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Förord

Ärade läsare av Strömsboken! Den 34:e utgåvan nns till betraktande och skildrar skeenden åren 196 I - I 962 i Ströms och Alanäs
socknar. Mer än någonsin är årets publikation fullmatad med historik och bilder. Förhoppningsvis väcker Strömsboken minnen
och ger Er läsare god inblick i den tidens samhällsliv.

Succén med Jamtlikvällama fortsätter på Hembygdsgården. Storpublik strömmar till när artister som Towa Carson, Zarah
Leander, Owe Thömqvist, Lasse Lönndahl, Charlie Norrnan, Siv Malmkvist, Lill-Babs, Thore Skogman, m.. intar scenen.

En 62-årig epok går i graven, när Strömsunds municipalsamhälle upphör vid 1962 års utgång.

Byggnationema fortsätter i centralorten, bl.a. på tingvallaområdet. EFS, Filadela och Jehovas Vittnen inviger sina bönehus.
Vattenfrågan i Lövberga och Harbäcken får sin lösning. Markarbeten påbörjas med den nya idrottsplatsen i Strömsund.

Tjällossning och intensivt regrrande begränsar framkomligheten på många vägar. Högkonjunktur råder hos glasmästaren med
alla stenskottsreparationer.

Skolväsendet i kommunen fortsätter att expandera. Gymnasiet är under uppbyggnad, och den första kullen elever välkomnas till
upprop. Byskoloma i Svaningen, Ulriksfors och Lövberga står nyrenoverade.

Turismen fortsätter att utvecklas i våra bygder, och näringslivet får del av den positiva trenden. En turistkonferens äger mm i
Strömsund med deltagare från länets samtliga kommuner.

Celebert besök får kommunen, när statsminister Tage Erlander med makan Aina gör en rundtur sträckan Lövberga-Alanäs-
Ringvattnet-Högbynäs-Bågede-Svaningen-Hillsand-Strömsund. Besöket avslutas på Hembygdsgården inför en talrik åhörar-
skara.

På idrottsfronten kan nämnas Svaningespelen på skidor och skridskolandskamp för damer mot Norge. lsracing lockar stor-
publik till Strömsvallen, och Vattudalsspelen arrangeras traditionsenligt under midsommarhelgen. Befolkningen i Siljeåsen och
Havsnäs ställer helhjärtat upp för sina fotbollslag och Faxebygden fortsätter att imponera i sin serie.

Fältjägama förlägger Regementets Dag till Strömsund. Doften av änsoppa och krutrök lägger sig över samhället. Firandet
avslutas på Hembygdsgården med tal samt intervjuer angående soldatlivet förr och nu.

Övrigt att nämnas: Historisk konstpremiär i Strömsund, poststationen i Strand läggs ner, nya vägar till Trångåsen och Sponsjönäs,
tragisk dninkningsolycka i Fånsjön, slalombacken i Vallberget får elljus och bogserbåten Ströms Vattudal tas ur bruk eñer 90 års
tjänst, samt 50-årsjubileum för Frälsningsarmén, ABF och jämvägens ankomst till Strömsund.

Slutligen ett stort Tack till vår ärade läsekrets för att Ni troget köper Strömsboken och stöder Hembygdsföreningens verksamhet.

Ronald Ragnvaldsson
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lft' över Hillsand

Folkmängdsuppgier l96l

Folkmängd: I Ström vid 1960 års början: 6.707 personer. därav Folkmängd: lA|anäs vid 1960 års början: I .540 personer. därav

3.506 män och 3.20! kvinnor. Födda: 83, därav 47 gossar och 834 män och 706 kvinnor. Födda: l2, därav 9 gossar och 3

36 ickor. Inyttade: 407, därav 205 män och 202 kvinnor. ickor. lnyttade: 48, därav 3l män och l7 kvinnor. Utyttade:

Utyttade: 398, därav 200 män och I98 kvinnor. Döda: 56. därav 88, därav 42 män och 46 kvinnor. Döda: I 5. därav 4 män och I l

30 män och 26 kvinnor. Ingångna äktenskap: 34. Folkmängden kvinnor. lngångna äktenskap: 5. Folkmängd vid årets slut

vid årets slut 6.743, därav 3.528 män och 3.2 I 5 kvinnor. Ök- l.497, därav 828 män och 669 kvinnor. Minskning 43 personer.

ning 36 personer. Församlingens äldsta invånare: Änkefni Katarina Margareta

Församlingens äldsta invånare: änkefru Johanna Soa Fors, f. Sjödin, f. Andersdotter. ålderdomshemmet i Havsnäs. född 26

Lind, Näset. fódd den I9 september I867. november I867

Vigde 2/ I l96l Födelsedagar

Tandläkare Håkan Gustafsson, Hammerdal, och receptarie 80 år fyller den 9 ds änkefru Olivia Olofsson. f. Olofsdotter,
Margareta Ano. Strömsund, dotter till f. linjemästaren Olof Havsnäs. Hon är Född i Havsnäs. och har där varit i tjänst som

Ano och hans maka , f. Grahn. Östersund. Vigseln förrätta- bondpiga, och arbetat i hem och läbod till dess hon ingick
des på nyårsdagen i Frösö kyrka av kyrkoherde T. Åström. äktenskap för nära femtio år sedan.

Strömsund seminalist efter bra spel i Bräcke STROMSUNDS-
Strömsund gav aldrig Bräcke någon chans att avancera till -

DM-spelets semifinal. när man i "kvarten" på nyårsdagen spe- __spelen skuflor
lade upp på Bräckerinken. Resultatet blev I-6. Sondagçn den 8 Jama" gm'
287 åskådare hade betan entre. och de fick vänta i 17 minuter S_}““' °°h '“å'P'“'S “d B“dS'“g““~ f_°'S“* sm" k_'~ É_2'°°

på det ßrsta målet, som blev inspelat av Strömsunds Rolf Vêsterbmtens' Ån_germf"?|a"dS och Jfmuands Shdlopare'
Carlsson Bäste man på plan var fömämige Speluppwggaren elit deltager. av vilka följande kan namnas: Ragnar Pers-

Jan-Erik Eriksson. Han gjorde också två av målen, och övriga Son' F°"mg°' Åke Karlsson' Lycksele” Sug, Gunnèrsson'
målskyttari Strömsund varAnders Eriksson. Bengt-Olov An- Lycksele' Maker Rfsberg' .Ham"_ferda!“ K-le" Enksson'
dersson och Peter Wikström. I målet plockade Leo Adolfsson Amedshem' Åke Nnsson' Omskmdswk' Ola Fransson'

Strömsundllt k d ta. '
a som un e S Sammanlagtl32 deltagare.

Prisutdelning i Pelarsalen. Strömsgården kl. l6.00

:°'°'°|'::ñ"S'föm“':,“':k H d. .k_ 3.k DANsiPe|ma|en k|.2o.oo-24.00
arav armästare o e opsta ius in ópt tomten nr 1 v. lsH0CKEY:sn_ömsund_Bispgården k|_l7'00

Järven. för den nya telestationen i samband med automatiser- IFK STRÖMSUND
ingen av området.
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Dödsfall 5/ l l96l Plogbil i diket
Fru Lisa Näsström. f. Larsdotter. Ringvattnet. har avlidit, 75 år Ett äventyr råkade en plogbil på torsdagen ut för på Gäddede-
gammal. Hon var född i Svaningen. men flyttade i samband vägen strax bortom hastighetsbegränsningen i Strömsund.
med giftermål med Zakarias Näsström till Ringvattnet. Bakplogen hade skriivats ned för kraftigt och skar ner i väg-

kanten. med påföljd att bilen snodde helt om på vägen och
blev stående åt motsatt håll.Berusad i Strömsund finkade sig själv

En berusad finsk skogsarbetare gick på onsdagskvällen upp i

kommunalhuset i Strömsund. Han lade sig där på en soffa i Tradition i Ahmäs m,.sam|ing
P°|iSk0m°fef$ han- för 3" 5°Va fusel eV S58- -leufhavande är det att sparbössor delas ut på trettondagen till de försam-
P°Ü5m*m hittade henem däf På ïefsdagsmefgmïe- Oeh m' lingsbor. som vill spara under året för hednamissionens räk-
nen var då så pass återställd, att han redde sig utan både ning pjojårets 45 bössor gav 6j()kr_
polisen och polislokalema.

Hundari Ström jagar rådjuren Också en Veteran
Strömsund är lyckligt lottat med en relativt stor rådjursstam i Vemef Hammafär ïfeïs sm Ung'
sina omgivningar. Hur det går med den i fortsättningen är dock dem en Verk' lg ÛP'Veïefa“
ovisst. då rådjuren jagas hårt av herrelösa hundar. hemma Ü Strömsund- | f)f_måf har

han kånkat på tjocka OP-bun-
tar. för att prenumeiantema skall

Dash" _ _ ' _ b' ' i6o.ooo
F. skogsarb. Arvid Jonsson. ålderdomshemmet, Tullingsås. sin Det hr ' mm la

. . .. tidningar det. Nu har han emel-avled den 2 ds 89 år gammal. Han var född i Alanaset. l sam- I nu be I å _ ,. . ._

band med sitt giñennål med Gertrud Joelson från Norråker ich' å :uå ag I ïgsläz '
ynade hamiii Risseiåwch 1945 :made makamanii sonen P, Y 'Sa °“°" _ PP °
Ragnari Näsviken han för sista gången tidnings-

' packen i sin väska. .

I Verner Hammar

Fin skridskotid av Flata-ungdom
Vid en resultattävling i skridsko på Tingvalla på lördagen.
överraskade I4-årige Göte Mårtensson. Strömsund. med att
åka 500 meter på 52.8 sekunder. Tvåa i pojkar A blev Ruben
Mattsson med 55.2. Övriga resultat: Pojkar B. 500 m: l ) Roland
Allbcrg. 63.3; 2) Christer Bergman. 64.1 ; 3) Conny Bergström.
66.0. Pojkar C. 400 m: I) Staffan Lindgren. 50.8; 2) Hugo
Kristoffersson. 51.9; 3) Sture Forsberg. 54.2. FlickorA. 500 m:
Ingrid Sundberg. 63.8. Flickor B. 400 m: l ) Kerstin Sundberg.
53.0: 2) Bodil Nordgren. 53.6: 3) Margareta Pedersen. 58.8.

Skridsko-DM på Fyrvalla
Elsa Einarsson ser glädjande nog starkare ut än förr. och vann
mästerskapets fyra damdistanser.
Resultat
Bo Ollander blev trea både på 500 och 1.500 m. 500 m damer: l )

Elsa Einarsson. 3) Maud Waldemarsson. 5) Gunhild Eriksson.
1.500 m damer: I ) Elsa Einarsson. 3) Gunhild Eriksson. l.000 m

Arvid Jenssen med dfmem Ragnhd Waubefg damer: I ) Elsa Einarsson. 4) Gunhild Eriksson. 5) Guj Brors-
dotter. 3.000 m damer: l ) Elsa Einarsson, 4) Gunhild Eriksson.

Specialslalomtävling i Strömsund
onsdag l I jan. kl. 19 i slalombacken.

Strömsunds Luth. missions- och ungdomsförening

Deltagare från hela svenska eliten. Från ÖFS: hade lindar. trenonhelgen Sni 5:/ie årsmote' och. fia W." I YISS
. mån histonskt. Det gamla missionshuset. som tjänstgjort i 53Stig Sollander, Bengt Blank och Allan Hall- . . _, _berg mn. åkare från Åre och Solleñeå år. har under året rivits. och ett nytt ar under uppförande. Det

' byggs i egen regi. under byggmästare Folke Strömbergs led-
ning och är kostnadsberäknat till omkring 300.000 kr. Fören-

Reservbetonat Strömsund skakades av Ulriksfors ingen har i kontanta medel insamlat I 8.289 kr. varav 5.224 kr
Strömsund hade trots hemmaplan oväntat besvärligt mot sänts till olika missionsändamål. Styrelsen består av: Bygg-
Ulriksfors. som ledde matchen i två perioder. Det var först i mästare Folke Strömberg. kommunalkassör Natanael Svens-
sista perioden som Strömsund kunde avgöra matchen till sin son. byggnadssnickare Georg Örjebo, lägenhetsäg. Anders
fördel med siffroma 5-3 Tåqvist och lärarinnan Märta Jonsson.
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FN* Födelsedagar

Vår dotter/xnna_Carin 80 år fyller den l4 ds fni Emma Löf. f. Eriksson. ålderdoms-

M __B .tt h C IM , hemmet. Tullingsås. Fru Löfär föddiLänglingeniHammerdal.

al n Oc ar yren och gifte sig 1904 med Olof Löf från Brandberget. Makama
f. Danielsson _ . .

