavkapell jordlästes på söndagen 83-åriga änkan
Katarina Bergström. Strand och
79-årige förre skogsarbetaren Jonas Persson. Bredkälen.
Jordfästningama förrättades av komminister Gunnar Sällvin.

ÉIVTIRB
snygg. proper och ordentlig. får plats

omedelbart. Skriftligt svar jämte rek. och
foto till BÖIUES KONDITORI

Strömsund tel. 2-l0

lzdlgförkhnde ßlrdlrtpinnnnatllnsfen l7Il0 I9-IS
inom Ströms östra ljärdingsmannadistrikt har lockat 25 sö-

kande.

Sniålndustrln l Strllin visar rask utveckling
Förra vintern beslöt man i Ström att söka få till stånd litet
småindustri inom kommunen och bland de företag. som då
sattes igång var Norden & Sjöbergs Cementvarufabrik. Man
skaffade de allra nödvändiga.ste maskinerna för att gjuta ce-
nientrör för avlopp och andra ändamål. brunrisringar o. dyl..
Man satte igång fabrikationen utomhus medan man samtidigt
slog upp en liten fabriksbyggnad.

Av-sättningen har ej berett några som helst svårigheter.
och därför måste man nu tänka på utvidgning av fabriks-
byggnaden till det dubbla. Fabriken skall samtidigt vinterbonas
så att man som nu under första året inte måste göra drifts-
uppehåll under de värsta kallmånadenta. Det var tydligen be-

hövligt med den här fabriken. ty 6 man ha fullt upp att göra.
Till våren räknar vi med att kunna sysselsätta IO- l2 man och
följaktligen nå dubbel kapacitet mot nu. F.n. slå vi l.(XI) Vibra-
block-tegel pr skift förutom alla andra gjuteiiarbeien. slutar hr
Erik Nordén.

SAX
för mink- och räv-fångst utlägges å samtliga

Holms skogsförvaltnings och Sjögrens marker
inom Vågdalen.

Vågdalenden l9okt. I9-IS

Musflt|IlrtnedllnglSlröntsttrid
Svenska Musikerförbundets avd. IS6 i Strömsund har hållit
sammanträde i Strömsund. varvid bl. a. bestämdes att musik-
förmedlingen för norra Jämtland skulle flyttas från Hammerdal
till Strömsund. Till lörrnedlingslöreståndare utsågs hr Egon
Wessen. Strömsund.

Dlltlll
F. banvakten Lars Olof Berglund. Ulriksfors. avled den lb ds i
en ålder av 66 år.

Vlgde
Skogsarb. Erik Gunnar Andersson. Näsåsen och fröken Anna
Margareta Edlund. Vigseln lön'ättade.s av kotnminister Gunnar
Sällvin.

I Qulsllngskötstldlgtlrnorse 2-lIlt)l9-lå I

t;Å|tnsit.ut.|.
erhåller omedelban plats
omr i-totalt. strtiiiisuisi

ret. to oeti us

Flldelredçr
50 år fyller den 27 ds fabrikör Waldemar Roos. Strömsund.

Mlflunviptt lhllvlken-Ulrlltsfors nvsynad
Den nya landsvägen mellan l-lallviken och L'lriksfors. som
påbörjades sommaren l9-l3. avsynades härom dagen och kom-
mer att tagas i bruk omkring månadsskiftet. Det är ett mycket
gammalt vägpmjekt som hämied nått sin fullbordan.

Dansl Ulrlltsfors
lördagen den 27 oktober kl. 2 l _00-tll .tlti

Musik: SWINGERS
I pausen uppträder Granström och Backström

Sll'INGl:'RS 0RKESTl:'R[r i- Iiige Srriiri. Pelle Sluiri
"SuIke Henning Sruin. (iu.s|m- Bergvall och ligan

Wrssrlrr
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1\l00b|"5ÜSÜlIl°"" Rhf* låt' bra inrett och där arbetas väldeliga. Vaningen över bageriet är tre

l dag kan vi presentera ännu en av de smáinduvtrinv plamor vmà lagenlteter inredda med rum och ett litet kök lör de an-

vom genom sretagarireningenv hjälp v-uvit sig livskmfrigt i .|;.||4¿, ...-11 mm..-ämm, få; man sj-ajg, gcmm en cffcgjm uj.

Ström. nämligen JG-bageriet i Risselas vrrav utanfor Strom- nyjjjamg- av vämk-n min ugmml
Wild- Det ar framför allt tva slags bröd man lörmerar

Vfif Mil* M inte fw vI=~I~ if fn vi :min hem- den nn-a. nanm,-en to-sn.-e-int nen Jc:-snrnannt. Devtnnnn

industn sorti tunnbrödstillverkning. sager lantbrukare Jonv haga, man k,,m“,,,n|,,-¿j,j,,,~|, p;,|||,m,j_

Gunnvvard r Risselas. när vi gör en nrndtur genom den I forsta hand får bandlama i Strömsund och L'lriksfors
nyupplörda bageribyggnaden. som är bade praktisk “Uh än- del av fabrikationen. men efterfràgningarharkornmit fràn flera

dlmålilliß- platser bade inom och utom länet.

I kâillarvaningen är själva bageriet med tre prima ugnar

Det nvn Iuigertrl med

brtgrrxknntu. Ir v

Vrru Tirrulrlumi. Bibbi
Limlqrilvl och Krrlvlinu
lön v mn.

I-'ödehednpr Kalfetiirfttldag llll l9-IS

bilar fyller den 29 dv Margareta Berglund. (iärdv iken. Både kaffe. te och kakao får nu köpas fritt utan kupong.

Stlmwl sinfrrunpetrsrførnn srrntrntou.-r

Vår tfwvvkälkß- GI 2 m I=is-°må|==4- tnnsmnae av en re virnrurnv.-. a stnsnnnntit rnrtnitntn .-.kapade

*“""" Ü *lul il* WW- Tin* mlaßm en lokalbrist. som inte kunde lösas pà annat .sätt än att två

ffhàll hitwlö -tm M åI°f~tälI~°~ till tina.-f nnwe nv-nja vnnvnn ravnnn na niiun nan. ßcvvanignc-

0-\hIm=m~ tenn nu :vann-n.an.|nnn.-ir nenvnrenarfnvanpnentvnnrnnan
med skal kan ifràgasåittav om inlïirandet av en sjunde arsklass

under sådana förhållanden är berättigad.

Tre hundra årsedan Jämtland olelellt
övertogs av Sverige genom Brömsebrofreden. Pâ Frösön skulle _

man i morgon. den 3 I oktober. kunna lira ett märkligt jubileum. 's_“l_'m'b'ü I urufdoß “°p9”_|m_"" kon'
Det af nanvugen jarnr .im af ~.-ann rarnnnna nrrn-ae-tu no-nng. 'f '"F>“'*f“ *“"_"'f="““'* '“_”“'““ ='“ ' '“'“°“ =“ "*“°'“*'°' '°_'“P'*

av Sverige. Det skedde vid en sammankomst på Frösö kungv- fa" 'Mana d"n°"' I “ml Mm' 'md "" k"""_" ful” *M3
sålt där |.q,'.c“.nmm“ R”. S\..¿gc_ Nmgc mh Danmark in_ igen. l.agren äro f.n. överfulla. lexporten har blivit lidande pa

f - - grund av bátbnvien. Det är strejken | de engelska liamnarna

“mm “g som aterv erkar. Båtar. som gingo ut lör över en manad sedan.

ligga ännu olossütk.

I-'ödehedaßnr III I I9-tS I-in del av arbetsvtvrkan maste pennitterav men under

70 ar fyller den 3 dv lantbr. 1.0. Pettersson. Bredgàrd. Ström- driftstoppet kommer diverse reparationer att utföras och vi-

sund. dare behov v atvkilligt med folk till av verkningarna.

-ll)



Lördagen den 3 november kl. 9- l 0|u|' pa|mq\-i_.,|

Musik: Rytlstfötns Anm Skogman

OBS! Rälsbuss till Strömsund avgår från |.|m.,,n¿¿., Ö_ |.|a“n¿¿.,

Ulriksfors (I).-l I _

DInåFOLKE'l'SHUS-ULRIKSFORS l I Vw,

I-'lldelnedapr
70 år fyller den 4 ds f. lantbr. Jonas A. Rislund. Tullingsås.

60 lr' fyller den 5 nov. folkskoll. och kantom D. Fr. Nordfors. 1

Strömsund. “

.lubilaten ar född i Uppland. Förutom folkskollllrare-
examen och organistesamen klarade han våren år l909 också
.sin vaccinatörsexamen. Den som i likhet med kantor Nordfors
vid den tiden .sökte klockarbefattningen i Ström maste nämli-
gen också kunna vaccinera folk för att bli antagen. l909 blev
alltså Daniel Nordfors vald till follcskollarare och kantor i Suöm
och dessa befattningar innehar han fortfarande.

Gamla rllderdnmsltemmel - "faltiggàrrlen " - omkring
Ru. Ruda. | snnhgm U" '95 I9!5. "Hjrmen " och personalen. lill höger rümu1un|li1'en

En lyckat rest mm i lördags mmmmts a swmingem stmts m- 1f'='""“""- "f 3ff " "*"""'“"'<'"'“"' 5'""-““""-
Sv-aningens nybildade Röda kors krets. Festen inleddes med Suüugknmmugßugfmg | ugvgçtglingqi
ett hälsningsanförande av kretsens ordf. hr Martin Blomberg. på du sociala området. Ombyggnaden av "gamla" ålder-dome.

En ivkköf “IRM Msn vvvskwßde -såstwmmer och Lars hemmet i Tuttmgsas etter mm du mmm tmttm. mmm :tr
Rune Larsson läste egna dikter och berättade historier till pu- nyligen av-§|um|_ A;-bem tm- u|ßm. med .,m.~,0|-3 och om.

blilens SION ßfnöklß- KM-*CM ttmàlöf' Spßlßde 00 lßlßh- tanke. På nedre botten finns fömtom en trevlig lägenhet för
som mottogs med .stormande jubel och lllnrinmn flölé H24- föteståndaren av ålderdomshemmets jordbruk. tre rum med

vig Eijde bidrog med en uwllsnins av Fröding- plats mr tva pensionärer i varje rum. Dessutom en modem:

Sllllßl a'l°fd'WÜ$ 0" 8Û\'°W|“l°"- SW' Üllmmßlß tvllttrum. Rummen är ljusa och trevliga med rymliga gardero-
med öwiga inkomster inbringade ungefär 250 kr. tm-mh smakfutla |c;|i|ic|-_

Med de sex nya vårdplatser. som tillkommit vid ombygg-
lStröttnttnd naden av annexet finns nu sammanlagt 43 vårdplatser. varav

firades Gustaf Adolfsminnet med en högtidlighet i kyrkan. till fem är avsedda för kroniskt sjuka och ej få upptagas av andra.

vilken utom en talrik menighet. lottor. hemvllrnsmän. Stor omsorg ägnas således de gamla och sjuka. och
landstormspojkar och scouter slutit upp med .svenska fanor. Ströms kommun har all heder av sin moderna socialvard.

Kyrkokören sjöng under Per Johanssons ledning. och
vice komminister Nils Wigren höll ett tal. vari han hyllade
hjllltekonungens minne. __,

Efter ytterligare sång av kyrkokören .sjöngs Gustaf 0,-dnmg 0c|¿ |-edq
Adolfs faltpsalm “Förlras ej du lilla hop" unisont. ni k ñoma

Dmstamingsrutts msgmtm ms|um|esm«|"oug=mta l °l l

du fria". m
Födelseår'
85 år fyller på fredag fru Brita Karlsuöm. Strömsund.

son fyttmum 4 av ratmtmms. osm smmtmm. vsgaaten.
so ar rytm om 6 av tsmbf. 1. P. otorsstm. 'ruttmgsss får Ni gom att köpa

AUBUIIET hoa

N-F28Hllillllll S'l'Rb3lSU.\'DS CIGARRAFFÄR
som går av stapeln i Strömsund den 8 november. har samlat ett STRÖDISUND. Tel. 805.
överraskande ston deltagarantal. lnalles Ir ett 60-tal djur an-

nñlda
4-a-tgämtttwn

stor och kraftig till salu.

- Jag lärde lr resten känna min man under en Bytes ev. mot stövartik som

snljönnörltelse. jagar hare och räv. Svar till
- Var den nnal? Olof A. Nordin. Äspnàts

-ll



Snön sillar lralllduos l norra .lälnlland 9/I I I9-IS Slulkunderhållnlng l Strand I-l/I I N45

Del kmlliga snoíallel nallen lill londagen or\akade ell full- .\l)ckel no;~amma k\all~lrrnmar beredde~ haromdagen rnu~rk-

slandigl kam r bu\\forbindel\ema inom Slroms kommun. rnlrewerade | Slrand. nar rik-~pelmannenJ lå (N och lm l~'.~-

Bu\\en från Backe \ar lre och en hal\ limma \en. Hill- ler Jon\doller-(N under dr) gl ha lrmmar underhollo en rn-

sandsbumen. \om ~kulle komma kl. Ill pà morgonen. fick \ lre\~er.id ahorar\kar.| pa ~kolan dar\lade~ med \ acker allmoge-
och bu\~en från ()|aren meddelade all den ocksa bIe\ nod\a- muuk Iran gïmglirlar ull bakmeo. .-\l|l mollog~ med ~lor\la
kad all sända. lfppål Ojaren ar modjupel \om lagd mind en forljumrng.
hah meler och dar mon dm il ihop. ror del og om melem.

I-'ödelserh|nr
Sll ar fy ller pa mandag lm .-\nna lírikwin. Sodra Ohn. Slrom-

Dcl berylrlarle Hassrlâs-slngsrnålel ~und.

handädcs an.w Hd §".(.m.“und“'ngcl' 'sym wlfuu ut hade 60 ar f\ller pà ~ondag \erk-ladsarbelaren Per l(nul~\on.
man lngenlrng sell . \-Nie rngennng och andrade | ell glnnmánd
enal fall pá uppgiflema fran polisforhorel. Viunena \ idgingo
vanligen all man sell nagon bmllas. men få ha ~ell nagol dag
uruclal. len al- de nridmnulaue hade-1.;-l. "lm en aning om PR0U|'ï*N'~\ I -\l ll-Wi'-R0 I-\|-HWN IW- 2"/Il "H5
saken". l-lan hade den 28 maj vid ell lillfalle bIi\ il dagen \an~-

lln. men vem mm hade gjon del nalle han inre. Han hade \ .
- _ . I nlel orlnená ldsenllg.

bara “hon av andra" vem del kunde \ar|. Annu mer undu- "_" l 9 N "¿_ mt .mh _ h-'duk - , . , |.n¿
kande blev man i üllnesmalen. nar forhordedaren komm dn' l.m““u °"“mW . PM" ' “p'n1"\°'¿'cr J *-

bränn\-insaffarema och fvlleriel i \arnband med »lag-.malen (Mal \ "Sw Hauhg' Det 'mc au gm“I¿wrd'l".'gm
Fu “um “cklc m" hmdcma “_ ummmw Nm" Samhallel hamma~ | ulxf-çkllngen och dar ~l|lla om municipal-
\_idm"_á"c' i frågan. - formen _~k.rllbeh:|||.i~. M faalla betala ~ka|l ull kommunenoeh

Du mumu enda mâm de “mmmmdc \kall \| gora nagol for ~amhallel ma\le del bel.|l.|\ med

nu _n *_ de 5 Fm “M ku" l_" de mumcrpaI~kallen. men denna ma~le u halla nere ~a mycker

'm NN m °' n \" C up" ' “ ' n xom mojligl for annan llyllar folk ul från \amhal|el.

Bland övriga mal kan namnas all en slronuundsbo for-
~okl doppa en mingpjau r ~amhallel~ lonlan. Slromwnd»
mn aamuce lm :s -.laglmlff :l | 2 lf "*'1*f="

lim .-\nna Ring. Slrom~und. anka eller -kraddaren .Iona~ Ring.
a\ led dell 2-l d\.

Slrülnsurldslalmltemlslllubb I-'ru .-\nna Soderlund. l-la\ ~na-_ anka eller handl. Per Soder-

anlulade i lördags ~a~ongen med eu lrewligl ~amk\ am med lund. ao led den I 7 d~ XI år gammal.
pr-ieuldelning pà Grand Holell.

Del har saril en bra \ä\ong. klubben är nu hell skuldfri Kridrna ()llander. Slrom~und. har ax lldil . Hon \ ar lodd l873.

och har lenni~planen i fullgou -.kick

I-In. har klubben ell-10-lalakln a medlemmar. Åren la\ -

lingar ha givil sljande re~ulla| :

Handikapplurnenng:
l I Waller l-'ridlund handikapp - 40
2» Sune Sxaldedl " + IS

KlubbmàL~ler\kap herrar:
I lüuslaí l.undholm jzr. 2 lTore Blomberg

Klubbrnauerxkap damer.
l l Anna Kaj~a Krona. 21»-\nna Slrömgren
Red. W. I-'ridlund~ heder\pri~ lill den -lpelare. mm under arel

gjorl de slor\la framuegen lilldelade~ S. Ssal-lledl.

\'l|:rle
Arb. Karl .\lelander. Bredgard. och fröken Rulh .\lildred .-\n-

demon. Slorobodarna. Vágdalen. \'lg~eln lï»rra|lade~. al brud-

paren komlinnaliondärare kornnuinider Gunnar Sälh in.

Ylgdc
Ham Baudin
Ida \\'ik.\lrom

Boden Slronuund Krnlum Ullumlrr
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I-'iidelwdnrzar Till ny lsornmunallumör l Slröm
7l l ar f) ller den 27 d~ I . unnakannaslaren .'\ug. l-al» l-Lng~|nnn. eller kmnlnunalkawvr lan ( irulman. unn anlagn~ ull lmnnnu-
Slnnnsund. li. wm ar ludd | ()ma~ uveken r l)alama. korn år nalkamrer r l.|ung~l.|le. har ul\ell\ knnlnr\~kn\ are Sxen laun-
Wlllš ull Slrurn\und. llau ar kand unn en ~kn:l.||g yrkeunan. berg. Bnlhlahruk.
Sun aífar har han numera m erlaul pa wnen Helge l-Lng-lnnn

.Gv-,

n

ßrwrlrlmrlun ru/ hlrrumlr' liulrululllnrurl Ia; .-llurullm-I\ Illlu Llrhluerl. I'.'r|g-urunn l'r Å- liulrl.
I'h. Brhhr Sjrvlwrm In-mlurez-rr.

Slröms lollalsår l0-årsjuhller-ar Slrönsunds ny n srnålnduslrl
Del har xanl ell ~lralande rn|re\\e fm lullaarhelel under de l,e\|()hl~.~nn~ ~l.uíahnl. 1 _-'hele lunnmer. vnn lurnl um|¿,|;.|~._

gångna knguiren. men nu hnrlar del I) \arr all “aina nagel. an ~|a ner una lwpalar | Smnnwml med nllu.-rknlng al
mnlalar ordf. | Slrnnu lullakar. fru .-\una S\en~.mn. Del lne~l \l.|dl\angnr_ \l.ng\p]a\ur och ~,l._ "hlu|L;mguf"_ 'I'|dpu|1L|ç|1

akluella l'.n. ar hjalpakuuner a\ nllka ~lag. .lu~l nu har \l lulll för l1_\llnmgen har nu prelunlnarl ía~l~lalll\ ull nnllen a\ uasla

\Ji1 all \l=I||:I HIHIIIIII1: GI Illílnlzil Nlflllßlf vllll Illjllztl lill lll'-Ilv ar. Den nanna\le anlednlngen ull fl) llrnngen anges \ ara den
landema~ bam. ~lnra marknad unn lahnkur ()hI~~on~ l|ll\erl.mng har | Jann-

l-In. har Karen lnl medlemmar mraknal gmpperna I land. Sedan hem: den nunnan pa ladernlldelmngen mn fahn-
Tu|l|ng~a~. H|l|~and. l-l~pna~. S\amngen och .-\|ana~ sann a\d. ken kan fa Kura fur [u|||_ ¿¿ man |,cr_,|.nar ~) uelsalla nml.nn¿;
| Han ~na~ Illman.

\'i har hall del lne hesx arhgl med lokaler under de gångna Planerna ha nu lumllndn ~a lang! all lahnknr Ohlwm
aren. men nu har del hallral ng lue. v:dan \| lall ull~land all a\ íahnknr Hugo Hedman. Slrmnwnd. mkupl f.d. N|l~ Pen-
am anda lllla ~ln|d\alen 1 ~lmlan mm faslighel. mm allha \l\a|l |nneda~ ull \llnl'ahnL.

|(|g¿|n|N,m.|-ing", gm 3_y|| N45 liedenlilld-l'l|'llL~ziolllltIß.IllIllnIlll1lll'p|llI .VIII ll)-l5
Skmmhuucr kupomnrh fñuuap Vid Jamlamols unnnnanlrade pa .\'nr1'land~ naunn | un\dag~

var (iu~la\ Hedenund-I-lnl.~~m1 den upphuma heder\ga~len.
Sponlanl och nknmenuunelll ga\ han nagra glnnlar ur -nn

lanke\ arld. unn de nan arande ~enl ~l.all glnnnna. l'lgaende
Slrylserslla donerade llll Hlllsantl harnlleln från slna egna erfarenheler fa~l~lug han den le\ ande lradluu-
Sl_\ker-kan llulda .-\nder~~un från Tmlarp weken har nen~ ufrankmnlrga nud\and|ghel for perwnlrghelen. eller for
leamenleral llmllll kr ax un l.\arlalen~l.ap ull l-'nd~herg~ all amanda han~ egna nrd. ul\eel.l|ngen fran "penlen-
barnhem. llrllsand. rnann|-ka" ull "eenlral|nannl\l.a".
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Moderrtstrtlrttattttdsbutlt Elektrisk rltttlng l Ströms kyrka
En av Strömsunds äldsta firmor och den äldsta i spe- Under de två senaste dagarna har strömsundsboma högeli-
ceribranschen. Jonas Amcoffs livsmedel.s- och bosättnings- gen undrat över att kyrkklockoma allt emellanåt klämtar. An-
aflör. har i dagarna färdigställt en omfattande ombyggnad av ledningen härtill är att man f.n. håller på att montera in ett

affärens inredning. elektriskt ringverk och allteftersom arbetet fortskrider pmvar

Under årens lopp ha diverse om och tillbyggnader lör- man hur maskineriet fungerar. och därav klämtningama.
ändrat affärens utseende och det sista steget har tagits i höst.
då hr Amcoff helt omändrat butiksinredningen samt inrättat Råå.
en särskild bosättningsavdelning om tva avdelningar i källar- 90 Ü. fynadcn 'O (5 änka-N High, 0k,fm,n_ Öjmm Swm_
våningen. Sund_

^'““>"-* “mf *'>'884°* *W "^'"°' '<Yf*bY""- '““"W" oo af ryttefi mgm rasist. Anders Notutuna. Ktm-sam.
'IN BYSIIÜIII l84 l . FÖIE l889 ÖVCHOQS Im 8\' 80 år den 'O då ft Karin Rosén.

slltllll. lf'lfl0l'l8d0S SCÖ80 IV Sllldéf. |9l0- l93Û WII NllS 50” fyucfæn “Hb hmm.. “ms Eks¶m_ Mikjagård
Dahlén ägare. och Jonas Amcofl' blev den siste innehavaren.

l883- l 892 användes husets övervåning som godtemp-
larlogelokal. l<7'Ü"Ü'

Huset är ursprungligen komminister Magnus Selbergs Elm KÜL°"Ü'“
prästgård på dagens kyrkoherdeboställe vid Näsvägen. Ante H°°f
i Kyrkbyn köpte och nyusae huset. “grå Idïnwsfåßdlêcïflâw

.lulakyltnlng l StrömrtttttlI Den här gången slog allt Strömsund självaste länshuvudstaden

på fingrarna. när det gäller julskyltningen. När hade väl Öster-

sund en livslevande och piggt spelande 4-manna jauorkester
i skylten? I ett annat fönster hittade man en luden apa. som

satt och nickade med en banan i handen åt småttingarna utan-

lör. Även det var attraktivt. fast apan inte var av kött och blod.
Som vanligt var det förstås lite snålt väder. tnen det märkte ju
inte alls småttingama. vilkas ögon tindrade av fröjd inför alla
lockelser.

Strtlmstltd
” g-_, _* 1 Paul .lonzes konstutställningi

. . . Grand l-lotell-anneset öppendagligen l2-20
Amctgr buulc Irll htigen _

Den retar I96912» all ge plats dl Konsum. Söndag den N dec' “sm dagen' Emm 50 öre

Dtldstbl
Fru Kristina Knutsson. Vågdalen. Ström. avled på torsdagen

LårIbrevblrk¶lSttöntst|ntl -t/II I9-t5 g| àfgm-,m,|_

P0*-Idifsklißs ßfsslår Gsßmlvsl-styrs!-sen besluta att IM- Fm signa Hsttsmsm. orm. strömma. tm av-ridit. non var
brevbäringen inom Strömsunds municipalsamhälle skall ut- ßdd |g7|_
sträckas till Näset och fullgöras inom hela samhället.

Delade metlttpr l Ström om den frla skolmaten
Kornmunalfullmäktige sammanträdde på fredagen. l~lr I-lelmer

U@on1ttltvlrttlStrtlrnstntrl Levander inledde i sin egenskap av folkskolestyrelsens ord-

För att försöka få igång det under kriget fullständigt nedlagda förande med en redogörelse för betänkandet ang. skolmåltider
föreningsarhetet bland ungdomarna i Strömsund var en och påpekade att frågan om skolmåltider är ytterst viktig i

ungdomsafton anordnad i godtemplarlokalen i lördags. till vil- socialhygieniskt avseende.

ken inbjudits all ungdom över I-t år. och c:a 70 hade kommit. För Ströms del skulle bespisningen kosta c:a 36111) kr..
Programmet upptog hälsningsanlörande av slöjdlärarinnan vilken summa kunde fördelas lika mellan stat. kommunen och
Karin Nilsson. ett sångspel samt sång och musik av ström- föräldrar.
sundsungdomar. Boktryckare Sixten Fjällgren berättade Fullmäktige ventilerade sedan frågan ytterligare. varvid
ångemtanlandshistorier. fru Sylvia Eriksson läste dikter av bl.a. framkomden åsikten. att bespisningen borde vara helt fri
Venter von l-leidenstam och socialvärdsassistent Kajsa Wes- föratt därigenom komma alla skattebetalare till godo. En mot-
terberg höll ett anförande om ungdomens nöjesliv nu för ti- satt äsikt. att alla - även barnlösa familjer - borde betala till
den. och hum förhållandena äro speciellt i Strömsund. Efter skolbarnsbespisningen framkom även. Till att avge yttrande

servering följde sällskaps - och sånglekar med liv och lust. över betänkandet utsågs hrr Helmer Levander och Stig Lan-
Arrangör var Vtta Bandslöreningen. l.O.G.T.-logen Norr- der. 'l'tll fullmäktiges ordf. omvaldes Nils Grönlund i Vågdalen

skenet och Kyrkliga Kvinnoförbundets lokalavdelning. och till vice ordf. hr Eric Tullingsås.
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By^g|uiad.sverlLsamhetenlStt'ört1stind
I-'rån l2 till IZ under 19-ln beraknas bli vasentltgt storre an under det år som

(ie-(iezs jubileumsrevy 19-IS ges a Stromsborg. strax gatt ull anda och som anda hade den imponerande
Strömsund fredagen den I-t. ltirdagen den IS och onislutningen av I .3nS.tltltl kronor. Den allmänna v erksamhe-

sondagen den In dec. alla dagar kl. I9..\tl. ten s id kommunens eget byggnadskontor har sv allt ut t samma
LORD.-\(iefter revyn D.~\.\'S till resyorkestem. grad. och del ar darfor ingen overr.isknmg att by ggnadsin-

Forkop i Hoofs .\lus|k- & Pappershandel. genjoren papekar. att kontorslokalen redan ar for liten. och att
Tel. Stromund 30. det ar omojligt for en enda person att klara allt som skall goras.

Bensinpriset 43 örellltern.

Strömsund
.\lan talar allmänt om julens hokflod och den har förstås natt

upp till Strömsund. Där har man emellertid själv i dagarna
kommit ut med en liten litterär sak från hembygden. Det ar
Strömshoken. Ströms hembygdslörenings arspublikation. skri-
ven och redigerad av rektor Alfred .\lattesson. och vilken i ar
handlar om Btedkälen. Dessa små häften am små kulturhistorier
och varje strömsbo borde faktiskt lägga sig till med dem. ty
innehållet är mycket intressant och v ardefullt.

Förlorat
Cykeltjuv i Strömsund!

Återställ cykeln. som du stal v id Skocentralen
i torsdags kväll. Du var observerad fran balkongen.

Strütt1sS.l..L'.uv1klnlrtg
hade den I6 ds sitt sista möte för âret iTullings;'1s gamla folk-
skola. Mötet började med föredrag av hr Erik Olofström.
Bredkälen. över ämnet "Landshygdsungdomens studie-
möjligheter”.

Efter sedvanliga möteslïirhandlingar lïvljde prisutdelning
för tävlingsdeltagama i sommarens köksväxtodling.

1 Prislista: l I Börje Nordström. 2» lssan Fransson. 3|()IIe
Rl'\'\fIffl|IIlII'(II (if-(if. 4l.\'.\. 'X|I|Å'IjÜII.\Iflllllllllfll $undq\-i\|_ J) Bçng| _]Ön\g)|'|_ Sj ßifgia _\'i|\\0n_ (1) Ingyaf
(iunnur (irumlriim 1 unga rir. 7¿|k|-ice",-|_ 7; ßu Jm-.,h“¿,n_ ,¿,m||jg¿, 1'u||jn¿¿\5\

t.ua-nr-nu. um: ms \

Luciafest var i torsdags anordnad i Tullingsàs skola. Det var
“

skolbarnen själva. från smaskolan till sjunde klassens elever.
som svarade för underhållningen. De inbjudna mammorna.
papporna och syskonen kunde glädja sig at musik. sång. bade
solo och kör. uppläsning och julspel av olika slag samt sist
men icke minst Lucia sjalv med tämor och stjärngossar i ett
vacke tåg.

Pßtorsarljunkt Nils Wlgren
som denna s eeka Iamnar Ström lör att tjänstgöra i Åre försam-
ling höll vid söndagens hogmassa sin avskedspredikan.

l-Ifter gudstjänsten var kyrkkaffe anordnat i l.uth.
missionshuset. och där blev pastor Wigren föremål lör mycken
och ltjänlig hyllning.

Twi glurlu gm var i mtifunn. hriitlrntrr link och (llu
(llofvlröm. Brrrlknlrn.

Dödsfall
Änkefru Karin Månsson. Bredkälen. Strömsund. avled den lll ,
d\ i man 76 än | tvattsiomn guidad av nte-at-gm
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Dödsfall
Köpman Uno Mårten. Strömsund. har avlidit nam 49 år gam-

rml.
Köpman Mårten var född i Strömsund. avlade student-

examen i Sundss-all l9 l 7 och ekonomisk examen vid Handels-

högskolan i Stockholm l923. Han återvände sedan till Ström-
sund och arhetade hos sin fader. köpman Hans Mårten. och

övertog för tio år sedan dennes alTat'.

Köpman “arten var som människa och affärsman all-
mâlnt as-hallen och uppskattad. och lörstämningen ös er hans

hastiga bortgång är mycket stor i hygden.

Köpnirrn Unn Mrlnëu

Dum å Folkets Htß. L'lrllLsfors
Lördagen den 29 dec. kl. 9- l .

söndag den 30dec. kl 8- l2
.\lusik: Tony Edlund med sina sys ingsolister

samt refrilngsangerskan Birgit Bruno.

Hldehednpr 2lVl2 l9-l5

75 år fyller den 29 ds fm Kristina Strömgren. Strömsund.

60 år fylleri morgon fm Anna Bergström. maka till lanthr. A.E.

Bergström. Stamsele. Tllxan.
50 år fyller den 29 ds fru Gunilla Johansson. Vàgdalen.

.Iulllrnndet
Ströms kyrka s-ar på julmorgonen som vanligt ös-erfylld av

julottehesökare. Kyrkan var i ar inte bara rikt upplyst inomhus

med levande ljus utan hade även fasadhelysning.
luldagsmorgonens predikan hölls as- församlingens nye

herde Gunnar Berg. som efter julottans slut tillsammans med

kören hesökte sjukstugan och sanatoriet och senare på dagen

âlderdomshemmet. allt till stor glädje lör de gamla och sjuka.

I-'ödeluedapr
90 âr fyller den Bl ds f. hagaren Per Eriksson. Alanaset.
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Dödsfall
Fru .\linnie Olofsson. Egna hem. Strömsund. har avlidit 5-I år

gammal.
l-'ru Hildur .\lana Nilsson. född Sjödin. L'lnksfors. avled den

2-l ds. Sl år gammal.