' ° . 92 . 'Strömsunds BB den Man' I 96' Sšgêdštfrliätdtållluïagdalen men kom I 6ti|l Stamsele dar de

Imponerande spurt av Melkeri Strömsund 50 ål' f)'llei' den l3 dS fm Bfil en -7- --~
Vid de återupptagna Strömsundsspelen på skidor. som av- Wiklund- f- l-ÖfVenbefg. Ström-

gjordes på söndagen i ett vintertöre utan vallningsbekymmer. SUnd- l93l gifïe li0n Sig med

visade Melker Risberg. Hammerdal. att gammal är äldst. Med Wefnef Wiklund- FFU Wiklund

en energisk spurt i l5-kilometersloppet gick han i mål som är Utbildad l1elTffiSÖf 0el1 l934
segrare på tiden 50.48. Ola Fransson. Strömsund. kom på en ll)'liade hd" lill Kfångede- där

fm femteplats med tiden 52.5 l. l klassen yngre oldboys l5 km hd" ÖPP“ad° egen llefffflsei'
blev Börje Löving femma. Bengt Zakrisson tävlade i klassen ing- l938 ilYllad° hd" emellel'
pojkar l3-l4 år. 2.5 km. och tog sig in på en sjundeplats. C :a lid lillbk lill SlfÖn1SUnd den

200 personer hade trotsat det litet griniga vädret som rådde fdsaïïe däf lndin Samma Yfke

vid startplatsen. som var densamma som använts vid tidigare lill l946- l"l0n hal Vafil myckel

Strömsundsspel. C za l 25 anmälda startade i de åtta olika klas- VefkSafn in0n1 5lfÖinS ldllakåf-
Se;-na_ bl.a. som dess sekreterare. Nu i

hjälper hon maken med driften i

B mvnin ar i i/i i%i “V delas g°'“°“Sa'“'“a skhall H de "eeg 8 _ .. _ .

l Alanäs kyrka jordtästes på söndagen änkefru Eulalia Olofs- ' Stmmsund' Bm" W'/mind

son. f. Hallin. Lillviken. Kyrkoherde Bertil Wiklund törrättade

jordfästningen Ett tidsdokument: TV-utbudet år I96l
Även onsdagama blir TV-dagar inom något år eller så. Aktu-
ellt. ett av TV:s populäraste program som bekant. går nu fem

Dödsfall _

__ .. _. ._ . . kvällar i veckan. Någon gång under nästa budgetår kommer
Fru Marta Eijde. Naset. Stromsund. har avlidit 76 år gammal. d TV km H kväll att Öka tm rvecka_ d_V_S_ det blir

Hon var född i Strömsund och dottcrtill skräddamiästare Jens ch l_a E alla H area . dpe I .. d

Roos och dennes maka Märet Mårtensdotter. Näset. Hustrun ny e er Oc a ue a po ge Varje ag U om Son agar'

härstammar från en gammal känd nässläkt, med anor från l 500-

talet. 1904 tog fru Eijde småskollärarinneexamen i Östersund. Dödsfall
och samma år började hon tjänstgöra vid Äspnäs-Alavattnets FN -lnlia Vågbefg. änka eller ångbålSbefälli8Vfe Ulfik Våg-

yttande mindre folkskola. Hon slutade där l9l3 när hon blev berg- 5lTÖn1SUnd» har 8Vlidil- H0n Var född den 3Ûjn- l 395 i

ordinarie vid Näsets småskola i Strömsund. Den tjänsten inne- lläggnäseß Ff°5Wll(°ll- °Cll l<°m lill Slföm då hd" glfle Sig-

hade non ända tills hon avgink med pgngion |945_ Det var Länge bodde makama på Trollön i Vattudalen. men då denna

också i Näset som hon giñe sig med maken, tummare Anders efter vattenregleringen tidvis blev obeboelig. köpte sig fru

Eijde. Fru Eijde vari många år verksam inom Vita bandet. och i Vågbefg en faSligl1eï i SlfÖn1SUnd-

yngre år var hon sekreterare i De ungas förbund.
Kall premiär lör slalom i elljus
IFK Strömsunds slalomsektion invigde på onsdagskvällen den

nya belysningen i slalombacken med en tävling i specialslalom.

Kjell Holmberg från Solleñeå kastade sig genom de trettio por-

tama snabbast av alla. Bäste junior blev den här gången Olle
Rohlén, Åre. medan ende ungdomsklassare som nådde målet

heter Fritz Flodman. Strömsund.

Ishockey div. 4 Norra
Strömsund B-Tullingsås 8-2
Målgörare för Strömsund: Bengt-Åke Eliasson. Bjöm Lundin
och Nils-Olov Sandström 2 var. Gösta Rost och Örjan Hägg-

ström l var. För Tullingsås gjorde Acke Nystedt och Hans-

Erik Grip l mål var. Bästa spelare: Nils-Olov Sandström och

Bjöm Lundin i Strömsund. l Tullingsås Gustav Nilsson.

Lediga platser
VÄXELTELEFONIST

anställes. Sökanden måste vara kunnig i maskin-
skrivning. Växelvana ej erforderlig. Svar till

Bilbolaget Strömsund
Märta Eijde med harnbarnei Märit 1 954
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Vigde
Herr Ulf Englund, Näsåker, och fröken Hjördis Knutsson,
Strömsund.

Födelsedagar
50 år fyller den l4 ds lantbr. Karl
Löfvander, Öhn. Han övertog fa-
dems gård tillsammans med bro-
dem Rune.

Karl Lófvander l

Ur länsstyrelsens handelsregister l4/l l96l
Magdalena Edit Olivia Göransson ämnar i Ströms kommun
idka kioskrörelse under rma Göranssons kiosk med post-
adress Ulriksfors.
Jonas Börje Arvidsson ämnar i Ströms kommun idka bageri-
och konditorirörelse under mia Börjes konditori BörjeArvids-
son med postadress Strömsund.

Ur länsstyrelsens löreningsregister

Strömsunds resoklubb
höll årsmöte på Strömsgården på
lördagskvällen. Styrelsen ck föl-
jande utseende: Erik Nordén, ordf.,
Harald Larsson, v. ordf., Karl Olov
Edlund, sekr. och kassör, K.A. Sö-
derström, v. sekr. Övriga styrelse-
ledamöter: Alvar Jonsson, Nils Våg-
berg och Göran Grindefors.

Erik Nordén

Qrömsund avsågat från toppstriden
På söndagen skrevs det idrottshistoria i Järpen, och anled-
ningen var den, att Järpen för första gången på l3 är kunde
skörda poäng av strömsundama. 5-3 slöt matchen i hemma-
favör. Strömsunds alla mål gjordes av C lyde Thuresson.

Ishockey div. 4 Norra
Tullingsås-Hammerdal 5-3
Tullingsås målskyttar: Örjan Blom, Bemt Norrman, Jan-Erik
Jönsson, Stig Nilsson och Hans Grip. Bästa spelare: Gustaf
Nilsson, Bjöm Eriksson och Reidar Svensson.

Dödsfall
Espnäs ekonomiska Frysfacksförening, vars postadress är FHI Anna-Greta SVCHSSOH. f- 5lldqViSl. Högbynäs. änka Gf-
Ãspnäs, Strömsund, har till ändamål att främja medlemmamas
ekonomiska intressen genom att för gemensam räkning inrätta
en frysfackscentral, tillhandahålla medlemmama frysfack till
billigast möjliga pris och driva dännedjämförlig rörelse.

Elinstallationer
Karl Olov Persson, Havsnäs, har
av kommerskollegiet beviljats elek-
trisk installationsbehörighet.

.

Karl Olov Persson

Dödsfall
F. skogsarb. Lars Göransson, Strand, har avlidit i en ålder av
76 år. Göransson var född i Gärdnäs, där han också växte upp.
Han yttade senare till Torsärden där han gifte sig med Elin
Hagström. Därifrån yttade familjen till Ulriksfors. därGörans-
son arbetade på sulfatfabriken.

ter lantbr. Sven Svensson, har avlidit 83 år gammal.

Lions ck charterbrevet i kyrkan
Lions Club i Strömsund mottog på lördagskvällen sitt charter-
brev vid en högtidlighet i Ströms kyrka. Hugo Holmgren, Li-
ons vice president, talade till de nya lejonen på hela organisa-
tionens vägnar. Han sa bl.a. att Lions Club är en organisation
som bildats just för att hjälpa, där inga andra möjligheter finns
till hjälp, eller där annan hjälp också behöver litet extra hjälp.

Lions Clubs motto är ”Vi hjäl-
per”. Wcepresidenten över-
lämnade sedan charterbrevet
till presidenten för klubben i

Strömsund, landsfiskal Uno
Lange, som tackade och ut-
tryckte en förhopppning, att
klubben i Strömsund måtte
bli aktiv och därigenom kun-
na bistå andra människor i
deras svårigheter. Ströms
musiksällskap och Ströms
kyrkokör presenterade ett
mycket fömämligt musikpro-
gram, som gav ceremonien en 1

stämningsfull och vacker prä-

l länsstyrelsens handelsregister meddelas, att Brödema Matts- gel'
sons Smidesverkstad i Ströms kommun har upphört.

Strömsgárden Strömsund
DANS lördag kl. 21.00

6 glada godwmpiam med WAN oLssoNs Kvium-:Tr

l0

Födelsedagar
85 år fyller den 20 ds f. hushållerskan Kerstin Jönsdotter,
Näsviken, Strömsund.
50 år fyller den 23 ds u Anna Magdalena Mellberg, f. Frank.
Ulriksfors.



Filadela och EFS bygger nya kyrkor lör 500.000 Ishockey div. 4 norra

Ett ödets nyck har gjort att flera frikyrkobyggen pågår samti- Strömsund B-Laxsjö 6-2.

digt i Strömsund. Evangeliska Fosterlandsstielsen och Fila- Målgörare för Strömsund: B.O. Andersson gjorde tre. Ove Hed-

delfla bygger nytt. medan Jehovas Vittnen bygger om en gam- lund. Nils-Olov Sandström och Bengt Olander gjorde ett mål

mal fastighet. Frälsningsannén har nöjt sig med att bygga om vardera.

en lägenhet till lokaler för ungdomsarbetet.

Trâningstävlingar i skridsko

Skl'idSk0-NM Ett 30-tal deltog på torsdagskvällen i träningstävlingar på skrid-

Helgens Norrländska mästerskap arrangerades av Sandviken. sko på Tingvalla i Strömsund. Tio personliga rekord notera-

0Cl1 del blev lävllllgl' På ÖVCUGSKGHÖC g0Ö lS- Tyväff Var des, bl.a. av Bo Ollander. som vann juniorer 500 m med 45.2.

vinden mycket besvärlig, speciellt under söndagstävlingama. Tvåa blev Ivar Eriksson med riden 50_9_ Övriga regulrar;

Elsa hade börjat dagen med att vinna 500 rn överlägset med Pojkar A 500 m; noore Mårtensson 52.7; 2) Ruben Mans-

tiden 50.8 mot tvåans 52,6. På söndagen vann hon både l.000 son 56,7; 3) L. O. Hjeltman 57.1. Pojkar B 500 m: I ) Roland

m och 3.0()0 m på eer förhållandena goda tider. Guj Br0rSd0l- Allberg 6l .8; 2) Conny Bergström 63.4. Pojkar 400 m: I ) Staf-

ter och Gunhild Eriksson hade något blygsammare placeringar. fan Lindgren 49_4; 2) Hugo Kristoffersson 5()_| ; 3) Srure Fors-

Bo Olander blev trea på 500 m för juniorer med tiden 46.0. och berg 5 | ,6_ F/ir-kor ,4 500 m; | ) lngrid Sundberg 59_9; 2) Karin

lll1S 2-35.0 på l-500 H1 fäCl<le lill en femlPl8lS- Einarsson 74.8. Flickor B 400 m: I ) Kerstin Sundberg 51.6; 2)

Födelsedagar 2 l /l 196]

Margareta Sundelin 52.6: 3) Margareta Pedersen 55.0.

75 år fyller den 25 ds fru Paulina Broström. f. Sandqvist. [)5d§fa|| 28/| 196]

HÖSb)'l1ä5- H0" ål' född l D0f°l°a men k°lll l Unga år ll" Rlllg' Fm Britta Johansson. f. Ellingsson. Täxan. har avlidit i en ålder

vattnet. där hon senare gifte sig med lantbr. Magnus Broström. av 33 år_ Hon var född; Bjömbei-gen F_jä||5jö_ och gie sig |9()|

Makama 50559 l Rlllgvallllel ell 20431 ål- Vafellef de kÖPl° ell med lantbr. och skogsarb. Erik Johansson i Bonäset. Fru Jo-

J0ldbl'Uk l dåVal'lld° Ûllbbhögell- hansson födde och fostrade tio bam.

50 år fyller den 25 ds lantbr. Jöns Nilsson, Lidsjöberg. Han är

född i Risede och gifte sig där med Stina Lindvåg.
Elsa och Christina mästarinnor som vanligt
Damemas SM på skridsko som i helgen avgjordes i Västerås

Födelsedllg" blev en upprepning av de senaste årens mästerskap. Elsa

50%' fyller de" 26 ds be5P'5"'"g5"°S_lå"df"“f_la" fxgdfl W'k' Einarsson och Christina Scherling delade på segrama; Elsa

strom, f. Johansson. Stamsele. Fru Wikström ar född l Ram- vann 500 och |_000 m och Christina |_500 och 3000 m_

selevallen och giñe sig l942 med Tore Wikström från Färila. Resujm
Makama bosatte sig då i Stamsele. Hon har förestått bam- 500 m¿ |)E|Sa Einarsson 50_2¿ I3) Mamj Wajdemarssom 54_8¿

b°SPlS“l"ß°“ l läxa” l “l° ål- zl lonnliild Eriksson. 58.5. 23) Guj ßrorsaonor. 58.9.

i

l.500 m: 2) Elsa Einarsson, 2.5 l ,3; l3) Maud Waldemarsson,

3.0()0 m: 4) Elsa Einarsson, 6.5 l .l

3.08,0; 23) Gunhild Eriksson. 3. l 8,0; 25) Guj Brorsdotter, 3.25.7.

l.000 m: l ) Elsa Einarsson, l .53,3; 22) Gunhild Eriksson, 2.09,0;

23) Maud Waldemarsson, 2.l0,5; 24) Guj Brorsdotter, 2.l l,6.

Herrarnas SM på skridsko
gick på Fyrvalla i Östersund. Bosse Ollander åkte 500 m på

nna 44,2 vilket gav honom en tiondeplats.

”Rivstart” av Bräcke räckte ej

Agda Wikström i kretsen av sin familj

Hemmalaget gjorde en s.k. rivstan när man öppnade matchen

mot gästande Strömsund på lördagskvällen. och redan i första

anfallet kunde Egon Åström snitsa in pucken i Flata-kassen.

Men förhoppningama om revansch för nederlaget i Ström-

sund slog slint. Slutresultatet blev 5-7.

Ishockey div. 4 Norra Jämtland
FN-soldater spelade fotbollsmatch l Kongo Strömsund B_Hamme,.da| | 4_|

Sven Forsberg. Renån. var en av dem som ingick i det svenska Laxsj-Ö_Tu||ingSåS | _6

lag. som spelade skjortan av ett italienskt lag i Elisabethville.
lvlarolion slot 4-1. Sl“ll*l>°ll=

Tulllngsås
Strömsund B

John F. Kennedy avlägger i dag eden som Förenta staternas Hammerdal

35:e president. Laxsjö

0000

Otvà-B

__oN

LALMNO

l6 l0
6-9 8

3 5

3-40 l
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ABF:s studiecirklar
Ämne Kursavg. Ledare
Grannari fjärran 10:- Sune Johansson Vigde
Räknestickan 22:- Bjöm Adolfsson Lagerchefen Per-Olof
Engelska 20:- Dagmar Ragnulv Hoof, Strömsund, och
Psykologi 20:- Bengt Berglund affärsbiträdet Lillan lnge-
Praktisk skrivkurs 20:- Bemt Jansson gärd Olofsson. Tullings-
Vem betalar l0:- lvar Jönsson ås. vigdes på söndagen i
Fröken Fräsch 8:- Britta Stjemström Ströms kyrka. Komminis-
Din lön på bygget Jöns Risemark ter Bengt Berglund för-
Vi spisar Jazz 12:- Gunnar Höglund rättade Vigseln.
Mopeden 10:- Ragnvald Löfström

Deltagare utan egen inkomst reducerad kursavgift efter hän-
vändelse till studieledaren telefon 949.

- VÄLKOMMEN!-
Ströms ABF-avdelning

Ulriksfors kunde inget göra åt Waplan
kan man konstatera eñer söndagskvällens hemmamatch mot

5" år fyller de” fet_”~ ff" Gunhild Kaf|5S°"- f- -'°ha"S5°_"~ Ulriksfors som slöt I 1-0. Hur än matchen Strömsund-Y/W
Stromsund. Hon ar född i Sundsvall men kom som bam till gån är nu Seriesegem k|ar_
Hallviken, där hon också växte upp. Efter bl.a. ett år vid Brunns-
viks folkhögskola kom hon tillbaka till Strömsund. där hon
gme sig med än-mannen Sigge Kar|SSon_ Näsviken Fm Kar|S_ Arbetslösheteni Ström har stigit oroväckande l/2 1961

son är sedan år 1939 ledamot av socialnämnden. Kommunal- Det är en °Va"|'g' sm' arbetslöshet ' k°mm""°"' °°h ma" är
nämndsledamot var hon mellan åren 1944-1951, och hon satt Pekymfad över SySS°|_Sä“"i"_g°" fä' de__97 arbetslösffj S°m f'"'
även i fullmäktige under åren 1947-1950. Hon tillhör bama- ar anmalda på arbetsfbnnedhngen 1 S"°m5"_"d° så har års bru'
vårdsnämnden sedan 1954. och 1956-1959 var hon v. ordf. ka' bara °"_Üf'g°m| man vara anmälda] men ' Vinter har arbets'
dän Bostadsnämmen var hon |e¿am0t av |948_| 955_ och mp lösheten stigit oroväckande. För att diskutera den frågan träf-
sta delen av 1957 satt hon som ordförande i nykterhetsnämn- fades på “5da_g°" repr°s°"mm_°' för de berörda arbetsmafk'
den. Hon är också ledamot av kyfkofåaei och kyfkofuiimäk- "“dSPa“°"'a ' 5"Ö'“S““d På '“bJ“dß“ av 5"Ö'“S '<°"“““"~“ge sedan några ån och Ströms sjukstugas direktion har henne Bland deltagarna märktes b|.a. John Nygren från Strömsunds
som ledamot sedan ett tiotal år tillbaka. Dessutom är hon ord- arbetsfönnedhngi-lägmästare H“g° V0" Sydow' f°r5tmäStare
förande i Ströms avd. av kommunalarbetareförbundet nr 563 K-ie" Parde °°h-lägmästare Gunnar Fmsgren' Från k°mmu"e"
Swan |95|_ deltog b|.a. P.M. Jönsson. kommunalnämndsordf.. Jöns

Risemark, ordf. i byggnadsavd. och Erik Thulin, Tullingsås. i
egenskap av redogörare. Att arbetslösheten är hög just i vin-
ter, ansåg diskussionsdeltagama bero på, att Strömsund har
liten byggnadsaktivitet i år. Näsvikssågen har pennitterat ett
tiotal man och uppehåller nu drien med bara två anställda.
Kommunen fick emellertid det bestämda beskedet, att sågen
inte kommer att läggas ner. Regleringsföretaget har också per-
mitterat folk från en del av sina arbeten. Men skogsarbetare är
det ju brist på? Ja. men av de arbetare, som blivit utan arbete i

Strömsund den senaste tiden, är många för gamla att ta skogs-
arbete, särskilt i år, när den myckna snön gjort skogen ovan-
ligt tungarbetad.

x _.

Födelsedagar
Gunhild ocg siïge Kírlåsfm med barnen 80 år fyller den 4 ds lantbr. Jonas Hansson, Södra Öhn. Han är

ar m Oc om" född i Hökvattnet och kom i unga år till Öjam, där han senare
skivbarometemjanuañ 196] gifte sig med Thylia Wikström.

l)O sole mio - Robertino Loreti (Han är bara 13 år)
2) Ramona - The Blue Diamonds V.. I t
3) Seeman - Lolita armee emen
4) 0 S0|e mio E|vis pl-eS|ey 6 volt. 85 kr. Takbryggor, Skidställ.
5) Qube" i |åddan Martin Ljung bilbatterier, ljuddämpare och rör.
6) Apache - The Shadows Fi* B"-TILLBEHÖR
7) Sjöman - Thory Bemhards ' H~ sä" “
8) Han måste gå - Gunnar Wiklund Gärdinsväge" 18
9) Tunna skivor - Siv Malmkvist Tel- '65 s"öms"“d Tel- '65
10) Are you lonesome tonight - Elvis Presley
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Födelsedagar Två nya föreningar i skyttekretsen

75 år fyller den 4 ds fni Sara Linnea Andersson, f. Eriksson, Ströms skyttekrets fick två nya skytteföreningar vid årsmötet,

Lillviken. Hon är född i Lillviken, där hon gifte sig med skogsarb. nybildade Renålaiidet och Lövberga gamla skytteförening,som

Lars Andersson. legat nere era år men som nu fätt nya intresserade medlem-

mar. Efter företaget val fick kretsstyrelsen följande samman-

gon snösvängen “darehmknmnen sättning under l96l : Ordf. Waldemar Wikström, Strömsund; v.

Omkring |0_000 kubikmeter uneenröje snö mn; isnerkenen på ordf. P.O. Lindgren,_Öhn; sekr. Pelle Wänberg, Strömsund; v.

Tingvalla torde vara det mest påtagliga beviset för det enastå- Sfkl- Pelle P°fS5°"- ^SP“ä5l kassör Rllde Melander- Tlllllßsås-

ende frivilliga arbete. som nedlagts inför veckoslutets stora Owlga ledmölefï UNO FOYSÜCTS- Rellåladel °°h Sïllfe

idrottsevenemang i norra Jämtland, skridskolandskampen i Eleslam- Lövbefga-

Strömsund. Skridskosektionens pappa i Strömsund, Evert

Hjeltman, omtalar, att man utöver landskampen har fått fram Födebenngnr

ell- lll Pllbllk5yllP“lll“~ l°el“lllde Pl'°glalll- l Pause" lllellflll 500 91 år fyller den 8 ds f. skogsarb. Per Erik Persson, ålderdoms-

°ell l-500 lllelel På lölllagell blll del 500 lllelel lölllllllelel- l hemmet Tullingsås. Han är äldst bland elva syskon och är

den tävlingen deltar Strömsunds egen fönnåga Bosse Ollander men i Ka|vnögen_ Sn0nSjönäS_ Skogsarbete har vant nens

Sallllllela Ca5l°l'°ål“lle~bl-a- SM'll'eall llelke lledllllld- Söllda' huvudsakliga sysselsättning, och vid 80 års ålder högg han

gells llö-lllpllllkl Vld Slllall av lalldslmlllpell lllllPauspmglammel fortfarande timmer i skogen. En verklig kämkarl således. Un-

med Svellslea llläslallllllall l lwllslålelllllg- Bflml Efllessell från der åren 1945-1957 bodde han i Storöbodama tillsammans
Umeå, och Strömsunds egen isprinsessa Ulla Nedergård-Jons- men ne bröden

son. Då landskampen även kommer att utgöra uttagnings-

tävlingar för VM-laget, kommer bl.a. australienskan Jeannette

Niel, som tävlar för Mälarhöjden, att deltaga, och naturligtvis
r.'

__,.,-,.'
e".

Strömsunds eget alldeles speciella dragplåster i skridsko-

sammanhang, Elsa Einarsson, sexfaldig svensk mästarinna i

respektive 500 och l .000 meter, olympiadeltagare m.m.

Högtidlighetema kring Strömsunds premiärlandskamp böijar

redan på fredagen med invigningstal av major Berg von Linde,

idrottspredikan, körsång, fackeltåg m.m.

Födelsedagar 3/2 l96l
80 år fyller den 5 ds lantbr. Erik Larsson, Järvsand. Han är

född i Hallviken och kom eer uppväxttiden till Strömsund

som maskinist på en båt. som trafikerade Ströms vattudal. l9l6 Pf"'E"lk Pefsso" Waföl' sluga" i sf0"Öb0d0""“

kom han till Högbynäs som maskinist på en större båt, passage-

rar- och bogserbåten Viking. Där stannade han till någon gång Allslllß llll' 9lllll'll-llllll_3 l Smllll fllellel' el llll
nå |920_¿e|e¿_ nå nen Startade en bnssnnje menen Högbynäs Strömsund med omnejd torde denna vinter höra till Jämtlands

och Strömsund. Det var f.ö. den första linje. som kom till på "edelböldsflkasle °ll'll'åd°ll- °ell Vâgllläslale Bellll ~l°llllllS5°ll

den sträckan. Samtidigt var han också fjärdingsman i några år. Segel' Slå lllllflg ha Vall' med °lll llåglll llknallde lllldel Sllla ll°
Han ynade emenenid så småningom nn jän,Sand_ där han åri distnktet. Wntervägunderhållet räknar vi non_nalt mellan l

köpte en fastighet Där var han både nestombnn een november och till mitten av apnl, och anslaget till detta belö-

Växe|S¿anon5_f~e|.eS¿ånda,e_ är sig till l45.0()0 Redäi :en li5 december hade viofdörbrulciit

so är fynef den s ds iambf. Erik Eriksson, Havsnäs. Jamie mdl;'fn°::lnf:da:: Éšäjup"p:'cif|fa'§ä;S':1::f:l°°D';. Siggi;

makan flyttade han 1957 från smrs-lö kapell ti" Havsnäs' problemet man har är dock inte snön ufan de bilar, som ställts

upp utmed vägkantema. En enda sådan parkerad och väl låst

Rllllle bil kan kosta vägmanskapet en extra timme, och dänned blir ju
Vål'd0lICl'GUlllll3 h I dt ' d fd tm kt

GUnl1Cl OCll Haffy F0fSbCl'g e a e uppglor a | sprogramme nye

f. Blomberg
Strömsunds BB den 2/2 l96l Snell" lelleleslllllgsmlelllllg

i Strömsund startade på torsdagskvällen med sin första före-

strnmsunn S' wa hn i ramnnne n ömse läsning för året. Det var Hilding Mickelsson, Glösbo, Rengsjö,
(lg P llpg . .

Waplan visade sannerligen inte något spel värdiga serieledare Sem leg 40'lelel ållelele med på ell Vårplemened l melkeme'

i sin match mot Strömsund. Slutsiffroma 4-3 till Strömsunds lelgelldel eell Slfenvlla blldel som _VlS_edes* alla eglle leg'
favöl. får anses vara I-um ränviS_ | ann” penonen “og Üyde ningar, tinade verkligen upp åhörama i vinterkylan. När han

Thuresson in Strömsunds ledningsmål vid rena kalabaliken seden lmllelede fåglar* behövdes det eele ell lllell puffev fall'

framför Waplans målkasse. Thuresson passade också till an- lesln* ler en åhörama skulle bellllne Slg “le l Våmlelkel'

dra målet, som gjordes av RolfCarlsson. Han gjorde också ett

mål i tredje perioden. och Anders Eriksson gjorde Strömsunds Dödsfall

fjärde mål. Leo Adolfsson i målet gjorde era fömämliga På torsdagen avled f. lantbr. Jöns Mikael Eriksson, Öhn, efter

räddningar. en tids sjukdom, i en ålder av 74 år.
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Svenska iekor utklassade de norska på Tingvallas is Födelsedagar 8/2 l96l
Svensk damskridskosport är förkrossande stark, åtminstone 75 år fyller den 10 ds f. lantbr. Ante Wilhelmsson. Muråsen.
om man jämför med den norska. Därom gavs det i helgen ett Han är född i Älghallen.
tydligt bevis på Tingvallas isbana i Strömsund, där samhällets
kamratförening på ett förträffligt sätt stod som värd för dam- Ljugråg iMani; kyrka
landskampen Sverige-Norge. Allt klalïade perfekt, och det var 1 Samband med högmässan i Alarrag kyrka i söndags var en
Väl någï S0m man gäm lldfågde Pübllke med- En SVeSl< mycket vackert och uppskattat ljuståg anordnat. Under det att
Seger i Ulkl8SSiI'IgSSli| (149-5 P0äß m0! NOFBCS 70.5). C11 sista psalmen vid högmässan sjöngs, tågade flickor från Lid-
SVCHSKI fCk0fd På |ÖfdgSl<Väl|e (1500 ml 0Ch lfe SVCHSKS sjöbergs skola fram till altaret bärande otända ljus i händema.
fel<0fd På Söndagen (|0Û0 H1- 3009 m Sam! mïlïl- Safta BV Med ett av altarljusen tände kyrkoherde Wiklund ickomas
Christina Scherling. På lördagen var de yttre förhållandena ljus och lagra därvid en bibelord för varje ljus,
inte idealiska, I7 köldgrader är i mesta laget vid en skridsko-
tävling. Elsa Einarsson vann 500 metersloppet lätt på tiden Ungnornsnnn
49,8 som är svenskt årsbästa. På 1500 meter delade Elsa andra- | Ströms fnrsamnngsnem nade en 30_n,| ungdomar sannnrs på
Platsen med mgef Eflkssdn På ïlde" 2-45-5- Sdndagefls ïäv' onsdagskvällen till en afton med ett rikt och intresseväckande
lingar gick under mycket goda väderbetingelser. Isen var fin- progranr KVä||enS hnmonv var "Kyrkan och ungdomen--_ och
n- dell hem" lsmakafe l Stfdmslmd med Valter Hedllmd l 5Peï' komminister Bengt Berglund inledde med att tala om kyrkans
Se" har Eld" en 80" Jdbb- vid mmkeen eef lämgdma ansvar för ungdomen. Kyrkoherde Folke Engström gav en
talade dfganlsaïldnskdmmmeds dfdfdfade -ldlm Åndemm- intressant tillbakablick på förhållandet ungdomen contra kyr-
kommunalfullmäktiges ordförande Edvard Bergdahl, IFK kan nnder 30_rn|er_ Däreer gude en programpunkt med a||-
Strömsunds Ordförande Björn Hiolinz- norska Skfidßk- sång, viiken ieddes ev fröken arma sijemsiröm, uiriiesfers.
förbundets representant Håkon Pedersen samt vice ordföran-
den i svenska skridskoförbundet Albrecht Berg von Linde. Dödsfall

Ana umyckte de glädje och tacksamhet över dessa två na Fru Karin Svensson, änka eer lantbr. Per Svensson, Tul-
lävlingsdagar i Strömsund' lingsås, har avlidit 89 år gammal.