Vlgde

Butiksirest. Ss en .Åke Persson och froken Greta Johansson.

hada fran Vâgdalen. L°lriksfors.\'igseln lïirràittades på sönda-

gen | Ströms komministergard.

I-'ahr.arh. Erik .\likael Janeheim. Jonsgárd. Strömsund och frö-

ken lrma Elida .\'orman. Kvisselön. L°lriksfors. Vigseln ägde

rum på annandag jul i Ströms komministergard.

Strömshorg. Strömsund
Onsdag Ijan. kl. 20. IS

Elis Engströms folkteater ger

Pojkarna på Storholmen
med hl.a.

stcuzow,st.i.F.\'
Entré: 2:S0oeh 3:50. Förköp

Strömshorg l jan. kl. l8-20.

Vlgrle
Agr. stud. Erik l-lriksson. Bredkiilen. Strömsund och fröken
Dagmar Fanny Therese Eriksson. Helsingfors. Vigseln ägde

rum i Ströms kyrka pa söndagen.

Chauflören Rune .\làrten Norrman. Öjam. Strömsund och frö-

ken Anna Kajsa .\lelander. Tullingsas. Vigseln Rirriittades pà

söndagen i Ströms prästgård av komminister Gunnar Sällsin.

'I

Bnul/um-I Kajsa och Rum' Nrirnuun. ïirllirrguis



.lubllarer Tvinledalliinr
Sllár fyller den 3I dec. guldsmed Sigurd Sunding. Strömsund. Strömsunds hantverkslïvrenings decemhemvöte hölls pa Nya

Dagens juhilar ar fodd i .-\re tnen kom redan l9lll till Hotellet och fick genom medaljutdelning en extra hogtidlig

Strömsund. dar han tillsammans med sin broder. framlidne pragel. Sedan de ruttnmassiga arendena avklarats tog ordf..

Reinhold Sunding. mköptc Ottossons L'r & (iuldsmedsalïar. skraddarmastarc Hans-link Jonsson. till orda och meddelade.

Fran N29 drev Sigurd Sundtng affaren som sin egen. att I-Iantverksorganisanonens tjanstemedalj i silver tilldelats

Juüdnlnnr platslagarmastare .Iohn Nvströrn och guldsmed Sigurd Sunding.

| Suöms kyrka jnrdræws på Imdagcn [_ län"-man MN __\n_ Dessa fick vid medaI_|eringen_av en mottaga diplom. Samman-

dcrww S“,Ömwn¿_ trädet avslutades med samkvam.

I Ströms kyrka jordfastes pa sondagen fru Minnie Olofsson.

Bredgàrd. Egna hem.
Ü _
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()Ilm.vm|_v (iulalvnml.v- och L'nnukrrir|]]'i|r rirl Slurgulun. I :lag [inner mun Ö-Buu i fusliglirlrlt.

t-1t)t.test;i.~x:|itn1>t't:tt-'rt-:tt ut mo
st1:ö.st ,st.-wv.s

Folkmängd v id IQ-IS ars början: 6.735 personer. dzintv 3.56-I Folkmängd vid I9-IS ars horjan l.8-II personer. dann l.tl25

män. och 3. I 7| kvinnor. Födda: IS6. därav 78 manoch 78 kvin- man och ll I 7 kvinnor. Födda: -lll. därav 2 I nian och IQ kvinnor.

nor. Döda: S6. dann 29 man och 37 kvinnor. Inflyttade: 370. Döda: l7.dar.n ltlmanoch 7 kvinnor. lnllyttadez 6l. dann 20

därav l63 man och 207 kvinnor. l'tllyttade: -I-IS. därav l95 män WII -ll Milllltlf-
och 250 kvinnor. lngangna aktenskap: 6-I. L'ppIösta do: 26 L'tl1yttade: 99. dann -lt) man och 59 kvinnor. Iiolkmangd vid

genom döden, I-'olkmangden vid årets slut: 6.760 personer, arets slut: l.827 personer. därav I.0l6 man och llll kvinnor.

darav 3.58! man och 3. I79 kvinnor. Ökning 25 personer. For- Minskning IS personer.

samlingens äldsta invånare; I-'odor.*|ds|;|g_ Kerstin Rosenberg, Församlingens aldsta invånare: Lucia .\likaelsson. Ring-

t. t-usaouer. óhn. f. 2.1/rv um. vattnet. f. za/3 tss-i.

I-'yrürlge Björn Ottosson

Vlgde 3/I I9-86 i Strömsund hlev i lördags av en lycklig omständighet räddad

I Ströms kyrka vigdes på nvársaftonen skogsarh. Anders Bem- frân drunkningsdöden. Iin IS-arig springpojke. Alf Gabriels-

hard Andersson. I-'lvkalen och fmken Karin Viola Rydström. son. som var pa vag ut till .\'asviken. fick v id farjestallet syn pa

L'lt1'ksfors.\^”igselförrattare var komminister Gunnar Sallvin. en halsduk. som flöt i en vak alldeles intill bryggan. Da Alf
gick fram till hrvggkanten. upptäckte han ocksa en liten pojke

I Ströms kyrka vigdes på ns arsaftonen handl. Sven Bernhard i vattnet och fick upp denne i samma ogonhlick som han skulle

I-lrsho. Hammerdal och fröken Karin Gennid Nilsson. Hillsand. sjunka in under iskanten. I)en lille lïßrdes till sitt hem. dar han

Vigseln lïmattades av kommunister (iunnar Sallv in. snart nog blev pigg igen.

-I7



Dödsfall
Fru Gunilla Olsson. änka efter målarmästare Paul Olsson. har
avlidit i en ålder av nära 83 år.

.lordllstnlrtpr
En högtidlig sorgeakt ägde på trettondagen rum i Ströms kyrka

l Svanlngens skola
hölls på lördagskvällen en lyckad bamfest. Förutom tal av

pasror Ave Atr-rst.-ai v .rr aer strrvttvarnerr sjalv-rr under tr-amrig

av lärarinnan Hedvig l-Iijde som svarade för underhållningen.
Barnen bjöd den aldn: publiken ett innehållsrikt program. som

bestod av sång. musik och sketcher. Tomtar delade ut godsa-
då stoften av den hastigt bortgångne Rune Ulander. Henning- ker till hamen och bjöd den äldre. talrika publiken på kaffe.
skålen. fru Karin Månsson. Bredkälen och Johan Erik Karl-
ström. Strömsund. vigdes till den sista vilan av kyrkoherde
Gunnar Berg.
I Ströms grav-kapell vigdes på trettondagen stoftet av fru l-lildur
Matilda Nilsson. lflriksfors till den sista vilan.

I-'ñdelserhgar 9/ l l9-lo
80 år fyller idag ånkefru Brita Erika Månsson. född Abmmsson.
Tullingsås.
50 år fyller på lördag småbrukaren .-\. Johansson. Grelsgård.

Strlltrtsuntl Saga

Lördag 8.30 Söndag 6 och 9
ROSEN på TlSTELÖl's'

med Eva Henning George Fant
Amold Sjöstrand

Strürrtstmds moderna lshoclteybana I lll I9-lo
är nu fördig och har tagits i flitigt bruk. Den fömämliga banan
har byggts av intresserade ungdomar på fritid och har en stor-
lek av 52x26 meter. är försedd med .sarg runt om och är väl
upplyst i mörker av 20 st l00-vvatts lampor.

Banans historia började. när några idrottsintresserade
grabbar med Gunnar Granström i spetsen donerade 700 kr..
avsedda för ett banbygge. De kommunala myndigheterna
.ställde sig välvilliga till förslaget och lånade ut mark för banan.
Vattenverkstyrclsen ställde vatten till förfogande kostnads-
fritt. De 700 kmnorna gick åt till inköp av virke till sargen. och
allt arbete har skett ideellt. likaså har ungdomarna själva sva-

rat för kostnaden för belysningen på kvällarna.
Erik Skogman. Erik Fridell. .löns-Erik Jönsson och Birger

Strömstedt i ishockeysektionen skulle därför vara tacksamma.
om något ekonomiskt bidrag kunde komma föreningen till hjälp
i fortsättningen.

Jöns Jönsson
IFK Slrñmsttlld kom på lliollde plats med liderl l.27.-10 i Alp-
backsdagens lll km. Segrade gjorde Nils Karlsson. Mora på
l.22.22.

Antalet besökare l Ströms kyrka I9-IS
var enligt kantor Dan Fr. Nordfors redogörelse l2.-l09. en ök-
ning med 2.!-lll. därav 53l män. lll5 kvinnor och 800 bam.
Meaetratr.-i per gurtsrjarrvr utgör ns mot |-ts arer rare. Ar ms
var besökssifïran l0.3-l9. och år I'-H9 noterades den högsta
lïcsökssiffmn med l7.939 hcsiiknlr.

I-'üdeberhpr
85 år fyller den 20 ds jonlbruksarbetaren Erik Olsson. Gärd-
fläs.
80 år fyller den Il ds fru Maria Österberg. Ulriksfors.
70 år fyller den 20 ds fröken Maria Jönsson. Tullingsås.

-lll

Gi

^"-man

/

ßamrn och skolfroken i St-aningens .vkolu I9-46

Brrknr rullen: rlllrm lliillherx. Gun-Brin Jr'in.v.son. Hedvig
Eijrle. Brrttl HuIl.vIm.v.von. Frümrr rrulrn: .-lllu' .\'iI.v.ron.

St-ett Jr'»'n.v.vrut. (ir-rrl ,\'_vbru'kr. Ullrl-Britt Blomberg.

Födelsedagar
lltlår fyllerden lll ds orgelfabrikören J. Eriksson. Östersund. li.
är född i Ström och började i unga år som orgelbyggare. Han

lärde sig de första grundema hos fahrikör Risberg i Ström i

mitten av l880-talet. Efter bl.a. praktik i Tyskland öppnade han

år l890 egen rorelse i Östersund. Erikssons orgelfabrik. som
blev känd för sina utmärkta instrument. l902 startade han även

musikhandcl.
Han har många präktiga instrument på sitt samvete. och

fina utmärkelser har han erhållit. Lex. silvermedalj vid Stock-
holmsutställningen l89| och guldmedaljer vid utställningari
Östersund l9tl5 och l920.

l-1. har alltid varit intresserad för hanrverksföreningen
och nedlagt ett fruktbärande arbete för dess verksamhet. och
i sin hemkommun Ström har han gjort mycket för hembygds-

gården.

Födelsedagar
70 år fyller den I7 ds arrendatorn Anders Gabriel Löv.
Karmäset.



Hurbetahsalsogarbete l7/I I946 Vlgde
llämtlands lån harmedellörtjånsten lörhuggare uppgått till Furir W. Larsson. Ing I. Stockholm och fröken Gunnel
I4:l6ochförkörare till 25:l7mot l3:42 resp. 26:l7 föregående Reinhammar. l-lalltiken.
vinter.

runtutqp-
80 år fyller på torsdag förre pappersmastaren Axel Viktor

Flrkhlwßlmlllnmlsüwndßl wititbofg. sinsmsuno. w. som af tuta i smsm-mmt tim nai-
På ”idag Wns ÜÜÜ" 'kk W" |“"'d° hm” "Y""'d° 9"' garearbetat vid Edsbruk. varit maskinmllstare vid I-låfscrströrns
dß' W* 'W I" WNPWIWW "W =">f°"- 0"' SW' unit oon xtomron. omv samt i-om popomsmanom nu sim
'f°m'“°“*='=fi= i"=°“°f~ W WW °°*' *I Sk* bf* Ii" 5- rom snitt i susen. 1920 vom tum titt utntoron..
'IM i då mf' M mlß 11* 'If ll- WW °" '°\'- so af ryttefi morgon nsnmtmn-n tatnnf wngonim. utntsrom.
='='=S'=8°f' '“°'°'_8å" ttsnmnsoniitt simm-.fomomtingsnsmto ttyntotiomo. om

Hd' “CW ' Ü3 'W m1°""m*°_" |°3'_' W" “Ü mm ' sten 0.N. Wagenius. l unga år visade Einar Wagenius intresse
Ifväll lrrlknrmß III dm km kgmml -sina law s Nm- nu skogen ooti none moon mm zo sm atom genomgått stom-
"° W m°'°fPi hmmfßßm- skolan. Hon nok ansiattning nos Holms to-om ooti sagt-om a

E" låß lmvl I* Vfdbillf 'W dm* bild* P* Nä* utntorom som oomttm-o ooti tms-.of non seoonnom som an-
vikens sida. då de tunga vedtransportbilarna inte vågar ge sig Spak”. och mwalwc vid mmm ßmag_

"I P* im; 0"' WW' Mm S*fd°=* "i8°f'"“dß då 'W 'rssryttorimorgonrmentornntann atombmgmntmntt hygg-
hß “fl 'S'*8°f° mf WW- masmn Marmor atomtmg. st-aningen.

60 år fyller I februari arbetaren F. Israelsson. Sandviken.
, Ult'ik.sf0rs.

Vild!
Erik Erik.sson

1'heresi Eriksson
Bredkålen Helsingfors

Thrlnerlrohelrlhd I Ahvaltnet
En stor timmerkoja cza 6 km våsterom Alavattnet. i vilka boddei I4 skogsarbetarc och en kocka. cldhärjades härom kvällen.
Vtd I9-tiden på tisdagskvällen då skogsarbctarna satt sig att
äta. upptäcktes att det brann i torkrummet. Man tog då hål i

dörren och kastade in snö. men elden spred sig till kojans
innenak. Även hår gick man till angrepp med snö genom att ta
hål på kojans yttenak. Efter ett långvarigt och ihärdigt arbete
lyckades man få bukt med elden. men då hade männens tillhö-
righeter och kojans inventarier förstörts.

STRÖMSUNDSM IS-I7 FEBR.
Loungen 2 ronnmn'

_ __ _ börjar lottförsllljningen i SM-tombolan
Högsta vinsten en

BBISIIÜIIIIIII 1'R|M spontm
Regeringen har tillerklnl .llmtlands lins landsting l$.(ll) kr. i “-35 gm K,-_,

5101555438 mf lmiid IV 0" PIIIWÜ BB'0Vd9|"i"8 Vid Lottförsåljningen och vinstutlilmningen
ny- -siulßwst i Sßfößtmd- tion t-toors Minit- oott Popnmstmnttot.' ' Strömsund. Lotter säljes i

Slrlltlntrrtdlltjlerlatrre 2lll I946 Ulriksfors Edins
Hamnterdalsfltjan. som satts in som reserv för den sjunkna Täxan NJ. Nilsson

skulle vid halv 5-tiden på söndagsmorgo- lñvbßfg I-öl'-sllöm Café
nen. elier reparation av motorbave. starta från Nlsviken med Hfßllä Å-G- Sdtl-*I
en ”vedbit” med slipkllke. Men nlr llrjans motor startade Gllbbhögl Nymlß Cfë
slog plötsligt eldslågor upp från Rlrgasaren. Elden spred sig Ãspnås Mattias Esps-all
med siofnnsiigteooonoononnnv oo tjansigu-anno najotmrts- t-tittsona aa. stnsmgnm
maskyndadesigattalarmerabrandkåremmedandenandra Hlllvikß TOI=R0il\hmmf
färjkarlenstlngdedörrentill motorntmmet. vareflerelden sjllv- Strand AJ. Tallquist
ao; a twist pa sym. Fajon tmnon aartsfomoaettmn sun» in i Otm Konsum
trafik igen. och den tillkallade brandkåren återvllnda utan att Gäddede Sandslröms

Fätjnrannen Sigge Karlsson

behöva ingripa.
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Sl)l'K l/2 N-lb I-'üdclednr
hade mole pa (BT-lokalen l ~ondag~. Klubben. ~om har ell 85 år flller f. arrendalorn Salomon .-\ndrean

Sandberg.

anlal -ludleelrklar på gang. ~larlade iller en ~ludleclrl.el "De l'llll~and. S. ar fodd l Yllhelmlna.

27 punklema". liller l.affepau\en h1od\ del på folklekar och 80 år f_\ller den lh d~ lagenhelsag. S\ en lonwm. Klo\ an.

dan» Som ledare for folklekarna ~lod Bendlkl Bjork. 70 år f_\ ller den 20 d~ fd. hemmamag. ( )lof Slromgren. .\'a~-

Sl llmruu líllulr oeh Ifvmllll ßjurl. lïlmlulru

'kb
u

\ lken. Slrom.
50 âr f) ller pa lordag foredándannnan froken .\larla Llndqs N.
\'allen. Slromsund
50 ar f§ ller l dag ~màhrullaren Per .-'\-hrandl. Tulllngsán..-\. ar

Lon-llnarllgl lagd och har mâlnlng och musik som hohh).

Vlgrle
Lolleldaren Tore I-"ran/on och fröken (iumor Thomlund.
l'lrlk~for\.

Ströms folkslsoleslyrele
har hafl ~ammanlrade och om\ all ull ordf. larm erbadgunkl
Helmer l.e\ ander och llll \. ordf. folknllollarare .-\\cl Logdherg.

Tlll \kollaLal'e forordllades pfm insiallakare H. Weijdcgàrd.

l*olk~l.ollarare ('arl Boeng fâr forlangl forordnande \ ld

\'agdalen~ ~Lola \ arlemunen ul.

Slrülm lšpfkoblüdnkår
har lill ~l) n:l\e \ all lanlhrukare P.l.'. Holm. ordf.. l.ommini\ler
(iunnar Salh ln. folln-l.ollarare l).l-'r. .\'ordfor\. hr .-\nder\

Tâqs ul ~aml \peduor lan Wasxdahl. .-\\ gående ordf. ~kog~-

fon allarc lirik llolm a\ lackades ao kåren genom Gunnar Sall-

\ ln och a\ en lill hr Wawlahl riklades ell lack fïlr nillskl arhele

\om kàrens kawlr.

gwmm, Oden,-g4«lluggrörpfn«nnll;ardnän?

on af fl ll.-f ann 3 a~ nnlnn llnnn lnnnlnn. r. _\l:1n~a«nn~f. .-'\|- "“'“**'P"'°' f“'°*'f" '““ "~'ß“*“!='-'“- ='" '*>"~“='*l1““*' i GW'
derdom~hemmel. Tullmg\a~. Fru Jonwm \ ar lldlgare ho~all |

na~ får odehg gd-llllagg p.g.a. hàrl kllmal. ounecklade Lom-

Bvgden. munikalioner och allman kullurcll isolenng. lamforl med andra

75 år f\ ller den -I d~ ankan Ingeborg lšmlina Jonwm. f. Pen- “dchl Üd“""*°' "'3“' fm l""N"'" i G¿"d"““ d°“"'"'" frånl M"
um ()'|m_ a\ L) rka en \\ anghel l arhelel. ~om gor della I) ngre an for

mar fy ll.-f .len 4 u~ ann-lan~n ml .\'-rann. llllmna. *'“““'-

§__..

Q

Sn

Pm ueànlrn. (iunlnu l



S!\l-re\yn"0ppoch Hoppa”
i Strömsund hade på torsdagskvällen premiär pà Strömsborg

STRÖMSUND inför fullsatt salong. Revyn är ihopsatt av Ge-Ge. d.v.s. Gun-
Södßt M '7 f°l°f“=" nar Gfansinsni. nan nan nade pa aai .ana bara in-tai. nn.. oi.-

SM gitslema Birgit Bnino och Bror Ohlund vann pu-
MCKHÛPPNING blikens bevagenhet. Det hördes av de stormandc appladerna.
mf J"“i“~f '°'l° Birgit Brunn sjöng sina naninn-r maa salem nen med an

l-*N88 lf' f°l'- H- ll l-°f4=8 ll- "l mycket aiagani rnnnuaaanaa. Han in-vad.-s han med "under
Sltltltlvlllll' |9ll|l_ nya stjilrnor". som också var det vackraste inslaget i revyn.
mf "k°'""$d°'“ G"'f"°' E"'“*“°" Öhlund klarade av de spesiga inslagen med bravur. Pa spinn-

Sl Flmß sidan an-:fanns ncvsa mia Marianne Thai.-naas tala ljuv- sam
l-°f= H=fll=°t2P__ mn. 'The sn-ingin cnnana " ar in: invanda nsnnagnf nan mf
P°""Y" Vmlll musiken svarade kapellmilstare Per Staflin med sina mannar.

För dekorationema svarade Sven Kjellgren.
SÖWS U- '8 T°Nl*8 “"i° NI' Raa,-n ar en av aa nanm. snna nsfrauanm vakar innp.
Ishockey Fredag kl. I 9.30

'FK s"°““"""'F" “mg _. sM"°'*'" _. ”tmrnragi napp* nvnfaejmaarsst in/2 min
S““"“* °"' °°" "OP" Lars sanyi-arga. l-Manda. »ann na sin andra napp. aa nan

av Gcßc vritkte iväg med ett hopp pa 40 m. som blev dagens lalngsta.
Vallhergsbacken befann sig i ypperligt skick och IFK Ströms-êf und är värd all heder både för sill siltt all ordna tävlingen och

(Chang. Taikšmm för omsorgen om backen. som pà lördagen. då lövädret tagit
STRÖMSBORG han pa snön. knappast inbjöd till någon masterskapstävling.

(swingcn Lördagens träning blev f.ö. inte utan obehagligheler då Kun
JUNIOR SM Ohlsson. Stadshagen. föll och bröt ena benet. Basic jämte

blev Sven Ivar Ivarsson. ÖSK. som kom på sjätte plats. Ström-
sundspojkarna fick följande placering på prislistan bland 3l3 | mynt boppare som fullföljde tävlingen

| söndags natts i Hav-snas sanimaniniaa nu bildande av en IS- Stffß TWIW
aygaegannnsfaning. Main öppnades av Anders Linannnn. W- Pßßfltßlm
som inledningsvis meddelade att intresset för en bygdegård 30- 30 Må'l““"
varstort och att i Havsnlsmedomnejdhar l85personerteck-
nal varierande belopp. sammanlagt 2350 kronor.

Efter en stunds diskussion beslöt mötet utse en inte-
rimsstyrelse pa 9 personer. som fick i uppdrag att utarbeta J

förslag till stadgar m.m.

__._a__.____._.i..:

- lbd har ni läst i skolan idag I' frågar[ar sin lilla dnrrer
Elsa.
- .la. vi har läsr om .Iesus och hans tolv lejonungar: blev
svarer.

Den n_vin_vrrade lilla parveln hade inte kolumnen ir
”ordning” Uvlld. sd [röken undrade vadilr: och den lilla
pojken svarade blixtsnabbt:
Det var ingen ordning iden där skolan.

Ulrlltifors SDUK ISI2 I946
Den nya styrelsen som valdes vid årsmötet i lördags fick föl-
jande utseende: Sören Svensson. ordf.. Märta Persson. kas-
sör. Erik Nilsson. sekr.. Karin Rislund och Paul Svensson. Re-
visorer: Axel Ramen och Severin Svensson. "Diman " Liml.srn'rm vid Ir'lrIingrrr i lirllbergrls Impplxrrkr.F Sjtlltltï lshocltey
avd. l20 Ulriksfors och Strömsund har hållit årsmöte. Under Sllömlßü - F-IIS IF 3-l
året har utbetalats 3.469 kr. Medlemsantalet vid årsskiftet var
l36. Till styrelse valdes Magnus Staflin. ordf.. Enar Svensson. Flldelndqpr
kassör. Venter Persson. sekr.. Pelle Staflin och Erik Eriksson. 90 år fyller den l3 ds fm Brita Lisa Mattsson. f. Nilsdotter.
Revisorer: Erik Svensson och Nils Grönlund. Tllxan.

Sl



skum, Barnarlme
Sklungdnuwm “ngar S"_¿.““wnd qmhand med lamm, SM I).-I Immlr pa (hu-ruuuls Iman-Il ull rn 6-dn V/Irrlu lmn m

i hat_kh"pPmng med många dclugan, frin Mb unc' pd mulen m h hlrr nprrrrmlfirr hlrmllunurn. .\“mm nmr|_-nn.

Rc\u|m_ nur rmulrn L-u'L. frdumlr alnlmm hur den hllu nuirldr. Sm-

(zmsar wzs-29. |m.m. "" ""'*'
| gm: §a|"m“n“"n | ¿||h¿",da|\ "_- _” s; lim. nu-n ml hu jr Im u Im;-r hm. Jr \Lr /mm Ir u nmmnm Ir
7- !\“an '\h'nn. Ha\ \na\ 'jH\l|" li \”lI LIIIIIÜ.

9. .\'i|\ .\|illl\\0l'l. Fâl\I:|'I)'gÜCl'l\ ~“1.|2 TI" 25,2 "Mb

C”'““" w'u?"\ ' ' 5 Um I-.fler gudsljanslen 1 Slmms L) rka pà sundagen os erlamnades

" unna" "r°'"“““' T""'"3“a" "' H3' en summa as mle nundm an 5.000. snm msamlals “Till Bmders
2. Lasse Söderlund. Ha\ snus ll: H32 hjalp" unnm Slrnms sncken sedan I 7 fehman.
5. l\ an Forsberg. Ha\ snas II-' lh.-lb

l3. Lars-Olos Andersson. Faxehs gdens II* I*).|6

|s.1.»hn\s'awmm.|=mh>gacn(||= ms: '*“"'°3*"'““ , _

Guwm |9_.¿:__.¿_.¿_5h“¿ Dnmanslsrelsen har heuljal hur. Lmnnjagaren u Slrnms

2. Axe' J“mNm_ Tu|hng\¿_ß "_. :'32 hes aknungslrakl l'|nL .\'ilssnn as sked med pensmn fr.u.m. den

3. nr .\'a~uma. u.n~na~ n-" :|.4~» ' 1“"~

-I. lüm Tšlfdldssam. flksfnfs fsk Ill
5. .Mum Fnuwn. summsunas M :|_ss WII*
“_ Bmw, ()|\¿n_ sm-¿m\un¿\ kk 2123 Spnnannen (iusla I-'minf .\1aImherg. Hasslchulm och frukcn

9_ R,,|¿m¿ |.|,,|m_ Hm \,,¿»,\||: 31_|7 .-\nne I-Ileonnra Slenslmm. llillsand ugdes på sundagen |

| | -|-age K;“.|w,n_ |.:¿,“.h\ gdcn, ||.- 1112 Slmms kumumnnslergàrd a\ knmminusler (iunnar Salh nn.

II. Lars Vik.slm|n. I-'axehs gdens II* 23.22

I-ïieknr. N28-31. S km: I I

3. Brill-.\|arie Sandström. Slrmus samrealskola 24.46 l _ . _ Q
um lmkulcr S.lmm\ \¿"““_a|\k“|a :Mn ll-Is .Slmmsund. lanels enda en ala nshnekes lag. skall spela en

|_.“L_k“_ w.¿.,_ u ,'¿' km maleh 1 Tmndhenm | miuen as mars och fivhande lag har uuagus

'_ s“ Å\hmndL Tu"mg\¿h “K H58 for maleh. lasse .S1m.Turs|en I~ndeII. länk !-ndell. lsarI-I-.nt

:_ L . T _" k f I R W 1., B_l|\|. Burger Slnvnmedl. I-.nk SL«»g|1unf msn: Bmrsson.Rnher1
une uressnn n s nrs s _ -

. . . .\||ssnn. (msla .\|ls-am. Resers : Jons-I-.nk Junssun.
3. .Snlxeug .\lagnussun. Slrums samrealsknla 20.43

-I. .-\nneli Sulkki. Ulriksfnrs fsk 2 _ _' é A

Ö. 50013 ÜÜÖII. l'|Ksfnf\ fsl.

7. Inga Brin lidehammar. Slmnns samreafskola __
8. I-lsse Sjnlund. Vàgdalens fsk

.<:l
l'ng«luImI|lrIu|_g' pd \Lulur I SIn'm|.uuul

I-ïidelwdamr
80 år fs Ilcr Iagenhelsagare lohan Karlswn. (ïarde. Slmm.
75 år f) llcr fru Brita lasa Andre. Ojam. ..« ,.
70 ar fy ller f. hemmansagaren ( )lof Slmmgren. .\'as\ uken.

60 år fy ller den 27 ds skogsarhelaren Lars Olof Larsson. Ss an-

mgen. Han har arhelal hela 40 ar al Slmms Tras aru .-\B snm

skogs- nch ullningsarhclare.
50 ar fs ller den sasla febr. rikslelefnnislen fröken .-\nna S|mm-

lxhm'lrwnálmklrn l.u.m' Sj¿u"r. IFK SIm'n|.suml

gren. Suwnsund.
w af rs n.-f rm |~:|a~.n~.~| <>|.»rwm. maa Ianpfnsm. af»-auancn. - 50 under M Sløßlö lßsrlw l Rärkdlw mm lill låna

52



Strürrtsundsarhelarkornmun Rñdlglsñrlrtgslñeklehorarideelrlvsida
höll årsmöte på lördagen pa GT-lokalen. Styrelsen fick föl- F.tt prov på radighet och snabhtänkthet visade i garen 80-årig
jande sammansättning: ordf.. Viktor Andersson. kassör l-lric kvinna i Strömsund. .\latilda Wemte. len bottenlägenhet ien
Norden. sekr. Ingemar Norrman. v. ordf. Helmer Leek och v. stor hyresfastighet hade ntan hållit på med strykning och glömt
sekr. lda Lögdberg. Revisorer. lohan Nlelander. Karl Olofsson strykjärnet kvar inkopplat i strömnätet. lngen s ar kv ar i lägen-
och Hans-Erik Jonsson. heten och när fru Werme kom forbi for att ga ut i ett ärende.

l samkvämet efter mötet deltog även medlemmar frän kände hon att det luktade brandrök. Hon heredde sig tillträde
kvinno- och ungdomskluhbama. Det bjöds på thesupe. tea- till lägenheten och sag dàatt det brann lör fullt t rurttmet. lin l'tlt
ter. musik och en stunds dans. nära strykjämet hade fattat eld. och elden spred sig till väggen

där den fick god näring i tapeten. l)en gatttla gick genast till
màdïr angrepp mot elden och fick i första hand tag i en kastrull fylld

50 är fyller den l mars hemmansägaren Edv. Albin Funseth. "ml “'"°"- “lm hon kastade ös er elden. Sedan fortsatte hon
Gant Suüm med vattendränkta trasor. och efter ett sty st arbete lyckades

hon dämpa elden och släcka. Tack vare det nidiga ingripandet
Dmg hindrades elden från att sprida sig. Fastigheten. sorti ar i tva

t en ataer av 2-t ar tm t~:|t.i t.ee-ta sites. Fumnaset. Äamas. \'='"""1=="- *“f>"“"*" “fm '**t=°"'*"'-'f-
avlidit.
Anden Svensson. Bonäset. har avlidit i en ålder av 85 år.

Slrllrmurirlsbor!
“ggn |..ü~,|-,',|. 4,3 |9_u, _.-\r Ni intresserad av gamntaldansi'

har itttaetars sta. mtjamte skolor: ite.-.nas store. areetttatee. C-à då med till Gow! Hotell SI'*m~vd
,,|m|a och Smymsunds Show på onsdag den I3 man kl. 20.lIl för

bildandet av en Gammaldansklubb.
Förfrågningar besvaras a tel. 338.

Fñdelnednpr
70 år fyller den 6 ds änkefni Brita Löfvander. Öhn.
50 år fyller den 6 ds fru Hulda Blomberg. f. Larsson. Svan- Födehedngar
ingen. fill ar fyller pa måndag fru Anna Nordfors. maka till kantor
Sllar fyller på fredag fm Signe Viktoria Jönsson. Risede. Ström. Daniel Nor-dfors. Strömsund.
50ar fyller på lördag fru Gunilla Palm. Bredgard.
S0 är fyller den 9 ds änkefru Naima Maria Eriksson. Ridd
Elofsdotter. Lövön.

Bfrtmrtlßn
ägde pa söndagen rum i Ströms gravkapell där stoften efter
brödema och hemmansägama Anders och Sven Svensson.

Bonäset. samt arbetaren Jonas Petter Strand. vigdes
till den sista vilan.

SSL':s slrld DM l 'llrlllnpås
på söndagen blev en fullträff för arrangörema. Tullingsäs
SDUK. vars åkare lade beslag på första placeringen.
Seniorer 20 km:
t. ttatnerA.st»mai.Tuttmg.s.«.s t.tti4s
2. Holger Nilxson. Tullingsas l.l5.09
-l. Jonas Ollander. Strömsund l.l6.28
5, Hglgç Vi|||g|m“0g_Öja|-|-| |_|7_|() .-lmm och lhmrrl .«\'urrlIor.s i krr-Isen ur rum hum mrrl
1. Lage Astmmat. Tuttittgsas mot "mk-tf
tt. ses-e Astnnai. Tuttingsas t.t9Jt
Juniorer l0km _ .

N. L.ndh| T “. qi “_35 Bland utexamtnerade hemsvstrar fran L ppsala hemsysterskolal..tsset om. u ing. s . __ " _

3. Gunnar Runsten. Ulriksfors 37.22 mác” Gmmd Bm“d""“' Swm'

5' :°“"_\::"'°|"'f“°"'g]"m Strllntstmdrenniodernambuhrtsyagn I I/3 ll)-lb
6' mn áncnwm' mm' 38' ' För att pa bättre sätt kunna bistå befolkningen i nomt Jämt-

land med sjukskjutsar har Ströms droskagare latit stationen:
Flldelsedlpr en amhulanshil i Strömsund. Bilen rymmer tva sjukbäddar och
80 ar fyller pa lördag fru Johanna Wertne. f. Holmberg. änka har god plats för vårdare.

efter inspektor L.V. Werme. Strömsund. Någon ambulansbil har inte ttdtgare funnits t Ström-
75 år fyller på .söndag fru Elin Holter. Strand. Hon är född i sund. varför initiativet med säkerhet kommer att hälsas med
Öhn. tacksamhet av befolkningen.
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I-'lldehedqnr Dügt

6" är fsllff den H d~ ~'h°f~m~kini~Icß vid U*~'öß»~ kftßt- From signe .stumtve-f. stma. tm ansatt i en .mm av ut af.

tion. Karl lílovs sson. Han anställdes l9l 2 som maskinist i Ulvön.
År l93-I ov ertog han chefsbefattntngen vid kraftstationen.

Strömsund
S0 ar fyller den IS ds platslagamtàlstare John Nyström. Ström- [in |;g¿¿¿-n|m um 2 mm och mg mt-4

sund. Jubilaren borjade redan i unga år i sin faders yrke och modem; hggs-äm|ig|y,-M-_ cam;

Övrttg cfltl' låivlltkns sllll fältkms plålslgtllrlsé snm 3 Iägcnhçtçf um I mm nçh kök çllçf
han fortfarande driver. Han har tillhört Strömsunds municipal- 2 mm och km; ivnetuc hyr; nu c||._-|-

nämnd och fullmaktige och taseringsnämnden m.fl. nämnder _c¿mm_

och har vidare varit den drivande kraften i Strömsunds Hant- Sw; |i|| |=,ts|-img; Levi ()|;|c,m

v erksförening. Sedan N36 ar hr Nyström Strömsunds 1'r¿m;,c å G,-M4 |-|(,|,,||_ gl,-ömcund

brandkars chef efter att tidigare i manga ar varit vice brand- måndag och |is¿;|g_

chef.

Jøfdnlne tummar
Till den sista vilan vigdes pa sondagen i Stroms kyrka stoften titlar fyller på lördag f. hemmansägaren Nils .\1¿utmc,m_ Rmå.

efter hemtnansagare .\'ils Andersson. Bredkälen och fru Matilda |;m¿c|_

Hansson. Sodra Öhn. Oflictant v ar komminister Gunnar Säll- 75 3 f>-||c,- M “drag _.,m¿hm|mm; _|.,m,, 5;,muc| ,\/|c|;,mk|-_

\ 50- l-lgnahem. Strom.
70 år fyller på lördag arbetaren Anders Petter Mårtensson.

Murasen.
llrlš Strotnsund motte t gar t Trondheim stadens kretsmastare wÜ [WU pá mmm: lohan Pam. RNund_ R¿m¿N|_ Ä__m¿-”_

t ishockey. \\ ing. och l-'latalaget vann med 4- I. Svenskarna 60 M [wet på “mdag fm sm LaßMm_ |_¿mg¿Nn_

var hety dltgt battre skyttar :ln nomnannen. Strömsunds basta 50 ¿,,- fy-ner pa lördagen sàgverksarbetaren Johan Melander.
spelare var broderna I-rtdell. Robert Nilsson. som g_|orde alla N¿N.¿kcn_

'Fr-' "W" **'““ '“*“* ”W” L““° SW- so af ry-tm pa rn-ang svogwtmaren otoro. .-om-fsson. t<tav.

sand. Han är lïidd i Dorotea.

Den lilla lrlrottsßrenlngen Fuebygdens IF 20/3 I9-to

hade på söndagen arrangerat en trevlig tävling. sorn hade lockat

bade åkare och publik.
Resultat:
semom. zn vmz t t RaimfA.stnnat. Tuttmgsas utzx

Zl Karl Runsten. Fasebygden U923
3) Hugo Nilsson. dito I.-H.-ll

Ungdrtmsklass S km:
I I Nils Mattsson. Fastebygden I7.-IS

2t Harald Persson. Ulriksfofs Itt IS

Lagpris: l l Faxebygdens IF 55.00 tNisse Mattsson.

Stig Jönsson. .lohn Wikström.

'lïlltl
En misshandelshistoria från l-lavsnäs tog längsta tiden i an-

.språk vid tingslrhandlingarna i Strömsund.

Robert .\'iI_wm - i centrum .sunt vanligt. Bilden tagen på D *W Û" Hi“'*"å*h°- böfdiß frå" Tåßlö- “lm W' 5"'

Slr|t'Utr|IIttt Slut/tull [kl lf)-ll)-Irllrl “ämd mf 3" ha gm' handßñpgl Üuväga ma en Pcnßn i 70'
àrsàldem i Hav-snlks. Gamlingen skulle ha fatt ena benet

avsparkat och ett flertal tänder utslagna. Svaranden nekade

lmdshtl till att ha utdelat nagot slag utöver en örl. som han maste ge

l.antbrukaren Jonas Gustafsson. Risselas. haravlidit i en alder "i sjâllvförsvar". Pa domarens fraga. hur flera tänder kunnat

av 83 lossna av endast en örftl svarade den åtalade: "l-lan har haft

l-'ru Gunvor Runsten. L'lriksfors. har av lidit i sitt 38:e levnadsår. tandvärk jämt den Målet uppsköts for vidare utredning.

Födvhulttnr SAGA su-ttummt
S0 ar fyller den lb ds .smabrukaren Per Albert Frank. Lovherga. Fred. 7.30 Lörd. 8.30 Söndag 6 och 9

Han ar dd i Bjuråker. |_.\5$||5 PA ÄvE_\r|'YR

S0 ar fy ller pa fredag skogsarbetaren Olof G. Andersson. Bamtillåtçrr

Klov sand. Han ar fodd i Dorotea.
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ABFIStrtIntsunrl 23/3 I946 Sllår
har haft två lyckade lörelltsningsaftnar med dr Stefan Srende fyllerden 9 ds folkskollärare OlofGunnar I-Iömfeldt. Lövberga.
som föreläsare. På onsdagen lörelllste dr Snende om "Atom- Han aren av alla i bygden omtyckt lärare. .som med säker hand
krig eller fred”. På torsdagen talade han om Ntlmbergs-pro- leder hamen pd vetandets vag.
cessen. I ett andra anförande under kvltllen redogjorde dr nøuihnu m “H6

5"”W' R"'“"°° ""'°"°"'”°'3'““'"°"' S“'“'°“'*'“°"'“ Roos att a tion»-entsiaa. stnsnnund. har uppnasn ters
""" '"W' "“3""" fY"d “" sm” P'“"" kommer im rtsfsatjat uppmanas samtliga kunder nu av-namn
Ny lghoekeygeger inlämnade arbeten senast den I maj. lifter sagda dag kommer

Trondheims kretsmitstare i ishockey. Wing.gastade i söndag; allt. .som inte ar utlamnat. att lörsitljas.

Strömsund för att försöka ta revansch för nederlaget i Trond-
heim. Även denna gång kunde dock Flatalaget ta segem. som ÜÜÜ
blev- 6.3 |3.0_ 0.2, 3.| )_ Du nußkn Inger b|g\- under nsnrçngn Fru Magdalena Erika Jakobsson. Havsnàis. har avlidit i en ål-

mycket populärt genom sitt justa och trevliga spel och fick derav 76 ar.

säkert lika många applåder som det svenska av den rmllnn Markus Smeds. Gubbltögen. f I8-l3 i Nerpcs. Finland. haravli-
GX)-7(X) personer stora publiken. tiil 400 25 tl~-

Efter matchen bjöd strömsundsgrabbarna sina norska
torteger ps supa med and pa Gissa rtorert. aa de miste Mmm""""'l"'_u1_"'_*"°"k_n :'r'f"“""°|c"a:']""'“"|_mma_ p
summc aim* sig ”lediga” powwm som iii:?I?s fattinilbila sig' foatogen. pmm 8 ' ' _ NL
Äapnls Folkets liualöretlng 27/3 I9-to I dagarna har man börjat göra installationema för elljus
hade i söndags en talrikt besökt fest i skolans gymnastiksal. i Öjarn såsom ett första led i elektrifreringen av detta område. l
Programmet bestod av musik. sketcher och sång samt serve- Öjtlm blifrlßl Omllíltg 511) ljlßpßltlvf- WII när man är lltll' med

ring och givoauktion. Elvaarige Vidar Ottosson. Vedjeön. denna by. lölja alla de andra slag i slag.

gjorde succe med sitt dngspelande. Behallningen blev 350 kr. Man har också så smått börjat med krttftletlttingttmtt-
och den gir till byggngdsforiden, Dessa tllgå från lruklett av Nä.sviltct'l OCII Riljtt pttlttllelll med

landsvägama västerut mot Bredkiilcn. I-Ienningskillen och
Dllrl Flykitlen samt norrut ltnda upp mot Draganits.
Hotellinnehavarinnan fm Fredde Olsson. Strömsund. avled Kl lit den Ill mars sammankopplades Löv-öns kraftverk
på tisdagen på lasarettet i östersund i en ålder av 50 ar. med nttsnarer. den oanned rm sunm fan det nwvanatga mn-

FnrOlsson varlöddi Backernen kom i ungaârtill Ström- tillskottet.
sund. dir hon startade en matservering. År I933 övertog hon
Tunanuerrer. somrrondfev-titt 1942. Hon srenrtspre rmttei Vid Urtrmlttttttlttttaltst
|944 ngn innnnnde nu vin sin ¿|¿jd_ har l'rl.kand.-examen av-lagts av Lennart Nordfors fran Ström-

Den bortgangna har gjort sig kind och omtyckt som Wild-
hotellinnehavare och som synnerligen sympatisk människa
med många goda inuessen. Hon sörjes av make och syskon. Sklrlstafett I Alats

Alanis IK anordnade pa söndagen byastafett fix? km med
följande resultat:
l. Gubbhögens IF l.l6.tI)
2. I-Iavsnas IF l.l857
3. Alanls IK |.9-IJ9
Individuella resultat:
I. Iörts Jönsson. Gubbhögen 22.06
2. Tot' Söderlund. Hav.st'tlI.s 24.07

3. Olof Olofsson. Gubbhögen 26.09
I 4. aenttora Hanson. Alma-.et zs.-ts

Yngre Illclta
ärlig. vaken och intresserad att lära sig
aflllrsyrket. får omedelbart anställning.

Platsen sökes personligt med löreteende
av skolbetyg och rekommendationer.

Olssmrs- Märta. Alat-alrner. i yngre dagar. Strömsund-s Varuhus- Tel- 42

I-'llrlehaàt
75 år fyller på tisdag fru Mana Olsson. Alavartnet. Ulrlluforsarhetarekornrnun
85 arfyllerden Jl ds f. Itemmansllgaren I-lans Persson. som firar 20-års jubileum under verksamhetsåret. höll i sön-
75 år fyller den 2 april smabrukaren lohan Erik Johansson. dags årsmöte. Till styrelse valdes.l.E. Andersson. ordf.. Artur
Bredgarrl. Strömsund. Mattsson. kassör samt Anders Svensson. Ivan Bergström och
60ar fyllerdert 2 april vaktm. .lohut Alfred Sundqvist. Ulriksfors Wiktor Ramen. Till revisorer omvaldes Magnus Mårtensson.
Han är bördig frin Norrala i I-Illlsingland. .I.A. Sundquist och Elof Svensson.
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Konsert lSlrllrnsunrl 8/-l IQ-lb Flitlehednpr
l Ströms kyrka celebrerade martskören Strömkarlen pä 50 är fyller den I l ds fru Vendela L'ddh. Ulriksfors.
gen sin 20-åriga tillvaro inför nära nog fullsatt lokal. Per Jo-

hansson dirigerade och lör dagen hade man som solist Albert
t-:ans v-.os mjuka ot-tt samtidigt kraftiga stämma gm- sångens Stfünwnllmfn hl PIM!! Illlw
|c¿m,,|i\. en \-ä||ju¿¿mdc u|f,,,-mning_ Folkskolebarnen i Strömsund har gjort en kollplockningsulllykl

| kumcncn nmjvcfkmjc mkq 5"-öm, mu,¿|¿,ä||,kap till Tännviken. Det var ISO bam och 8 lärare. och läns-

umkr Chcs |..|ä||¿rm |¿.dning_ Knmcncm huïudnumnwr Na. skug\'ttkläl'b PCI' Tejhti Ieddr: dem lill a\'\'r:l'krllrlg.s|')ltIlstll. där

a\- ny (mh \ku"Û p|(\'k1\. Han Ü" mn en W'
“mt station med sina lltitl liter. Ulriksfors skola har pä sitt håll

bidragit till kottinsamlingen med -l hl. d.v.s. -lll) liter.

sroettrtotntuirptu-torttatrtet-.Xsan-sorti. rauttosotttgmtogtsimommt
"Kanske ek man pà söndagen se den nya Gunder Hägg". belägen aen llmtltlm* stor tomt vid Strömssundet och invid

skriver DN i sitt referat från Sundbybergs terräng. där jämülgßalätlimn. lill vill!-
tullingsäspojken Rainer Åsbrandt blev tvaa i klass lll efter Anläggningen bestär av tre magasinsbyggnader. fabriks-

rutinerade Sågmyra-Bergkvist. byggnad 27k lllm. ravaruhall 5Ss IO m. två mindre byggnader

Åsbrandt får överlag lina lovord i stockholmspressen samt kajanläggning. Tomtenäräven lämpad förbostadsända-

för sin löpning. Sv.D. säger bl.a. att han verkar vara en ny mal.

komet fran Jämtland. !\'ärmare upplysningar per telefon Strömsund I9.

I

metsuhpr 4

60 år fyller den l I ds fabrikör Olof Löfström. Lövbet-ga. Den

löfströrnska fabriken i Lövberga ser väl inte mycket ut lör värl-

den. men därifran utgar likväl varor av skilda slag till Sveriges _* ' *s c

alla delar och även till avlägsna länder. Den mest slående arti-
keln syns f.n. vara rempastan "Kraft". som användes vid inte
mindre än l3 större bruk och dessutom i åtskilliga lörpack-
ningar vandrar utomlands. En annan populär produkt från
Lövberga är det rödskaftade liebrynet "BL" och vidare sko-

smorningen ".lämten". ._.......

Den stora artikeln för dagen är annars räfsor av vederta-

gen modell - föratt nu inte tala om den sinnrika maskin. .som “ L ~ S ', , .

svarar lör huvudP“"en av arbetet. l ena änden av maskinen Ü t ll"/\àM\ ii;
stoppar man in en meterläng pinne och i andra änden komma " ' "v" ' i "S vi' "

air.-pttmama rom och mo utrett to t in-stammetseom as-_... -*'"'*"'-* T<"'1"f"-'*"“"'
pinnhälen ptl räfsans kam. Maskinen är uppfunnen och tillver-
kad av - ja. just det: Olof Löfström. Hemsirdnrirltn l Ahl*

Dettanarnn harf.ö. lll)-åriga anori l.ös-berga. Icke blott Manas kommun har anställt fröken Vega Nilsson. l-lavsnäs.

den nuvarande fabrikören har detta namn utan även fadem som hems-ardarinna inom kommunen. l-lennes arbete kommer
och farfadern. och alla ha de haft nagot av det praktiska snillet närmast att regleras av barnmorskan Stina Sjödin. Alanäset.

inombords. Att sedan sonen Lage. som nu är sin fars högra dit de som önska hjälp ha att vända sig.

hand. har påbrá är inte att undra pä.

s I-'ildelsedapr
90 är fyller den l2 ds änkefru Kristina wikström.Alavattnet.
Trots sin höga ålder arbetar fm Wikström varje dag med att

karda och spinna.

hlaiïtde I ll-l I9-lb
Härmed meddelas att jag fr.o.m. den 8 april ös-ertagit den av

köpman Uno Mårten i Strömsund tidigare bedrivna .speceri-

och diverseaffaren. vilken affär jag nu ämnar fonsätta under
namnet Franssons Specerier. Strömsund. Det skall alltid bli
min strävan att pa bästa sätt sta affärens kundkrets till tjänst.
Strömsund den I I april I9-lb.

Tore Fransson

Uppnnurhrörlenm .lolrunnes och OlufUißrriim i den ut-

rlr-nt kunsrnrrrrule .rnö.rIr'lrlen omkring I920. Snüslilrlen I | | "_" I

kan itlug he.rL'árlu.s på museer i I.a.n~ikr'n. iwmmar mf zølcl bam från Swöm “ch A|m¿ß_
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Mnnretpntrttitnstkuneisutiinettnii
bestat nnnntnn en inniiies-eeiia i sininssnna i stniet ns- ninj. aa FW'-'
tnnkkntnnen ar nset hane hinna gninnint nen ang. För pinn- '=“_°°'"F-R
läggning av tralikveckan tillsattes en kommitté. bestående av |'"“' “Û ""'§° 'f'"V*'*'d'“*
tnneisiistni Yngve iintiisetg. pntismnn cnnnnf setinnn. mena- f- “°*'"'
rare Stig Lander. rektor Alfred Mattessori och chauflör Isak S"ö'"*""d dc" 2' am' wa'
Mttllssølt.

Vill*
Jordbniksarb. Hans Ragnar Jonsson. S. Olin och fröken liva

5"'ÜmÛ°|'l-NÛUIIIW |5 'Pm Ü-20-|5 Marie Lindberg. S. Öhn. vigdes på paskaftonen av de ungas

1-=°|-Wt=f='1*REVY SHOW- tnnnnniinnsianne itnntnnnisiefcnnnnf satts-in.
med Thory Bemhards och Georg Adelly m.fl.

Fan. sitt. Giaaje. tategnns.

Flitlelredçr
80 ar fyller den l7 ds änkefni Anna Matilda Edin. f. Matts-
dotter. Grelsgård.
70 år fyller annandag påsk fru Helga Maria Jakobsson.
Lövberga.
70 år fyller på annandag ptsk f. skogsarb. Erik Persson.

Tullingsås.
70år fyllerden 23 ds lantbr. Per Wänberg. S. Öhn.
60 år fyllerden 23 ds lantbr. Sven Martin Mårtensson. Näset.

suarnsuna. Ae win sateie M. den gninin iaaeniegsnien titt A-
Bïaleumochharsedandessstariarbetatdär. Han harlörden
skull ej övergett den lderneârvda jorden utan hinner även

med att sköta sitt jordbruk ute på Naser.

50 år fyller den IS ds fru Anna Ödmark. Sv-aningen. maka till
kassören vid l-lolmeris Bruk B. Ödmark.

Uliiksforsstartardriltendenlmnl. lll-H9-to
Arbetet vid Ulrilcsfors sullitfabrik har legat nere sedan i no-

vember rtien kommer att återupptas den 2 maj.

Bnulpurrr Em och Ragnar Jurtssmt

amma” mmhüm |°ß¿agcn den | 8 “pm Afirsbttratlet Karl Sune Sigmund Tom. Lidingö oclt fröken
M Suñmhom Anmmninglmm we“¿n_ Ingrid Lund. Strömsund. vigdes på annandag påsk t Ströms

'CL 338_ Suömwmt “mm °m¿ag_ kyrka av brudens konftrmationslàtrare. komminister Gunnar

iiietitnniuuinn. 5*“'“'*“-

Hlrlh I-'tilh
En DOTTER Birger har fatt en bror

Viola och Per Kristoffersson Ingeborg och K. J. Edelsvärd

f. Mattsson f. Forsberg

Strömsunds BB den l2 april I946 Bonäset den 22 april I9-in

B*F"""'Ü"' Stsinprttsiiiittaridetskallbeisi-as W-t to-in

l suöms 3'“k°P°"-'“dm“°'“ på fmdagm fm Emma E"k“°"' Det har smtillandet kommer vi liksom tidigare att söka satta P

U|ñk"'r°"" Rir. sä er landsftskal Yn ve Hallbe i Strömsund.

lsuöms kyfkawmmß på *Magen fm Bum Kajsa Gömm' fnte skulle det valggöra så mšgcket. om pojkarna nöjde

~*°"- '““'“' "" '“"'*"- Gm" °°'““°“~ GW* sig nsea eystn sniaitnne neii saannn aan nnnane knntieiietten.
stiger landsfiskalen. Men när man roar sig med att ladda järn-

Strtlmßhiißrvüvtßvdßlllnit fnfneii etyiiin. i.n.m. niea av-nninit nen net tniineietnnnnnnef. sa

har haft årsmöte. Till styrelse valdes til. mag. Gerd Hällë 0f<if-- att tönsterrutoma skallrar. maste man försöka sätta stopp lör
fw Sim Carlsson s-. nnir.. tnsiten sin-usn iniinbssnn sein.. nein ntiiei. Gnninnntt rnit nen snannn snni :ten sjnttign nian ga-

övriga ledamöter fru Aina Burliolm och fru Stina Ekblad med vetvis inte bättre av sådant där ovåtsen. Vi kommer därir att

fnt Birgit Arboren-Olofsson och frti Margit Lindberg som Mila efterokynnesskjutarna ordentligt. Äro vederböninde över

SIIPPL Till l'0\'í§0Nf Wlldß flöli 5550 Lüßtllföm 0ß'|\ ff!! IS ar komma de att få sig en stämning på halsen och ställas
Ktlftll SCl'lÖÖfl mtd fftl Mllld Sll'lt0It&§0ll SOIII Sllppl. inif tingsdnmamn,
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Brlltlnakarel l.ö\bet'ga Flidebednpr
Det var lite omligt på annandag pask i Lövherga. Det hela 75arfvIlerden I maj lantbrukaren Anders Strömstedt. Öjam.
började med ett privat supgille. och sedan pa vag till dans- titlar fyller den 27 ds àkaren Gottfrid Strömstedt. Bredgàrd.
banan råkade man i luven på varandra. lin i sällskapet slog till Strömsund.
en annan med en literaska. så att denna krossades. och ntlarfyllerden flmaj fru Juliana Bergman. Ulriksfors
skärvoma asamkade skärsår i bakhuvudet på den slagne. Dess-

utom fick en tredje person en släng av sleven. l-lfterat var den ubha mn
.slagne ganska vimsig och skulle med allt pock in i ett hus. där V||_|__.\ |.|ÖG_,\_s;Ä5_ N_;§5V||(|.;_\-_

han trodde sig ha en bekant flicka. l huset blev man emellertid 5TR()MSL°_\'D,,m 3 mm (X-h kök “ch
rädd fór den blodige och bràkige gästen och ringde efter poli- jungfmkammam u|h).æ, hc" Cnc,
sen. och så får de inblandade nu klargöra sina påhitt inför ¿c|\~i, fn | juni_ Ej mmm”
fälla- ts~tt-:tmiignt-tt-r. Reparationer--en

modemisering kan utföras enligt
UÜÜIWSÜÜIIIIIUÜ överenskommelse. Svar till överste-

Üa-* Û V*|"**fB-“miï\*Wlf|““ kl- 9' 1- löjtnant F.. Wilson. ()dengat. -l7. 3 tr..
Musik: Rudås. 5|,,cg|,,,|m

Första maj 8- l 2. Musik: Wessens Trio

Ala|ñsSKl-'
anordnade annandag pttsk iltskjutning i Alanäset med sam-
manlagt 3-I skyttar fran 8 Föreningar.

Klass M.
I. Karl Yttlt. I-las-.snas l9 tr
2. l-lugo Mårtensson. Ström lo tr
3. O. N. Nilsson. Flykttlen I2 tr
-l. Volmar Sundkvist. .lilrvsand I I tr
Klass H.
l. Sven Sjödin. Alanilset ll tr
2. Rune Lundholm. Ström I I tr 1

3. Ulrik Nilsson. Ström I I tr
-t. Gösta Sunttks-ist. t-tas-snas to tr Z mh, Höæumh

Klass L. . . . ' - -.\' - I I 8 -I A tl _ K -Sigvard Nnmon. Slmm 3" utrtrrtm r r grtrr trgtlla rn I II (rv rjtmg

2. Ebbß HIIVSIIÄS l 2 ll' Cia”.ms .Y

3' one Almàßc' | ' " sag dagens ljus i dag tisdagen den 30 april kl. I0.20 pà Haga
slott och hälsades med salut. 8-l skott i två omgångar.

l en ålder av 8-I år avled den 29 ds änkefru Sigrid Ersson. \'l||tle
Strömsund. Arkitekt Axel Pedersen. Köpenhamn och Rut Jonsson. bördig

fran Ohn och Strömsund.
|;|§,o,-gam-*|,m | gmjmsum 39/4 |9.u, Svenska kyrkan. Köpenhamn. påskdagen I9-to.

Till pingst blir vi kanske klara med debuten. avslöjar musik-
frlimjaren och hiografltgaren .lohn Nilsson i Strömsund. l S|||.¿m\“ gm k¿,|,c|| jmjrgstcs i söndags 7 I -ariga Kerstin Lars-
“ga son. Kistan var insvept i Frälsningsarméns fana och pa

man även klassificera ljuden. då det allt tydligare framgick att båda “dm pamkmk Miwngmdalcr'
det hela härrör-tle sig fran en blåsor-kesteri var-dantle. Hör .-to ut mer rs! ugan fin

Det är ett 20-tal intresserade. omtalar hr NiIsson.som I i I I in itluom mar!
under ledning av màlarmllstare Gustaf Bergvall börjat träna pa (s
olika blasinstrument i akt och mening att berika det ström- . -

sundska musiklivet med en blåsorkester. Bakom tillkomsten ht' ,, . /_, ,

av blàsorkesternstår“Musikfrümjandet"iStrömsund.dàirbl.a. « ' - ' _;
köpman Olof l-loof varit en av de mest drivande kraltema. Å ' ",' _'
Genom Musikfrilmjandets arbete och genom bidrag från en- , _

skilda lyckades man samla ihop och restaurera nagra äldre ' - -f _

men fullt användbara instrument. och sedan satte man igang ' '
med träningen. Nu har övningama ptigàtt hela vintem. och Femissot hia" och “gem I

Strömsunds Färohdelg pi g. _ _ ,

egen blåsorkester spela upp. Telefon Gl.
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K mlWn l Ström Graringeterken bgger sig Flnnmttnet
avgjordes i Tullingsås på söndagen l år komma vi att flotta ner 800.000 klampar utefter Ströms
Kretsmästerskapet: Vattodal. omtalar inspcktör Carl Thor i Graningeverken i Strörn-
I _ Jonas Persson. Ström -l-I tr sund. Det är stora mängder ved och virke som tas ut årligen ur
2. Valdemar Wikström. Ström -I-l tr de nordjämtska skogama. säger hr Thor vidare. Förutom de
3. Svante Nordström. Tullingsås 40 tr nämnda 800.000 klampama har bolaget ur skogama fått fram
Mästarklass: 87.000 khm ved. Men det finns stora och rika områden. som
I . Jonas Persson. Ström 29 tr ännu ej kunnat exploateras. därför att de ligga så svårtåtkomliga.
2. Nils Wilhelmsson. Ström 26tr Uppe i Ftnnvattnet har t.es. bolaget I-l.000 tunnland med ut-
3. Valdemar Wikström. Ström 26 tr märkt skog. och för att kunna utnyttja denna har direktör GJ.
Högre klass: Versteegh beslutat att bolaget skall bygga en väg fram till
I . Svante Nordström. Tullingsås 28 tr Finnvattnet förbi Skalet. För den skull har man bl.a. anskaffat
2. Mikael Persson. Äspnäs 25 tr en l9 tons bandtraktor speciellt för vägbyggnadsarbetet. Men
3. Ulrik Ni|ssott.Ström 2-ltr det är svårt att få folk f.n.. men vi hoppas. att det lossnar så

Lägre klass: småningom med arbetskraftsfrågan.
I. Karl Erik Nilsson. Tullingsås 25 tr
2. Ebbe Eriksson. I-lavsnäs 25 tr ' S Å G 7 S _*
3. Uno Edvall. Äspnäs 25 tr

Lystdnpr
Erik Rehnvall. Västerås

och
Ingrid Nilsen. Strömsund

Vigsel i Arbrå kyrka

Födelrerlagar 2/5 I9-to
70 år fyller den 5 ds lantbrukaren Per Jonsson. Strand. Ström-
stlnd.
60 år fyller den 3 ds fröken Elisabet Göransson. Ulriksfors.
60 år fyllerden 5 maj fru Brita Lucia Jakobsson. Näsviken

/mms lirstrgárdrlt i I"imtt'aIIm'|

“CW
mat |938_ i mycket go" suck. .SIYÜIIISSkikl IVSÛÅI' ÖIOTÜÜIII Ü" Skllllll l

ttytmot.ssrpftm«uaer. -*P°"W"*'-
mjcs knmant År l9l0 fick skoldtstnktct som gåva en tomt t Sporrsjönäs. där

S,.m.p“|¿|_ Hama., |6_ “_ ”_20 en skola skulle byggas. Byggnadskostnaderna lät
kyrkstämman utdehttera på de jordägande bolagen. Skolan
avsynades. godkändes och togs i bruk l9l3. Den användes

Vnlbor~|rlSlrtllmltmtl ända till l9-S0. då Täxans skola togs i bruk och Sporrsjönäs
var regntung och dimntggig men detta kunde inte sätta stopp skola drogs in och har sedan varit urhyrd som bostad. Skol-
för vårstämningen. som emellertid inte blev så färgglad som styrelsen vill enellertid ej vara hyresvärd utan beslutade vid
vanligt. sitt senaste sammanträde att avstå äganderätten till huset.

På en nybyggd tribun vid kyrkan sjöng kyrkokören un- Vidare beslutade skolstyrelsen att låta reparera skolan i
der ledning av kantorDan Fr. Nordfors och manskören Ström- I-lenningskälen. Skolan har under de två senaste åren varit
karlen under ledning av folkskoll. Perlohartsson vårliga sånger. indragen men skall nu återupptagas i och med läsåret l9-lo-
Kyrkoherde Gunnar Berg höll vårtalet och så hurrade man för I9-87.

våren.
Tlll t l Strömsund
har kommunalnämrtden antagit byggmästare Albert Edin. Näs-

Scouthögtld l Alanis kyrka \,¿kcn_

anordnades första maj. Till tonema av en festmarsch spelad
av kantor Helge Lindberg tågade flick- och gosscouter in i
ttyrtwts-mrtefrsttpmt ago: mm. 'väl

roman; tous ämne: av utsmtttsteam tags Ftouin en/'
varefter följde scoutinvigning av två flickor och en pojke.

efter sang oett .sewtwtt som av-slutning i ty-rm sam- till INKOP hos
lades man kring kaffeborden i scoutstugan.

MW, A. G. suwotrvtsrs
F. tmttwutomt otur atom. trav-mas. jofatttstes t .söndags t Diversehandel
Alanis gravkapell av kyrkoherde D.T. Sandell. TELEFON 10 HAVSNÅS
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Vit-go 4/5 I946 Vartudalens I-'aekllga Cenrralorpnlntlon FCO
I-'r.o.m. onsdagen den 6 maj I9-lo lörsäljes från ångfartyget har haft årsmöte. Till styrelse valdes Sixten Bäckström. Hill-
Virgo dära befintliga inventarier såsom lantemor. kompass. sand. ordf.. Hilding Ramsten. Strömsund. kassör. samt Oscar
dunkerpump. mindre angvinsch. ett prima skruv-stycke. diverse Nilsson. Svaningen. Axel Jonsson. I-larrsjon. Nils Strömgren.
möbler och verktyg. hytter. fönster och dörrar lämpliga lör Alanllset. .lohannes Norberg. Strömsund och Nils Holm.
mindre sportstuga. värmeelement. järnrllcken m.m. Strömsund. Revisorer". Olle Olsson. Strömsund och Anders

Försäljningen äger rum ombord. l-länvändelse till Köp- Taqvist. Nltset. Strömsund.
man Nils Jonasson eller kapten A. Assmuntlsson.

Wrgu nmknng I9/0 irr ombp ggnaden

Ångrartyget vit-go du-otas ned
Ströms Vattudal misteren av sina prydnaden ángfanyget Virgo.
som före krigsåren skötte en god del av turisttraken efter
Vattudalen anda upp till Bagede. skall nämligen monteras ner

och säljas.