Viltvårdare i Ulriksfors hjälper rådjur med foder
Ett efterföljansvärt initiativ har tagits av Jan-Erik Eriksson och
Ragnar Ottoson i Ulriksfors. De upptäckte en rådjursock på
fem djur i markema, byggde ett foderbord och kunde omgå-
ende märka ett positivt resultat av sitt arbete. Sådant stimule-
rar naturligtvis intresset, och de ämnar bygga ytterligare ett
antal foderbord i skogen.
- Vi hoppas att fler skall ta efter vårt exempel. för det nns
faktiskt en del rådjursstammar här omkring. Faran med foder-
borden är dock att de kan bli idealiska "slaktplatser" för rov-
djur och kringströvande hundar. l Ulriksfors är man dock för-
skonade från problemet med drivhundar men har i stället en
stor rävstam att hålla i schack. Effektiva rävfällor håller man
just nu på att bygga, och det är eer en modell som Ragnar
Ottoson tagit med sig från Gäddede.

Ever! weígmannfurrârïfsos och - De är ganska vanliga i Jämtland i övrigt, men i traktema
mm re a ær e un kring Strömsund är de en nyhet. Fördelen med denna rävfälla

är att den inte förorsakar djuret något lidande, som fallet måste
KINPP Wldmfmf U||'ikSf0l'S vara när det gäller saxar.
Ulriksfors tog båda pinnama i matchen mot Bispgården, men
segem blev knapp och stannade vid 4-3 (I-0, l-2, 2-I). Kons¿|jbes|nr nösre ”jn|nfrnnssr§rnning”
Hemmalaget hade sina främsta spelare i kvintetten Persson, |(nmmnna|a gymnasier får rnränas från och med nästa |äsår_

med mmame SeVed- SVe“~ Åke- Helge deh Rlme- Målgö' Det blir fråga om försöksverksamhet, och skolöverstyrelsen
mfeï Pem lfefssdn 2- Ame Må"5S°“ dell Sie" Tlldfessdn en får beträffande dessa gymnasier tillämpa de undantagsfomier
var. Jöns-Enk Jönsson, Strömsund, skipade rättvisa. som urarberars för gymnasier i glesbygd.

Meddelandet om fredagskonseljens bifall skapade något av
rsnnnkny Din nr srnmärrning julañonsstämning. I Strömsund hissades skolans agga i topp
SM" Nordsvenska C med anledning av bemärkelsedagen. Eñer sex års arbete har
wnnran ro 8 r r 70_22 r7 man äntligen nått målet.

Strömsund l0 8 0 2 64-34 l6
Bräcke l0 5 2 3 56-47 12 Dödsfall
Järpen l0 3 l 6 40-66 7 Lantbr. Mårten Funseth, Västerkälen, har avlidit i en ålder av
Ulriksfors l0 3 0 7 3l-69 6 81 år. Under 38 år skötte han bygdens hästar, när de var på
Bispgården l0 0 2 8 24-47 2 sommarbete.
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Tullingsås besegrade Nälden l3/2 l96l Dödsfall
I en snabb och fartfylld tillställning. inför cirka IOO åskådare. Fru Ingeborg Jonsson. född Nordfors. Strömsund. har avlidit
gjorde de sin bästa match för säsongen. när laget i går kval- 77 år gammal. Hon var född i Vänge i Uppland men kom i

spelade mot Nälden. Det blev seger med 4-I för Tullingsås. mycket unga år. tillsammans med sina föräldrar. folkskollära-
Hemmalaget hade sina främsta spelare i målvakten Grim Pers- ren och kantom Mattias Nordfors med maka. till Ström. Fru

son och backen Gustav Nilsson. Acke Nystedt överraskade Jonsson avlade sedermera folkskollärañnneexamen i Uppsala

stort. Lagets mål tillverkades av Reidar Svensson 2. Stig Nils- |903 och kom samma år till Strömsunds folkskola. Där tjänst-
son och Staffan Nordström ett var. gjorde hon till l9l l. varefter hon tillsammans med sin make.

min 1 hovfotograf J.E. Jonsson. flyttade till Östersund. där maken

' ' * Å öppnade fotoateljé. l927 flyttade de sin verksamhet till Sunds-
vall. och år I944 återkom fru Jonsson till Strömsund. där hon

några år drev fotoyrket. Under några år ägnade sig fru Jons-

son också bl.a. åt att ge musiklektioner.

Vigde
Herr Torsten Näslund. Lillsved. och Lena Lantz. Strömsund.
Vigsel i Östersunds prästgård av komminister Carl Sjöman.

Chaufför Olof Gustaf Larsson och Ingrid Kajsa Mårtensson.
båda från Strömsund. Vigseln förrättades i prästgården. Ström-
sund. av kyrkoherde Folke Engström.

Strömsund sänkte Boston i ettrig seminalmatch
Det tycks vara omöjligt för Boston att ta sig till DM-finalen i

Tullingsås ishockeylag ishockey. Stadspojkama stoppades i gårdagens semifinal på

Första raden fr.v. Harald Fransson, Björn Eriksson, Grim Fyrvalla av Strömsund. som efter en synnerligen ettrig och
Persson, Stig Nilsson, Karl-Gustav Nilsson och Hans Grip rivande match stod som segrare med 3-2. Hela Strömsunds-
Andra raden fr.v. Kent Thulin, Reidar Svensson, Charlie laget gjorde en gedigen insats. B-kedjan - Wikström, Thor.
Jönsson, Acke Nvstedt, Roland Fransson och Örjan Blom Strömberg - överraskade dock stort. och stod inte efter gos-
Längst bakfrzv. John Johansson och Stig-Runo Zakrisson sama i A-linan. Hans-Erik Strömberg debuterade i A-laget

och visade sig vara snabb och påpasslig. Det var också han.

som sänkte Boston med att göra mål vid ställningen 2-I. C lyde
Leg' lakan" Arne Espmark' Strömsund' Ska" 25 f°bma"_20 Thuresson och Peter Wikström hade gjort de två tidigare må-
mars uppehålla provinsialläkartjänsten i Strömsunds distrikt. |en_

Födelsedagar
90 år fyller den l6 ds fru Anna Lisa Persson. f. Karlsson.
Siljeåsen, änka eñer ottningsfönnan Johan Mattias Persson.

80 år fyller den I6 ds 'u Kristina Blomberg. f. Wik. ålderdoms-

hemmet Tullingsås. Hon är född i Alavattnet och flyttade i

samband med giftennålet med Nils Blomberg till dennes jord-
bruk i Gärdnäs.

50 år fyller den I6 ds fru Elsa Wikander, f. Modin, Furunäset.
Äspnäs. Hon är född i Äspnäs och gie sig där med bygg-
nadssnickare Anders Wikander.

Dödsfall
F. köpmannen Anton Grahnström, Strömsund, har avlidit i sitt
93:e levnadsår. Han var bördig från Umeå landsförsamling och

började tidigt sin bana som köpman. För omkring S0 år sedan

kom han till Strömsund, där han först öppnade en manufaktur-
affär och sedan även en skoaffär. l norra Jämtland och Väster-
botten startade han sedan fllialaffärer och drev tidvis ett tiotal
affärsföretag och därtill ambulerande affärsverksamhet på de

fön så vanliga marknadema.

Lantbr. Zakris Göransson. Öhn, har avlidit. Han var född l882
på den gård i Öhn, som han vid 28 års ålder övertog. och vars -

skötsel han sedan ägnat sig åt. Hans-Erik Strömberg
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Smocka i Ulriksfors blev fängelsestraff Födelsedagar
En kraftig örl taxerade häradsrätten i Strömsund. vid tings- 75 år fyller den 22 ds fm Märta Nyman. f. Eriksdotter. Högbynäs.

förhandlingama på onsdagen. till en månads fängelse. Det var Hon är född i Sjulsåsen och är änka efter lantbr. Erik Nyman.
en före detta intem vid fångvårdsanstalten i Ulriksfors. som Gärdviken.
stod åtalad för att han förgripit sig på en överkonstapel vid 75 år fyller den 22 ds fm Elisabet Olofsson. f. Engström.
fångvården genom att vid ett tillfälle ha tilldelat honom ett Bredkälen. Hon är född i Tullingsås och gifte sig l9l3 med
kraftigt slag i ansiktet. så att näsblod uppstod. Händelsen Bror Olofsson. Tullingsås. Året efter flyttade makama till
hade skett. då den åtalade skulle förflyttas till Hämösand. Över- Bredkälen. där de övertog ett hemman. som makens fader ägde.

konstapeln hade uppmanat intemen att skynda på med att
göra sig i ordning för avresan. och då hade sinnet runnit på Ny ordmrandeikyrkliga kvinnomrbundet

få"_ge"° Vamd 5m°°ka_" utdelat* De" åtalade hade "d'ga'e Föreningen i Strömsund höll på söndagen årsmöte under ord-
vant slraflïfld R” åna,°|'l(a bron' förandeskap av fru Sigrid Berg, Västerås. Av årsredogörelsen
An S_k-lut? alg på l°Vl'g ud °°h på 5"' agandes mark ka" Också framgick. att man har 157 medlemmar. Under året har tradi-
ha sina nsker fick en hemmansägare från Bredkälen erfara. onsengt anordnas De gamlas dag och advemska-e_ B¿_

Ha" had? Sklum en älg på °_gfi" mark' menflå hemmamäga' drag och gåvor har sänts till stiñsinsamlingen. lutherhjälpen
rens fastighet var medtagen I Jaktvårdsomradet. stod han åta- och SJ-Ömännens J-u|_ I Stymsen nyvames ti" 0r¿t~¿rande fru
lad för förseelse mot Jaktvårdsområdets stadgar. Domen löd Ester Engström efter fm Märta LövSund_ Övriga s[y,.e|se_

på 5X2 kr' böter' ledamöter: Ingrid Benthe-Berglund. Vera Sandhill. Signe Lind-
qvist. Anna Wik, Ebba Larsson.

Födelsedagar 18/2 l96|
80 år fyller den 2l ds lantbr. Per Jansson. Lillviken. Han är Kvinnomasimemaoneua böndag
född i Lillviken och övertog så småningom fadems gård till- höns på fredagen i församnngshemmet i Su.ömsund_ med go¿

sammans med bröderna Ha"s'O|°V och Erik' tillslutning från de olika kristna samfunden. Fru Ester Eng-
ström inledde. vareñer Frälsningsannéns strängmusikkår sjöng

3,,-ns|¿idsko|a börjar; S"-öm ett par sånger. Däreer följde växelläsning av bibeltexter och

strid- och frilunsfrämjanders barrrskidskola hade sin premiär- Selneåns av fn! kanten Sk<>°w~ textläsnins Oeh bön av fröken
lektion i Strömsund på onsdagsfönniddagen.Anon bam i åld- Mfmlka l°ha"5S°" Ûmfamal av Sånger Ulfófda av Ungdoms'
rama fyra och en halvt nu sju år hade anmäl: sig nu lekno- Sekreterare Li||v^||hage eeh en enmninninrieknr-
nema. som ck sin upptakt i strålande vårsol och härligt skid-
före. Den yngste eleven var Stefan Nilsson. som blott 4 '/2 år Dödsfall
gammal. redan visade sig vara medveten om att balansen hål- F. lantbr. Per Olofsson. Berget. Strömsund. har efter en lång
ler man flm i UIföI'Sb8Cl<6I1-Om man böjer llle På knäna- tids sjukdom. avlidit i sitt 87:e levnadsår. Han var född på den

gamla släktgård. som han övertog efter sin far och brukade.
tills han l945 överlämnade den till sonen Olof. och där har han

. bott i hela sin liv.

l Vita Bandet
i Strömsund har haft årsmöte. De ordinarie styrelseledamötema
hade undanbett sig återval. Blommor överlämnades till dessa

av Regina Persson. som även riktade välkomstord till deras
efterträdare. Styrelsen består nu av Anna Pettersson. ordfö-
rande. Märta Jonsson. sekreterare. Anna Mattsson. kassör.
Övriga ledamöter: Valdis Holm. Märta Nilsson och Signe Lars-

. son.

Ishockey
Den uppskj utna matchen mellan IFK Östersund och Tullingsås
i kvalet till div. lll spelades på onsdagskvällen på Fyrvalla-
rinken. IFK drog det längsta strået och vann rättvist med 5-3

Födelsedagar
85 år fyller den 26 ds f. sömmerskan Margareta Olsson.
Ulriksfors.

75 år fyller den 27 ds f. skogsarb. Lars Olof Larsson. ålder-
domshemmet. Tullingsås. Han är född i Byvattnet. Gärdnäs.

-_ " ""' - hfl tad ål930-tltt'|lS ' ._,-\ ...E oc yt ep ae 1 vamngen

Fr. v Stefan .Nilsson och Sture Espvall 50 år fyller den 25 ds skogsarb. Nils Harry Nilsson. Lidsjöberg.
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'Ha|kbana' för bilarna i Strömsund Födelsedagar
Bilköming på halt underlag ställer stora krav på bilföraren. 50 år fyller den 27 ds fru Gerda Pedersen. f. Persson. maka till
och även en mångårig körkonsinnehavare kan ställas inför herr John Pedersen. Strömsund. Hon är född i Håkafot. Frost-
stora svårigheter vid köming på isbelagda vägar. Strömsunds- viken men flyttade helt ung till Strand. Därefter kom hon till
avdelningen av JMK kommer under ett antal lördagar framåt Strömsund. där hon bl.a. lärde sig damfrisörsyrket. Efter ett
att arrangera halkövningsprov på isbana vid Näsviken. Den års arbete i prästgården i Backe återvände hon till Strömsund
plogade banan är |.500 meter. proven utgöres av zick-zack- och öppnade där egen damfrisering. Fru Pedersen slutade med
köming framåt respektive bakåt. broms-, back- och accelera- den egna rörelsen för några år sedan och ägnar sig nu helt åt
tionsprov. vilket skall utföras på en viss stipulerad idealtid. hemmet.
Till varje godkänd förare utdelas diplom.
Premiärdagen. lördagen den 25:e. avlades 33 prov. 28 berätti-
gade till diplom för godkänd köming. en bra siffra. _Eg"ah°msbygga"d°t slår rekflrd

Föredrag om Ström lörr 24/2 l96l

inom Ströms kommun under innevarande år med 56 anmäl-
ningar för byggenskap. Detta framgår av kommunalnämndens
redogörelse till lånemyndighetema. Nämndens ordf. P.M. Jöns-

Historiska data °m Ström för 200'300 år Sedan berättade lmag' son meddelar. att med dessa siffror kan man notera rekord-
Oscar Hanspers från St. Tuna om vid sitt besök hos Ströms byggnation vad gäller egna hem. De närmast tidigare åren har
föreläsningsförening på tisdagskvällen. Sitt källmaterial hade motsvarande Sif-fra varit ca 25_35 byggen Jönsson fortsätter:

han hamtat från husfbrhörsbockema I Stromsund och på lands' - Det har framkommit att invånarantalet i Strömsundsområdet
arkivet i Ostersund. I sitt intressanta och uppskattade anfö- ökat med 725 personer på fem år och i municipalsamhället med
rande berättade han bl.a. om utvandringama till Amerika från 366 under tidsrymd
Stroms kommun och berorde även emigrantemas skiftande
öden. lntressant var också hans redogörelse för invånaranta-
lets växlingar under perioden l 680- l 780. Uf handelsfeglslfeï

Artur Sigvard Carlsson i Ströms kommun ämnar idka installa-
tionsrörelse under finna Rörfinna A.S. Carlsson med post-

Födelsedagar adress Strömsund
50 år fyller den 26 ds lantbr. Karl Sundin. Havsnäs. Han här- '

stammar från de första bebyggama i Havsnäs och är född och
uppväxt bland sju syskon på fádemegården, som han senare
övertagit av föräldrama. Sundin har efter ingånget äktenskap
varit jordbnikare och dessutom arbetat i skogen samt tidvis vigde
sysslat med byggnadsarbeten.