Det är verkli en s -nd. att en så vacker båt som Vi o ._ _ .

sttntt benat-n sttnttngat mtëangetsen. eaten anttaptes mt nagot “”""'" B""'“"”""' ”'”“"“"
år sedan av ett östersundskonsortium. Men detta ansåg sig
inte ttttnnn satta unten i gang nen t-unde sig tm ntittn instanser """"'*'F" _

i Ström för nu höra ena, om inutsse fanns För au mb ztlllll MIUÉ. blkffß.

tan-n unten nu stnsntsttntt. Mnn nt-tt ej nngnt snnt ttetst pnst- 1“*"'“"" ä' '**'¶'$ f'_"^'_' FM"-
tit-t st-et nen nn: nn ttesttttnt ett satjn ttaten bit att nu rt.n.nt. rt 5” *lf f>'"°' *'°“ -1“" '='?°""°'~*”8“'?" 1°'““' °'°f1°"“"“°"-
maj l9-l6. Ångpannan har redan köpts av ett stockholmsbolag. SM” om' Ha" är Mm* min La”-lö'
Sedan alla inventarier och hela däeksöverhyggnaden tagits
bort. kommer skrovet att säljas till en skmthandlare. 14,5”

Birger Ödmark Anna-Brita Wiklund
Anna”. Vigsel i Frösö kyrka den I6 juni I9-lo.

arbetsam. nykter och skötsam. önskas
nu 5 \.¿"¿“ sad 5 A|m.a"m|_ Tore Svartengren Gunnel Löfvenherg

Vidare genom tel. 'lïixan 8. B""“k°3 S"ö"“""d
Vigsel i Brunskogs kyrka 22/6 I9-lb

t-uettetttw
90 år fyller den I 3 ds fru Brita Göhle. Öhn. |r5¿g|~|.,,-
80årfyllerden l-lds f. maskinisten Abraham Svensson. Bred- 70 år f)-||cf den |g .je egogufbgtmn Nm, 5,-gg jojmmeom

sånt ttittsnntt.
70 år fyller den I3 ds fru Anna Kajsa Karlsson. f. Markus-
dotter. Näsviken. ' ' ”_ ' ' ' _'
ttoafr,-ttettten i-tttsrnt rtnstinn tsnttssnn.rtti|tngsas. Ett o oo t
øoatryltettten t-tttsrastigttetsagnre Annursnnaqt-ist.sutsm- ' 'jans
soat ryuettten |-t tt ntnstttnasten ttnstnrret sttnuett. ßteagatu.
so nt ryttettten ts tnnj Mnttins Tnmtnnt. vsstt-att. uns-snas. H- DÅHHÖV-

'1'e1..340 anka. bostaden.

ET: mmm, xett. at _väm°mnnhr.
ttnnnnenvetteveuenen im xïhuß Glwmw' I Fu"

r. innessnn “
stnsntsttntmen tontnj to-to ggpuggqqgugg UTFGRAS.

60



Cllernldnel/llaaaspl-aslganl l-us lm _ _ ,"'
Den l8majblirkyrkoherde D.T. Sandell kyrkoherdeemerilas. E, _ Ekßßß FOtQatQ||Q

. ' v 7 .

“.>-.“......l"“'LM,“""'-';'I .'31 l'5fí?..?.°L'...“lïl'.';'š.'l.".'-°..'l'.2....§.'.?.i M ==°- P»-'ri-> mm- -
lmle. och den l apol lan lnaallm-. lans ermo-um. Det moderna P 0 It 'r ft If 'r'r E T får

lzeaan lozz blev- lm nslsamllngcfls llyrllolmlc. eller Nl från oss. Seriefvlollrßferinß DÅ 12.
aaalllllllng lolosom llommmlsofl uasell. lm Alanasepo 15. 20 0- 48 bilder. Vi U'-för! lill 1 lör-
kcll om l l-lafjeaalell mallar uyfllollc-faen. Da llaoac man aforlngabruuellen.
som ung komminisler ägna sig ål frilufl.sliv. All få knalla iväg khhß och kopleflnß.
ul i skogen med bössa på axeln eller lrava ul lill någol fiske- pmlm-¿¿, exp. °m8åen¿e_
vallen med fïskegrejor. Idag är del slul med sådana ulflykler.
Mm lm ralll alla med slow-lsofasamelel och mama rar KAMEBOR " “nun "" mn'
inskränka sig lill vedlluggning för hasels behov.

Kyrkollefde Sandell lll' vill ßffalen l djurens Oell vlbllef- Hur Inlgndybgnan kan fill
M* värld °=h wm bevis därpå mler man exemplar ur hade Ralmmll /mar /mn fn /fo/:gl mg l sun-l-/mlm "ml .malw-
fauna och flora som får ljäna som vägg mh hgfdgprydnader i ning. .vmà.skr_vl m.m. Någon frågade cn ul- velermlenlu hur
del Slllldellàlll llemm- Ffímäflilllâßflß llöl' Oflßå lill [on del egenlligen gick an lägga räls på den gunlln goda
frilidssysselsällningarna rnen flamlöl' alll har mlßiließ 0Cll riden. Han .slrök mu.r|a.schemu och lilnkle efter. Vägde noga
sången inlresseral honom. I-"lol och piporgel är kyrkoherde varje ord. rvdligen rädd nu öl-erdrim.
Sandells huvudillsmlmelll. Närjag blir pensionerad. skall jag - Den l-zlrsm nrlwmuk: jag vari: nu-ll om mr när .ml-
l lill N04 llllßill På l|l\'Il'- Iïßlöjlll' kyflillell- då Slßlljlß ger min ocll jag var med och byggde lnlmldshanun. Hun In
skriva ul mina komposiliorler ordenlligl både den lör Olika .ryllumu och jag rr'Il.sen - och efter oss kom en millllrig.
inslrumelll och .sångema med lanke pd allarljänslen.

Kyrkoherde D.T. Sandell är född i Sv-aningen. Efler slu-
dier förs! i Anlerika. där han |899 vid Guslavus Adolphds
College avlade anium liberalium och högre organislexarnen s"ö'”*71l'_"m”"y' pf'm°“3_|"3d'
inskrevs han l908 som sluderande vid Uppsala univ-q~_cim_ Den nya pavlljongen har glllel fàll overlaga av hemvarnel och
¿¿|,hm'b| _ '_ K imo h -_ lollorna. Del ären f.d. kronans malsalsbarack. som nu fåll en

.du su 'co and oc där han log pmkmu wok). lrevlig inredning med öppen spis och diverse möbler.
gl' Pm .samma ' För dagen hade man ordnal en svensk huvudskjulning.

och efler lävlingarna hölls arsmöle. varvid lill ny ordf. valdes

Nils Vllhelnvsson.

Frelldldgfld
. i Slröms kyrka var på lördag anordnad av slromsundsav-

delningen av inlemalionella kvinnoförbundel för Fred och
Frihel saml flera kvinnoföreningari Slrömsund.

l, . Högliden inleddes med psalmsång och llälsningsord av

f'll. mag. Ebba Huvudanfïlrandel hölls av fru I-lsler

Lulleman. Lund. och hon lalade över ämnel "Vårl ansvar för
freden". Vidare förekom uppläsning av fröken Rul .\'yslröm.
sång av kyrkokören och solosång av komminislcr Gunnar Säll-
vin. Kolleklen. som upplogs lill Svenska l-Iuropahjälpen. in-
bringade l35 kr.

Begravning
l Slröms grav-kapell jordfäsles på söndagen 77-årige Johan

DM,-,, 17,,,,,,,,,_, _ga,,¿,;/_ ¿;,,,,,-¿,_ OlofOlofsson. Gäldnäsbyn med komminisler Gunnar Sällvin
som offlcianl.

Hylnlßlnr
Kyrkoherden i Alanäs församling D.T. Sandell blev pa sin 70- I-'ddellednpr
årsdag föremål för slorarlade hyllningar. 60 år fyllerden 29d.s lörråd.sf'örvallaren vid Ulriksfors sullfa-

brik. Jonas Erik Andersson. lilriksfors. Sysslan som Rirråds-

.lllnflandserlen förvallareharhanlillfälligl lämnal förall .skola klislidsnämnd-

Slrömsund minsl dålig i seriefinalen och vann över Hammer- CN Ill! PPP°f Ü l*°W“W\°“- 'mm i"'l'°"1"ÜW|*°" 'W lm"
M med 3.0_ varil en av lörgrundspersonema och är en myckel anlilad per-

son i kommunala värv. Sålunda var han en längre lid kommu-
Sfudellexlnen nalnämndens ordförande. siller i laxeringar och sedan ålskil-
har i Jönköping avlagls av Cllrislian Due. Huskvarna. lidigare liga perioderi kommunalfullmäklige. En duklig och rejäl karl.
bosall i Bredkälen. omlyckl av alla.

bl



mt zoksbmai i ninimsasierrangui
En dm” Rainer .-\sbrandt. Tullingsas. s ann i dag en komfonabel seger

Svh ia “ch Sigfrid |_.|_ü““n i terrang 3000 m pa hemmabana. och samtidigt dök hans lilla
' [_ Åndcßwn syster. I-t-:inga Sis. upp som en komet. Hon löpte s isserligen

Smmuund den 26 maj N46 i en klass för sig men hakade på ungdomsklassens pojkar och
hangde med tatklumpen pa 2000 m ända in på upploppet. l
lopsiil ar Sis en direkt kopia as sin bror Rainer och hon slog de
allra llesta pojkarna t ungdomsklassen.Dödsfall

Änkefni lngrid Sandström. Nassiken. Strömsund. asled pa

onsdagen i sitt hem. Fru Sandström sar en sann kristen män-

niska. glad och god.

IFKSlrñnnlitl
har haft årsmöte. Hittillss arande ordföranden Gunnar Simon-
son. som sarit med i styrelsen i 20 ar. hade undanbett sig

:'iter\^al. l hans ställe valdes köpman Goran Hansson. Vice ordf.
hles- Ole Bredegàiid. sekr. Gunnar Granström. s ice sekr. Erik
Skogman och kassör Alf Reinhaminar.
I-'otbollssektionen utökades med Olle Bredegard.
Friidrottssektionen: Karl I-Irik Oskarsson. Jöns Erik Jönsson.

Alf Reinhammar och Ssen I-lrik Rosenberg.

lshockeysektion: I-Lrik Skogman. Karl I-ink Oskarsson. Erik Fn- ~

dell. Jöns Erik .lönssson och Olle Bredegârd.
Orienteringssektionen: Holger l.undstrom. Gustaf l.undholm
och har Flatbacke.
Backsektionen: Carl .-\. 11ior. Ole Flatbacke och Jons link löns-
still.
Festkonimitten: Börje Sandströin. Gunnar Simonsson. l-linar
Salme. Gunnar Sjö. Viktor Andersson och Hadar Dahllöss.

STRÖMSUND sn- .-lihmiiili

HöoehHalmimindrepanieriillsalu
-- _ _ 90. " .~ -*"°““'*°"~ “G""m°"d T°'°f°" ' S"""“""d iiitimges in iom.-ett hamen ii:iii~.is.i.iiiisiraiiii.uiia..m:i-

skola.

Oserlararen
Televerket
Telegrafstyrelsen har till rikstelefonist konstitueiat bl.a. lands-
telefonisten fru lillen Ss ensson. Strömsund och till e.o_ lands- H”-1" lWl*k'|*$)i'“"i“'°' ' S'-'"¿“'i'|| hi" 5"* -'\- 5"'“'"*-|\'*'-
telefonist lïirordnat bl.a. Iandstelefonist fru l-Ister Persson. Slmmmnd'"'*°“"“"°“"“Pà“'ååÜ$3|l".l°“-
gm-;m,umj_ Ulla-Britt Löfyenberg. Alanäs har utesaminerats från

ettåriga kursen av Handelsskolan i Sundss all.

Strürinintböriskedröin hotas.
Hur manga strömsbor ha upptäckt. att man nyligen pa sag-
sisaren vid Ströms kyrka har tagit bort den skylt som s isade
sagen till Östersund neråt Farjsiället? Pa den stod det "Oster-
sund l02". Vad har hant? Jo. man har spridit skylten åt

Ulriksforshallet och andntt sista siffran. så nu star där “Oster-
sund l0tt". Spelar det nagon roll? .\'agra km hit eller dit. nagra
minuter mer eller mindre pa restiden in till Ostersund gor stal

sarken till eller fran - och så slipper man ju farjan. l)et hela ser

mycket oskyldigt ut.

.\len den lilla skylts andningen ar inte sa betydelselös
Pa farjan lör man statistik öser all trafik. och nu nar s ar-

enda resenär skickas at helt annat håll. kommer det att s isa sig

att trafiken ös er sundet minskat i sådan grad. att byggandet as

en bro där ej kan anses motiyerat. Statistiken blir lika gynnsam
T<'lt'.\'ff'f\'f"¿1" ' I'f""""/ P0 fl för staten som den blir ogynnsam för norra Jämtland.

Frrtl.
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.-\11:àr|ø1e11an1en Ny prisi I .-\l11ni<

från L1111e\rx°n1Ien~Lur\en\1d|*i1I1I111an~ I~IandeI\1n~111u|.S111cL- \'1d I.)-rI111herde\ al 1 .-\Iana~ på wndagen erhnll 1 tredje
h11l1n.hara\Iag|~a\ l.1Il§ Janehe1m.S|m1n~und. í1>r\|ag~ru1n111e| uppfnrde Lm111n1n1~|er (imla S11nd~1r11m.

Bland eIe\ er smn 1 dagarna 111e\a1n1nem|~ fran Brnderna B) ~I1e. 362 rmler. medan de ha 111 nga erh11||11 28 re~p. I-I
Páhl1nan~ Handcl~1n~1m1| I'1n11~ h|.a. Tage .\Ianw1n. S|m111~- rmler.
und. (Enda Su11d~1rn1n ar Ihdd 1 Luleå ar IOI 2 och pr.1~|\-1gde~

IIIB-I fur Lulea ~|1f|. dar han v:dan de~\ har l1an~|gJ11r1.

I-°IIdels1~da|mr

70 år f) ller den 8 d~ ankeíru .\I;1nha ?\'a\\lm1n. .\'yha111n. IIa\ ~- Födehtdngar
n;1~.. S0 år fy ller den 2 ds eleklnkem (hdenn Thomlund. l'|nk~for\.
nl) år fyller den -I d\ ankeíru Bnla Kar11I1na .\'11rd1n_ .-\~pn;1~. ln|re\\er.1d as mekanik dmer T. 1 1d ~1dan a\ nu arhele 1 nm

slor ~I.ala r.1d111f11r\aI3n1ng och neparalmn.

Realexarnen ns-ladesl Iördagw \Id snmrealkolan I Strönmnnd

I~'nr1Iu rurlrn[_1'
(immrl .\'nr1l¿n. (írrlwrärrl.
Rulh Lluulhnlm. Slrrmnlulrl.
Snl1-rm l'1-ruun. .S'Inm111u11l.

Karin Rmmr. Slruuruuul.
.-Imlru rmlrn II1;

Kur/ (ir-rlmnl I'.kl1l1'1lI.

Slmnnmrrl.
.âlfunr .\'1l11m1. Tullrm-1151.

Thrgm ()IIu11un. .ïlrmm1m1l
S1-en S1|:ul::1. Slrm11111:11l

Kjell flrlllßrrg S|rrrr|1\||:|1l.

Kjell Rmlßrrxn .\'1I1u:m1.

_-\pou.~Iu.-n 5/11 W-ln
5"Ü"5b°W .\Iedieina|\lyrel\en har ínrurdnal apolekare .\'1I~ .\Ialmq111~|.

F'°d*'3 7-3" l”“'“3 7-3" I>Iam1">sand.11II pm 1|eg1e| på apolekel 1 S|m111.
Pingsldagen (1 och 9

(1w|,,- (1\¿,p|m Regkrinpsslsadorm I Ström större än laxen!
, Taxeringen a\ \I.ad11ma 1 1d S|r111n~ Vauudal 1 samband 1ned

[)||(T_.\1*()R_\' den Iïsrcdàende sauenregleringen ar a|IdeIe~ ínr lag. nch 11

knnuner allmanl au ga 1n for all erhalla ~|11n'e er\a|ln1ng for
den gnrd \1 far f11rdar\ ad as 1 aunel. \ager lanlhmkaren Johan

Ho” Vhm I S"üm°"'d \\'ik\|r1'1n1 1 Vedjenn. Har 1 1d 111 re delen ax \'al|udaIen knrnma
| 35' *'f'“" d°h"'*°""d“° 5"" “F “- "“"“ “Uh Ü '“"ë'*' S““"'“ \'“h'“' 11darf1'1r au 1211111 en kr.1fl1g aknnn f11ra11 fa en nmhzß er\a|1n1n1=

d"g1:°" på "mc" $"“"““"d'G¿“H°*k' Vi" dc' “F \ “L "R" "N" och del\amma lnrde \ al 11cI.~á bh fnrhâllandel med 1narI.¿I12:|re

"'"""' dc" zujm" kunna ”mn” "N c" “'k' “mhh'h"“ på f_k'""“ 1 |.e\. Tu|I1ng\a~. mm na~| Yedgeon få de \|11r~|a arealema
linje lre gånger 1 1 eekan1anslulmng11lle\pre\\hu\\en()\|er- \ aucmkadadm
sund-Kiruna. Pmlhu-~en ~I.all 1 \a fall |a resenarema redan
nere 1 le'lnIk\í11r\. Den ol_\~1:Iuhändcl~1c

Till l'1new:rna 1 den I1nn1fnrIahIa bussen hnr en mh) ggd som [nr nagra dagar sedan mlraííade 1 Slrandhden. da
r.1d1oanIaggn1ng. »mn ~k11|e~ från í11r.1r\ale|. och d1l1gen~- ;11rdhrukaren()lní Tallq\1~|hIe\ 1lla Llamd mellan en \agn11ch
fnraren kan kuppla om apparaten nch gen11111 "~ockerh1|en" en -.panm are ~lulade med dnden. Den ~kadade 11perer.1de~ pa

uvm ar 11111n|er.1d \1d rullen \ar.1 cicemn 1 hnglalaren uleíler O\|er\und~ lasarell. men Lomplikalinnerl1|l~111|le11chI1\e| stud

fard\ agen. .'43 pa\\ager.1re få pla|~ på de ry m|1ga och beh arm ej all radda.
~1ck-\acI1~|a|Ida ~|nlama. B11~~endn\e~a\ en l30hI1r. d1e\eI- Den hongangne \ar fhdd l87*) nch \11r1e\ nam1a~l a\
mutor. maka Lala nch hamen .-\nder\-()lní. Per-I-ink och Kann.
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Vlgde Vlgrle l llb ll)-lb
Tobakshandl. Göran Hansson och fröken .-\nna-Greta Olofs-
son. bada fran Strömsund sammansigdes pa söndagen i Ströms.
pi-:istgard as- kyrkoherde Gunnar Berg.

.-5; ,

.lordbrukanen Axel l-lmanuel .\lagnusson. Sallsjo och froken

.Anna l.indberg. Södra Ohn. Strömsund sigdes pa pingst-
aftonen i Ströms kyrka as kommunister Gunnar Salls in.

Chaufför Georg Altberg och fröken Gertrud l-lnksson.
Grelsgard. Strömsund. Vigseln lïirritttades pingstaftonen i

Ströms prastgard as kyrkoherde Gunnar Berg.
Linjearbetare Harald Thelenius. Strömsund och fröken Britta
Ohlsson. L'lriksfors. sammans igdes pa pingstaftonen i Ströms
komministergàrd as komminister Gunnar Sâills in.

Skogslörman Karl Gote Dyrs old och fröken Rauni .\laria
Pekuta. bada från .-\lanas. Vigseln ägde rum pà pingstaftonen
i Östersunds prastgard.

Lantbrukare Bror Strömberg och froken Carin Birgit Örjebo.
bada Öjaren. sammans igdes annandag pingst i Ströms kyrka
as komminister Gunnar Sällsin.

I-'otbul
Åre slalomklubb - ll-'K Strömsund -t-3 efter förlängning och
efter att Strömsundskamratema efter 20 minuters spel ledde
med 3-0. .\latchen spelades på l~lofs^allens gräsmatta och inne-

bar. att Åre sakrade segern i arets Jamtlandsseric.

Rï
lin son

Gertrud och Karl-Erik I-Ihts

l. Olofström
S:t Eriks sjukhus i Stockholm den l2 juni I9-lb

Födehzdnpr
60 år fyller den IS ds f'tl.mag. libba Larsson. Strömsund.

Früken l.a.r.\son är född i l.t'lbet'öd i Skåne och har tjänst-

B I r I .-lmt -( 'r to -It ( 'brun H tmmn. SIn'im.run I. Sju" *id Suürm ummahküla ända mh" NI 7' Hm mrwksáfllr/NI r' rt 1 r' ut 1 t 1

Am iqettnaimit unna-vi
En gammal strömsindustri haller pa att ateruppstà. Det är gamla
tegelbruket uppe i Bonaset. som åter sattes igång efter att ha

legat nere ett kvarts sekel. .\lan tar det dock sa smått sa har i
början för att lata industrin saxa sig starkare så att säja as-

egen kraft.
Det ar trafikbttradet Karl Oloss sson i Strömsund som

tillsammans med tegelmastare Lars .-\ndersson fran Skastra
sagat sig pa försöket att ta upp den gamla tegelindustnn. Fran
början blir det förstås handslagning as tegel. men så sma-

ningom är det meningen anskaffa maskinell utrustning. Pm-
duktionskapaciteten sid ett tegelbruk as detta slag bnikar s-id

full säsong. fran IS maj till september. na upp till cza 3tlll.tltltl
tegel. omtalar tegelmåtstaren.

I-'ñdelwdnpr
60 ar fyller den lt) dennes lörestandaren för firma Dahlmans
eftr. filial i Strömsund. köpman Nils ßerghult.
50 ar fyller den 9 ds fm Anna .\lelander. Tullingsas.

Heja flickor'
Sänd en rad till oss som langsamt har
i Ström och ss~ar ni far med nästa post.

Ss-ar helst med foto till "Chauflïir" och
Lastare". Denna tidnings exp. f.sa.b.

Dlitlsfall
Bengt Andersson. Siljeasen. har aslidit 78 år gammal.

6-I

0 I

tagits i anspråk i offentliga särs och är ledamot as Ströms
diakonitád. kyrkorad och kyrkofullmäktige. Inom Vila Bandet
och Ksinnolörbundet lör Fred och Frihet har hon därjämte
nedlagt ett oegennyttigt och intresserat arbete.

l-Ibba Larsson

\\
Lllrurrn Ebba Lun son srrltl med rlrrrn Yltgrr (iumluts
prnitu.



 Äkta argentlnsk basker-
prima helylle

brun eller mörkblå
pris 4:40

ST(X'KHOl.MSMAGAS|NÉ|'

Rili
En pojke

Wanda och Sten-Allan Lundin
Strömsundden l2 juni I9-lb

Timrmy Lundin 5 månader gammal

I-'INA NAPI'
blirder om Ni liskar igenom

vara välsorterade lager

rf!!

MANssoN si oLssoN
Herr- & Damekipering

Strömsund Telefon 79

STRÖMSUND
OBS!

Ohlandat vete och vitt socker
ännu i lager
AMCOFFS.

Vlgde
Herr Anders Eriksson. Lövherga och lröken Anna Brita Jons

Tullingsrls. vigdes på söndagen i Ströms kyrka av kyrko-
herde Gunnar Berg.

Jldtilbelrttln
önskas hyra under midsommarhelgen

Cirkus Zoo. Strömsund. Tel 338.

Fl-ZSTLIGT
midsommarprogram

i Strömsund
Vattudalen. en turistmagner

i sommartid.
lördag den 22 juni i HOLMPARKEN

gå,-3 H/5 |9_“, KL. 2011) - OI .lll Millans tivoli DANS på 2 banor

vid Hxmossma smasvorrunnmscmrnmum mr av-inga av KI- 23-00 Scnor vamm. ma-.gummi wamu rr Ncssem
|-,|_a_ Kajsa E,-i|¿“0n_ S\-aningen CIRKUS LOO. galapremrär kl. I9. I 5 Obs! Tiden!

Strñtnsund 2 dagar!
Mijares Schreiher

CIRKUS
i kväll kl. 8. l5

StorGalapremiär
Kvinnan i panterburen

med stora pantergruppen.
Stora krokorlilgrupper.
IO akrohater och hela

20-års-juhileumsprogrammet.

mer-urspf
50 år fyller den I8 ds skomakaren E.E. Rosth. Strömsund.

MlDSOM.\lAllAl-"l'0N DI-IN 23 JUNI
TINGVALLA HOLMPARKEN

Kl. l3.00 Stan "Flara nrnt" Kl. l3.00 Miltons tivoli
Kl. l3.IS Malgáng Kl. l7.(l)Midsornmzrrstang

Hemvärnets
militärstalett Kl l7.30 Lekar kring

Dragkamp stången

Kl. 23.00 Senor Vallero
Midsommardans r gammal och modern! på två

banor kl. 20 - 2

Obs! CIRKUS ZOO kl. I9. IS. Obs!

Mlrbomtnardagen den 2-I junl
Fotboll å Tingvalla kl. l3.00 IF Castor-IFK Strömsund
l-l0LMPARKF.l\'

som ryirefacn 21 av rm arsa Nmrrumr. örm. K' ""“" ""'““*' "W" K] '5-3" C|R|(U5 ZQQ

Nå
Fru Malin Lögdherg. l'. Karlsson. Strömsund. har avlidit.

Kl 23.00 Senor Vallero |9.I5

Midsommartlans kl. 20 -2-I Weimenz 8: Wessens
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VIII!
Strñtthtttd Skogsarb. Albert Nilsson och fröken Thea Lundgren. båda

Undertiden 26/6 - 6/7 l-lillsand. vigdes på midsommarafton i Ströms kyrka av kotnmi-
hålles vårt bageri stängt nister Gunnar Sällvin.

dels på grund av råvarubtist .Iordbrukare Erik Anton Eriksson. Tuvattnet och fröken Maria
och dels lör att bereda personalen semester Isaksson. Bonäset. Vigseln ägde rum i Ströms kyrka på

W. Lundqvist. bageri midsommarallonen och lörrättades av komminister Gunnar
Sällvin.
lordbrukare Gunnar Svensson och fröken Ruth Persson. båda

I-Iatrlnerddllltjatldäri med vlrlteah Strandliden. Vigseln ägde rum i Ströms kyrka på midsommar-

Den f.d. hamnterdalslätjan - gick i natt till botten i Ströms aftonen och förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Vattudal.

Man hade tänkt använda färjan för transport av virke
från Näsvikens ångsåg till det blivande tegelbnlket i Bonäset

och lät lörden .skull lasta färjan med virke på torsdagskvällen.
Under natten gick emellertid lärjan till botten. då den var lör
tungt lastad.

I-'ddeheïr 22/6 l945
99 år fyllerden 23 ds. Ströms sockens äldsta invånare. änkefnl
Kerstin Rosenberg. Öhn. Hon är i förhållande till sin höga

ålderändock relativt kry.
80 år fyller den 26 ds änkefru Anna Lovisa Jonsson. Äspnäs.
75 år fyller på midsommardagen lantbr. Jonas Lindgren. Öhn.
70 år fyller den 25 ds arbetaren Gustav Eriksson. Bonäset.

60 år fyller den 27 ds lantbr. Andreas Strömgren. Nyhamn.
I-lavsnls.
50 år fyllerden 25 ds fru Kristina Jönsson. Risselås.

S0årfyllerden 28 ds fru GretaTelthammar.Täxan.

Drunltnlnpolyeka l I-'yrkån
26-åriga hemsystern Gertrud Olofsson. Bredkälen. omkom i

fredags under badning i Fyrisån invid Uppsala. Syster Gertrud.
som nyligen utexaminerals från hemsysterskolan i Uppsala.

skulle resa hem till midsommar. då hon drabbades av olyckan.
I hennes väska hittade man också en dagbiljett hem.

Patriotlska Sällskapets guldmedalj av andra storleken har ttll- ß d R h h G S. d lä U”
rlelnts npolelrsnllrlloel Mnrln wnllin. srnsnnnna. Hon nnrl za "' '"'"'P__':“f,':°, (':f',f'¿'m:l'§§'__":,::m ,Z"""" “
år tjänstgjort vid apoteket i Strömsund och fick nu mottaga ' ' ' '

utmärkelsen genom kyrkoherde Gunnar Berg vid en personal- Duï
f°*'- *°'“ 8"'-* *“' “P°'°'“'° H- B°8° Ü °°““°~* WW- ltrisrlnn Ellsnheln olnroon. soarn önn. rn-leo den 2-t rt. ts år

rulangramnnrorrrrrlnunrnr” WW'
Men det var ingen promenaclseger. ty först på sista sträckan Beg-vinn'
'“:"f: 'WW Å""'““"' “'°';';|'PP°j“"““('Éh' *“' "°= si" '“":*_: l srronn. to-rtn jornrt-.les pa rnirtronrrnnrnnonen sotngn an-

f i I: 'j*3"°“ "*'°' “"° °° ' tr.-fru mlinnn unanerg. önn.
'W ' På Ströms nya hegmvningsplats jordlstes på tisdagen en av

:ï::“|'_" I .|.u"in8$¿§ 'F (M E Es I K E Nüwm R âtröms församlings äldsta. 96-åriga änkan Anna Nilsson.

Melnnrler. l.. Nilsson. G. Nora. R. Aslsrnnoll. l.t.ls " '“'-“W'
2. l 5:s IF. l-l.lS
3. Frösö IF l-Lil Möbelltlcklre
4. Hornsbergs GIF I4.-l0 fullt kompetent. erhåller stadigvarande

5_ [FK Srrümeund |4_.t9 anställning omgående. Lön efter överens-

Klass Il. lmmßlse.

l. Backe IF I-l_37 STRÖMSSTRÖMSUND
:_ ïnllingole ||=_ lag || |.t5o Tel. 326. Arnljot Johansson efterfrågas.

3. Havsttils IF l$.03
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Ulrlltsfors 27/6 I9-lö I-'lldehttdapr
beltöveren kloreringsanordning. skriver järnvägsläkaren Claes 60 år fyller den 4 ds kronojägare Ulrik Nilsson. Strömsund.

Hällen i sin årsrapport till jämvägsstyrelsen och påtalar de Han är född i Strömsund men uppväxt i Hillsand. Han har

dåliga vattenförhållarldena i Ulriksfors. Vattnet tages från sedart l9l7.dähankom till Strömsund. varit ordlörandciStröms

Faxälven och är starkt förorenat. varför en kloreringsan- skyttekrets och är själv en skicklig skytt med en stor och för-

läggning torde vara ofrånkomlig. om man skall kunna räkna nämlig prissamling.

med minskad risk för tarmsjukdomar och gulsotsepidemier. t *
Vlßle
Skogsarb. Jöns Artur Jönsson. Stamsele och fröken Karolina

Svensson. Vågdalen. Vigseln ägde rum midsommarafton i

Ströms prästgård och förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Chaufför Adolf Höglund från Yxskaftkälen och barnmorskan

Ingeborg Andersson från Gåttsjö sammans-igdes i Gåxsjö kyrka

i söndags.

I-'år'manalterlnot'ra.JIrttlartd
Enllßl *ad ma" Ü daßfm Wmmi' “"d“f""d °m hm' blömw 5 rirson. Ulrik Nilssrtn. Sittande: Nisse .Ir'in.s.smt. Zaknrias

Inne" 3' Käfmä-W' Ü Slföm “lml Ü" 9" *ÜÜÜ m1“ak°" P5 Zakrisson. Iwtr Zakrisson. Rune St'en.s.srm. Per Zaltrissrm.
betesgående får. Av SI får har man nämligen hittat igen endast 0", 1.-,,,.,;,,,.x ,,,.;, Zuju.,-_, 205,,-,,,,,,_

fem levande.
Under ledning av lantbrukaren Jonas Jonsson i Skalet Düdgl

har man letat efter de för-svtttttta fåren. men trots flera dagars Fru Maria Wtltlhorg. Strdrnsttnd. ltar av-lidit ien alder av 67 ar.

letande har man likväl inte hittat mer än fem levande får. men

däremot kvarlevor såsom hen. hud och avgnagda skallar av v,¿|mn|,
åßlilllß "l““| få' På "fm -'~W|°0- Några stycken vedhuggarc sökes för

huggning av 3-metersved. Bra bostad vid

I-'lltlehetllr landsväg. Fin skog. Pris I : lt) per res.

70 år fyller den 30 ds fahrikör Sven Johansson. Strömsund. Nils Lindherg. Mullnäset. Ulriksfors.

Han innehar. tillsammans med sin son Amljot. Ströms Trltlör- Tel. Mullnäsets växel.

ädling.
MltIslllterpaaslSlrötmt|nd 6/7 I9-lo
Ett 80-tal pass har utfärdats enbart under de senaste matla-

SÜÜGUIIÜ dema omtalar landsftskal Yngve Hallberg. De flesta passen

Utsettltet Om I Nm °=h Rök hrresledis galler mr resor tttt de nordiska tandetnn. ttsnrttdess-ts Norge.

l okt.. om hyresgäst åtager sig eldning
i fastighet. I-lustrttn kan erhålla kontots- Suümmd

_ .. .*'““'“3' , Årets s-tttnnde trogntda tt nedre delen
Svar ttll Hyggltg hyresgäst . Strömsund. M min Mmmm ¿-öß¿¿|jc_\ “mm “Nim

lördagen den IJI7 kl. I7.

Begravtitpr I/7 I9-to 0' B'°d°5å'd
På nya kyrkogården i Strömsund begravdes på .söndagen stof-

-- Födelsedagar

'°' °"°' "°""""'“"3"° P" '°““°"' ^s"““' 10 ar rytter den to ds frn es-n karlsson. sttjettsen.
70 år fyller den ll ds ångbåtshefölhavaren Anders Oden.

.IutIorDMlfrlldmttl.|lrpen 2/7 l9-lo Mamma

°"“““ '°““°"' 'FK S"“"“““d' “""' *“""°"°' '“°" 32" ooarf tter den tt dsnrnetaren lottn ts. tntntnsson. Nasr-aven.
cm och höll sig också framme i spjut. höjd och längd. S H åmd

60 år fyller den l2 ds hemmansägaren Anders Nilsson. Svan-

Vg ingen.

lnstrumentmakaren Sigvald Edström. Göteborg och affärs- Tmdumnyuwdm
bild l'{°"Y Bifßim °'°f“°"- l_<l§f"'1*°' ~*=""'“““'É8°°-* På oett genorn nom tunnland nr r.n. tttrenntt mr en omfattande

'W8°" ' sm**WW l=°"““"“-*WGW"5*l'“"- utbyggnad. orntatar tetegrnnrontnttssnne t=.-.trtd at.-en t stront-
sund. Abonnentantalet inom Strömsund och på alla stationer

I-'ödàdlglr i distriktet företer en stark ökning. varför nya ledningar förbe-

60 år fyller den 5 ds Augusta Svensson. Näsviken. Ström- redes från Strömsund till Ramsele. Bredkälen och Vågdalen.

sund. Lalldsledning kommer också att utföras under året från Ström-

50 år fyller den 3 ds arhetslörrnedlingslöreståndaren John sund till Äspnäs. I-lillsand. Klös-.sand och Öjaren med vardera

Nygren. Strömsund en linje.
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I-'othoIsdurmn: Frl ldroll
Jamlland-Harjedalenx íolhollxíorhund har hl .a. godkanl Sx en \'|d l-lammerdalx ll-”x mlernauonella lax llngar mlor en puhllk
Nyberg. l'lnk~for\. xom ll-kla-“domare pa 2500 noleradex h|.a. lol |ande rexullal ax lax lande fran

Tull|ng\à~ och Slrolnxund
I lll m hack

I . llanx I-ldin. Kramíorx ll* l7.2

3. Rude .\lelander. Tullrngxax IF l8.7
llll rn Junlorer

I. Per link llanwm. ('a~lor\ ll* 4.l8.ll
5. Per ( iunnerx all. ll-'K Slromxund -Uli
lS(Il m xenlorer

I . Ragnar Rundxlrom. ll-'lå ()~.ler\und -l.ll3.I

2. Rainer .-\~hrandl. Tu|llng\a~ ll* 4.0-l.8

flllllm
I. John lxherg. ll-'K ()\ler-und 8.-I-kb

S. Jonx link Jonwxn. ll-'K Slromxund 955.8

Korllnmüon
folïallades i helgen l .-\lana~ kx rka. xarx id 20 pojkar och 28

llickor konmleradex. lšonmlanderna ha underx nalx ax kx r-

koherde Sandell. xom nu hade xln -isla konnnalion fore -in
forexlaende ax gang. K) rkoherde Sandell har forrallal 24 kon-

nnalioner under de ar han nanxlgjorl i .-\lana~.

lñxherlnhelong
S""' '“""'“ """' “"' l l.ox helga har hroderna Rune och Jons link Palxxon xx aral

for all hy n fall en mduxln an rakna med. Borjan ar annu hlyg-

WRÜI' xam men hmderna P. raknar med all inom en -nar framud hx gga
.\lonlor Hlldlng Broxlrom med maka .\larlha lídlund. ul en ll.,-I J.,-l_

ÜUNlllÜSß'I1- Hllllllx har man bara ullx erkal fyra- och xexlumx cemenl-

. li ._ ror xaml hrunnxnngar. men man kommer \a xmanmgom all

:M I dc' [__ __ än lïm' nllxerka axen alla mrdrmenxloner xaml legel. Pa xarje alxler

. cr n W J" 1'cnmnw L n ( mn “nur\ m mnwn xer man hokxlax ema Pl./.. Rune Palxson omlalar all P xlar for
Vldare skall kapellel lïw\e~ med dekoralloner. lxonxlnaren .-\me . ._ _

_ _ _ _ Palxxon l.. I lr l.ox her 'a och /. ar lanxhoksl' xen.
- - I 9 0 -' I- - ~ ( b J

r"hm'm mr fy" en _\h“_ nu Nå'1'm;'h“_n1'°" ::m:_" 'dm Ju-xl nu maxle x i emellerlrd xla :gen huliken på grund ax

mmm' CPI. “mm du \°'"°“ men nr J" u' “ J m"l.]u\ ' cemenlhnxl. och del ar hekla -ll -l pa manga xall. lnle mm~l for
kapellel. I-ran xlalxa kapellel Flxllax allarel ln mol ahxrden. . _. _. _* §'"d__ _. *___ _ ___ .d
\__r___c_______ N" l__[____________ .lll xl lllaxle unga upp xara .lnsla pa 1 slall ll .

.\lanllgl eller kx-lnnllgl 4
Specenhllrade
xaml kx rnnlng

.\Ianuíaklun~l
erhåller xnaraxl anxlallnrng | xara

hullker i Slrom~und.

Lon enl. nxll axlal. Penxionxíragan ordnad

.-\n~okan med relerenxer xandex xnaraxl lill
Slrolnx Konxumenlíorenmg

Slromsund. Tel 22.

Korllrlmllun
agde under lordag och xondag rum r Slromx kxrka. xarx rd Ill
flickor och I7 go\\ar konl'|nnemde~ ax kyrkoherde (iunnar
Berg.

Vlgde
l)|\er\earhelaren Hlldlng Backxlrom. (iarde och íroken Hnla
l-Lnkxxon. (irelxgàrd xammanx lgdex på lordagen r Slmmx praxl-

gard ax kyrkoherde (iunnar Berg.

l<lemman\ägaren .-\nder\ Valdemar Forxmark och länka Iirikx-
xon. från I-losjon. xammanx igdex 1 londagxl Slmmx praxi-

gílrd ax kyrkoherde (iunnar Berg. la-rllrreu Iwmne ln!k':lI«l.' Rum- Prllxxmr

(all



Apgkçl lS||'{||q|||d | |Äll\'||Sl¶lIll0l'l'_\'|tC|

hàlles \lang| -um. och |;¿-|gd;|g;||- lluv.|\ arna l Il). kordcza Zlllmil.
fran ai. i-i .eu Jamiai paraijanae mig fi-fKi=~d=-fk Iii wfvs

mlill kl. 8. llaI\ ar Wiik. .-\la\ allnel

Förhanduiialenal kan under slangningslid
email» fran quiniugan. .-\u;l':~'r| .\iÄ.sms|s'mö.\isv\'|iF .I - -Û ällllßll

70 år fyller den I9 d~ ~ommer\l.an Sara 7.akri~.\on. Siliegarden. "OI '\","\RK""\ “M '\"\U"\
Siljeäßen.

Lordag Kl.. 22.30 Sondag Kl.. IM!!

S0 år fs-ller på måndag hs ggnad~arhe|an:n ()~car Hammar. Hill- G3* |"°P"jk“m*" K'°'“"“'“'°“k"p
“ml ' ' handa for sina uunarkla i .-\lJ,\l.-\N IDROTT

fmmforanden a\ sang.

m 'L k |~he 'h ~ id Sondaikl. l7.(I)
Du rori Tiinmlulrn nmlrr Iwnwlilupmn-ri I939-45. líliir- [N \ C L nl Wu 'cr KÄ-BO' L
lrlggriirie ror nn-rlrl Ining. ni ilrl mr :|örli~¿|I|ili_gI mrrl Il) Sndag “_ 2' Hm “-mg -I-nmdhcun

ummlrn wuIrm_e rurjr Lràll ml iririggrirriilrl. En jmnlr. mm J¿“"||¿m¿\"m\|c“hP ' dmg\r~_,| “_»K_ Slmmwnd
ligger um/ skor orh skuinlroju /ni. gillar mh' rdrlriligrli. och En zum' dclmgaæ drdhhar qmman
rn L-ritll In-lrr Iiilunuuh-I in h hun slrikrr: Smng fömlrrl. |)__\_\-S kw||am¿|¿ “-c“¿n\
pojkar: :lr ih: vill rum min lu_I'I Li-or dl dom som ri ulullfirr 0.

lßppliimlldc av odnmmerhipri 20/7 N-to \_:i::;“
Från och med den 20 Juli N-lo far mi frin Rir\älja~ och fnu . .

_, . lngnd Knslina

wn Um på nanngwdllc' .\laj-Brin och Bone Sandxlmm
Staten-. ln-unedelslmiiiiiiisxion Slrmmund den mjuk N46

Begagnade cyklar
ulfor\alja~ den 5 - l2 augaamlliga |'|.\^"5lIIf

ng f,_-n.,\,-,~,,¿.,- mm hm 45;-g_ Fm Anna Lohman. Siromwnd. h|e\ pa un 85-arsdag hjanligi
1'c|_ | ||,$¿,,,,1c|,-.-mv, $m;m,,u|,¿_ '|'c|_ |||_ hg llad av ~l;ik| och ranner. Tidigl pa morgonen infann ~ig en

saingankara från l.u|her\ka missionsforeningcn och framhar
Rainer Åsbrandl man fre gremr vid SSL'-D.\I un hy llmng i ioner och pà eficrmiddagen hade en ~amk\ am

l)e lïinla SSL'-maslerxliapen i fri idrou på Tingvalla genoin- ordna|.\ på mi“ion\hu~e|. där närmare eu hundnilal ax hen-

lïirdes perfeki. och Sirom~und~-klubben har all heder ai vard- me vänner hade kommii iillugmce. Hon ii) llade- dar av Vilma

\KiIPß°l- Erikwin frân missiomforeningen och vidare a\ komminisler

Rv-'\lI|liIl2 Gunnar Sàillvin och a\ predikanlerna (iunnen all och .\'ordq\^i~l.

Imm: liRulgerl.ar\\on. Slromsund lll»
Höjdhopp: ~en. lll-ink Fn'dell.d:o lfi5 Födelwdnpr
Höjdhopp: jun. I iüunnar Jonwin. d:o lf'iS 70 år fyller på onsdag arhelaren Månen l-lrikßon. Henning»
Kula: I I .l..\l. .-\nder/on. .-\\pna~. l(L7U häl.,-n_

Dßkus: lllirik FndelI.Slmm~und 3l.70 ~ f ~!-
sou m. wii; i i Rainer .-\~i»i~.mai. ïuliingm Loui ~ i

älllm. jun: l Waller Ulander. dzo llllb
60 m. damer liSi\ Å~hr.ind|.d:o 9.l
Slungholl. damer: I i .-\ina llolmlander. S|rom~und .H30 ~^

-lll) mr I »Mau Blom. Slminwnd 55.7

Stavhopp. jun: liüunnar Jonwin. Slrömwnd 350 I
Slas-hopp. sen: liJ..\l. Andenon. .-\\pniL~ 2.70 ' '-
ISO!! m. sen: IiRainer.-\shr.indl.TuIling\a~ -l.l2.6
isuomjun: i »vain-f Lmu. am 4_u.| A ' _
Làingdhopp: li Rainer Åshrandl. dzo ..
lfödehznhpr
50 år fyller på |or~dag for\|e hanma~laren .-\dolf l.ar\~on.
L'lrik\fors.
SO ar fyller pa |or\dag hanarhelaren Olof Peuer \\'ik~|rom.
Ri\sc|;1\.

Dödsfall
Sullilarhelaren Helmer Sundén. L'lrilu-for\. har en lidit. SU :ir

gammal. Sundén har vari! en ~kicIs|ig radioamalör.

°°\'loler till mor” blev sonunarens ston Örhänge
lâill lïiljd a\ "Symfoni" och "\\'ar\za\\ ai" erfar LT \ id en nind-
fràgning bland länen muukhandlare. Marmi Ern: mr ne rn kufli-nir.
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KretsrnñsterslrnpenO R J E S i allmän idrott på Tings alla gynnades as- vackert väder och

med ett 30-tal tävlande från Strömsund. Tullingsäs. Hammer-
O Q O I' 6 dal. l.it. Laissjöoehüubbhögen.
0 k O r Resultat:

Iltlmbaek
cl s l o l.c;ummrl.mss.m. ii-'K smlmsdnd imi
r d e f 2. l.. .\'ilsson.Tullingsas IF llllll

Stavhopp

ii~'l< slrdmsund - liamnerllals it= ll- 2 1- f““”f§".:';'Y*“'“- '"'É|-:';**'?*““':1d
Strömsunds juniorer kan ända känna sig nöjda med resultatet. '_ 'n mmm' W ' lmmsu "
och de spelare som tilldrog sig uppmärksamheten i deras elva D” N I IF mm

- ~ - . . . _ ' S .

W "g' ° “""°““ “ J' “'“"" 2.Fa1tl=rrdeli.lr1<slromsulid .low
3.? I-"kPe .ll-°KS' .

.lärritlarirlcrtiisterslrapetldriiiupel _-“;;:“'n Nm 'mmwnd “sh
ilikämpades på söndagen i Strömsund. Det bless ett populärt '_ Mm B|“m_ 'FK smmmmd 934”
inslag vid ldrottslöreningens höstmässa pä Holmparken. där :_ Jöns Erik hmwm_ "_-K Suümwnd 9_59_-¿

cza l50tl personer öservar tävlingen. “Dm

Rcwuul' w"'°rk'a“°" I. Rutger Larsson. IFK Strömsund I l.5

'~ El-*"“ “'°“*“- 5"“"““"" '74 “““'“ *“ 353 2. li.-mlrard lrmsass. lt~'l< slmmsdnd im
17"" '-“'“““- ""'“'"" 7” '““'°" 3. Karl tant .slissdn Tullinge» ll-' lzo
3. Sisten ls-arsson. Raflsjöliöjden 7l röster _¿_ EM '_-mkw 'FK Smmmmd I :_ I

Iuniorklassen ; - . . ,
i. sug ar-fill» td.. lr: rrsreras- 293 fšzfnfm P°'“°"' "K S"°"“°"d U
3- VW' °"““""- V*'*'1°*'“ l. cm» sulrd. Tdlilsgsas ll-' isla
3. Karl I-Isen .\lärtensson. Strand. 8 år gammal :_ vana L.hmd“_ Tu"mg§¿\ "_. ¿¿.u¿

Ny Ani-k'f\\0n. S||'Ü|'n§Und

' . _ . . _ .. Längd
Kommunalkassör Ss-en Forsberg i Strömsund tilltrader den I 5 _ .

. .ä _. l.l~Lnk I-'ndell. IFK Strömsund tilll
aug. platsen som kommuna|kamri:rl?s.Ls.iker. Till hans efter ,_ G I .IFK S' nd SR,
trädare utsåg komniunalnämnden bland I-l sökande kontonst ' "um" 'mwm , n mf"
Nanna' Swnwm Smsmwnd 3. Bernhard Jonasson. IFK Strömsund 5.15

-l. Gunnar Andersson. IFK Strömsund 5.74

Spjut
I. Karl Erik Blixt. IFK Strömsund 46.70

2. Karl Erik .\'ilss0tl. Ttlllillgsås IF -U.-I-I

3. P. Hördell. IFK Strömsund 4-l.I6
-t. Per Erik Persson. IFK Strömsund -l-t.I3

-Illm
I. Gösta Nord. Tullingsas IF 55.6

2. Rude Melander. Tullingszís IF 55.9

3. Gunnar Andersson. ll-'K Strömsund 57.5

-l. E. Reinhammanll-1< Strömsund 60.9

Sarnrealskolorna
Till extra gymnastiklarare s-id .samrealskolan i Ström föreslår
rektor gymnastikdirektör Birgit Eriksson. Göteborg.

Ny industri till Strörmrind

.-li-_;-rlrrirlr och Iilllrilrlriiirlr krminliuialkrßrör "km lf." Ohl\f“n' musa" 'nácmfuam av skfjfahnk “ch
skinnaflär l Åsele. kommer nu att sätta igång en liknande rö-

Ram", Åsbnnd -n m I relse i Strömsund under flrmanamnet Lesi Ohlssons Skoma-

wgmdc i hindctppu ¿ mangc|mah__hcn mena" mmumd keri och Skinnaflär. Fabriken kommertill att börjamedsyssel-

Härjedalen. Medelpad is-li Hälsingland med riden si. iii.-i **'.'“ '° "““' R* .""“""*“'“'-* ““" '“I““'1“'“@ *" “"'f"'*'”**“"1*"“""
skldskor. tunnpiäsor. luddor och as-ensà reparationer as- skor

5stlltts'llrl.srtiotorr:ylrliir
lpfislzigen itrssil;-is-li .lsil=-.samiiiga Hlir
M-mm,\-cmkm-h mpma dä,-|¿_ I-lr David Lundström. Hedemora och fröken Inez Halnren.
()||c|¿,,w,n_ 5"-¿;m,un¿_|,_-|_ |g3_ .-\lanäset. vigdes förra söndagen i Alanäs kyrka av kyrko-

herde l).T. Sandell.
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Dödsfall Dödsfall
Lantbrukaren Jöns Tallqvist. Strandliden. avled den 7 ds i en Förman Fritz F. Berglund. Ulriksfors. haravlidit i en ålder av 26
ålder av 63 ar. ar. Den bortgångne var anställd på en bal. sorn lag i Norrsundets
Fru Karolina Berglund. Ojaren. har avlidit i sitt 57:e levnadsår. hamn. när han helt hastigt avled. drabbad av hjärttörlamning.

Bredltllenboslrarlarl IM! 19-to FUÛIIÜ

2 I -åriga Rut Eriksson. Bredkälcn. var på väg till en granngard S"'Ü'"*""d WW' På "“i"'~'h°"'* N44' må' W" S'i"f° ^'\"|-“å | 'Ü-
nw nn narnin rntt iaf nn rn tijain nu ra upp en tiasi. som gau ner li" tf-Nat “vb -win-Iii=I iß~I=Ii.= i S1f<>m~vßd~-frlvllw är
sig j en nn-n nar non j rutt rnn ej-unde nu j en nygmi aik.-. hvmmnvhlikß vvvtf*-dßdv under mlfhfm- FJ! M av dv
Hm gßjmjc, med \-¿|¿\,,m gmfj j \-ägjjamm 0;-|, M,-,,g ,jg åskådare. som tror sig förstå fotboll. träter på hemmalagets
“àm ,,k¿,¿,,, ¿ m§¿|¿m_ Hm mk, Ü" Sjuksjugan 5 _g|,Ömu,,¿_ spelare och anser minsta misstag vara fullständigt oförlatligt.

aa: saren sj-ao.-s jnnn. Hasn-n man sjalv inga sig upp nr “fb fn MI wsff Mfv hånar det :Minsk I=It==I- -r>°l=m'
my-ren. närhjälp anlände. med vräl och visslingar. Vi önskar en snar bättring i dessa

avseenden.
Surreallstislr skyltning l Strömsund
Aflrsmännen i Strömsund börjar även att lansera den mo- Jämtlandssericn. norra
derna sk)-ltningstekniken i surrealistisk stil. som hittills före- Dvärsätt 23-lll
kommit endast i huvudstaden och de större landsonsstädema. Strömsund
Ett flertal skyltfönster gar nu i dagarna i stil med PUB:s i Stock- Bräcke ln-8
holm. men så är det ocksa en av den stora stockhotmsfirmans 0"- 6-lt)
dekoratörer. Yngve Jonsson tüamlinl. som svarar för skylt- Stavre I3-ll
ningen. Bmnflo I I-l-Zl

Det är Ströms Jåirnhandel. Cigarraffären och firma Nord- Li l2-2l
ström & Janssons som nu har en helt annan stil på skylt- Trångsviken S lt)-l8
ningen än vad sorti varit vanligt. Hammerdal 5 7-to _

OO'.n'.ø'.n'JøO~

-----'o-ru-r';-ri-3'

CC-CCCCG

J-J-J-J-valuta-C

"E
.rr.:'..awO~O^O*âti:

Ä“~

,_...e

_.

-Q-r

44-

¿~_;.J

Fflj
-IJ_
(ioniri Hunrrmi visar l'ngi-e (íumlim irslrrg till juI.rk_\-Ilning i Cigrirrrrilrrri.

Den unga dekoratören har också nägra tavlor och teckningar '\u_“Ü' åk" “sf '
utställda i Nordström 8: Janssons skyltfönster. Aven här har P“"*°" _' S"öm]“""d '""_5-'°" mm* “"_3°"“'_“ “'"""3“' ""
annsinaren tant den snnentjsnstn snten tnnnnn nu niin-en !“'“"?"'8=' °'>'*"*'°' “WW få *'°'“ “" '“""'-' _*'!=- “'°" “_ *'°“*'
med mmäm æwlmt inte hjälpte tog man till andra medel. och vtd tva mutor de

Herr Jönsson. som sedan fem är är anställd hos ftmian ”°m""° hclgcma har “'"°°k"“'“ “"mm“"'”3' 30 f'°N'"'"' A'
Paul U. Bergström i Stockholm. är nu hemma pä semester och d°"'^°"" had" 26_àk'_""'" '5'”°' "à had* W*"" “á få “'m"'"
mmm. u,||,a¿amk.| mm \¿).|m¿ngW.hcm_ cykel och tva lätoiktsniotorcykellïirare saknade körkort. Det

upplyses. att polisen ämnar fortsätta med sina rauior. sa det är
I-'lidelsedqpr säkrast för stroinsundsborna att ordna med cykellvset med
7tlar fyller änkefru Kristina Hallin. Tullingsas. det snaraste. om det inte redan är gjort.
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Dölifllll Hr .-\ker\lrom rewr alllya lill (Say le. dar dm ylumyykolan
l-'nl Knslina Rmenherg. Slronlsund. ay led i fredagy eller en nu ar forlagd. for all men ara aminnehehogliden eller olyckan.
langre lidy yjukdom i en alder a\ 60 ar. Fm Rmenherg \ ar fodd Han kom f .o. lill Jamlland llllll och har yedan de~~ den langyla
|Slromsund. uden yaril ho\all l Slromy socken men har h|.a. yanl hand-

lande i l-1\kalen i I” ar Numera hor han i egen \ illa pa Na»
I-'örsln lärllnpprovcl l damfrlöry rlsel . j ' '_ '

| Slromyund har ay lagly ay fmken Inger Slmmqy iyl. win god- Uh" “edan I) N dr ""h"L°" __
känls av Sy en\ka Frisorforeningens damay delningy larlingy-
namnd i ()\ler\und. Laminaslare i Slroinyund har \ anl fru .\laja
Sahlin-Jonsson.

lillu .\'mlm1v /ni .\'uniLrn. Ik;-guzillølrli rllllmrjmlei IW 7.

men ni hieemul lip/r_I'nr«lr\ /ni lummu gnuul. I'^u\Ii_g-Iirlrm
ueurr I :lag nr link .flkrnlrnnn flnllrr lriwlmre Rulelrrrl.

Pojke
erhaller omedelbart anslallning

win gárd\karl.
Grand Holell. Slromyund.

Tel. 65 eller 66.

Vlgde SN l9-ln
Skogyarhelaren lirik (iahlin och froken Vega \\'|k~ln'>m.
från Bredkalen.
saml ynieden Hany I-'olke Holmqyisl från \'a~lan~jo och fro-
ken Kerylin Viola l-Ilofwin från Vágdalen. Vig\Iama lïimnla-
de~ i Slromy praylgard a\ kyrkoherde Gunnar Berg.

link' .flkrrslrüiu nu-ll lmnibunlrl .\'i.ur.
l)öd-ifall

Dlv 50-in Mim' 2-W IW» i=al»nle.n».-lm-nl>|l»fll;.«fy lmam. am-l:1~. slmm :malii-
På fredagen mle 66-årige f. handlanden lirik .-\ker~ln“sm. .\'a~- du , en ¿1|¿,-|- ¿,\ 33 5,-_

\-iken. Slrüm. lill Gävle Rsr all pa sondagen o\ en ara en amin-
nelseliöglid eller den pa yjön Varpen i Halyingland lmgiska Wiflfllålßll'
dn,ngn¿n¿¿,,,|)-L-j¿an_ em; ag* mm .kn 33 ¿,ug_ |guf~,_1\¿; “um 80 år fylleri morgon f |and~ling~mannen ()lof ()lof\~on. Jom-
och l3 döy-slumsham fick da yalla lo el lill. Hr .-'\ker\|mln ar 351111-

den ende nu levande som yar med oin olyckan. Han herallar: 00 år f) "ff ff!! Åßl J"II\~<'"- |-0\ hffll-
Jag var vid den liden anylälld pà en yag i Bollnm och .War fyller fm ln~ .-\ugu~la .\lana Slrand. 0. Hanna»

dessulom ljänslgjorde jag yom eldare pa àngaren Ydale mm
gick på »jön Varpen. Del var med Ydale olyckan hände. N'ü'mf"'d mmnru

Del var elever och penonal vid dill-slam-.skolan i Boll- " ("T"|Mj°'|°" f'°d"3°_" ”kf” " W' U' "O" lf
näs. som skulle göra en ulflykl lill en yaeker plal-. yom heler \"'r°\5 m 's'mm\""d\. sm" K “ch mncmmmmr
Gullhammarön. Vi yar 22 peryoner ombord. och hålen hade "\""“'"h°'°" hlanhg' “m“'m'"°"
inle gall manga niinuler när olyckan hände. \'i hörde ell ~km- 'S"“m“""d“ “'°"d°m'"'g'
pande ljud i hollen och ogonhlickel darefler kanlrade ylupen. '_-&.kh¿.a|.

“ch \' "ua km" ' “"!"°"_ Kliar fyller den I 3 dy forr.id~lagaren .-\nder\ l-lr\~on. Bonayel.
Bàw" md" ga" N en “'k' d5lN¿'"" “mn W' “\ “apa Mar fyller den li d~ uvlannaslaren l-lmil Olyen. Slromyund.

jämy med yallenylan och därfor year o~y nlig. '
Jag yjaly lyckades la mig lill en limmerlam. dar jag holl Spkel- eller lšgmlnrum

fayl mig och en ay damerna lilly hjälp anlande. Jag hade det llle on~ka~ hy ra i Slrom~und ax 2 ey. 3

syå i yzlllnel. ly \ id I-l åh ålder hade jag llllylal em! armen \ Id hy ggnad\arhelare_ Sy ar lill "2 månader".
en hy-sel sågen. där jag arhelade. .\len \i l'i~kade~ upp vi
ymàningom ay lillykyndande roddhàlar. Och ylamningen bland I-'ödelsednr
lm hle\ myckel dy sier. när u fick klan for o\-._ nu qndaei ej" lll) ar fyller den I-l d~ ankefru Sara Karolina .\l:irlen~~on. f.

ax de 22 pauagerama hley raddade. Slenylrom. Slrolnsund.
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Vlgde Strörnsjulilleel blev högtidligt
Furir Ingvar Lindedahl. Stockholm och fröken Göta Månsson. Ströms kyrkas lill-årsjubileum blev ett minne lör livet. sade

Stamsele. sammans-igdes på söndagen i Ströms kyrka av bnid- kyrkoherde Gunnar Berg vid jubileets av-slutning på lördagen.
ens konlimiationslarare. koiiiminister Gunnar Sàlllvin. Folk började strömma till kyrkan langt före kl. lll. och

templet blev- siian fullsatt. l-Lfter det kantor Dan Fr. Nordfors
spelat ett preludium framträdde en grupp lottor med ordföran-
den fni Anna Svensson i spetsen. Hon höll ett tal och over-
lömnade som jubileunisgáva till kyrkan en vacker ljuskrona.
Ljuskronan vari förväg placerad på sin plats i taket ovanför
altaret.

Kyrkoherde Gunnar Berg framlörde församlingens och
kyrkans tack lör gåvan och bjöd biskopen Torsten Bohlin att

inviga kronan.
Sedan ljuskronan tänts och efter psalmsang ocli tal av

kyrkoherde Nils Westin och sang av manskören höll biskop
Torsten Bohlin högtidstalet.

Därefter framförde kyrkokören kyrkoherde T. Daniel
Salldells. .-\|:miLs. kzllllttl otll sjömtlllspaslnl' Nils ßâållle la-
lade. Högtidligheten avslutades med altanjålnst av biskopen.

Göm Månsson. .S'riuu.irIr och Ingvar Liiulrnlulrl. Sthlm jk¿:::)2ïr:Äl:::f';_:?'mm'nßlcr Gunnar Sämm “ch kyrkmd'
uppriikraile iii- [r.i~. .~ll[-Iíril' .-llfrrilsimi. Julin llksrröni och
.\'.N.. N.N.. Mur_i:un-Ia. Rigmor url: Birgitta Tcrhaninrur

Blslropens besök I Slrötlt I 3/9 l9-lb
har inletts med gudstjänst i Hillsarld och Gärdnlls. Biskop Tor-
sten Bohlin antradde resan med buss och bil idag vid lt)-
tiden tillsammans med ptstmän och Ströms kyrkoråd.

Bnnnrhetare svår! ltllmrl I Ulrlksfors
En svår olyckshändelse inträffade på fredagen på ljlriksfors
bangård. då banarhetaren Helge Elofsson från Vågdalen fick
sin högra arm krossad mellan två vagnsbufferrar under
v~ibtlingsar'bete. Han fördes omedelbart till sjukstugan i Ström-
sund. varifrån han efter första v and vidarebefordrades till lasa-

rettet i Östersund.

Fllrleherlngrl'
80 år fyller den 23 ds fru Kristina Persson. f. Lindahl. Södra
Olin.
80 år fyller fröken Anna Näslund. Havsnas.
75 år fyller den 2l ds fru Ingeborg Bergström. f. Olofsson.
Strömsund.
70 år fyller fru Kristina Rislund. Tullingsås.
60år fyller småskollärarinnan fm Anna Karlsson. Strömsund.
60 år fyller den IS ds fm Erika Westin. f. Olsson. Grelsgard.
50år fyllerden 22 ds kronotorparen Elof Rickard Edeharnmar i

Jonsgård.
50år fyller fni Märta Brita Eriksson. Vågdalen.

lårlirevlilriqglpnlieni
Hos generalpoststyrelsen föreslår postdirektionen att låd-
mv-bafiiig med aagiig iaf statt aimiiias inom aieagaias tagna """"“""* , _ 3:? '°.“f
H W nu däri nu mhcmmmmdc' mmn I Ströms grav kapell vigdes på söndagen stoftetcfter . -åriga

em geni g g sa .
immiggandc samhänß fru Mana Johansson. Llriksfors. till den sista vilan.