Karl Sundin

- 1

“A Å
-5,

. '~ '_ -f,

taxeringsassistent Bengt
Bengtsson, Östersund och
kontorist Gunnel Nilsson
dotter till handl. Nils Johan
Nilsson och hans maka, f.
Andersson. från Täxan. Vig-
seln förrättades i lördags i

Frösö kyrka av komminis- l
ter Carl Sjöman.

:må *-H

Dödsfall
Fm Alfrida Andersson. Ulriksfors. änka efter sulfitarb. Johan
AdolfAndersson. har avlidit i en ålder av 82 år. Hon var född
i Klövsand och kom till Ulriksfors. när hon giñe sig l902.

Änkefru Margareta Henriksson. Hillsand. avled på fredagen
efter en tids sjukdom i en ålder av 82 år. Hon var aktiv medlem
i Hillsands Blåbandförening. Sedan några år tillbaka har hon
vårdats på ålderdomshemmet i Tullingsås.

Q CTill salu
Extra prima

åkermask
Tel. Havsnäs 73
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Strömsund överraskade i curling liga prestadömet“. Boken beräknas komma ut i sommar. Hem-

med seger vid tredje årets Wirgocup i Strömsund och kunde bygdsgården har förbättrats, och föreningen har under året

därmed notera sin första inteckning i vandringspriset. Blid- gjort investeringar för ca 25.000 kr. Under sommaren arran-

vädret orsakade tröga banor. vilket hade till följd. att spelamas gerades en rad ".Iamtlikvällar". som blev ett uppskattat inslag.

annstyrka hade en avgörande betydelse. Strömsunds segrar- Föreningen hoppas även i fortsättningen kunna köra dessa

lag. Bengt Larson. .Ian Backman. Paul Åkennan och Rude program med svenska och även utländska toppartister.
Melander. förlorade sin första match mot tävlingens trea. .lamtlikvällama samlade cirka l5.0()0 personer. och det ekono-

Hammerdals lag Erik Nilsson. med siffroma 6-7. Sedan tog miskt goda utbytet hjälper föreningen att bygga vidare på

laget två raka segrar mot Gäddedes lag Olle Strömer med 9-l _ skapandet av ett hembygdsmuseum. Till styrelseledamöter för
och samma siffror kunde man notera i matchen mot Hammerdals kommande verksamhetsår valdes lantbrukare Gunnar Brors-
lag Nils Nissemark. som blev tvåa i tävlingen. son, Bredkälen. ordf.. bankkamrer Gunnar Grahnström. vice

ordf. och kassör. bankkassör Ingrid Hagennark. fru Maria Hall-
ström och slöjdlärannnan Rebecka Ström. de fyra sistnämnda
från Strömsund.

Dödsfall
F. lantbr. Karl Karlsson. Järvsand. har avlidit i en ålder av 77 år.

Han föddes i Hammerdal. men kom helt ung till Järvsand, där
han senare gifte sig med Hilma Forsén och i samband med
giñemiålet övertog makans fädernegård.

Konstrond i Strömsund
Strömsunds konstklubb kan. eñer sju verksamhetsår. se till-
baka på en tid av lyckade utställningar och trevliga samman-

komster. Programmet. som styrelsen tagit på sig. är digert att

genomföra - minst fyra utställningar per år. Utställningamas
tema har varierat. Oljemålningar, konsthantverk och grafik har

varit några. Nu i vår kommer en utställning. som i stort sett

består av trä - skulpturer. reliefer och träsnitt. l söndags hade

Strömsunds konstklubb inventering av tavlor, som ägs av

medlemmar och som till största del inköpts på klubbens egna

utställningar. "Mitt käraste konstverk" var mottot på sönda-

gens utställning. Sammanlagt ett 40-tal tavlor visades i

församlingshemmets utställningslokal. Alla stilarter var repre-

Janne Backman sentetade, från renodlad naturalism till mer extrem modem konst.

Bl.a. fanns det ett ertal tavlor av Yngve Gamlm och en annan

Död f Il I /3 N61 Strömsundsson“ - Erik Jamte. Det verk han representerades
s a

Lantbr. .lonas Gabrielsson, Tullingsås, har avlidit efter en längre 3151::rhlšäë EEE/klägjlëåïnoïïstšïïn::ni;_3qå?)ï;L\(;:l;1SåT::
tids sjukdom, 64 år gammal. Han föddes i Solberg, Hammerdal. _. ' _. g g

och kom som pojke mi ruiimgsås. vid 14 års ålder ck han där. “a' S“a“s"°'“ frå" J°"“ mp' Gadd°d°'
tillsammans med modem. övertaga gården då fadem dog. Han
tillhörde under några år styrelsen för Jämtlands folkbank. Även
för en del kommunala uppdrag togs hans krafter i anspråk.

Strömsborg Sa
sALoMo0c|1 DROITNINGEN 3

Av SABA '“ë'““' B°'g'“““S
med D.|AvULßNsöcA

Yui ßfynnef och Gina Loiiobngiaa '“°d 1"' K“"°
Obs. Höjt biljettpris 3:50

Hembygdsföreningen vill fortsätta med Jamtlikvällama
Ströms hembygdsförening höll på onsdagen årsmöte i Ström-
sund. Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen varit
mycket livaktig. B|.a. har den finansierat och uppsatt en min-
nessten på Norra Ljunga kyrkogård i Småland över präst-
mannen Hjalmar Strömer. som ligger begravd där. Vidare har
föreningen beslutat utge ett av Strömers många manuskript i Konsnären Erik Jamie t. ta och tandläkaren Börje Mångs i
bokfonn. Det gäller den hittills opublicerade "Det biskopskrist- Göte Jönssons verkstad

l8



Strömsunds Rotaryklubb Ströms folkpensionärsförening
sammanträdde på måndagskvällen. Styrelsen för verksamhets- har hållit årsmöte. Under det gångna året har föreningen fått
året, som böljar den I juli. ck följande utseende: Kurt Hjalmars, en TV-apparat, som skänkts av affärer. banker och andra före-
president, Sten Olsson. förste vice president. Karl-Hugo Ja- tag i Strömsund. Till styrelse för kommande verksamhetsår
kobsson, andre vice president. Ingemar Norrman. sekreterare, valdes: Abraham Ljungberg, ordf.. GustafStrömstedt. v. ordf..
Folke Engström. förste vice sekreterare, Anders Kjesbo. andre Karl Olowsson, kassör, och Per Knutsson, sekr. Ströms
vice sekreterare. Paul Tollmer. skattmästare. lngvald Kejving, spelmanslag svarade för den musikaliska inramningen av mö-
klubbmästare, Gunnar Simonson, programledare och Gunnar tet. som samlade 80-talet pensionärer.
Grahnström, biträdande programledare.

”Operation Vildmark” till Strömsund
Mikael Persson främst i Ström Skid- och friluñsfrämjandets ungdomsläger. i samarbete med
Mikael Persson, Ãspnäs. lyckades bäst vid strömskretS6nS socialstyrelsen, kommer att introduceras i Ströms kommun.
första fältskjutning för året. Gärdnäs skytteförening stod för Intendent Gerhard Ericsson berättar att Operation Widmark är
en bra upplagd skjutning i Lidsjöbergs fina fältskytteterräng. en ny giv i arbetet att återföra missanpassad ungdom till för-
med korta avstånd men svårbedömda mål i den kuperade ter- värvslivet och säger, att under de fyra år man provat denna
rängen. 7l skyttar från l2 föreningar deltog. Nya Trekrls- fonn, har det visat sig att återfallsprocenten är mycket lägre än
priset tog Gärdnäs skfinteckning i med 59 träff. Resultat: när det gäller andra ungdomsvårdsskolor. l Ströms kommun
KlSS F52 l ) Pelle Wärlbßrg. SlrÖmSUnd 24 träff; 2) Ni|S har SCA ställt en barack till förfogande. I ungdomslägret del-
Will1ClmSS0n. dI0 24; 3) RUHC N0I'rm8I1- TUllir1gSåS 24- tar fyra ungdomar samt en ledare och en kocka. För varje kon-
K|6SS F4I l)Mika6l Persson. Äspnäs 28: 2) Axel Ståhl, Renå- tingent ungdomar varar lägertiden 3 månader och är den av-
landet27; 3) lvar Sandhill. Strömsund 26. slutande fasen i denna fonn av ungdomsvårdande åtgärder.
KlSS F31 l) Harry Ramberg, Tullingsås 2l lr: 2) NÜSSC -lÖI1S- Under denna tid sysselsättes pojkama med skogsarbete. för
son, Renålandet l9: 3) Martin Blomberg. Gärdnäs I9. vilket de erhåller lön. De får sedan i sin tur betala för mat och
KlaSS F22 l ).l.E. Nilsson. Tåsjö-Övre 23; 2) l-60 -l0SSOn. Harr- logi i lägret, vilket är ett led i samhällets strävan, att lära dessa

Sjön 24; 3) Tßg GUSl8fSSOn. Gubbhögen 23. ungdomar att göra rätt för sig. De pojkar, som deltar i “Opera-
KlaSS F l I l )YgV6 HIIIISSOH. Sll'ÖmSUI1d l3 lr-2 2) TOTÖ Ghll- tion Vildmark" gör det frivilligt, och vill någon stanna kvar i

ÜärClnäS 17; 3) N-Å- Hillhim. HillSa11d 16- skogsarbete eñer de stipulerade tre månadema, finns det ing-
enting som hindrar. l lägret har pojkama frihet att ägna sig åt

Födekeda 6/3 196] bl.a. idrott och ske efter arbetets slut. Däremot tillåtes de inte

75 år fyller den 8 ds lantbr. .lohan Broström, Ringvattnet. Han att gåïg U; på Stmvtåâ l samål::l:1e"a_ma"_aï|å“bl-'is alv IT:
k frå I .. länd k |..k_ ren. nna onnavung omsv arvlsatslg lmyc et yc a

°'"m°' " °" gamma "'"“ S S a ' Det beror troligen dels på an den är frivillig. och dels på att
50 år fYll°f den 6 ds lambf- Per Ol°fBllldé- Högbynäs- den bedrives i så små enheter. att ungdomama, tillsammans

50 år fyller den 7 ds vulkanisör Hilding Säll, Strömsund. Han med ledare Och k0°l<3~ kan l°Va S°m en familj- Vllkeï ger dem en
är född i Hoting. I Strömsund började han först som lärling på Visst mån al' ïfyggheï Och m°fall5kï Stöd-

ett unnakeri, men startade sedan en vulkverkstad och en ben-
sinstation. Numera driver han en biltillbehörsfinna. _ B,-of Samma,-k vann pris

När norrlandskretsen av Svenska fotografers förbund höll års-
yigde möte i Hämösand, korades en rad segrare i de olika foto-
jordbruksarh Bo Anders Ame Suneim Breejkälen, oeh ek0_ tävlingarna. Strömsundsfotografen.Bror Sandmark blev ettai
nomibite Anna jngegärd Onossom S"ömsune|_ vigdes på |Ör_ fargporträttklassen. Håkan Hopstadlus, Hotlng, segrade l klas-
(jaget, i Ströms komminislergåre av komminister Bengt Berg, sen för kommersiell fotografering. Bildema går nu vidare till
|und_ förbundets stora utställning i Stockholm.

Dödsfall
l

Lantbr. och f. virkesmätaren Anders Erik Andersson, Öhn, har
avlidit i en ålder av nära 66 år. .Iämsides med sitt jordbruk, hade

Andersson varit virkesmätare i Ångennanälvens tumnings-
förening i över 30 år.

Sista-minuten-mål räddade Strömsund
Finalen i ÖP:s och lshockeyförbundets pojkpuck spelades på
lördagen i Strömsund. Hemmalaget kunde efter en mycket jämn
match betvinga Bräcke med matchens enda mål, som gjordes i

matchens sista minuter av Göran Jonsson. l strömsundslaget
gjorde backen RolfNyberg och Bengt-OlofAmcoffen bra och __
fin match, och av utespelama märktes mest Peter Wikström. Fnv. Håkan Hopstadius. jurjvmedlemmen Allan Wahlberg,
Nils-Olof Sandström och Ove Hedlund. Bra domare var Jöns Stockholm och Bror Sandmark med den vunna
Erik Jönsson. 10-års pokalen
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Missnöje bland hyresgäster i Ulriksfors däremot har behagligare temperatur i stora rummet. Källaren är

Våroden har trängt in i Iägenhetema, klagar hyresgästema i som en frysbox, billig i drift naturligtvis, men det är omöjligt att

stiftelsen Ströms hyresbostäders radhus i Ulriksfors. Dörrama förvara potatis och konserver där. Att köksäkten inte går

går inte att stänga, och tapetema agnar sönder och faller av använda vintertid, är också ett genomgående problem för hy-

väggama. - Husen kommer att bli förstörda, om det fär fortgå resgästema, och så även hos Bror Oscarsson.

på detta sätt. Vi anser att hus, som byggts med statliga låne- - Det är mycket att anmärka på, säger han. Här har reparerats

pengar, inte skall misskötas på det här viset, inte minst med med listverk över trasiga tapeter. I trappuppgången till andra

tanke på att det är skattepengar man fått förtroendet att hand- våningen ger sig plattoma ut från väggama. Ytterdörren har

skas med, anser hyresgästema. "Hyresgästema har inte full- vi inte kunnat öppna, mer än att man kan tränga sig in

gjort de åligganden, som de påtagit sig när de yttade in i sidledes.Det nns inte några hyreskontrakt, och någon upp-

husen“, säger stiñelsens ordförande och vice värd Arthur görelse med hyresvärden om att skotta snö på taken har vi
Mattsson." Vi kommer att ta i på skarpen med dem, och ämnar aldrig träffat, hävdar hyresgästema.

inte tolerera några eftersläpningar i fortsättningen. Det är inte - Stiftelsen Ströms hyresbostäder har ca 200 hyresgäster, men

något fel på husen." några hyreskontrakt förekommer inte, säger ordf. Mattsson.