Rhulrptrlllrnd.
r-ziviiiitiitsiiiiiimiiiiiriiiiitivsiiitssiartaiiiiis. vllf*

SOU

Fhl Mafgii is.-ii Jan. Anam-
Jämtlandsserien. norra mad Sjöhcfg

Bnmß-Strömsund 2 - 8- siiiimsaiia ar-ii za» se-pi. mer

Den nya ljiisknuiun
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Kyrltoherdelristallatiori på söndag Sllserrämr på rymmen l Hetinlnpltileri
När klockoma i Ströms kyrka pà söndagen manade för- Tre silvetravar. tillhönga lantbr. Erik Em. Andersson. tog sig
samlingsborna till den tredje dagens kyrkohögtid var kyrkan härom natten ur sina burar. sedan de lyckats få hal pa stíiltrads-
redan fullsatt. och utanför ingangen till templet hade en mängd natet. l)et var ganska v :irdefulla djur som pa detta satt
personer samlats för att se den vackra processionen och vara lörsvunno. Men chansen finns dock att rävarna komma till-
med om högtiden inne i kyrkan. Ströms församlings nye herde. baka. ty det har tidigare hänt. att rävar brutit sig ut. men efter
Gunnar Berg. installerades nämligen i sitt àimbete under hög- något dygn kommit tillbaka. berättar herr Andersson. Kanske
tidliga former. har de funnit tillvaron hemma på garden lugnare och tryggare

Först i processionen gick instatlandus själv följd av än livet ute i vilda skogen.
kyrkvärdarna Hans li. Jonsson och Jons Svensson. Darpà
följde den stora skaran assisterande präster. klädda i vackra
mässknidar. och sedan följde installator. biskop Torsten Boh-
iin. .snniaiirpa vigiie Gunnar Berg iiii uy-fsntienie a sininis iaf- KNIIIIMIWIGISWM 1/ I" IW*
samling och överlämnade fullmakten till den nye innehavaren
av ämbetet. Därpå följde högmässa med predikan av Vill'-Jil b|@\'°ï

nyinstallerade kyrkoherden. |'|ÜlI!l'llï
gem,-c M cfrcmiddagm gm-, middag pg (;,-amg p|,,|c|| lng. Elias V. Johansson. disp. Oscar Carlsson. Strömsund. lantbr.

mf en |00.m| ,k||agm_ Mattias Jönsson. Täsan och dr. Claes Hällen. Strömsund.
Boridelltittlidetz
.\lát1en Lindberg. Ohn. namndeman .\'ils Svensson. Strand.
fru Signe Nilsson. Tullingsás. jordhruksarb. Per Sigvard Ehn.
Äspnäs.
Folkpartiet:
Stationskarl Bengt Sehlstedt. hyggnadsarh. Georg Orjebo.
Strömsund. skogsarh. Bror Strömberg. Öjarn. :
Smabnik. Nils Grönlund. Vâgdalen. järnvägstjänsteman Karl
Olmvsson. Strömsund. byggnadssnick. P. .\l Jönsson.
Tullingsas. hem-äg. lir. lim. Andersson. Henningskàilen. butiks-
förest. J..\l. Anderzon. Aspnàis. Fru Gunhild Carlsson. Näs-
viken. boktryckare Sisten lijallgren. Strömsund. verkstadsarh.
Anders .\l. Andersson. L'lriksfor\. hemàig. Jöns Film. Strand.
kontorsbitr. Bendikt Björk. Strömsund. liem.äg. Olof I-1. Backen-

gård. Kärrnäset. arb. Jonas Hansson. Ojam. arb. Sisten Back-
stt'Öm. Hillsantl. red. Vikltir Åntltrsstin. Strömsund. llt:m.äg.

'¶*"*""'"" tes-en Risinnu. Tniiingeis. in-ni.:ig. iniin i-znsninfv. t~i<i.sj.-in.

f'""""' B"-2 ennumn nitaing Rnnisi.-n. sinnnsnna.
Korntnurdslernn:

orkmuhm Väg.arb. Jonas Jönsson. skogsarh. Elias Karlsson. Ström-

IFK Strömsund hade på .söndagen lörlagt sin orientering till “°"d'
Näsviksomrádet. Deltagarantalet var stort och banorna mätte “mda'm"_k'"'"3 Nm H: 'um BL: 'Ju " Fp'=_ N 2 J' S: I7' nu'
3 och _; km K= 21 tli. Siffrorna inom parentes anger I9-12 ars s alresultat.

Resultat. 8 km
I. Jöns Erik Jönsson. Strömsund IJHJJS

2. Nils Nilsson. Tullingsäs l.ll9.tl2
3. Erik Olofsson. Tullingsàs l.I l.ll3
-l. Arne Rosenberg. Strömsund l.l2.55
5. Bernhard Jonasson. Strömsund l.I3.l2
6. Olle Olofsson. Strömsund l.l5.-lb
7. Gösta Nilsson. Strömsund l.l6.ll7
8. Alf Reinhammar. Strömsund l.l6..'l.'l
9. Erik Hellström. Tutlingsas l.l8.ll2
tt). John Johansson. Tullingsas l.l8.llt
Resultat. 4 km

I . Rutger Larsson. Strömsund l.0$.lS
2. Bo Jacobsson. Tullingsas l_'42.l0

3. Rolf Hjortzherg. Tullingsàs l.35.l0

Tlll kyrkoherde I Alanis
församlings pastorat har k. m:t utnämnt komministern i Byske
pastorat. Gösta Sundström. Han är född l9 t 2. J. M. .-tmlrrzim
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ii 2 1 fé 7 Lopningwm:
'- ,- I l Birgitta Nilsson. Tullingsàn 9.-l .vek

_ 2! l-lelvig Pers.~on. Tullingsåv 9.-l

' Hleltor födda N35-36
- ' Kent med men r-nn;

l I Kerstin Wikström. Tullinguls 245 m

2) Astrid Sjögren. Vàgdalen 22.7

Lålngdhopp:
I l lrene Hjonzherg. Tullingnzlv 2.75

2)Gllll Fjällslriim. Slföltlsußd 231)

Löpning 60 m:

I I Kerstin l-Lrikknon. Strömsund l0.0sek
2l Linnea Adolfsson. Ulriknfors llL'4

.\llK.-\l-ILI-DANS
på L'dden. Strömsund

lördagen den 28 sept. kl 2 l. Muvik: \\'iIlv.~
Damemavtimmemellan l I-l2

Slandñdlbetesrluhlasxnls l/l0|9-lo
lnte mindre än ll) hästar ur en hjord pa ett 30-tal djur. vom gått

på hele i Havsnåß. har måst nödslaktzß i sommar. då djuren
angripits av s.k. hetennjukan.

Det har varit tvâ hjordar om vardera cirka 30 hanar som

gått pà hete i dessa trakter. men samtliga vjukdomnfall har

Maud ()l.mm (Ön) Slrömmnd och Aslrirl Sjögren fnlfáal hum "mm en hjfuu' "mf au har sf-ämm
(Sundqum ' mgdulm tnttll varandra. Underligt nog ar det de banta och kraftigaste

hästarna. .som angnptts. medan de gamla djuren gått lna..
Alla :lgama utom en har lïlrsàlkringar for vina djur.

SkoltlvllnprlStrlltnsund
nnnednnde» pa måndagen med deltagande nt- elev-ef min dun U""'*('.':':""""""m|::'“'""'"" 'N
nkolor. Resultat:

P°-“'f'm“"”z°'u I-ïelrntrnmpndavretadekor
U*P""'8 °° '“= en linan; nie-ua. Eine Manennnn. Ojafn. dnuef nu taneinnnn

' ' msn' o”“"“°"' Vågdalc" (H ”ck där~.~täde.~. var ute på promenad med en ntövare i koppel. Hon

2' ^"d°“ Ö*'°"h"3' S"Öm“""d 93 mötte en flock kor. och av någon anledning blev koma uppre-

3* SW" 5“_"°°"- 5"“'“*““d 93 unde nn hunden nen ndnnde mfnstjn den. t-iaexdn mn .nnindt
u"3h°W' och blev illa trampad av flera av korna. Tack v are några tillstädc-

' ' B°"3' '|°h“"“°"' S"Öm“'"d 'mom kommande personer räddades flickan undan de tlvkna djuren.

2' |“5“" 0*°“'““"' Vådc" 'tm men äventyret kmtade henne ett brutet nyckelhen lïsrutom

5'“"8*'°"= en nen ntandinn.-n. Pa vjduddgnn a snnnnnnd rn-it nnn vun-
I l Ante Andreawin. Henntngnkälen 35.tl)m dmm mN,¿¿a_
2! lngvar Zakriwin. Tullingnav 32.70

Pøjkll' itllll N35-36 Qnbb wwkmm
wP“i"3 wmï av telefonnätet i Strömnund. Ökningen av telefonapparater

'>P°ï Ål* BM- Vå8<l="°" 95 ~*°'= fran I nnv-_ ma nu i nu. mn af no eller min :is nu 4:-t _

2' '-°'f°'“°"- 5'“*'“*““<' 91* samtidigt nar nntntet under sndnnnnd I;-dande .manner den
U*"S<"'°PP= rrdnasnit ros.
i i Learoinnn. sndnnnnd mn»
2! Asmr Thulin. Tullingsåv 3.60 En ,|||,,1,| [jag
Kw med liten h->lI= stmgv-nkiare tant Yngnenn a vagdaten desk pd en ut vidtas
lllßsw Sisßßl- Ulk-*fun W m vnninn vinn »tider .nn vatnetnnnn. |~*n|uet dar t-eeaunde mf
2100-av Ffwšn- Bfvdkälvß 4-U) nnnnm. nu det runnit» na v-nn dar. en v-and man ty..-kan tdmjn

n5l'|1°fßÜÜl|33'34 den ena. Tyvärr tog höken denna. och den vom hlev kvar är

5|""8h°"ï man högst angelägen om att få behålla. Sälhyntare fågel får
l I Elàlß Vlliållm. Sll'ÜIll.\UlK| nl man “gg [gm g|'|çf_

2) Edla Leonandsson. Vàgdalen 28.3

Längdhopp: Utlntinpr vldSJ
I I Helvig Pcrxson. Tullingsas 3.62 Till lokcldate med placering i Ulriknfors har utnämtn Tore li.
-t t Gun Er'ik.\.~on. l-lenningnkälen 3.17 Franuvon. lllriknfors.
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B°tII'I“IiIItl m | SIIÖIDS jfdßlcš På 82-àflgß PCI-

åß_ Såißig. ICT Fllllhlh. Hm. SlfÖß\§Ul\d

med föfàlliitlsslß
IIIOIOI'

0t.'i'l gdzl dåiïk. ^h|læ|_un'm.\.*. 9/jo |9_|¿,

F_“'_" "i_'“°"“'"""“d- Listan "För kommunen" fick 260 röster och valda hlev Per
B_'"'8 “4 ml* ='"'="- Johansson. um Ma.-uctsam. Hmm saaamnu. Mmm tev-

"""'tfF1'*~$*°“-S"*“1*““<l-T°'- W* maa. tarm zamswv. Kart virctai. Gustaf Gaaarwm. lng-
Btlen visas söndag kl. lo- lll. cmm. p“wm_

"Folkdemokratema" fick 62 röster och vald hlev Sixten
Nšlsslröm.

'I\|||||;pi; ||-' Socialdemokratema fick 35l röster och följande inval-
anordnade i söndags orienteringstilvling över en 7 km lång d9~*15i8fÜd«|°M*°- ÅTWW Nïm- Vilhelm Nïwfüm- B57'
1mm_ ger Oden. Albin Strömstedt. Birger Kallberg. Helmer Hans-

Resultat: son. Månen Osterhall. Einar V. Arljung.
| _ E;-ik 0|.,|'§wn_ Tu||ing§¿\ |_07_10 Kommunlistan ck 92 röster med följande valda Anders
2, John Jotwßsori, Tullingsa-. |_|2_u3 Lintliolm och Teol Olofsson. Partiställning: Borgerliga9t lm.
3. Jöns Erik Jönsson. Strömsund l.25_37 socialdemokratema 9 49» och kommunisterna 2 t I I.

-t. Erik Hellström. Tullingsas |_'4l.20

5. Bemhanl Jonasson. Strömsund l_37_'l5

I-'ödelnedqpr
60 år fyller den 6 ds hokhållare vid Östersunds Redskaps-
handels Strömsunclslilial Emst Jonsson. Strömsund. |

ntlår fyllerden öds folkskollärare Axel Lögdherg. Strömsund.
Förutom en synnerligen uppskattad lllrargärning bakom sig.
har han även varit en verksam kraft inom Godtemplarrörelsen
och Tempelriddarurden.
50 år fyller den S ds kafé- och pensionatsinnehavarinnan fru
Les-ina Månsson. Ulriksfors.
S0 år fyller den 5 ds fru Anna Roos. maka till färghandlan:
Svante Roos. Strömsund. '

Entndqprs
idrottsledarkurs har anordnats av Jämtland-Härjedalens

A

Idrottsförbund under veckoslutet med 42 deltagare. Från IFK
Strömsund deltog Olle Bredegard. Göran Hansson och Alf
Reinhammar och fran Tullingsas IF Pelle Johansson..

PerAlbh|Hnmsor|haltl|:tavllden 7/IOI9-to

vw.
_

ummtmn tara: ßagqv-aa mt» rmm Aim Hitta-i sngsmm ""“' K""""~"

; .

båda från Havsníís, vigdes i Ströms komministergård den 28

*Plemher av komminister Gunnar Sällvin. T*Erh"d"°“'m'“"P"Mu" "msn

mig Slrörnsundsltockar
En son Tio pojkar i eleganta kockunifonner. höga vita mössor. gråa

Gertrud och Bengt Sehlstedt rockar och vita lörklllden. oxrullader med sallad och potatis.
[_ Agelbefg fyllda och stekta äpplen samt kaffe med rulltårta. En koncen-

Su-ömsund den 7 okt. I9-lö trerad hild av resultatet vid en första skolkökskurs för pojkar
vid Strömsunds folkskola. I Strömsund är det ett experiment.

Vlgle säger skolkökslärarinnan fm Birgit Arhoren-Olofsson och ett
Arh. Sven Gärdlund. Grelsgard och Gerda Elvira lyckat sådant. Och ett frivilligt val. da man efter 7:e klass kan
Gustafsson. Strömsund. sammanvigdes pa lördagen i Ströms välja som fortsättningsskolekurs slöjd eller hushållskurs.
komministergard av komministerGunnar Sällvin. Mammoma nöjda och förtjusta över resultatet vid kurs-
Banvakt Frans Vilhelm Vallentin Hellsen och Anna-Stina Glantz. avslutningsmiddagen. där överlärare Stig Lander tackade lör
bada Lövhcrga. vigdes på lördagen i komministergarden i maten och för pojkarnas visade stora intresse lör matlagning-
Strömsund av komministerGunnar Sllllvin. ens ädla konst.
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Gyttutastiltledarlturs Bquavnlrtrnr
Bland 42 deltagare från hela länet i den av .lämtland-l-lärje- I Ströms kyrka jordfästes på söndagen 73-åriga änkefru Sera-
dalens Gymnastiklörbund anordnade gymnastikledarkursen fia Wik. Strandliden.
på lördag och söndag återftnnes från våra trakter Måns-Erik l Ströms grav-kapell jordfästes på söndagen 85-årige lantbru-
Espmark och Per-I-lrik Persson från Äspnäs GF samt Marga- karen Hans Persson. Öjarn.
reta Persson och Birgit Eriksson från Strömsunds kv. GF.

I-'fldelaetlqpr
Slßnttßlnlßnlnrt l Ström I I/10 I9-ln so nr ryttefaen tv nat. rm t-titan 11tnrs-ntdsen. stnnnsnna. snm
|ll\'ålWMí Slnllm lllnll llßwtl-ß N00 nlilllélilldfillg IM!! ivlßß intresserad affärskvinna satsar hon sin tid på Thorvaldsens
mindre än kr I : lll. d.v..s. en sänkning från lll: l0 till 9 kr. Därtill amy-_

kommer sedan skatten till den kyrkliga kommunen med l:-lt)
och till municipalsamhället också med I :-lf). H,-K Summa'sam, 'muhün .mm “mt

D" "äf““'j“"É “"“'k°" "" °" “å lm* FM '"^k“"°'“ä"k' Varför spelar inte norrlänningarmeraishockey.närdet faktiskt
lllllg lll' I'liIll.lfllßI\'l\ l ffälllblll Nmllltl dc! Ökllllfk llllllllßl Skßl- ärat enda 'eniga skñdskospeki i en |and_,¿ända_ där de “mm
tekronor. förklarar kommunalnämndens ordförande Karl bmdybamma :MN md möda hmm Mmß 5 ordning-_, snm
Olovvsson. Men vi har också prutar lite här och var på (M nu än Sw wömwndpojhma “musen mmma 5 Puck

(fb Iku llU'l|'| mf lIl\'CCk|lllgCl\ I Sïcn. F.. eu 'ag xh Östersund
kommunen. Flera gatuarbeten som byggnad av Parkgatan och Nämen var en slag ochá md M nommm men mh" är du

ß'“"5"i"3 f" Gä“'i"“ä5°" är *'k'"°"" mf i3å“3*ä""i"5' heller inte mera. Strömsundskamraterna slog förra året både
F4-laget och Wing från Trondheim. men man skulle vilja ha

FU'|"'|'" motståndare inom rimligt avstånd i grannkommunema. Då
75 år fyller den I 3 ds slßlslwrn Hnsn Snndsnwn- ^lnnll~=l- sttnttn det tntnnn nu en tis-tag: ngn nngnntnnt tnngangn tunnt..
Gäslis har han lill crt pptlllll' lillykls för resande Och kmnmm- cmcuan beh \.im¿m_

törett 20-tal år sedan startade han måttbandsfabriken Korrekt

Orlenterarert som korn bort
Härtdelsen med orienteraren Tage Månsson i Strömsund. som
kom bon. hör ju till de olyckor. som inträffa då och då och som
kan drabba mera framstående orienterare än vad nu var fallet.
Det låter ofrånkomligt lustigt. att han vände kompassen fel
och alltså stack iväg åt rakt motsatt håll än det han skulle.

Som banan var lagd skulle han praktiskt taget inte haft
någon chans att komma bort. Banan begränsades åt tre håll av
vägen. Men det var en liten lucka åt nordsidan . och den chan-
sen grep vännen Månsson och försvann därmed i geograften.
Så var det med den historien. som uppförde Strömsund en hel
söndag och en halv måndag.

T t- .tjvns Gr'l_sIi.s och i förgrunden nrårrlxrndsfabrilren Grabben var Rir övrigt skogsvan. hade bra kondition
Knrrrlrl. I [mulen kan vi se Alunils pnïsrgård “lill llöl' ll" dell Pl88ll l)'P°ll- lll llll llllll Cllilllllf llll llll lll

orienterare. .säger Holger Lundström. stigftnnarnas ptimus
Utlgpßltyra motor i Strömsund. Det har varit ett glädjande intresse för

Ett rum och kök. den l november. orientering i höst. Strömsund haren liten stam på 30-talet pigga
Svar till Nils Göransson och orienteringsintresserade pojkar. som säkerligen inte vilja

[Mn 243, (mugg, 5uumqm¿_ släppa den trevliga sporten.

Olyckor l skogen
smabntknren tarnnnnet sunatwg rntn san-men i Atnnas ne: i Dllrkhl
|öf¿g¿_g ggmmgg gg-gm |i.1gmjgn mygg bgmwgmm gu rg gig F. urmakaren Edvard Engström. Strömsund. avled den lll okt.
hem från skogen efter att ha huggit sig i högra fotleden. l-lan Han var född l875 i Ornäs i Dalarna.Han kom för över 30 år

s-nr nngerttr 3 inn min nnnnnn nen rn-tt tittryggnuggnaen tangn -sedan till Strömsund nvn övvnadv seen nllf- Den nnnsànsnc
sträckan ns-er ut-ts»a.s ntttnatg ntnftt krypande pa nttn ry-nn innan nännw av malm ns-lt lwn-
han korn hem och kunde komma under läkarvård.

I bil forslades han till Strömsund. varifrån han fördes i

ambulans till lasarettet i Östersund. I-'llrIelle&r
Skogsarbetaren Gustav Olsson från Renån bröt i lör- 70år fyller den 23 okt handlaren Simon Nilsson innehavare av

dags benet under skogsarbete på Renåns skog och måste firma Nilsson 8: Wassdahl. Strömsund. N. är född i l-'yrås och
under stora svårigheter bäras på en provisoriskt byggd bår i -l kom till Strömsund strax efter sekelskiftet. Han arbetade snart
km genom skogen till Renåsjön. Därefter roddes han 6 km. upp sin firma till en av de mest kända i bygden och haralltige-
innan man kom fram till någon landsväg. Olsson fördes i an- nom hållit den på samma höga nivå. God och vänsäll sköter
skaffad ambulans till sjukstugan i Strömsund. varifrån han han alltjämt sin finna.
remitterades till lasarettet i Östersund. 60 år fyller den 24 ds lantbrukaren Jöns Mikael Eriksson. Öhn.
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Födelsedagar
60 är fyller den 22 okt fru Anna Larsson. Näsviken. l unga är
utbildade hon sig till mejerska. Sedan ett antal är har hon till-
sammans tried maken affär i Näsviken. Fru Larsson är känd
som en kunnig och drivande aflärskvinna.

Kalle Lar.v.mn.s aär i Näsviken. I [u.r|i_ehelrn hur di-nr
Sven Morligh och Konsunr herlrivir rrïlrwrrkurmlrrr.

Dlldsfal
Den 25 okt avled 90-åriga Ingeborg Andersdotter. Svaningen.
anka efter Lars Jönsson. Goffar"

viga
Linjearbetare l~lans lohan Ström. Vägdalen och fröken Ingrid
Abrahamsson. Vàgdalen. Vigseln ägde rum i Ströms kornminis-
tergard och Rirrättades av komminister Gunnar Sällvin.

Strörrisundsseger l Slkås 3l/lt) I9-to

Ett 50-tal skyttar deltog i fältskyttetävlingen i Sikäs med Ril-
jande resultat:
Slästarklass:
I. Nils Vilhelmsson. Strömsund 30 tr
2. Harald Larsson. Äspnäs 27 tr
3. .lohn Lindkvist. Strömsund 26 tr
Insats:
|. Nils Vilhtllttssnn. Sllümsußd (V22

2. Tore Reinhammar. Strömsund N22
-l. Harald |..at'ssott. Åspnàls 6/20

Torstahntmnnrnslrola 22/ lt) I9-to
Huvudkursen började i gar och pågår i sex månader. Bland de
SI elevema märkas bl.a. Thure Jönsson. Gubbhögen. Tore

Langàsen och Torbjöm Nilsson. Tullingsas.

Gott verksnmlietsår fñrstrtlnislottortu
Två tombolalotterier jämte fester och basarer ha inbringat inte
mindre än 3.200 kr. lnkomstema ha använts till lörutom de
ordinarie utgiftema även till gåvor till Rädda Barnen och an-
dra hjälpbehövande. finska fadderbam samt till utbildnings-
kurser för lottoma i kåren. Styrelsen omvaldes .sä när som på

två och utgöres av fru Anna Svensson. ordf.. fru Ada Melander
v. ordf.. fröken Aia-Lisa Jacobsson. sekr.. fm Stina Olofsson.
kassör. fröken Märta Lindqvist tersätter fru Anna Ny-strömt.
fm Aina Burholm tersätter fröken Ingeborg Olsson).

Till hedersledamöteri kåren valdes fru Kristina Bande-
lin och fröken Elise Svensson. Förbundsordlïiranden för lä-
nets lottor. fru lnger Sundberg. Östersund. utdelade förtjänst-
tecken i bmns till fruama Anna Nyström. Thora Olsen.
Strömsund. fru Ingrid Larsson. Äspnas. fru Inga Sundeman.
Alanäs och fru Ann-Marie Palmkvist. Havsnäs.

Länsordföranden gratulerade Ströms lottakâr till det
goda resultatet under verksamhetsåret och hävdade att ström-
sundskåren otvivelaktigr nätt det bästa arbetsresultaret i lä-
net.

Flldehednpr
70 är fyller den 26 ds jämhandlare Gustaf Lundholm. Ström-
sund. L'töver sin aflärsgärning har han gjort stora insatser
inom det allmänna och inom föreningsverksamheten där
skilt idrotten. skyttet och Iandstorrnen legat honom varmt om
hjärtat.

l-lan har i många är varit brandchef i Strömsund. likale-
des i manga år tillhört munieipalnämnden och kommunalfull-
mäktige och har gjort betydande insatser inom byggnadsnämn-
den och vattenverket.
S0 år fyller den 26 ds fru Amanda Göhle. Ohn.
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AMCOFF
BOSÄTTNINGSAVDELNING

Tel. S CCI C.

Rlvjpel
Pa grund av bristande tid säljes

en prima räv- och harhund genast.
Vidare upplysn. mot svarsporto

J. Olbrandt. Lada 376. Strömsund
Tel. 297 efter kl lll.
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Strürnsbo nolhygpn l0.000 kronor brann upp
En jàlmtlänning i Sundss all har blivit uppmärksammad som vid s àldsam eldsvàda i Has-snâis. när trafikbilägare Erik Jons-
god fiolbyggare. Det ar Hans Rudolf Strömstedt fran Renàn i sons i Havsnas mangardshyggnad på kort stund nedbrann till
Ström. For nagot år sedan lamnade han jordbruket i hembyg- grunden. Större delen av losöret och l0.tltIti kr i kontanter blev
den och etablerade sig med fnimgâng i den medelpadska sta- litgornas rov.
den. Elden utbröt vid 23-tiden på fredagskvällen och det stod

Att det inte ar ett lekgora att bygga en fiol. komnier man inte pá länge förrän den tvávàningars timmerbyggnaden var
snart underfund om. säger hr Strömstedt och visar en ritning helt övertänd. Vattentillgangen liksom brandredskapen på plat-
som för den oinvigde endast består av en massa cirklar och sen var mycket dålig. varför nian genast telefonerade till Ströni-
streck. sund efter deras motorspruta. som också efter häpnad_svàic-

Den har ritningen är löst enligt Gyllene snittet. förklarar kande kort stund anlände. Da hade man emellenid inget annat
han. Jag höll på ett halvår. innan jag hittade rätt. ()ch jag vågar att göra än att inrikta sig på att rädda den endast 8- IO m från
visa den lör vilken matematikprofessor som helst. och han hrandhärden liggande uthusbyggnaden. vilket också lycka-
maste ge mig rätt. Därmed har jag också kommit Siradivarius des tack vare gynnsam v indriktning.
hemlighet på spåren.

Vare sedan nog sagt. att Strömstedts fioler ha god klang |\3"*°N“"'“"Ü'“"' ßuüm
nen en injni.. iiariig inn. viiirei nan nu fait ev-iden. net-isaue. ua Höi=°m= Eric Psßw- Tvllißsß- -\'iI~ Bsfiwll <-sh Girl Thir-
nan sniie en ont under man nen tai ess ry-.enn im en spni- Slfömwßd-
'ande jäm||¿m¿,p,,|,k¿|_ Bondeförhundelï Jöns Svensson. Risselàs. Nils .\'il.s.son.

Sllnd. Bengln Öjehtim. Ölln nell Pet' lf. Holm. Jonsgåftl.
Folkpartiet: Gunnar Berg. Strömsund. Ebba Larsson. dzo. Per

Jacobsson. Näsviken. Helge Engström. Strömsund. Olle Hoof.
dzo. Hans Strömberg. Öjarn och Anna Persson. Gardnas.
Socialdemokratema: Hans Erik Jonsson. Strömsund. Abraham
Ljungberg. Bredgàrd. Anders Eriksson. Täsan. Algot Elias-
son. Slriimstlnd. Erik Ntwtlen. Grelsgànl. Ingeborg Löviin.
Anna Olofsson. Strömsund. Serafia Lipkin. Strömsund. Per
Wikström. Tullingsas. Anders Sundin. Bredkälen. Haldis Fjäll-
gren. Grelsgàrd. Viktor Ramen. L'lrik.sfors. Erik Hemmingsson.
Strömsund. Per Brask. Ulriksfors. Henrik Enevàg. .-\spii¿1s och
Olof \\"iik. Grelsgård.

Alanis
"Kommunens val" samlade 209 röster. Socialdemokraterna 719
och Arbetarpartiet Kommunistema 34. Valda:

Kommunens väl: D. T. Sandell. Alanaset. Georg Eriksson.
Gubbhögen. Petnis Norberg. Havsnas. Per Olsson. l.illviken.
Harald Söderlund. Havsnàls. Jonas Hägglund. Järvsand. Ema
'/aknsson. Siljeasen. Hj. Wahlström. Alanàlset. (3. (). .\'asström.
Ringvattnet. Anna Persson. Lidsjöberg. Per Backström.
Gubbhögen och Erik Svensson. Has snas.

Socialdemokraterna: Sven Sjödin. Alanålset. Birger Kallberg.
Havsnlts. Amold l\'yrnan. Gubbhögen. Hugo Persson. Ring-
vattnet.
Kommunistema: Erik Berglin. Östra Hav snas.

FiollI\1ei:urr:i Hmiv Slronismll. hörilig från Rrmin

Födehedupr
Fötklivltvf so af ry-iiei den s nns- r. rafjniannen tai-av twissen. sinsnssnnu.
85 ål' ßlleftkfl 2 ds àllllseffll Kilj l.0\'l-ål |'l'IdllII\d. f. Äšlltllltlts- "xn han Mm] fárjman mena" snünßund “ch _\'ä_\_

d""°'- '\“P"i“- viken. Denna ansvarsfulla syssla skötte Karlsson i 3-l år.

Dödsflll 2/ I I li)-in
i<,finiiefue .sme .-vrninan i t-iasejn ns tea i ung pa sunda-air. *W å' '>'"°' °°" 7 "'“' W* FJ* °'*“"'- §'“°'**-
|a\arc". Han \,a', Sund\\ 3" (mh \,arc"_ ål' (kn 7 nU\'. Skgïafh- (). wikälfme f\lil\'iI“nÛ|.

ter han förordnades till pasiorsadjunkt i Ström. där han sedan gfwg
l'ile\ \ iee pzlsltir. Åt' l9I-I bles han eller en fik Oelt viilsignüd Su|w.hcmmn Jm* Erik.-N,n_ L'||.ik§|'oß och fn-*en Anm |.:|-um

gaming i Ströms forsamling komminister i Hassjo och l92tl F|0¿man_ Mm.¿ßcn_ mmmam.¿g¿c_\ på |¿¿|.¿agcn ¿ slröms

k?"'k"h°'d° komministergard av komminister Gunnar Sällvin.

Blrltaelever Dödsfall
l Birka folkhögskolas I za årskurs har som elever bl.a. antagits Den -I nov avled lantbnikaren Erik Palm. Strand. i en ålder av

Pelle Söderlund. Has snas och Ragna Nilsson. Töxan. 65 år.
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en mms murar man lf Wi*
s l-'abriksarbetaren Gösta Göransson Tallshvn. och fröken lidit

Q" Bj;“1irrk.$:r'àgdß:l:'t.ksalr,ittdiihmsum. Sjövik.vil.. @l__- oc nen |'l jr . àg'en.och h"'::: ä/J Vigslama agde rum i Ströms prästgård och irråtttades
nbrhru skor höjer tulstlrn- (0) -Y, ' ' av kyrkoherde Gunnar Berg.
ninpn . øtnuurrøv. \_á/
LAI lttltnmrtnr I slutet av ml- - 'J
nun. Na; din gtlc ctr. badk-

levi Olssons Hanqsßgmkeri & lA 
har varit anordnad i Öhn Vid söndagens högtid rneds erkade
både församlingens kyrkoherde Gunnar Berg och komminister
Gunnar Sltllvin. Den förre talade om Guds gåvor. och den se-
nare sjöng ett par solosànger samt erinrade med anledning as
dagens betydelse av allhelgonadag om de under âret bon-
gàngna. På måndagen visade pastor Sallvin en serie bilder
från Finland. och Lars Wassdahl auktionerade ut nyttighets-
saker och godsaker skâinkta av byhoma.

ßrmlpurrn (iosru och hklir (iörunssmr .samt Brndikr orh
P°'“"“" köp" Huhnmhmwn Bertrand .InI|un.swn. uppvukuule ur- /_ v. Runa .IoIurn.sson.
Gcmmlpmw) ”Nm anhàn hm K "H "m g""“""m'"d"° 3" Gunnar (ir'irnn.s.son. Rium Jolmnssmr och lm Sumlkvisr.
avtal med hussägaren J. F.. Larsson. I-lillsand. enligt vilket post-
verket för 75.tlltl kronor Rtrvltrsar Larssons linjetrafik för per- . . . .

snn- nen gnasts-rnninln på s-ssnsn-inn sin-nnsnna _ Hm- f:::\“:;:a'“'“"à'““'am“:'“Å':cf:':f:';';'x'°°a;"f.'
sand - Draganas samt hans hestallningsrmfik med en kombi- Suüm kyrkïï knmminmcr Gunnar Sä“\_g¿n_ 8
nerad person - och lastbil.

Thgedi I Klösxjñn -tll I l9-lb
Pâ söndagseftermiddagen försvunno 29-årige Sture Axelsson. Strñtnsborg
son till lanthrukaren Axel Svensson i Strarid. och 2 I -åriga Britta 9l Karlsson
Sundin. dotter till Mårten Sundin i Strand. Premiär torsdag kl. 7,30
l)e båda hade vid 4-tiden pà söndag eftermiddag hegivit sig ut l-'ore visningen spelar
för att uppsöka en sportstuga på andra sidan Klös-sjön och Wesséns kapell glada militärmelodier
vltntades tillbaka vid 5-tiden. De hördes emellertid icke av på
söndagskvällen eller natten. Vid Klovsjons strand fanns im
st. sparkstöttingar. som användes av skogslttrggare. Av dessa ÅnßJ|m||.m|”".k
'W =l'°ff=""'«~ På WWF '“°'¥“" °"<l='~' “it W" 'mf H" *lf i rn fanns. Klass tt. vanns ns- Tnmngsas rr med mus n-»ang
$f'.s\'unn:| tagit On spark 0L'h i stället ir alt fatta Iâittgs stmndcn mm “àan Räums ":_ wm RM* | _1285 püäng
begivit sig ut över isen och omkommit. Stan har funnit en vals

och enligt uppgifter vissa spar mot denna. ._ I I
När detta skrives. pågår draggningar pa stallet under Rum mr nšçmdc mms h

ledning ns- tnnasnsuni Hallin-rg a smsnnnna. sin- rnfsiznnnang _ ' _ 3

rader i Strand. där man fmktar det värsta. Q' Mmm' en." ung" ud
f.d. lzltasstms fastighet. Storgatan.

» Johan Johansson. Tel. 245

Klövmttdsolyekans offer till grlftero.
lnfören rnenighet som till trangsel fyllde Ströms kyrka jordls-
tes på söndagen de i Klövsjön omkomna ungdomama Sture
Åxttlsson och Britta Sundin från Strand.

lordfastningen blev en gripande högtid. som ytterligare
har befasi minnet av de bortgángna.

, Sverlgebllrldagmedlemll-'N 19/III9-to
l Genmtsnunrms-eunnnnuiftunsnsinssm ósinn unaen

ßrillu Smulin Slurr .-t.u-Is um tlndtctknl Itllltlllllßlrth.
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Vinn! ..

tantnntxeee Per t-:nu stnnndedt. ßonaset den rnsuen Beny- TAGWADD
Löf. Kärrnäset vigdes pa lördagen i Östersunds prästgård av lïlmil- \'l'- ål" i"k°mm°“
kyrkoherde An-td Rdnntnnd. Ptßwnltff un- mt==R°n~lv-

Marta I-lrikssons Manufakturaffar
ret. tax. stnstnsnnd

Sinknlng av eltaxoma l Strütmuntl
Elverket i Strömsund har beslutat sänka elprisema med retro-
aktiv verkan fran den l september i ar. Tidigare har taxan varit
för vanligt ljus 40 öre per kvv vintertid och l0 öre sommartid.

Nu blir priset 30öre Pcr kvv året runt.
Även beträffande grundavgiftema har en ändring

nämligen att badnim icke längre räknas som rum. Anledningen
till sänkningen hänger samman med att kontakt med riksnätet
uppnåtts och därmed bättre tillgång på kraft.

Predikoturer
Ströms kyrka: Lördag lb skörtlefest i Gåirdnäs skola. kyrkoadj.
Adnnn. sdnddg t t ndgma-.sd r uy-rann. uynmnerde Berg. t t

ltögmässa i Bredkälens skola. komminister Sällvin. l I bög-

mässa i Gärdnäs skola. Åström. IS andaktsstund i Henning-
skälens skola. Sällvin. l7.30 andaktsstund i Ulríksfors skola.

Berg. IO söndagsskola i Gärdnâis skola. l3.30söndagsskolai
Näsvikens skola. Tisdag l7..'l0 kyrkliga arhetskrelscn hos fm
Tum |'|0lt'I1..l0n.sgåt't|.i' 35-irqlublleutn

l i Strömsund har ftrats i dagarna tre under stor tillslutning och
medverkan av bl.a. kyrkoherde Gunnar Berg. kyrkokören och
ett mycket stort antal frälsningssoldater fran olika häll.

Be-u_v och Per Erik Srrömm-tlr

Sntclutren Nils Arvid Nilsson och fröken Anna Gunhild Kata- 70 dr fyller den 22 nov larnrinnan fru Helga Jakobsson.
rina Wallberg. bada från Tullingsàs. vigdes i Ströms kyrka av |_¿;,-|-,,,,-gl

k)'fï°h°fÜ° ÛÜNW Bll- 60 är fyller den 2-l nov. änkefnt Sara Arvidsson. Grelsgärd.

Lägenhetsägare Per Holger Hansson och fröken Anna Linnea må' Ü-"°' dc" 24 “W ”umwhcmmu La” uN“"' u'“L“r"“'
Johansson. nade rntn wet. sennnnnvtgdes den 23 nov-. de 6” åt f>^"°f *tt 35 W -**“1N"*°'="°“ ^'“l*'f* ^"4°ß>““-
vy-nronenie Gnnnen aefg. Käff“***°'-

60 är fyller den 27 nov skogvaktare .\ltkael Larsson. Berget.
suümbom Sv-aningen.

lngrid Bergman. Gregory- Peck

i Alfred Hitcbcocks
1R()l.l.ßL'Nl)l-L\'

Torsdag kl. 7.30. fredag kl. 7.30

lördag kl. 7.30. söndag kl 6 och 9

Bamlörbjuden

ójnrnetterójmnr :ont to-in
Telefonstationen i Öjams by i Ström har tidigare i telefonkata-
ingen snn-ers ojnren men t :nen det nendene andnto nu öjdm. I

Telegrafstyrelsen har därför vant sig till genemlpoststyrelsen '

med en fraga om det inte ocksa vore lämpligt att ändra benäm-
ningen pa postombudet där till Öjam - för ombudet rader nu

Postdirektionen har yttrat sig och anser att den av

telegrafverket vidtagna ändringen aven bör tillämpas av post-

\'°'*°'- sn de ry-tree den 22 net- jetdufntewnetefen Pet Mdnensven.
Sporrsjönäs.

ÜÜÜ snar ry-tree den 23 nov- v-agnrnewen innan Betan. Naser.

^“*°f'“ mm” N"“=“'- -\f1“"*°“- =“"°t' 4"' 36 “*“> som ry-ttef den zt nde rm unde 'rettqv-an. stntndttden.

Brita och Mikael Lar.v.mn

lll



I-'ödelvrdnpr Tlll proslixslallilltare 2/ I 2 l9-to
60 ar fyller den 2 dec. Jordhniksarh. (ieorg .\lai1ensson..\'aset. i ()\ erkalix har utnanints leg. lakaren .-\me Drape. Knsiine-
till âr fyller den l dec. skogsarh. Oscar Andersson. Strand. hamn. hordig fran Stromsund.
till ar fyller den I dec. fni Brita .\'ilsson. .-\spnas.

I-ïb
l-ln l'()Jl(lí

.\la; och Sigi and Sjohlom
lïidd Sjöblom

Strömsund den 28 nos. l9-16.

Skördefest l Girdnüs
anordnades i lot-dags. Kyrkoadj. Torsten .-'\stroni. l-'i-oson. he-

rattade från en resa i Finland. lin forsaljning as skankta jord-
hr'uk_sprodukter in.in. inhnigte 370 kr till Gardnas kapellfond.
Vid söndagens gudstjänst predikade pastor .-\strom. som tidi-
gare tjanstgjon i (iardnas. Kollekt upptogs till Siroms fadder-
or1 i Finland. Suoniemi.

SÜÜUÜSI-l~.*Û\Ü9|'Ül FnIk.iknIIr'lrurr I'rr .loliuriumi mril_fru liibrl och timrniu
hill' llilfl \¿l|ll|llil|f'¿ll-lt-' I ÖÜW* \Nllšl- “im “lll-lf ll" h)0|lll*Ul-l .-lnir ot-rrilii riulru och Slrn. wnhu_iImr och lxinihiini.
S\'C'l':flk Rlßnhffg “lf Slfl-lIIl\l||l(l. Kšlfl'FJ'|k xll\\Ü l-Öl' S|'i||¿~n||| [gg ;|||"|"¿~] l)f||,)¿~_

Tullingsis. link Olofstroiti. Biedkalen. lars Lindberg. Ohn. .-\n-

den Olof Tallqs ist. Strand. Sii .-\l\eho. .-\la\ attnet. link Fors-

herg. Bonasei. l'no lísp\ all. .-\spnas och (ïosia Larsson for \_'“"'°°"'“°9P'B"dlÜ"'
Langåsen. l-.n första utredning rörande satten- och asloppsfragan lïir

Bredgards egnahemsomrade med kostnadsherakning har ut-

Död-ifall font ai :tttmanm ingenjiifon-fan i sn»-itiwim. Kminaaema
I ~i" Mm i Stf~'*m~w1<1 ==\ 'fd M 2* M f- Kmß~'1'=-i==~~ P--f iwainas uppgå nu .-1.. -izmiixi tf. om.-.un omfattar Lugmat
SUÜIII- och Bredgards l-Ignahemsoinr.ide ni om Stromsund och heror
Advokat Carl Gustaf Loluant/ ai led den 26 noi. l-lan oppnade f.n. 358 personer. Djurhesaitningen är I I hastar och 7-I kor. De

WN -WWW Jälllllüd* 41d\*'\i"l'}'"-l ' S"'“'"\U"d- *N00 hål" flesta fa idag \attenfn'1n oppna diken eller yhattenfloden och
lßfhäklill WW- från sion. l)et ar langt och hest ärligt att for\la. och man kan

l “lll lm" l B“$$'""P- Våßdalc- i“|°Ü JS" 29 "*“ 73'5"ll.1' ifragasalta hur halsosamt detta \atten ar.Statsanslaget torde
tinimerniannen och h_\-ggnadssnickaren .-\nders Persson. |i,;|¿;p¿. -.gg |g|| 5i).(,ii P.-.m-n| at g.,c|n¿,¿cf¿if\|¿,¿;,_-|_

lllitltítlll
På kvällen den 23 noi as led i sitt hem i Stromsund handlanden
Simon .\'ilsson pa dagen en manad efter det han fyllt 70 Skäl
Dödsfallei koiii plotsligt och oi antal då han hela dagen soni Hushållningssallskapet har till sandringsntttare (ieorg .\lo-
\ anligt arhetat i sin alïar. Nilsson & Wassdahl. landeri Stromsund o\ erlamnat Patnoiiska sallskapets medalj.

.\led handlanden Simon .\'ilssoii gick en ai forgrunds- Han har \ arit i sallskapets tjanst sedan l9 I 8. .\ledalj-
niannen inom kopenskapen i denna delas .lamtland ur tiden. utdelningen skedde i gar pa hotell Standard i Ostersund ochf .§ medaljutdelare \ ar liindshm ding Torsten Lofgren.

' ll-'K SlriiimiindS har utsett sarskild skidsektion fiir en täsling mellan korpo-
iationer och hy alag nasta ar och de utsedda ar .-\lf Reinhaiiimar.
ordf.. líric Tmngius. John .\l. .-\nder/on. (ïosta Lassman. Ha-

iald Telenius och .\'isse Vagherg.

lilrlluifors utebelysrilng klar S/I 2 I9-to
l'ln'ksfor-homa kunna gladja sig at en ljusare vinter an \ anligt
i ar i och med att utehels sningen nu kompletterats och Fardig-

ggons iden utstrackning man har tankt sig. herattar elinstallator
(iideon Thomlund. l'lriksfors.

.-\ns\ aret for det hela har o\ erlátits at fastighetsagama
i L'lriksfors. \ ilka alltsa ha att tillse att belysningen kommer att

fungera i fortsattningen. Det gor man ocksa gama. då det ar
sulfitfahnken och gardsagarna i L'lriksfors som hekostat he-

Smimi Nilsson I) sningen.
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Baptlstförsnmllngen l Strömsund fyller 35 år. Begravning
lin av Sveriges minsta nien till sin verksamhet kanske mest l Ströms grav-kapell jordfastes pá sondagen 75-åriga Anna
energiska frikyrkoforsamling finns i Strömsund och kan i da- Karlsson. Bränna. .\'asv~iken.

gama se tillbaka pa en 35-ang verksamhet. l)et :ir Stromsunds
ivapiisiiivisamting mi.-a 2.1 wmiingsimaicmiiw. egen sym. Slvlßkötfßkflßvlitnlßii
(ggn Pa_\|uf 0;-h fcghundcn \çfk§¿|mhc|_ Ålgfïl' flllfl k_\'l'kåll'l. ()\lCl'\lld. Illàßdšlll. \ill'\

Fiifsamiingoi sianaa-.-s mi to-ii at-ii nav-mm aiaac- Brhw Siiilaßdvf- Slmßußd- im Ii=~-

brodern. köpman Ragnar Agelberg. var med nttstan fran bor-
jaiv. .vit-aiemsamaio var i iwjan ist-ty-aiigi stam- an mi. ot-ii timsimrnma sjiitaiastii-iviuiisiiiimiiiii W" 'W
redan under löna världskriget kunde man bygga sitt eget ka- I-In våldsam eldsv iida härjade i gar eftermiddag Stroiiis
pell. Sa kom den stora pingstv äckelsen. soni bei-övade for- tuberkulossjukhus. som helt lades i aska. lilden uppstod vid
samlingen åtskilliga medlemmar. vilkas antal sedan liallit sig sex- eller halv sjutiden pa eftemiiddagen. och vid tiotiden var
omkring det ov an angivna. hela sjukhuset nedbninnet till grunden. Patienterna. 20 man-

Som pastor fungerar sedan september i är Paul Lilienberg. liga och I 2 kvinnliga. lïirdes i all hast med bilar och ambulanser
den yngste pastom i Svenska Baptistförbundet. Forsamlingen till godtemplarhuset. som fick ordnas soni reservsjukhus. Det
håller fy-ia möten i veckan. varav- ett enskilt. Den har en säng- endast .'40 meter fran sjukhuset belägna epideiiiisjukhuset
kör på l5 medlemmar. alltsa mer än hälften av samtliga. och lyckades nian rädda.
fyra verkligt goda solosangare. Vidare hàlles sondagsskola Det var en fruktansvärd syn som motte. nar man koin
med ett 30-tal elev er. Sedan nagra är tillbaka upplåter forsam- upp till sanatoriet. Huset var ett enda flaniiiiande bal. och nint-
lingen sitt kapell för folkskolans bambespisning. omkring i snon hade man placerat sjukhusets inventarier.
*h " " W * sangar och annan utrustning. och bilar korde fram och tillbaka
' lïir att avhämta sjuklingar. Btandmannen fick p.g.a. hettan ar-
~ | l beta bakom eldskàirniar. och det var med stor sv arighet man

fick upp brandsegel. Släcknings- och skyddsarbetet pågick
till klockan tva i morse.

Brandchefen John .\'ystroni anser att brandkåren blev
kallad alldeles lïir sent. Nar den anlande till brandplatsen var
byggnaden overtand. och lagorna syntes hogt upp mot den
klara vinterhimiiieln. Danill kom att v attenledningstrycket pa
den höjd sjukstugan ligger var alldeles for lagt och roten av
för små dimensioner. .\lan maste därfor lagga en extra S00 iii
lång slang till en langre bort belagen brandpost for att fa nod-
vändigt vatten. Kylan. åtskilliga grader under -20 . gjorde

Buptiukuprllrl. lílimkuprllrt i Slrmnsiuul iir I922. I wksà ml Im au rÖr“ än ~|ä.ckn.ing\arh°:m' l'."#_dmngcn
imnuiilrn in ummkun' líili- Fziigvrriiin nmlfmnilj gående hur elden uppmmmu' glmd M |'mds\k°'|m' 3" \ 'd

' ' ' ' ' ' ' ' handen att orsaken till eldsv adan var en bortglömd kokapparat
sun””ch”ämm ur “dm i ett litet rum i andra våningen. .-'vpparaten hade kokat torr. och

l sitt liem i Öbn av-led den S dec. änkan Kerstin Rosenberg. cmcf' rå." nanm: ' dc' b'ä""Nr" “Û “PM “F “nabbl g°"_"'"född Eßdnn' den min ámcm W år mh 6 månadct Hm ventilationstrummor och andrauv agar och stod ej att hejda.

var märkvärdigt pigg till minnet och in i det sista intresserad B)'g3"f'd°" \ arcwg' "Wgm mN'_kr"d R" 'mnnm kmmw'
för md mm hände i “den Sjukhuset i Hedeasom nu star stangt. skall ta eiiiot pa-

tientema. som blev husvilla genom branden. .\lan raknar av en
ßqg-gs med att bli tvungen sända med personal från Strüiiisund till
lStri$ni1sük?rka jordfastes pa söndagen 93-åriga änkefm sm Hede. meddelar syssloman l-Irik Backstrom. Strömsund.
gaia, |_;,,-,,.,;,_ |-|i||,;m¿_ Personaltïiryttningen skall dock endast .ske pà fi-iv illiglie-

.. tens väg.
Tlllordlnarlestn8kolllt~arlnnalMpnis
fr.o.m. den l juli I9-87 har Ströms folkskolestyrelse utsett fru
Anna .\lattsson. Strömsund.

Ulrlltsfors sullltfnbrllt är såld
Sulfitfabriken i L'lriksfors har i dagama lïirsálts till Cellulosa-
koncernen i Sundsvall. Fabriken. som ägts av- jägmästare Ar-
vid ('arlander.Stockholm. kommer att nedläggas nu till nyaret
l9-l7. men man skall undersoka möjlighetema att ersätta sulfit-
fabriken med nagon annan industri.

I fabriken sysselsättas f.n. I 25 man. och av dessa komnia
25 att få arbete inom fabriksomradet eller nyar. medan lll) nian
hänvisas till skogsarbete. Man slipper .sålunda för tillfället
undan arbetslösheten som en direkt lïiljd av nedläggelsen.

Sttlfttfatbrikett är taxer1'ngs\'åit"tlet'2id lill l miljon kmt'tot'. Strmmurtilv vumtIuri'un| hrmnrr i ilrfrriilter ll)-Ib.
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Lä' ~ Ströms kyrkliga arbetsltrets
hade pá fredagen sin traditionella lörsäljning och l.uciafest.
den förra i Lutherska .\lissionshuset och den senare i

sm godtemplarlokalen. Försaljningen gick som vanligt bra och
vid luciafesten var lokalen fullsatt. Där kåserade drClaes l-lällen

pil!! upp Edrt ltøßlyfner. över ämnet "Minnen och intryck från min englandsresa". fru
røeltär. dräkter, klänningar, Sylvia Eriksson läste dikter. ftlmcn "Det heliga landet" visades

draperigg-, ßglggg m_ m_ och kvinnliga ungdomar frän realskolan framlörde ett vackert

Vi ung" :gun om N; 1-inge, tröstespel. Lucia med tämor avslutade den goda och trevliga
underhållningen. Tidigare pa em. varen särskild bamlöreställ-

'¿7.el4~e 338 Jrmimwi ning nnnninna nen där nieav-eftinae stig Hnttsinini nen tvn:-ii Sandhill med musik. och nagra småflickor framförde en jul-
FUÛÜIIII' tablå. varefter ftlmen “Två små rackar'ungar“ s-isades.

90 år fyller den In dee- änkefnt Mnfsnfeln Gänlin- Strömsund. ßetutttningen ni- angenv niisatjning nen rest uppgiek titt
75 år fyller den l9 ds änkefru Kristina Eliasson. Tullingsas. cm |__'tm gi-_

ht) är fyller den IQ ds lantbr. Anders Olsson. Bredgards Egna-

hem. Sllürnsulltl.

Strörnsund - l,'lrlltsfors
Strötnsarbetarltotntnttn l8ll2 I9-lö |_um-|,_e|¿tp8pipg

hade på måndagskvällen anordnat ett samkväm. vid vilket mmm-, nu inim.. fi-gnoctimg | im |9.t7
häratlsskrivare Gösta Heimertaladc om källskatten. Erik Norden Smsmeumlc Ktspsmanmgmipg Kmwm
hälsade välkommen och kyrkoherde Gunnar Berg skötte se-

dan ordlörandeskapet. Det hlev en givande och intressant
nttaggning. ninja nt- ri-.ignr nen sv-nr. snni skänkte aiskittig upp |3'|'Wll*'*”"*"
bxning om du m\.s|cñum_ sum kanin känskauut ßïlkå på S|(K'k|K)lIIl.\ llßllllll äl\'

' Lidfors. Alanäset.

Betrnnnlntt
l Ströms kyrka jordfästes på söndag f. kronojägare Per Ström. FUÜUUÜFI'
Strömsund. 70 år fyller den 23 ds f. ltandlattdcn i L'lriksfor.s Emil Hägglund.

lStröms gravkapell jot'dl'ä.stçs på söndagen 84-årige f. skogs- Han är bördig från Ö-vik och öppnade aflär i Ulriksforts är

arbetaren Erik Simonsson. Hillsand och .'40-åriga fröken Anny |9|4- den llfll' lll!!! illllßllildv lill i Wmflß-
Vestman. Munísen.

Gratlllltatlonerl Ulrllßfors 23ll2 I9-lö
Nrnnwnnnlnttet iagniannre A. cnftnnaei tia: in-san innttes t niitjnn kninni titt
TW mä" -\*“_“ dmbbifl “Ü *|"lš*"l¿| l LÖYÜÛYBH- 490 pensioner och gratifikationer för tjänstemän och arbetare i sina

ene med en Ineflnnelt win nllhrsse- nsn *nisse 40=1=s>nöIef nweing. utntisrnn sntmfntink nt-ti AB statnnintens tegettinik.
ft 2 kr nen dänl För den ene 5_ ln ßf en nndenlnsen nlntn- snni tinn nyligen same titt svenska cettutnsn As. ,sv- den nv-

kntkn- Basse dntnde- R* lillen nen nnnhnntlel nnnn den med sann snnininn tittaetni ztxmtn kr aint-evrnisrntinkent nnsiattan
literflaskan lör resande av liv sfarligt vapen.

Statens pollrtsltolas konstapelltlam
Ndtiten

C' . hl 'I K Hb. 'Mc T Hauhc tilllörmänlörsanatotiebrandensofferptßtrömshorg.Ström-nd_°' “"'“F" '“' "“'“ " ' “g° 'F sund. pa tantngskv-ätten vnnitnae rutt: lins. ne-ti nian iaknnf
med att kunna överlämna över S00 kr som julgava till dem det

gäller.

Elektrisk lnstallatörsbebörighet
har av kommetskollegiet beviljats hl.a. Enar Elms-sson. Ström-

1

Sund.

Alaniskwtm 
bilöll vid sammanträde pa söndagen skolstvrelsens lörslag
om indragning av N) hamns och .lärvsands skolor samt inlö-
rande av ett 7:e läsär och distriktsöverlärare.

Födehetlagar
75 är fyller pa ns-årsdagen f. Iantbr. Anders Persson. Södra
Öhn.
70 är fyller i dag f. handl. Jakob Nordenius. Bredkälen.
Nordenius började sin bana som biträde hos handl. Modigh i

Näsviken. varefter han tillsammans tned handl. Erik Bränn öpp-

nade egen affär i Bredkälen. För 8- lt) år sedan övertogs denna

ïítgr Hallberg av hr Olofström.

ll»-I



Poslbuss körde llâl 9-årlng 27/ l 2 I9-lb
I Alavaltnet inträffade pa juldagen en vorglig olycka. da 9-
àrige Bengt link Blom oi erkordev och düdadev av povtbuvvcn.

Bengt l-lrik hade akt med po~thu\\en lïir att haha pa vina kusi-
ner i Alavattnei. Val framme vteg han ur. medan diligenvloraren
Juni log emot ett hrev av en annan pojke genom ronvtret vid
foraiplatven. och gick bakom huw.-n lïir att ta vina vkidor ur
vkidviallei baktill pa huvven. Diligenlïvraren t ivnte alltva inte
om pojken» forehav ande. da poyken njälv hade vtallt nina vkr-

dor i vtåillet. utan korde iv ag med bussen. varvid den till-
kopplade slapvagnens ena hjul gick over pojken» hröstkorg.
Bengt I-Irik lïvrdev genatt til Ovtersundv lasarett. där han vtrax

efter framkomsten avled. Den lmlyckade pojken var von till
Tilly och Petter Blom i Stromvund.

Dödsfall
Den 2l dv avled i vitt hem f. gavtgivarcn lnrael Nordin.
Lovherga. dagen Rue vin 85:e fodelvedag. l-lan kom till orten
redan l89l från I-'jàillvjooch ov enog svärfadems hemman och
gâivtgiverirorelve. -vom han dres till |9l8. .\'ar telefonen kom till
Lov hcrga l888 forladev den till hann huv. 2\'ordin var aven
vkogntjännteman och vtamningvman vid vidan om vkotveln av

vitt hemman och gantgivenct.

Dlldfdl
Fru l-Clin Karlwin. maka till f. tingshusvaklmâivtaren Johan
Karluon. avled den 27 d~ i en ålder av 83 ar.

Vlgde
Drovkagare .lonv Nilwm och fröken Frida Breiv mg. Taxan.
vamt Ianthr. l-lliav Breiving och fröken Ingrid Bergvtrom. Tâtvan.

Vigvlarna forrättades ay kyrkoherde Berg.
.-\ron Adolfwin och Agnes l-lrikvvon. från Hennings-
uatcn. ~nnnnnnviga-.- den :ii an-_ .n uy-nn»n.~ni.~ Gnnnnr img. | n (V K

ßnulpurrl .-\ enn och .-lrnn .4rlnI_f_um|

Vlgde
Polinkonvtapel Guvtaf lírikwin. Ostemtnd och fröken .\laria
Vàgherg. Slromnund. sammanvigdev i vondags i ()~ter\und\
prästgård av kyrkoad1unkt(3o~.|a Byermquivt.

Sorg I Llrlltsfors. Sitta sltlel gick kl. 6 l morse.

Ström köper ny brundbll
Vid Stromv kommunalfullmàiktige\ammantrade pa vondagen

fick Brandvtyrehen tillstànd alt hy gga om en hrandhil Rir Sll
kr och nkaffa en ny lïir l.'l.tll) kr.

lin ankokan fran fru .-\nna Lev ander att hefriav från upp-
draget vom kommunalfullmaktigeledamot pa gmnd av att hon
anmält sitt utträde ur folkpartiet. vom hon representerat. hi-
lïllln. Till hennen enattare i fullmaktige v aldev kopman Borje
Sandström.

ju//e/11/1/øszigfrlrrrr
och .intim prc~ettlci i

lt) ll.-'\ l\'S\'.-\ ROR.
'|*ll).\šl.\'(i.-\R m. m.

:'mn.1.»' i gror sorlering.

Strömsunds Cigarraffâr
Tot. 1 10. Stromwnd

KÖP Üøn

av Iulgåvorna lràn

E-N ïelelon 338.

/NUEN
lul utan lulgrant

INÛEN
lulgran utan belysning lrån

ELVERKET

Köp jtilhrödet
från

I [)ufhc|'gs Konditori
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'°"* °'f°'”° Beredskapsminnen

Den29juli l939återkomjag frånminförstaberedskapsmånad. systerCarinvardcsomblev kvarhemma.Greta.l-lansochCarl
Det varden första gång man använde benämningen BERED- var utflugna på var sitt håll.
SKAPom militärtjänstgöring. Beredskap för vad man fruktade
srmrrekomma tteamtraaójam

Tjärtstgöringen vid K4 Umeå var ganska fredlig. Det Pappa selade hästen på morron föratt köra in till Strömsund.
vanliga uampet med att sköta de många hästarna utgjorde sarntidigtsornGeorgochjagbeställdeerttaxiförfärdtillsantnta
huvudsysselsättningen. Man hoppades fortfarande att plats. Det var första gången i mitt liv. som jag åkte taxi. Någon

vapertskramlet ute i Europa skulle bara vara skramrnel. sån lyx var inte vanlig i vårt vardagsliv. men den här dagen var
inte någon vanlig dag.

llräcktelttlledett Georg och jag åkte tillsammans med två av brödema

.lag var mycket glad att få komma hem och få hjälpa till med Strömberg. Jag tror det var Bror och Alfred. men minns inte

”höjjanna". som just börjat. Jag kom på lördag och på söndag alldeles säkert. Det kan vara lika troligt att Algot var med. Det

var vi några ungdomar. som rodde ut till Lill-Pc-holmen där vi spekulerades allmänt om att masinkallelsema ltade som syfte

ftkade och lekte. Det här var långt innan Ellas stuga byggdes att bistå Finland mot Sovjet. Därför kändes hela situationen
där. Där var då en ganska stor lägda. där man brukade slå ett overklig och ödesmättad. Det var många i vår bekantskaps-

par hässjor ängshö. l min ungdomliga glädje över att vara krets. som omfattades av kungörelsema om militärtjärtstgö-
hemma från beredskapstjänstgöringen. hjulade jag över den ring. Många. som fick lämna sina familjer utan att veta nären
ojämna ängen. med påföljd att jag bräckte ett ben i vänster eventuell hemförlovning kunde förväntas.

handled. Jag trodde först att armen gått ur led. varför jag bad När vi steg på taxin uppe vid ”Post-Maria" kom Georgs

en kamrat att försökadraden tillrätta. vilket misslyckades. Ingegerd för att ta avsked. l-femma hade hon sina två små

På måndag cyklade jag till Flataoch besökte läkare. som bam. Iwan. inte fullt två år och lris. två månader. Ingen visste

gipsade armen. med armbågen fri. Om tre veckor skulle jag närellerom makenlpappan skulle återses.

återkomma föratt ta bort gipset. Sen vi med vår taxi kön förbi Älghallen och kom till
EfiersompappaochminasyskotthöIlpåmed°'höjjanna'°. förstastor-amotlutet.såkördeviompappa.sommedvårhäst

så ville även jag. trots min skada. hjälpa till. Jag var ju frisk i startat ett par timmar tidigare. l-lan korn fram till Strömsund
högerarm. Sen det gått två veckor. så kändes jag ganska åter- långt efter att vi hade stigit på tåget till Östersund. så vi fick
ställd. varförjagrnedlivochlustdeltogmedatt körain hö..lag aldrigsevårhäst mer. SenpappaavlämnathästeniStrörnsttttd
råkade därvid bryta av gipset. men lagade det genom att lägga så var han utan häst för gårdskörslorna vilket var mycket be-

en träspjäla utanpå och linda fast den med gasbinda. svärligt. .lag tror han lånade l-lans Persas 'Gråen'.
Efter 3 veckorcyklade jag åter till Hata. nu föratt ta bort Från Strömsund åkte vi tåg till Östersund. Vr behövde

gipset. När läkaren fick se mitt lagatle gipsförband blev han inga biljetter. Det varbara att visa inskrivningsboken föratt f'å

först konfunderad. men när han klippte upp gipset. så blev en stämpel. somdels visade att jag åkte gratisocltdels bekräf-

han förfärligt arg. Under gipset var det fullt med höboss och lade att jag nu var underställd militärt befäl. l Östersund stan-

smuts. Det såg nästan ut som ett musbo. Doktorn skällde ut nade Georg och bröderna Strömberg. De var nu framme föratt
mig på både skånska och latin. Att jag försökte försvara mig enligt order inställa sig på l S.

med att det var min arm och att mitt förband var starkare än

trans tm owe trans itska Jag trodde arr jag skutt: ra mms tteste””n-arrömmar:
av mig smutsen. mendet fickjag inte. .lag fick ta min spjälaoch Nu reste jag ensam. om man kart säga "ensam". när alla sitt-
gå. Musboet fick jag dock lämna. Det var inte så långt till platser och andra utrymmen var upptagna till brisutingsgrän-
Vattudalen. så jag gick ner till vattnet och tvättade mig innan sen av inkallade. T.o.m. hyllorna vartagna i anspråk som ligg-
jag cyklade hem. Armen blev bra. platser. Nu fanns militärt befäl i alla vagnar. men deras försök

att hålla ordning blev bara försök.
Andravärlthltrtbrllttl lBräckeblevlågbyte.efiersomjagskulletillK4iUmeå.