- Det är tusen och en detaljer, som inte är som de skall vara, Vad gäller hyresgästema i radhusen i Ulriksfors. har samtliga

och som vi påpekat för hyresvärden gång på gång utan resul- fått papper på vilka deras skyldigheter är. Denna överenskom-

tat, säger Ragnar Ottosson. Smältvattnet tränger in från taket melse säger kort och gott, att respektive lägenheter uthyres

i så stora mängder, att vi fått sätta upp baljor på vinden för att för 270 kr kallhyra. Bränsle och övriga kostnader betalas av

ta emot det värsta. Ändå har det trängt mellan väggama, så att hyresgästen. Byggnadsingenjör lngvald Kejving, radhusens

vi fått lägga handdukar i fönstren. Ytterdörren har inte gått att konstruktör och ledamot av stiftelsens styrelse, säger:

stänga, vilket naturligtvis gör att uppvännningskostnadema ”ßyggnadskonstnrktionen är helt i överensstämmelse med vad

blir för höga. Vi får ändå inte riktigt vannt i lägenheten, hur vi som godkännes av myndighetema. Vad gäller värmesvinnet

än eldar. Dörrama till skafferi- och garderobsutrymmen har över natten, tycks det dock vara anmärkningsvärt, men orsa-

inte gått att stänga, sedan vi yttade in som första hyresgäs- ken kan jag inte uttala mig om, förrän en undersökning har

ter i lägenheten i maj förra året. Takfönstret är spräckt och skett. Till en del skulle det dock kunna bero på, att det här är

släpper igenom vatten, men något nytt står inte att få. Tapete- frågan om källarlösa hus. Betongplattan avleder nämligen så

ma släpper från väggama, golvet i stora rummet har inte färdig- mycket av vännen, att det kan kännas kallt på golven. Det är

behandlats, och det blir svart kring de elektriska kontaktema. en tendens, som har visat sig vara allmänt förekommande, när

Håller man inte taken rena från isbark, är det helt naturligt att det gäller källarlösa hus. Jag tycker förstås, att hyresgästema

smältvattnet tränger in i skarvarna mellan takpappen, säger i viss mån kan hjälpa sig själva. Vad gäller källarutrymmena

vice värd Mattsson. som frysboxar, där matvaroma blir förstörda, är ju detta av-

- Här rann vattnet in i förstugan ända upp till dörrtröskelns hjälpt genom att ställa dönama till pannrummet och matkälla-

översta kant, sägerAlf-ErikAledsson. Ytterdörren hade svällt, ren på glänt", slutar Kejving.
och den måste jag sparka upp. Jag diskuterade saken med en * *cï
representant för stiñelsen. Det dröjde inte länge, fönän de

kom och skottade rent på taket, men snöhögama ligger kvar
utanför väggen. Annars har vi inget att anmärka på lägenhe-

ten, fortsätter Alfredsson, mer än att det är kallt. På fem veckor

gick uppvärmningskostnadema till l85 kronor. Då hade vi ändå

inte högre temperatur än l2 grader på morgonen.

- Byggmästaren ombesörjde snöskottningen på Alfredssons
tak, säger Artur Mattsson. Detta gjordes för att undersöka var
vatmet trängde in, och det visade sig då att isvallama på taket
hindrade avrinningen, varför vattnet trängde in mellan skarva-

ma på takpappen. Kostnadema för snöskottningen kommer
naturligtvis att debiteras Alfredsson.
- Två grader varmt i köket och rimfrost på väggama har vi
haft, säger Manne Dahlberg. W har eldat en kubikmeter olja för
245 kronor på 40 dagar och ändå inte fått någon jämn och

behaglig vänne. Tapetema har spruckit och trasats sönder,

och det är naturligtvis oundvikligt med sprickbildningar i ett Radhus” ' Ulnksfors' Infälld 'melsens

nytt hus. Men det har lagats med omålade lister, som täcker °"#öm"de' Anhur Mamson

sprickan i väggen, medan tapeten är lika trasig som fönrt. Jag

har påtalat missförhållandena, men det finns tydligen inte nå- Byggnadsarbetarna i Strömsund l0/3 1961

got som helst intresse för huset, och de som blir lidande är har hållit årsmöte. Medlemsantalet har ökat till l75. Under det

naturligtvis hyresgästema. Det är som att bo i ett bättre tält gångna året har det också varit något bättre tillgång på arbete

eller uthus. än tidigare. Mötet öppnades av ordf. Jöns Risemark, som höll

Pelle Johansson säger: ”Smältvattnet rinner in i köket hos oss parentation över bortgångne medlemmen Erik Häggström. Sty-

också. Det blir två år till sommaren som vi bott här." Fnr Jo- relse förutom ovanstående ordf'.: Pelle Wänberg, kassör, Al-
hansson tillägger, att som sommarbostad är lägenheten allde- var Mårtensson, Holger Eriksson, Erik Svensson och Gustav

les utmärkt. l köket går det inte att få någon vänne. medan man Sjöberg.
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Vigde Veteraner 6 km: l) Holmfrid Persson, Lidsjöberg; 2) Mauritz

Försäljningschef Johnny Wiberg. Östersund. och leg. sjuk- Blom.Vidmark& Platzer;3)Helge Waller. Svaningen; 4) Valde-

sköterskan Ullalisa Mårtensson. dotter till herr Emst Mårtens- mar Rungdahl. Svaningen; 5) Olle Hansson, Lidsjöberg; 6)

son och hans maka Svea, född Jonsson. Strömsund. Vigsel i Jakob Nilsson. Svaningen; 7) Lars Rune Larsson, Lidsjöberg.

Frösö kyrka av kyrkoherde Torsten Åström. Seniorer I2 km: l )Ture Persson. Vidmark & Platzer: 2) Sune

Rönnqvist, Lidsjöberg; 3) Folke Nilsson, d:o; 4) Stig Lund-

sm,-n, överst,-5,n_no¿n|e; byn, sn-ömmsn gren. Vidmark & Platzer: 5) Rolf Rolandsson. Tumnings-

En hård. nordvästlig vind, som tidvis uppskattades till cirka 25 ldfenlngel 6) Tage Slfad- Lldsldbefgï 7) Eskil Slfed- did-

sekundmeter. orsakade på torsdagen fullständig mörkläggning -1“""0ref 6 km-' l) Ove Kndlssdn- Lldsldbefg 2) Sïen Arne

av tiotalet byar utmed Ströms vattudal. Hårdast drabbade Edafssdn-Vldmdfkde Pla12ef3) Hasse Röïmdvlsl- 1-ldåldbefg

tycks byama utmed Vattudalens västra sida ha blivit. och från 4) Rdbed Edkssdn- 5) Mats 5JÖbl°m- Gäddede- Umm fävlan
Öja,n_ Å|gnn||en_ Kännäsen Renån_ |.|¿||sand_ D,-¿ganäS_ Ring- åkte dessutom Kjell Andersson.Alavattnet. och noterade klas-

sjön och Svaningen rapporterades strömlöst sent på torsdags- 5e"S bdsm ddï 26 mlddïef blddkt-

kvällen. Hela elverkets manskapsstyrka på sju man, jämte all -/“'"'0fef 3 km-' l ) Tdfd Üehll- Lldsldbefgl 2) Åke Halldvlsß

annan tillgänglig arbetskrañ på sammanlagt omkring 20-talet 5Vd“l“8e"l 3) Kun Hdlmbefä Sldlsåsen-

man. har under hela torsdagseñemiiddagen och natten till idag P0/kf” 1-5 km-' l ) Rebe 5JÖbldm~ Gäddede? 2) Ke"1Gehll"-

varit sysselsatta med reparationsarbeten. Sent på torsdags- l-ld5Jdbef8š 3))-NS Erik Wallef- Svaningen-

kvällen hade man klan på östra sidan av Vattudalen i byama P0/kd' 3 km-' l) Mani Kähköe- 5V3"l"8e"1 2) Kdfl Eflk

Strand och Äspnäs m.. Från Hillsand rapporterar Holger Ols- Forsberg- l-ldslöbefgl 3) Hasse Gdhlln- dïd-

een. en han eidng tidigare vem med em liknande håfdbiaet Damer 6 km-' 1)/Ä J°hSS°n- Sjulsåßnz 2>Gw1 Wimhßn

under denna årstid. Skorstenen och TV-masten på konsum- Svedldgenš 3) Mal Bfíü Wallef- dïd-

huset i Hillsand rasade ner rakt över vägen. meddelar han. Flleker 3 km-' l) Hedvig Rönnqvist- l-ldsldbefëï 2) EW1 A11'

men som tur var. blev ingen människa skadad. En mängd träd def5S°"~ 5Va"l"8e"-
hade rasat ner över kraftverks- och teleledningar. och i de Fllekdf 1-5/V"-' l)K"l$d"d Hdlmbefå Sldlsåsešz)/“me Gfeïe

flesta fall hade träden ryckts omkull med röttema. En föreställ- EflkS5°"~ l-ldsldbefgi 3) Åfja KähkÖ""e"~ 5Vd"l“ge"-
ning nn-, b|åS¿enS Styrka får man av ,-anno,-¿en_ an en ta" med Flickor 500 m: I) Elisabeth Nilsson. Svaningen: 2)Anna Kris-

en diameter på cirka femton tum i brösthöjd knäckts av. lina 0l55°"- Sjdlsåsedï 3) l-lllemdf Falk- Swmlngen-
Barn 500 m: Bo Benil Wiklund. Fågelberget; 2) Sigun Lind-

Födelsedag" I 3/3 I 96] ström. Lidsjöberg; 3) Kerstin Falk. Svaningen.

75 år fyller den I6 ds änkefru Hansine Strömgren. f. Dyrvold. :\:agÉ;:läÉ::ear%r;dÉ|ïzï?°berg med platsslma 12 och som

Nyhamn. Havsnäs. Hon kom i helt unga år med sina föräldrar '

från Norge till Nyhamn. Där ingick hon sedennera äktenskap

med Andreas Strömgren.
íö

Födelsedagar
50 år fyller den l5 ds lantbr.

Gustaf Nybacke, Svan-
ingen. l935 giñe han sig

med Maj Blomberg från
Hillsand. Förutom jordbni-
ket arbetar han som snick-
are, och dessutom tjänstgör
han som ismätare åt Vatten-
fall sedan ett tiotal årtillbaka

Dödsfall
F. lantbr. Jonas Jonsson, Strömsund, avled på söndagen på

Hansine Strömgren I. h. i samspråk med Greta Slrömgren. . . .

ler rinna I. H “näs under 1920_l930_mlen Ströms sjukstuga | en ålder av närmare 87 år. Han var född |

Û a a Renån. År l9l l förvärvade Jonsson ett hemman 1 Yxskañkälen
och stannade där till slutet av 40-talet, då han upphörde med sitt

50 ål' fyller den l5 dS fru Anna Wlk. f. Karlsson, Strömsund. jordbmk och makarna Jonsson ynaoo ti" Sn.ÖmSund_ vid si_

Hon arbetade som sömmerska. innan hon för ett tiotal år se- dan av gårdens Skötsel verkade Jonsson med fmmgång inom

da" gme 5'g m°d lambnlkare Ol°fW'k- försäkringsbranschen. För gjorda tjänster belönades han med

Skandinaviska kieaturförsäloingsbolagets guldmedalj. Född med

Svaningespelen på skidor musikalisk ådra, lärde sig Jonsson i unga år på egen hand att

som hade sin premiär förra året, gick på söndagen med över spela orgel. Och utom det att han Lmder sin tid i Yxskakälen fick

l00-talet deltagare i de olika klassema. Inte mindre än upp tjäna som byns organist och sångledare, vikarierade han under

emot halva tusentalet personer kantade spåret. ett par års tid som kyrkoorganist i Ragunda.
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Ny vattenreservoar byggs i Strömsund Födelsedagar
Ny- och utbyggnadsarbetet för en bättre vattenförsöijning i 50 år fyller den 18 ds f. skogsarb. Nils Persson, Ãspnäs. Han
Strömsund pågår för fullt, omtalar tekniker Jöns David Jöns- är född i Hillsand och yttade som bam med föräldrama till
son. lnom ett par veckor påbörjas arbetet med uppförandet av Sörstrand, Gärdnäs. Där växte han upp, och han gie sig 1946
den nya högreservoaren vid Lindbergsbacken. Högreservoa- med Sara Enevåg från Äspnäs. Persson har arbetat i flottning-
ren blir en rektangulär betongbyggnad med måtten 25x15 me- en på somrama och i skogen under vintrama.
ter och rymmande 1 miljon liter. Den beräknas vara färdig att
tas i bruk till hösten. Som jämförelse kan nämnas att den nuva-
rande resewoaren rymmer I 50_000 men och det betyda att Pelle 1 klass 2 har behandlars av randlakaren, varpa Pelle

man säkrat vattentillgången även vid sådana speciella tillfäl- genus' uppsök" go"/“°ske"' 7-Wä" kommer också mndlä'
karen dir. - Vad ser jagf?len som brand etc. på ett betryggande sätt. 1 de pågående

utbyggnadsplanema harman färdigställt intagningsledningen, Pelle:
som sträcker sig cza 150 meter utiVattudalen. samt intagnings- _ Fan” 'me k'°ske"ck du val 'me '"-Vcke' a" 30"'
brunn och ledning fram till lterbyggnaden. Omkring hälften
av matarledningens sträckning från sjöintaget upp till högre- utmärkas" ti" “mor

k å fä d'
servoaren är oc S r 'gt Vid riksförbundet Sveriges lottakårers riksstämmai Stockholm

var fru Märta Lindqvist, Ström, en av dem som erhöll riksför-
LÜHSPYÛNJÜI' mf ”r|'Ü'tä|J3f'mmé” bundets kungliga förtjänstmedalj i silver.
var det på tisdagskvällen i församlingshemmet i Strömsund.
Utställningen, som går i Strömsunds ABF:s och Strömsunds
konstklubbs regi, innehåller arbeten av bl.a. Döderhultam och Födelßdg'
Bror Hjort. Kollektionen upptar både träsnitt och träskulptu- 75 år fY"°f den 19 ds ff" Margareta FUHSCÜI- f- Mik6lSd0lI6I'.
rer, och det är första gången dessa två besläktade konstgrenar Sïfömslld- 50111 Ung flyttade 11011 Ü" MON- däf 11011 fbelade
visas på samma utställning. på en läkarmottagning. Ett par år senare startade hon en sy-

ateljé, som hon drev tills hon 1920 gifte sig med Albin Funseth,
Österkälen. 1 samband med giennålet yttade makama tillFödelsedagar 16/3 1961 S d

50 år fyller den 18 ds fru Tora Holm, f. Månensson, Ström- trömsun '

sund. Hon är född i Frostviken i en familj med 1 I bam. Redan
vid 16 års ålder, kom hon till Stockholm, där hon bl.a. arbetade Dödsfall
på bamhem. Efter tiden i Stockholm gick hon i folkhögskola i Jordbruksarb. Axel Wågberg. Strömsund, avled på onsdagen
Sigtuna. 1936 gie hon sig med lantbr. Per Holm, Jonsgård, i en ålder av 48 år.
Strömsund. Fru Holm blev tidigt konstintresserad och hon
sitter också som ordförande i Strömsunds konstklubb. Ordfö-
randeklubban har hon också i Strömsunds föräldraförening. Födebedgg"
Hon har varit aktiv lotta och ledde unglottautbildningen i 50 år fyller den 2] ds lägäg' Anselm Näsström' Nyhanln' Se'
Strömsund i flera år. Andra strängar på hennes lyra: hon spe- dan bamdqmen har sk°gS§rbet° åt kmmf°rsb°lag°t vant hans
lade t.ex. amatörteateri Strömsund på den tiden den variverk- huvudsakhga Sysselsånmng' °°h de Senaste åren har han
samhet där, och hon har många gånger svarat för underhåll- vari' SCAS Virkesmätare'
ningen vid husmodersföreningens sammankomster. På Jons-
gård vårdar hon gamla traditioner bl.a. genom att väl ta vara på |.~Me|”d¿g,|.
de gamla föremål som samlats i “Gammalstugan", det första 75 ir fyuer (ien 2] (is gåmsågare Anders Månenssom Strand,

husefpå gården- där han övertog fadersgården och drev den i omkring 20 år.