Under fortsättningen av sommaren fick många unga svenska Det innebar många timmars väntan. .lag sökte efïer en plats

män göra beredskapstjänst under relativt fredliga förhållan- där jag kunde få lite nattro. men det var lättare sagt än gjort.
den. Men så. efteren månad av motvillig väntan. kom urladd- Väntrumntet var till trängsel fyllt av inkallade unga märt och

ningen. Tyskland startade andra världskriget med att anfalla militärer. som hade den otacksamma uppgiften att ta hand om
Polenden första september. Dagen efter var samtliga tidningar dessa frihetsälskande ungdornar. Tåg korn och tåg gick. Nya
fulla med inkallelseorder. .lag trodde först att även jag var in- grupper av inkallade anlände. Andra grupper avreste. De mili-
kallad. Men efter att ha studerat kungörelsema noggrant. kom tära befälen gormade och skrek. Någon nattro var inte att för-
jag fram till att ingen gällde mig. Men jag förstod att det bara vänta.
var ett uppskov. Under mitt sökande efter nattro. kom jag i kontakt med

Detdröjdedocktremånader.tillbötjanavdecember.då enmanligft'älsningssoldatiminegenålder.l~lantaladeornatt
det åter var dags för massinkallelser. Denna gång innefattades alla offentliga lokaler. skolor. teatrar. missionsltusoch likrtande

även jag av kungörelsen. .lag var inkallad till K4 i Urtteå. Samrna var rekvirerade av militära myndigheter. Det betydde att även

dag var min broder Georg inkallad till IS i Östersund. För att Frälsningsannén var tagen i anspråk som logentent för inkal-
görtt det än metdramatiskt. så var vår häst rekvirerad av militä- lade.

ren och .skulle levereras samma dag. Mamma och min yngsta
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Min nye vän. frälsningssoldaten. följde mig till Fräls- På något urtderligt vis så tyckte jag att jag fått göra en

ningsarnten och t.o.m. sökte uppen tältsäng år mig. Vilken lyx. liten protest. fastän det blev bara ”Musen som pep”.
när så många hundra andra fick sova på det kalla golvet. Jag

kärtde mig så gynnad. så jag tyckte att jag borde erbjuda min I-lettlllrkwtiat
säng till någon gammal eller handikappad. Men det var ju bara Men så inträffade miraklet. Efierendast två veckor korn muck-
unga. friska män rttnt omkring mig. så jag lade mig rned gott order. Vi hemförlovades med omedelbar verkan. Vi höll inte på

samvete och lyckades sova några timmar innan nästa etapp att tro det. Men anledningen var nog den att vi. ett hundratal
på min resa började. Det kändes tryggt hos Frälsningsarmén. man. skulle enligt planerna organiseras till häst- och
Trängseln på färden upp till Vännäs varom möjligt ännu värre hästfordonsdepå. Men vi f'tck inga hästar och eftersom vi inga
än gårdagens. När sista etappen. Vännäs-Umeå. började var hästar hade så var vi kanske till mer besvär än nytta.
det sen länge nertnörkt. Mörka verkade även de väntade fram Det otroliga hade hänt. Jag fick utkvittera mina civila-
tidsutsiktema. kläder. bland annat min skrynkliga rock. Det gjorde inget att-

Vi togserrtot på K4. men bara föratt vidarebefordras till den såg ut som dragen uren sopsäck. vilket den ju faktiskt var.

”någonstans i Sverige". Vi. d.v.s. jag och ett antal andra inkal- Tänk att fä komma hem två dagar före jul. Min glädje var obe-

lade. placerades på ett öppet lastbilsflak för transport till okänt skrivlig.
mål. Vi fick sitta på golvet eller på våra väskor. Min tjocka Efter nyår högg jag timmer åt Strömlund i Kärmäset.
ytterrock stodemot kylanganskabramenmin krimmertnössa Varenda kväll under hela vintern. så satte jag mina
blåstedet igenom. sornorn den vargjord av myggnät. Vi tyckte huggarverktyg så att de skulle gå lätt att hitta om jag skulle
det var en väldigt lårtg resa. men det visade sig att “någon- blixtinkallas. Att inkallelse var att vänta var jag övertygad om.
stans i Sverige” var Brännland. två mil från Umeå. Att resan Men det dröjdeärtda till april innan jag fick min inkallel-
blev kort. räddade säkert hälsan på oss åkande. Vi inkvartera- seorder. Den S april inställde jag mig på K4 i Umeå. men blev
des i en stor byggnad tillhörig en riksdagsman. omedelbart skickad vidare till Morjärv i Norrbotten. Det var

meningen att vi skulle reorganisera häst- och hästfordons-
Sen vi fått ut utrustning och uniformer så lätnnade vi in våra depån. men även nu blev vi utan hästar. Mot alla farhågor blev
civila kläderoch personliga ägodelar till förvaring. Jag packade vi hemförlovade efter endast fyra veckor. trots att så många

alla mina tillltörigheter i min resväska. som blev fullproppad. andra vämpliktiga fick fortsätta flera månader med vakttjänst-
Men min tjocka överrock blev över. den rymdes helt enkelt göringen. Tydligen varjagochden gruppjag ingick i umbüliga.
inte. Till slut öppnade jag ändå väskan och trampade ner Vaddet än beroddepåså var muckordem välkommen.
rocken. Jag skulle ju inte komma att använda den någon mer Både mitt minne och mina anteckningar är bristfälliga.
gång i alla fall. så det blir stora luckor i mina hågkomster. Det är så mycket.

som sammanfaller. så jag kan inte datera ellerens på året fast-

”Mttaensom pep” ställa när det ena eller det andra har utspelats.

.lag var fullt övertygad att vi var på väg till Finland. Det var Men jag varnog ganska gynnad. ornjagjämför mig med

den allmänna meningen bland de nteniga. Att befälen hade många andra. Det ser jag nu i efterskott. fastän jag då tyckte
samma åsikt visades så småningom när vi hade övningar ute i att inkallelsema korn allt för ofta. Dessutom behövde jag inte.

terrängen. Där beskrev våra befäl hur vi skulle nedkämpa '°rys- som många andra. leva tältliv vid gränsen. Endast mina fyra
sen". lngen ornskriming med ”Den lede Ft” eller liknande. Det veckor i Morjärv behövde jag leva riktigt primitist.
tycktes inte vara något som helst tvivel. vad vi skulle använ- En beredskapsperiod var jag förlagd i en skola eller möj-
das till. Eftersom jag aldrig varit särskilt modig eller krigisk så ligen i ett missionshtrs i Backen. en ort en halv mil utanför
var förväntningama mycket motbjudartde. .lag gruvade mig Umeå. nten jag tror intedet var särskilt länge.

mycket för att tvingas skjuta andra människor. även om de
betraktades som våra fiender. Jag ryckte inte det var männis- Sltta beredaltapaperloden
tmvamigi. Ar to-14 varjag tntuttaa under nøgsommam. Da kom jag att

.lag fattade mod och gick upp på andra våningen. som förläggas på Livskvadron. som var starkt engagerad i att serva

var reserverad för befäl. och framförde min begäran till den pågående lantbruksutställningen. Det innebar både för-
ryttrnästamomattfåblisjukvårdareiställetförstridandesol- ocltrtackdeltI.mertmestfördelI'.Vifrcknärnligertdeltaimycket
dat. Han verkade ganska ointresserad. Men en dag senare civilt arbete.som lågutanför kasemgrindamaoch utanför vån
kallades jag upp till kontoret. Där satt ett halvt dussin office- krigiska uppdrag. Vi deltog i alla förekommande arbeten både

rare. däribland ryttmästam. i en halvcirkel vända mot dörren. före och under utställningen T.ex. stod vi som vakt vid pris-
Det skulle tydligen bli någon sons utfrågning. Dom ltade i hoppning för häst.där prins Gustaf Adolf deltog med sin
mina papper hittat anjag var från bondgård och undrade om jättestora häst. Prinsens häst var uppstallad i vårt stall. där
jag brukade vara med på jakt. Det kunde jag naturligtvis inte några rojalistiska vicekorpraler satt uppen fin girlang ovanför
nekatill eftersom jag varit ivrig harjägare. Utfrågningen tyck- spiltan. Trots den jättestora hästen vann inte prinsen någon

tes utmynna i att det var i princip det samma om man sköt tävlan.
ryssareller harar. Förhöret ornväatlade med undervisning un- Om jag minns rätt så var denna beredskapsperiod den

der ganska många minuter. .lag stod hela tiden och stödde mig sista för min del. Det var även den trevligaste tid jag upplevt i

mot dörren. Min självtillit. som var liten då jag kom in. blev det militära. säkert beroende på att de militära belälen var så

mindre och mindre. När jag äntligen fick gå. så slank jag ut lite militliska.
genom en springa utan att behöva öppna dörren. Det kändes Nästa gång jag inkallades var l956. elva år efter krigs-
i alla fall så. slutet. Men då benämndes inte tjänstgöringen för "beredskap".
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Beredskapsmimien
Upptecknat av Helv ig Naslund. Tullingsas. Sv sterdolter till Olle .\lanssons fni .\larta i Klockargården.

Om, Måm._wm_ -nl//,-"¿,¿¿_\. h¿,,.¿¿"m._. av sev personer. l-Lftersoiii de bara hade feiit kiti till heiiimet.
' kunde de cs kla heiii nagra timinar mellan passen.

lin dag i borjan av krigsaren fick Olle .\lansson besok av ()lle Såg titan nagot misstankl flygplan rapporterades detta
l-lriksson i Vasigarden. som ville att ()lle .\l. skulle ataga sig ull staben i Ostersund
uppdraget som blockledare i Tullingsás. eftersom han da kunde blev de fortlv ttade ull Hallviken. dar de inkv ane-

undgà att bli inkallad. Som lantbrukare var han lïirstas angela- rades pa .\lisstonshuset. l.uflbevakningen pa .\lur.'isen skot-

gen om att få vara hemma och sköta jord och skog. l-ln block- tes i fortsattningen av llickor i 20-firsåldern. I Halls iken bv gg-

ledare utsågs i varje by och fungerade sotii kontaktperson des under denna tid fl) gfaltet och dar tillbnngade mannarna

mellan civila och militär. Han skulle bl.a. se till all familjema en stor del av sin lediga tid. l'nder tiden i Halls iken fick Olle
Lex. hade slatlerhjälp nar bonden var inkallad. Till jordbrukare ledigt i ses dagar for all skola slàtterarbetet. (iote Nilsson

utdelades olika kort: .-\-kon till blockledare och stone jord- hjalple Olle pa dagama och i gengald fick han låna hasten pa

brtik. B-kort till mindre jordbruk och Per-Albin-torp. kv allarna for all gora sin slatter. soni dock v ar betydligt min-
Islolander i Strömsund var ov erblockledare. Varen l9-lll dre. Turligt nog v ar soitirarria i borjan av lv)-lll-talet v arma och

blev Olle Månsson trots sitt .-\-kort etiiellertid inkallad pa luft- torra. Olle fni. .\l:'irla. gjorde arbetsbvte med lirik Hemmings-
bevakning till .\lur.'1sen tillsammans med(iote .\'ilsson. Helmer son. sa slattem kunde klaras av pa ell bra satt.

Strömgren och lírik Hallin. l)e fick order otii att soka inkv arte- Olles bror. Pelle .\lansson. som inte agde nagot jord-
ring hos Samuel Andersson. skogsarbetare som agde ell min- bruk. klarade sig daremot från tnkallningar.
dre hus. .\'àgon utrustning hade de inte begavats med och Tredje omgången kallades()lle in till l-'roson. dardelàg
som vapen raddes de att ans anda knolpak. oin det skulle in- i ett atikant talt. l)ar blev han sjuk men tillats inte aka hem.

träffa någon incident. .\'ar de anlände till .\lur.'1sen v ar Samuel l-'jarde gangen beordrades han tnståilla sig pa godtemplar-

Anderssons fni Therese fullkoniligl frammande for tanken. att huset i Siroinsund. dar han utsågs till grtippchef vr IS nian

de skulle inkv arteras dar. eftersom ov ers aningen. sorti iiitlita- och efter en dag forflv ttades de till Froson.

ren rekvirerat. saknade golv. Forsta natten tillbringade de Blockledarens uppgift var aven att inrapportent om ar-

golvet i köket hos Samuel. som sar borta pa skogsarbete. lin- betsfora personer i bv n. som fanns att tillgå v id behov.

dast Therese s ar hemiiia med doltem .\laj-l.is alla ar. .-\lla produkter i jordbruket. *Um oversteg den normala

Dagen efter trafïade Olle en granne. Laura Tallboiii och förbrukningen. skulle ov erlatiinas till liv smedelskoniiiiissionen
berattade om deras prekara situation. Hon erbjod dem da att och det inrapporlenides manga dodfodda gnsar och kalv ar!

overta deras hus. De flyttade in omgående och byggde en Olle var under ett ar alagd att leverera -ltltl kbm ved. l
utkiksplats pa ladugardstaket och dar stod de på vakt t tv annat fall blev det hotet.

timmars pass. Det hande llera gånger att kontrollanter kom på lin korpral hade I kr om dagen och en tnenig S0 ore.

besök och Olle fick en reprimand av en som hette lâtgerfalk. for l~'or att fa kopa lope krav des licens och av dessa kunde

att han lagt ifran sig geväret. Laura Tallbotii lagade mat till dem nian rakna ut hur manga getter en person hade och darav hur

och hennes titan .\lattias kom ocksa med i ganget som bestod manga kilo ost och mesost som producerats.

I.u_fthri~tiLuniu i .lliinivrii
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l..ats.Bunel.atssan

Mormors sista färd - ett minne från väglöst land
En gång när jag såg jilnten °'Hentsöborna" och Iiklrden över isen
slutade i en tragedi. sd korn det för mig en händelse som kunde ha

slutar lika illa. när min bmder True och jag med bål skulle frakta vår
avlidna ntnrntnr till kyrkogården i Gärdnäsb_vn i oktober l946.

Några data om Svaningen var det lättast att färdas sjövägen till Gärdnäsbyn och
Vår hemby Svaningen ligger på västra sidan av det åtta mil begravningsplatsen. Ture arbetade med transporter och detta
långa vattendraget Ströms Vattudal i norra.lämtland. Vår by med en stor båt med inombordsrnotor av märket Bolinder
saknade allmän väg ända till l953. då vägen från Draganäs Munk-tell. som var en känd råoljemotor.
och I-lillsand blev färdig. Förut måste vi svaningsbor ha vår Kistan placerade vi i en stor roddbåt som vi tog på släp.
utfart till allmän väg genom att färdas över Vattudalen via Svaningssjön låg spegelblank. men i öster fanns några mörka
Gullösundet till byn Torsljärden där vägen Strömsund- moln på himlen som kunde bli storm senare på dagen. Gärd-
Gäddede gick förbi. näsbyn låg ca två mil från vår hemby.

l byn Torsfjärden hämtades posten till Svaningen av Den östliga vinden började öka redan innan vi nådde
lantbrevbäraren och dit måste vi färdas om vi någon gång be- Ögelsuömmen som sammanbinder Svaningssjön och den ne-
hövde resa till Strömsund och Östersund. dte delen av Ströms Vattudal som kallas Dragan.

På den tiden båtuafiken var igång- den började redan
på l800-talet. men upphörde l936-. så fick byn post och I-lård storm
andralömödenhetermed bår. Och genom att Ströms Trävanr- Nu blåste det upp till storm och visst var vår båt sjösäker.
bolag hade sitt huvudkontori byn och med stora awerkningar men vi hade ju roddbåren på släp och till råga på allt så bör-
varje år. så var u'al'tken livlig och många turister ville gärna jade motorn krångla och Ture såg på mig med oro i blicken
åkabåtdennavackraresa från Strömsund till Bågede. En land- och till slut styrde han in i första bästa vik.
remsa på knappt en kilometer skilde Ströms Vattudal och sjön - .lag måste byta vevstakslagret. sa han till slut.
I-letögelnsomdåslutariGäddede.Förebttssamastidtrali- Menhanhadegjortsammasakmångagångerochjag
kerades även denna sträcka av ångbåtar. Ångaren '°Virgo" tra- var inte orolig för att det inte skulle lyckas.
fikerade sträckan Strömsund-Bågede. och under min uppväxt- Själv kunde jag inget göra. utan fick inrikta mig på att klara
tid gick turbåten flera gångeri veckan och även andra ångbå- roddbåten med mormors kista. Det tog nog över en timme
tar fraktade varor till byns affär och befolkningen i byn. Men innan Ture hade klarat av motorn och jag försökte klara båten
sedan busstrafiken tog fart efter allmänna vägen Strömsund- med kistan. Det går inte beskriva tankarna som under tiden
Gäddede så blev konkunensen för hård för båttraliken och rörde sig inom mig. Jag tänkte på mormor som alltid varit så

den upphörde helt I936. snäll och skulle få en sådan besvärlig hädanfätd. .lag såg fram-
Min hemby Svaningen var på l920- och l930-taleni för mig hela hennes liv från l8S6 och till l9ll då morfar

storleken l40 bofasta personer. Den manliga befolkningen gick bort. genom skumma skogsaffärer som var vanliga på
jobbade mest med skogsarbete på vintem och flottning på den tiden. så hon och hennes två döttrar ck lämna gården
sommaren. Detta är några data om min hemby Svaningen där som bolaget rev ned och överförde jorden till Herrgården
jag föddes l9l5. där förvaltaren bodde.

- Nu är det klan. sade Ture till slut. och startade mo-
Enalatalrälattlrrg tom.lstormentogviossframtillGärdnäsbyn.Mendetstor-

Den 25oktober l946dog vårmormorsomdå var9l årgam- madeväldigt. Ombåten med kistan hadeslitit sig såhadeen
mal och en kvinna som prövat det mesta häri livet. l-lon var katastrof inträffat. därför att med dessa höga vågor hade vi
född l856 och var alltså elva år gammal l867 då isen låg knappastkunnaltarättpåbåten.VinåddetillslutGärdnäsbyn
kvar på sjöama till midsommar och det blev ett nödår utan där handfasta karlar hjälpte till att bära upp kistan till bår-
like i vår historia. Mormor hade aldrig varit sjuk och aldrig huset.
besökt en läkare enligt vad jag minns. och slutade sitt liv lugnt Hemfården blev besvärlig i stormen. men vi nådde hem-
och stilla denna höstdag I946. Det var vackert väder när vi met någon gång på natten. där det hade varit oroligt denna
någradagarsenaresamladespågårdentillsarnrnartsrnedsläk- höstdag I946.
tingar och bekanta för att ta farväl av vår avhållna mormor. Sju år senare fick vi väg från Draganäs och sedan fort-

Lärarinnan i byn var en faster till professorn och po- satte vägen till Bågede och allmänna vägen Suömsund-
eten Kjell Esprrtark. som numera är medlem av Svenska Aka- Gäddede.
demin. l-lon läste några bibelord och vi sjöng en psalm och Numera korsas skogama av skogsbilvägar och skogen
allt var stilla och högtidligt denna höstdag. där björkarna stod är borta omkring den by som säkert var ett av Sveriges största
gula omkring gården och gav mormor en sista hälsning. hemman med nummer ett och en areal av 24 000 hektar. Min

morfar. '° Lars Gofïar kallad”. ägde ljärdedelen som han lik-
Sjllvägen till Gärdnäsbyrt som andra svaningsbor sålde för något tusental kronor.

Min broderTure och jag hade räknat ut att i detta fina väder
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Verksamhetsberättelse 1999

Ströms l-lembygdslörening kamparvidare. l likhet meddeallra byggts upp av snö. och det tavlades friskt av starka och viga
flestaideellaföreningaridagardetsvårigheterattfåfolksom herrarattnåtoppensnabbasasanttlllngstkunnabehållapo-
stllller upp som ledarnöteri styrelse och kommittéer. Trots detta Det gav priser till vinnarna. lnne i en uppbyggd tillt-
harllnnuettverksamhetsårlörutitmedenmångdavolika kåtafannsmycketgottartlltaochdrickanrntenflammande
aktiviteter. Medlemsantaletllrntnßlllpersoner. Avdesalinns brasa. Det var ponnyridning för barnen. ute på tunet. och
många spridda över hela vån avlånga land. och även utanför mycket mera av olika trevliga lömöjelser. Mycket folk besökte
Sveriges gränser. och tog del av allt detta.

Slf vsmmumaoi-in
Sllmmilléhfålßfailbiwb-°=hd=lW°d=l mtoaoesom |9jonimoaprogmmmei"Mi|joa|=mmoo°'.tao
=vilsllldi==I1l=<l=l=~'d=v=°l=f=åf§l>°l=¶\2°0°-=°' rmnitjouagooaertenm|mitjam=rgi.naoarooenhu<aDeo3
behandlaråren l943-I944 med underrubnken Beredskaps- jun gick -3y¿f,j¿,n- W ,|,|,¿|n_ md en md .Mn man un.
ålettsvardag .

Gården
_ I-listen DagUmm. mrmmtmfao |.moa ta. bra . _.

. .. .. "~:.'.':.:..:....:.“f'.:. .: "".°:. ---=«-= -~ S----«~ -=-«-=»--»- ~-=-=- ß~ «-=
V P V33 :mao du n om oo. nu uessemoe V-pefmmm tonefikiosu. | tum mboaauga som mf nagm ar med .r"”e¿m““:. “aim |9_0ä'n_w_ Fm¿8°'fkn°" ån

sedan uppsattes på planen bakom Tekniska Magasinet. har lm
_ . . söndag llI7 var det I-lembygdsdagar med många såvälvaktmlstaren bytt till ett annat golv. som år mera ttdsenlrgt mdmomna im'

än det förra. l-lan har även restaurerat altan och bro till ' ya ' ag'
nämnda stuga.

.lakt och I-'lskedagar
g.m|||,p,-u anordriadesfredaglf:/7tiIlsöndagl8l7nllrsåvlllkßtspösom

Amaemoaanrotatogiserattsmmatnafaveoaetairrormn. I-lißlvvw l=vßd=ßPfövß=vllI==~=ßd=-vlIß=ßf=dllv-
omm ALU-afhotommfsymtosanaogaaoetaamigi kom- s=ll=siv==\ll=l=f-Ffßf~°flIm«lv°=l==24lill°vhm°dv==l<I28
mermoyamomatsomgavof uttvammmmg uoaedagaram W Nms fs mm ”ßlmdßfklvbbcn” dslisw Imdßr
vertoamiaasmt tarm owmtagt .stor mango av saker. mutter. mins! timmar- Allt wm kan fw de msl W °fdMl i
foton om sumo: mttommu. vi motor mm matta oem ga- Hßmbysdsifllls llmklvhb löfll lww-
vortill varjeglad givare! lngennämnd - ingen glörnd!Givarnß
llllllllflflllsfbkultlllåikllllløgthøtllnlllllflbliflvtll
Hßmbysdssåfllßnswllsdwlsda Miosommmm rlmaes mm om gon i manga af. suumtaga

höll i trådarna för dans och lekar runt lövad stång på
Ålll midsommarailonens eftermiddag. och på midsomrnardagen

Den 25 mms I999 hölls Ströms I-lembygdsförenings årsmöte inbjöd kyrkan till högmllssa i det fria ute på hembygdsgårdens
på Folkets Hus. Eller sedvanliga mötesltimandlingar. ek vi ta mm En mycket mm song miammmf som vi mg; gm min.
del av en hel del information om planerade aktiviteter på |m_
Hembygdsgården. planerade renoveringar å densamma m.m.

Å” ""\|""""l"°"' tt oonae att ' ;:rt::im tar omm sommarr
maetoaes nu ttotrwaioemmoo. Umm otoroom sim samt- ärm Mmkyvrïi M mn M ;;,§"m_m dm 2-,,-,

<l“i“-^““°°'P"'8”“°°"'“l!'*"*°3'**"““"-'*“"!'°°“°"“?“ moakristetuoos|mpaomoentoo.Deiarmyssm|loefsom
kalïerast.nlrvtmuntsadepågodasrnöt'gåsar.ftck\-|_lyssrtaull m¿n8¿kwm“ü||v¿,Hanbyg¿sg¿,dWmßuppk"_
skönsjungande Elin Östlund. Trevligt var att hon sjöng lleta
visor skildadialekterfrånolika ivårtland.På landskap sm I I

Hmbyërüm .kuvmur var igång i Seakantslogen mellan 28 juni och l augusti. Då var

Manga av mivitetema har blivit stefkommamre tmaitiooer. 4" "°" f" '“"'“° Ü" ““8°' °°" M“°°°'- °°" U* T°'“""
.=omvaomtartao§amm|iooaefmaogau.Meomyotanya llßlßlvffißsövvßlelasßmwvn-
tillkomrner också. Det år rik variation på programmet.

I ”Skattkhtur”
Snllakulpturvecka l Storlogen hade hantverksföretag utställningar. Utställning

Snöskulpturveckan i månadsskiftet februari-mars var sig lik av vantar hade ordnats av systrama Gunvor och Britt från
under några vinterdagar. rnen avslutningsvis blev det nyhe- Renån. Fotoutställning från ”Gamla Strömsund” med klnda
ter. Veckoslutet bjöd på ett skiande program lör gammal och strömsundsbor kunde också beskådas samtidigt i ”Skatt-
ung. °'Norlat”hadeordnatmedmår|gautbud.Ett"berg” hade kistan”.
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Balßtugan genomförts. Däck i plåt har ersatt det trasiga trädaeket. Ka-

har använts vid flertalet tillfällen och där har flitiga "bastrar" juta på däck har nykonstnterats och stöm: delen av båten ovan
visat hur gammalt. hederligt tunnbrüdsbak går till. vattenlinjen har màlats om. Genom bidrag fran kommunen.

Svanöfonden och enskilda har kostnadema och inkomstema
Kjeslil - v-år .låmtlåndska delikatess - har serverats några kunnat nollställas. Vi ser med tillirsikt på möjligheten att
gånger i Storstugan. Många utifrån söker sig till gamla. kära uppnå vår Rlrsta målsättning beträffande Svaningen. att båten

"l~lempan". skall flyta vid kaj under år 2000.

Dunderlnarltnntlen Fram på hösten "vilar" l-lembygdsgåttlen. lnnanfor låsta dör-
som samlar stora månniskomassor. har även sommaren I999 rar drömmer stugor och logar om en ny sommar av liv- och
varit förlagd till vår gård. rörelse. Men hostdagar med hög luft och klar himmel. när

björkars löv får guldkant och rönnar skiftar i purpurrött. är

Frllltls- och Dagis-verltsmhet gården ofta besökt av folk som söker sig hit för en rofylld
har varit ett kan återkommande arrangemang när bam med stund bland gamla hus i vacker miljö.
ledare skapat många fantasifulla bestyr inom "l-lempans" do-
mllner. l samband med skolavslutning i juni månad. har ung- Det har blivit vinter igen när Strömslaget åter ordnar en rik-
domar som vanligt använt sig av vår gård för att lira. Och tigt lin gammaldags jul på första advent och inbjuder till
som vanligt har vår förening fått hyra ut lokaler för privata mysiga inslag vid värmande brasor. och med levande ljus.
festligheter. liksom för allmän dans.

För ännu ett vill genomlïin verksamhetsår vill Ströms Hem-

Svanlngen bygdsirening få rikta ett hjärtligt varmt tack till alla som

Arbetena med Svaningen har under I999 tagit fan. Under led- lagt ned tid. kraft och intresse! TACK!
ning av Birger Edelsvärd och Stig Eriksson har restaureringen

flutit bra och byten av plåt under vattenlinjen har till 75% St_v-rrlmt.

Motiv från Storgatan. Fr t- .v_vn.t Ial Afmtekvhttut och nuvummle Ö-ßmt.
Htuet längst till höger inrvmtlr en tid Rum fïlrgltttndrl

..l_ _____._._ __s-_A_._--_. A- _ -- - - -~y._-..
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Styrelse och kommittéer
från och med årsrnölet I6 mars 2000

oRDt=ötzANDe Bvootsusosxotwstrrtt-i ttusvxsxoststmtä BYOMBUD
Vakant Christer Birgersson Astrid Sundquist Bonàlset: Birger l-ldelsvärd

Gunnar Johansson Berit Waldemarsson Bredkälen: Margit Johansson
KASSÖR Jöns-Erik Jönsson Gärdnås: Genmd Blornberg
Vakant Klas Taraldsson VALBI-RH)NlNG Hillsand: Kun Sandberg

Tommy Jonasson Gunnar Eliasson Lövberga: Ebba Bjurström
LEDAMÖTER Kennet Nilsson Renán: .\laj-Lis Zakrisson
Pia Backman L0'l'Tl-IRII-ll<().\l.\lf'I'I'É Risselas: Yls a Sjödin
Lars Edin Vakant REVISGZER Stamsele: .\larta Bergström
Sven Ivar Lindfors Egon Forsberg Strand: Gertrud Sundin
Harriet Olausson PROGRA.\lKOMM|'I'I'f-I Sam Engman Södra Öhn: Inger Svanberg
Sten Sundquist Gunvor Göransson Tullingsas: Helvig Näslund
Gertmd Sundin Hans-Erik Dahlgren SL'PPl.l-L-\.\'I' Vàgdalen: Ulla Johnsson
Rolf Waldemarsson Britt-.\larie Strömberg Hedvig Eriksson Älghallenz Inger Welumstein
RolfSandemo Rolf Waldemarsson Äspnåls: Monica I-lspvall
Ingrid Jonsson Ingrid Jonsson HI-Il)ERSLI-II).-\.\lOT Ohn: Rolf Rubensson

Gunnar Granström Öjam: Gösta Karlsson
sL'PPt.taArmzR st<Rtt-'rt<o.\ttvtt1'rtâ
Anne Dahlgren Sten Sundquist
Nils Gösltl Nilsson Sam lillgliln
Birgitta Blixt Hedvig líriltsson
Anders Andre Arne Rosenberg tadj.|

J../m tvfm-rluml lv/v-2000” .tt/tt .ut-IÄÃI-r /vis-2000

Två tmljänare har gått ur tiden. Deras mångåriga och trofasta arbete har haft .stor betydelse lör
var hembygdsförening.
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Balansrapport
I999-I2-BI

Tlllahar stmtan-nuiqpttuptnt
Kassa. bank. postgito l89533.l4 Kortfristiga skulder 9403911)
Gamlins fond l4.92l.l6 Långfristiga skulder 2.19_|_.m

lntetintsfordringar 2S5(l).(X) Summa skulder állm
Upplupna lönebidrag 8.(Ill.ll) Eget kapital 643.737.78
salonger zo.ooo.oo Anno resultat mm
slßl' ßllm Slllllß Klllital QÃLÄLLJQ
Summa omslttningstillglnßlf Zï Summa skulderoch eget kapital 7S0.76l _30

Inventarier 6481111)
Svaningen 8.(XI).(X)
BM 2 I 8 Baklßtale 40.(lD.(l)
Kiosker 74.3 l4.ll)
Fastigheterna 2:24. 2:32 l605(I).ll)
Nya bakstugan 68.I79.(Il
Bustugan jmlim
Summa anläggningstillgångar llll
Summa tillgångar 750.76!!!

Resultatrapport
l999ß|2-3l

ltlltter Ktmtler
Sttömsboken ' 76.023.(ll Strömsboken. tryckning 8 I 52811)
Övr. Rirslljning 20.920.(ll Vaminkñp S.9S9.m

Lotterier 42.62 I .lll Div. artister 6.(ID.(D
Slöjdmksa 37.744.ll) Tetnaveckor 48. I 3311)

Medlemsavgiiier 2485160 Förbtukn. materiel 326l950
Temaveckor 53.9¶l.lD Fdrbrukn. inventarier 9.995.(l)
Hyresintlkter l(5.31).(D Kontor. tele. reklam 4l.90550
Minnesfond sßto.oo Forsungsprnmtef o.3o3.oo
Gåvor 4.l l3.(ll SJ-arrende 3.953!!!
Kommunala bidrag l8.(lll.lIl Rep. och underhåll. byggnader 2845350
Svaningens bevarande .llllm El och olja 7648711)

Summa rñrelseintlkter 4%.l04.60 Svaningen _l22.¶Bm
Rllnteintlkter 568.42 Sumtna tñtelsekostnader 46430450
Arbetskraftsbidrag Uläm Rlntekostnader 803.00
Stamn 6l2579.02 Löner och lönekostnader Jßlßm

Summa kostnader 602%S50
Årets resultat 252252
Stlmn 61257902
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sTRöMs HEMBYGDsFöR1:NING
som bildades år l906. ären av länets äldsta sammanslutningar lör främjande
av kulturoch hembygdsvård. Föreningen arbetade till en början utan fast For-

ankring till en hembygdsgård. men l932 yttades Ströms sockenskrivarstuga
till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlingsplats. Sedan l957 har
hembygdsgården sin placering på Aspudden vid Strömssundet. dären ansen-
lig samling äldre byggnader sammanlörts.

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och besöks flitigt av
såväl turister som ortsbor.

En levande lörening är beroende av en stark medlemskår. som på olika sätt
stödjer hembygdstanken. Kanske samlar man fotografieroch löremål från en
gången tid: kanske dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera
händelseri dagenssamhälle. Bådedessa aktiviteter ingåri hembygdslöreningens
arbete och dess målsättning att hjälpa strömsboma att lörstå nuet genom att
ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom medlemskap din hemb_vgd.s1?irem'ng.'

STRÖMS HEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagarellerdå
någon vän eller anlörvant gått bon. Fondens avkastning går till vård av
hembygdslöreningens byggnader. Kontakta oss lör upplysningarom Ströms
Hembygdsförening och Ströms l-lembygdsirenings Hembygdsfond!Qn  lW

8333$Strñmmnd
Telefon 0670-6! IZ 32. Postglm 2 43 30-3

ll] rulrns Olhct ÄB. Stockholm Iílll
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”andafllt från sekelskiftet”

Marie Hemmingsson ställer ut från
Klockeregàrdens samlingar 6 Hembygdsgården

den 29 lunl 1985Iírf
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