Gården sålde han till en släkting och flyttade till Strömsund
där han var affärsföreståndare i cza 10 år. Han ägde också
fastigheter i Strömsund. 1916 gifte han sig med Karin Tallqvist
från Strand.

Strömsund gjorde ett gott intryck på bostadsexpertls
Bostadsbyggandet och planeringen i Ströms kommun gjorde
ett klart positivt intryck på generaldirektör Gunnar Ekdahl, då
han under fredagen för första gången blev i tillfälle att besöka
kommunen. Vid sammanträde med kommunens representan-
ter, P.M. Jönsson, Elmar Östberg och Arthur Mattsson, fram-
hölls det att den äldre bebyggelsen i samhället bör saneras,
vilket f.ö. också ingår i kommunens erårsplan.

Första kullen sjukvårdsbltriden
Tora Holm med sinfamilj. maken Per och barnen Anna Greta Backlund, Lövberga, är en av denna kull som nu

Bitte. Ulrik, Torild och Christer utexamineras från Östersunds stads yrkesskola.
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Födelsedagar

Undertecknad har ïnzkïggïvåggeöverlâtitmin damfri_ 85 år fyller den 25 ds f. lantbr. Anders Persson, Siljeåsen. Han.. . .. . "född'T fdar | ors jär en

Senng U" fm Sw Jonsson' och Samtidigt Somjag tackar alla 75 år fyller den 24 ds fru Sara Larsson, f. Jönsson, Näsviken.
kunder för visat förtroende, vill jag på det varmaste rekom- Hon är Född i Lövberga kom I 9] 2 tm Långåsen i samband

mendera mm efterträdare . . __

d tt lt ål dl tb .J L son.
NvAoA1wFR|sER|NGr:N,sveaManensson '“° S' g' °"“ '“° a" ' °“S “S

Under hänvisning till ovanstående ber jag att få hälsa så- Dödafa"
vä| gamla som nya kunde, vä||tomna_ Lantbr. lvar Olsson. Siljeåsen, har avlidit 1 sitt 68:e levnadsår.

NyADAM]:R|sER|N(;ENt Siv_jonsson_1~e|_ 3 När kraftverket i Siljeåsen byggdes 1918 blev han maskinist

Obs! Äntjmd atjtesst Storgatan 2] tcassons fastighet) där, en syssla, som han innehade ända tills kraftverket lades

t
f ner någon gång på l940-talet. Olsson spelade dragspel i yngre

år på logar och utedansbanor.

Vigde
anläggn.arb. Karl Allan Lindström, Norråker, och fröken Siv

Birgit Forsgren, Högbynäs, vigdes på lördagen i Alanäs präst-

gård av kyrkoherde Bertil Wiklund.

Dödsfall
F. byggmästaren Oskar Danielsson, Strömsund, avled den 21

ds i en ålder av 75 år. Han var född i Laxsjö. Han ck tidigt
börja i byggnadsbranschen, och efter skiftande anställningar

É l kom han l923 till Strömsund, där han köpte en gård, som han

SW Jonsso" med en av sm” "ugn" kunden drev bredvid byggmästaryrket. Han har byggt en hel del åt

Mamna Miæhe” Ströms kommun, t.ex. skolan i Hillsand. När hemvämet i Ström

västgmahumor i Strömsund Zl /3 möt bildadesiwítar han med och var under många år en mycket in-

Vad är humor? frågade rektor Ragnar Ljunggren en liten tro- tressera emvamsman'

gen skara, som samlats i församlingshemmet när Strömsunds

föreläsningsförening hade säsongens tredje träff. Han besva- De" ske" mg de 'me med Pifki
tack, tömt frågan Humor är konsten att se det g|a¿a 5 "vet mot Från den jämtländska pimpelhögsäsongen tull ett annat- och

en mörk bakgrund, att kunna le åt sina medmänniskors brister betydligt större " skafange l Röda havet- D°.lamtla"d5ka FN'

och samtidigt vara medveten om, att man själv har lika många Wldaïema Lars 5V3b<!l'g, Strömsund, och Roland Lignell,

fel. Därefter övergick föreläsaren till det egentliga ämnet: väst- Haggenas- Sköt en tre mete' lang hal ' Sharm El Shelk- Ha-lske
är fritidssysselsättningen nr l i den 40-gradiga vännen.

götahistorier, och som rektor Ljunggren är västgöte själv, blev

det en verkligt rolig afton. Knallar och gamla original passe-

rade revy, och åhörama fick en vision av, att livet nog inte är

så dumt ändå.

Strömsunds Rödakorskrets
har hållit årsmöte. Styrelsen ck följande utseende: Ivar Sand-

hill, ordf., Greta Berg, kassaförvaltare. Sekreterare utses se-

nare inom styrelsen. Övriga ledamöter: lngrid Hagennark,
Hadar Dahllöw, Malka Söderholm, Tora Holm, Ingeborg Hög-

lund, Sune Johansson och Stina Olofsson. Medlemsantalet är

f.n. 460, en ökning med l2 st.

Till salu
SILVERPILEN

l75 cc, körd 800 mil. Välutmstad och i gott skick.
BÖRJE ARVIDSSON

Telefon 240, Strömsund.

Lars Svanberg med sin exotiska järlefångst

Ströms jordbrukskassa
har hållit årsstämma. Styrelsen fick följande utseende: J.A. Vigde

Nilsson, Tullingsås, ordförande, Olof Månsson, Tullingsås, Kontoristen Per Anders Höglund och ekonomibiträdet Anna

Jöns Palm, Strand, .|.U. Eriksson, Södra Öhn och Vitalis Elisabeth Gustavsson, båda från Strömsund, vigdes på lörda-

Salomonsson, Bredkälen. gen i Ströms kyrka av komminister Bengt Berglund.

23



Täxans plantskola levererar miljontals plant 24/3 l96l Bio-Nisse blir Bil-Nisse
Mellan en halv och en miljon tallplant kommer att planteras i l Strömsund har nu även Saab- och Chiyslerprodukter intro-
de nordjämtländska bondeskogama under kommande vårsä- ducerats genom fast försäljningsställe och representant. John
song, meddelar länsskogsvaktare PerTejboi Strömsund. Plan- Nilsson och sonen Nils-Gösta, som i varje by i Norrland är
toma rekvireras från Täxans plantskola, som också levererar kända som Bio-Nisse senior och junior efter sina tuméer med
till andra delar av länet. Enligt gjorda beräkningar nns där 5 biografföreställningar under många år, har nu, eer att ha över-
miljoner omskolad tall- och granplant inom någon vecka. gett dansarrangemangen, etablerat bilutställning i Blå Hallen i

Strömsund. Under finna AB Strömsborgs Bilaär, med ensam-
Kommunajmunßkge ¿|e|,,;;¿|-“je m|¿v§|-d rätt till försäljning av Saab- och Chryslerkoncemens produk-
V|d Ströms k0mmuna|,||mäk;ige5 Sammanträde på söndagen ter inom strömsundsdistriktet, har Blå Hallens tre våningar
klubbades 30-talet ärenden raskt igenom. och efter en timmas ïagiïs l e"$Pfåk- I känafvånlngen infymmes fesefwleislagef
förhandlingar kunde ledamötema återvända ut i vårsolen. med ea 39-ÛÛÛ detaljer Samt 5efVleeVefk51ad- Danssalegen
|(0mmuna|nåmdenS 0fdf_ p_M_ Jönsson info,-mem-je 0m_ att har blivit en trevlig utställningslokal, På tredje våningen har

iaridaririger sedan err rid iiiibaka aiberaiar premier med 2.000 kontor ooh andra administrativa lokaler inryrnß-
kronor per år till elever, som efter tandläkarexamen förbinder

n

sig, att under en tid av minst tre år tjänstgöra inom Jämtlands
län. Han upplyste också om, att det vid folktandvården i Ström-

*

sund blir två tandläkare från den l juli i år, och under 1962
hyser man förhoppningar om, att även en tredje tjänst blir
besatt. Fullmäktige beslöt, i enlighet med kommunalnämndens
förslag, att avslå framställningen om ekonomiskt bidrag till
tandvård hos privatpraktiserande tandläkare, samt med tillägg
från fullmäktigeledamoten Malte Gradin, att kommunen söker
påverka landstinget att införa sådan ordning vid folktandvårds-
klinikema, att bam och ungdom lämnas företräde, och att be-
handling av äldre personer får ske endast i mån av tid.
Angående reseersättningar och traktamenten beslöt fullmäk-

_ _ _ Leverans av den första raxibilenån Strömsborgs bilaär.
"ge ' enhghet med kommunalnâmnfiens förslag' an reseersäit' Frzv. laxiägare Nils Johansson, Hammerdalförsäljare Mats
ning skall utgå med 40 öre per km vid begagnandet av egen bil, Höglund och direktör N¿1s_G¿.sm Nilsson
samt att 5 öre per km skall utgå för två medåkande och flera.
Sammantrådesersättning med 4 kr per timma, dock lägst 7 kr srnmsundsms end. jnmnægrnre i Dorotea
och högst 32 kr per dag, traktamente per dygn än hö-las frå" 50 I helgens Risbäckslopp på skidor med tungt före men bra ba-
till 60 kr. Ströms socialdemokratiska kvinnoklubbs anhållan nor svarade Hedvig Rönnqvist Strömsund för de J-ämnänd_
Om anslag med kf föfSÖkSVefkSal'nhet med bafndag- Skaiamgàngarna. Hon vann da,I,nernaS 5 tiden 25-05.
hem sommaren l96l beviljades.

Födelsedagar
Ströms sockens hhuvelmnning 90 år fyller den I april f avmätaren Erik Axel Näsström, ålder-
ha' han å“'“°'°' S'Y'°'S°“ °“?“"°?S °°h b°“å' av G““““' riemeiiernm r Tuiiiri saa. Hari ar med i Ria anrrer eeii har-' e 8 SV
åíoßsoilkßïdlšírz' iírg' Nils Éllsegš Stïhïsunï' Oskar stammar från en gammal ringvattensläkt med anor från 1600-omqvis , o, i ae ersson, spn oc ore arsson, I

Långåsen. Föreningens hingst, Arvin l345, tillfördes 32 ston Fila' Skcïånoçh ïštnlïg arbêíant gšgmfhanšguvudsak
. . iga sysse ning. an ar m ors , numera

liíndeïlvcfrkszšmhetsårïš. hlgslhånare utsågs Iambm Svenska CellulosaAB, som avmåtare och förman vid ottleds-
are 0 ger onsson' re en reparationer. l Ringvattnet köpte han en gård, som han dock

sålde på l930-talet. Han tog emellertid undan en tomt, som han
Födelsedagar
so är fyiier rieri zo de fre vrieieria srriri, f. ßjirrairism, srrisme- :šg.gd° °l'å “dia Påfö' ““
näs, Gesunden. Hon är född i Alanäs. b 'dpà än 3 dgï Sam'
S0 år fyller den 30 ds lantbr. Zacke Zakrisson Munkflohögen. an. me .or is a muse-
Han är född i Strömsund ' ets inventenng av skogsar-

' betarminnen lämnade han
intressanta uppgifter om

Alin” Röd' k°"kr°ß hur skogsarbetet gick till i
har ha årsmöte i Harrsjöns skola. Vid styrelsevalet återval- hans ungdom i Slutet av
des till ledamot under tiden 1961-1964 distriktssköterskan Rut I 800_ta|e¿_ För radiotjänst
Johansson, samt nyvaldes för samma tid lärannnan Tora Wahl- har han sjungit in både no|_
ström. Till ordförande för tiden intill årsmötet 1964 beslöt kret- Skor och bru¿ma,.Scher
sen föreslå omval av kyrkoherde Bertil Wiklund. sann en egen n,a||no|ska_

som blev spridd och väl-
Födelsedagar känd över hela Sverige ge-
92 år fyller den 31 ds fru Margareta Olofsson, f. Jansdotter, nom pianisten Jan Johans-
Strömsund. son.
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50 år fyller den 31 ds unnakaren och optikem Nils Sthengel,
Strömsund. Han är född i Lit och 1926 kom han till Strömsund
som unnakarlärling. Sthengel har arbetat på många olika plats-
er i landet. 1953 flyttade han tillbaka till Strömsund och bör-
jade sin urmakar-bana. Sthengel är skytteintresserad.

Strömsgården Strömsund
PÅSKDANS

skamrsa-g kl. 21 : r:coN wr-:ssr-':Ns populära orkester.

Påsimmm kl. 21 = srrrïc r:RrcsoNs qmen, soileea.

Dödsfall I/4 1961

Tandsköterskan fru Sigbritt Olofsson, Strömsund, har avlidit i

sitt 3] :a levnadsår. Hon var född i Östersund och kom efter
skola och praktikantkurser till Strömsund 1955 som tandskö-
terska vid Folktandvården.

Ur handelsregistret
Firma Stockholmsmagasinet, Strömsund, Hans Åsgårdh äm-
nar i Högbynäs öppna avdelningskontor utan självständig
förvaltning och med huvudkontorets postadress.

Vigde
Chauör Karl \f|dar Ek, Strömsund, och ekonomibiträdet Gun-
vor Alice Mattsson, Alanäs. Vigseln förrättades på skärtors-
dagen i komministergården i Strömsund av komminister Bengt
Berglund.

Kommunalingenjör Erik Elmar Östberg, Strömsund, och
lärarinnan Maj Adina Näsström, Lofsdalen, dotter till lantbr.
Hugo Näsström och hans maka Britta, Ringvattnet, vigdes på
påskaftonen i Alanäs kyrka av kyrkoherde Bertil Wiklund.

Dödsfall
Änkefru Emma Lööv, ålderdomshemmet, Tullingsås, har avli-
dit i en ålder av 80 år. Hon var född i Hammerdal och kom tidigt
ut i förvärvsarbete på lantgårdar i bygden. Då hon ingick äk-
tenskap med Olov Lööv, Bredkälen, bosatte hon sig på Storön
i Vågdalen. Sedennera köpte makama ett hemman i Stamsele.

Fnr Erika Olofsson, Bredgård, har avlidit i sitt 67:e levnadsår.
Hon var född i Frostviken och kom som bam med sina föräld-
rar till Ström. l mitten av l920-talet ingick hon äktenskap och år
1935 byggde makama ett småbruk i Bredgård.

Arbetsledare blev ansvarlg för svår olycka
Häradsrätten har nu meddelat dom i målet mot en arbetsledare,
som var före vid tinget för två veckor sedan. Det gällde om-
ständighetema kring en olycka då en montör fick l0.000 volt
genom kroppen. Rätten fann att den åtalade arbetsledaren inte
vidtagit nödiga säkerhetsåtgärder för arbetets utförande och
dömde honom därför till tre fjärdedelar vållande till olyckan att
böta 25 dagsböter á 8 kr. l skadeståndsfrågan skall han svara
för två tredjedelar av kostnadema.

Till salu

Prima hästar
mellan 4- l 0 år.

0.KLEMFELTH
Tel. 394, Strömsund

180 pimplare i Strömsund fick sju kilo
Sammanlagt sju kilo mört, abborre och lake lyckades 180 fis-
kare dra upp vid annandagens pimpeltävling på Badviken.
Arrangör var Strömsunds resoklubb. Dagens största fisk var
en mört på 6 hg, och det minsta som lyckades gapa över kro-
ken var en abborre på 40 gram. Vinnare blev Bertil Åhman,
Ulriksfors. med 1.820 gram fisk, och han hade som närmaste
konkurrent Jonas Nilsson, Tullingsås, som drog upp l.l20
gram. l dam- och ungdomsklassen segrade Britta Forsberg,
Bonäset, med en lake på 200 gram, knappt före lnga-Lisa Nils-
son, som fick upp 195 gram. På mångas begäran blir det en ny
pimpeltävling på Badviken redan kommande söndag.

Välkommen till repris på Reso-PIMPEL å Badviken
söndag den 9 april. Start vid campingplatsen kl. l2.00.

Tävlingstid 3 timmar.
Dam-herr-klass. Startavgift 5:- resp. 10:-. Kontantpriser

i förhållande till deltagarantal, dock lägst 250:-.
Kaffeservering, korvförsäljning m.m.

Bilparkering i grusgropen.
Strömsunds Reso-klubb

Till sjukstugeläkare
vid Ströms sjukstuga utsåg landstingets förvaltningsutskott
på tisdagen provinsialläkaren Stig Eneroth, Nås.

Stig Eneroth
.Sjukstugeläkare 1

I 961 - I965 i

Ny kontraktsindelning i stiftet
Fr.o.m. l januari l962 föreslås Ströms kontrakt omfatta
Hammerdals, Gåxsjö, Ströms, Alanäs. Föllinge, Laxsjö, Ho-
tagens och Frostvikens församlingar.

Varglo iakttogs i Henningskälen
En varglo har under påskhelgen varit framme i byn Hennings-
kälen, och byboma förvånas över, att det skygga rovdjuret
vågat sig ända fram till stugknutama. Någon skada orsakade
dock inte varglon, men de älgar och rådjur, som byboma
utfodrat under vintem befarar man kommer att försvinna.
- Det är tre år sedan vi senast hade varglo i de här markema,
säger Kristoer Andreasson i Henningskålen, och vi ser gäma
att det inte blir så långvarigt besök den här gången heller.

Födelsedagar
50 år fyller den l0 ds forstrnästare Gunnar Jacobsson, Hoting.
Han är född i Strömsund.
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Dödsfall Markaflrer i municipalfullmäktige
F. sömmerskan Sara Kristina Zakrisson. Siljeåsen. har avlidit i Det höll på att bli "mässfall" vid Strömsunds municipalfull-

en ålder av 84 år. l många år arbetade hon som sömmerska i mäktiges sammanträde på fredagskvällen. men genom ytterli-

hembyn. Ett intresserat arbete lade hon sedan många år ned gare kallelser per telefon. fick man slutligen fram det besluts-

inom missionsförsamlingen. mässiga antalet elva ledamöter. Föredragningslistans åtta punk-

ter gällde till övervägande delen försäljning. köp och överlå-

|:öde|sed,ga|- 8/4 |96| telse av mark. Det blev i vissa stycken ett debattrikt samman-

50 år fyller den I l ds skogsarb. Halvar Sundkvist. Havsnäs. ledde- dell flamïl gällde della mUlllelPalllamlldell5__ldf5lag llll
Som äldst av elva syskon fick han genast efter utgången folk- l<dPel<dlllfal<l gallallde ldmldel Ulmed l-dVbefgaVagell- Full'

skola börja i skogen för att försörja sig. Sundkvist torde ha "läldlge besldl Pa Yfkallde al' lle" lldlgef Lulldslfdm- all Pfl'
va,-it en av Kramfo,-Sbo|age;S 1,-ägnaste Skogsarbetare och är set för tomtmarken skulle fastställas till 7 kr/kvm. och att nämn-

numera fast anständ i SCA den skulle fullfölja tomtförsäljningen. En framställning om lån

på 2.000 kronor till inköp av sopmaskin för samhällets gator

stnömnnndnnrnminr hade tillstyrkts av gatunämnden. som också hade förskotterat

För första gången i knnstnkndnnnnns nistnnn blir det nrnnnän lanet mot sakerhet. Detta förfarandes nktighet ifrågasattesuav

H . å I d b d I b U H herr John Anderzon. som dock inte yrkade avslag på framställ-
i lä I . I I" - . .. .. . ..:Z nnmgånlïls iagtrsönfn: ïnne grelnlsšnagnínïl sínfrnr ningen. Efter debatt godkandes framstallningen. Stroms lot-

g ' _ g g takårs anhållan om befrielse från nö'esskatt bevilades.
Ströms konstklubb. Till utställningen i Strömsund. som kom- J J

mer att fortgå i fyra dagar. har professorema vid konstakade-

mien valt ut sex av de bästa elevema. Det är onekligen en Slfdm-5 Slundeklassafe Sllldefade Skdgeafbele

fjäderi hatten för Ströms konstklubb och dess energiska ord- Pfakllsk Ylkesdflemeflllg l Skdgsafbele l-lek lläldm dagell

förande Fni Tora Holm att ha fått denna utställning. Fru Holm Slfdms fdlkskdlas 5.lUlldelf_laS5afe Vld besök Pa Skdgsvalds'

har närt den djärva planen länge. och när klubbens |edni|-.g styrelsens lärlingsskola i Aspnäs. som bedrives i samarbete

accepterade förslaget. så stegade hon vid ett stockholmsbesök med SCN5 Skdgslöwalllllllg l Slfdmslllld- 46 Pdlkal blel' lll'
frank; upp lm professor Hans Brunnberg på akademien och fomierade om vad lärlingsutbildningen syftar till och vad den

förde fl-am sin pmpå_ Nu är det 5å_ att e|eve,-na brukar Visa upp innebär. De fick träffa sina skolkamrater. som valt att utbilda

sina saker på en utställning i Stockholm i maj. och därför me- Slg llll Skdgsalbelafe- Tfädlalllllllg~ bafklllllg~ aPlel'lllg dell

nade professom att det skulle passa bra att komma till Ström- UPPlagglllllg av l'e5 llek Pdlkama Vala med dm Ulldel' ell llalllg
sund till hösten. Men fru Holm hade satt sig i sinnet att Ström- Skdgsdag- Sdm aVSlUlade5 med ell 5ldel<bfaSa~ dal del bjöds

sund skulle vara först. och alltså blev det så. Resultatet är en Pa kalle dell Wlellefbfdd- l dell lalllllgsldlfs- Sdm "U Pågår- del'

utställning. som är både intressant och omväxlande. och som laf SJ" eleVell aldfama l5' l 3 af- dell de gaV Vefldlg llll PfdPa'

helhet vacker och stimulerande. Ströms konstklubb är att gra- gallda föl' Skdgsafbelafylkel- 5lfÖm5lmd5PdJ kell EVel'l -ldllalls'

tulera till det lyckade greppet att presentera vår allra yngsta son. 18. började i lärlingsskolan i höstas. och han trivs alldeles

konst, och man har väl rätt vänta. att publiken inte skall svika. Ulmälkl med Slll afbele- ÜagSPlddUl<lldllell fd' llalls del llal
varit upp till 68-70 bitar. och som medeltal räknar han med

Distriktsmöte för Lantmännens Centrallörening in/gt 50 bitar per dag och en dagslönjänst på upp emot 50

har hållits på Tunsthotellet. Mötet öppnades av direktör C .(1 ïgolnnr .nbbnt månader i Skn innan .n bö .nde

Hallgren, vilken också kommenterade det gångna verksam- läniš k J n p d k bn k' _ fl g __ Ü ä

hetsåret. Till ordförande valdes Erik Hjort. Strömsund. Full- gs ursen' oc me S ogsar te tan "Jag onsam' S I

mäktige vid Centralföreningens årsstämma blev Magnus Jons- ger Even'

son. Öhn. Zakarias Zakrisson. Renån. Erik Lövström. Bred- '

kälen, Jöns Örjebo och Rudolf Jonsson. Strömsund.

Pelle Wânberg ohotad i Strömsunds-kretsen
Fältskyttets dag inom Ströms skyttekrets var i år förlagd till
Tullingsås. där IO4 skyttar från 16 föreningar ställde upp.

Resultat i mästerskapet: I ) Pelle Wänberg, Strömsund. 39

2) P.O. Lindgren. Öhn, 35; 3) Nils Wilhelmsson. Strömsund. 34.

Dödsfall
F. skogsarb. Per Erik Persson. ålderdomshemmet. Tullingsås.
har avlidit 92 år gammal. Han var född i Kalvhögen och äldst

bland elva syskon. Åren l945-57 bodde han i Storöbodama
tillsammans med tre bröder.

”Färden går bra, jag mår nt”
De första orden från rymden avlyssnades i Sovjet i morse. Skogslärlingen Evert Johansson instruerar fnv. NN., Karl-

27-årige major Jurij Gagarin blev alltså förste rymdman och Erik Olsson. John-Erik Flatbacke. Bengt Eriksson. Helge

är redan lyckligt nere på jorden igen. Sjöberg och Pelle Jonsson
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100 pimplade i Strömsund Blinda fick bandinspelningsapparatur
Reso i Strömsund gav på söndagen repris på sin pimpeltävling Bandspelaren skänktes av Lions Club i Strömsund och över-
på Badviken. Trots blåsväder ställde 100 tävlande upp. En lämnades till de blinda på ålderdomshemmet i Tullingsås av
tredjedel av dessa ck fisk. och segrare blev i damklassen fru Lions president Uno Lange. Magnus Mårtensson och Per Erik
lnga Lisa Nilsson. Ulriksfors. 227 gram och i herrklassen Olof Eriksson representerade pensionärema. Närvarande var också
Hansson. Lidsjöberg. 738 gram. Sammanlagt 68 fiskar drogs Lions representanter komminister Bengt Berglund och post-
upp under de tre timmar tävlingen varade. kontrollör Olle Lindqvist samt socialnämndens ordf. John

Anderzon. som i ett anförande framförde nämndens tack till
Fötik Lions för gåvan. vilken han ansåg vara en betydelsefull
En son förströelsedetalj för pensionäremas trivsel och välbefinnande.

Birgit och Sven-OlofHaglund . Bandspelaren mottogs med stor tacksamhet av de blinda pen-
f. Rosberg sionärema. som nu får tillfälle att ta del av litteratur genom de

Strömsunds BB den I l april l96l talböcker, som finns inspelade i ett rikt urval.

Billigt blev dyrt vid tinget i Strömsund Födelsedagar
En strömsbo stod på onsdagen åtalad för att ha smugglat 75 år fyller den 24 ds lantbr. Sven Manin Mårtensson, Ström-
margarin. SOCk6r. mjöl ooh andra varor från N0fg6- Han blev sund. Han är född på Kärrgärdegården i Strömsund. och den
upptäckt vid tullstationen i Gäddede. och varoma beslagtogs. övertog han efter sin far 1908, men sålde den nio år senare och
Domen blev 35 dagsböterá 5 kr. köpte i stället ett hemman på Näsudden i Strömsund. |9l5

gifte han sig med Ingeborg Ersdotter. Bredkälen. Förutom
Ungd°ms|iga i S"-ömsum har sp,-äng” jordbruksarbetet har han även i många år varit anställd av AB
En "ga på en hawdussin pojkar 5 åmrama |2_|5 år har för Talcum. som på den tiden hade fabrik i Strömsund. Mårtens-

strömsundspolisen erkänt stölder. snatterier och skadegörelse. Sen ner Sedan ungdumen Vnfn nkuV lnem Lutherska n1l55l°n5'
som skett i samhället under mars och april månad. Pojkama. föreningen l Strömsund-
som är hemmahörande i Strömsund, har arbetat dels tillsam-
mans och dels var för sig och svarade bl.a. för tillgreppen av Lotmexamen
7-8 par handskar från ett marknadsstånd för c:a en månad Det har hållits lottakurs i Strömsund, och på måndagen hölls
sedan. Skadegörelsema de gjort sig skyldiga till innefattar bl.a. avslutning med åtföljande examen. l 7 damer har deltagit i öv-
fönsterkrossning och åverkan. ningama. Kursledare var sergeant Gunnar Sedvallsson.

Ströms konstklubbs årsmöte l7/4 l96l
gästades av Yngve Gamlin. Enligt Gamlins egen uppgiñ, var
det hans första offentliga framträdande i sin hembygd. Vid
årsmötesförhandlingama framgick det av verksamhetsberät-
telsen. att konstklubben hañ 9l medlemmar under året. I sty-
relsen omvaldes Tora Holm som ordförande. Kurt Hjalmars
vice ordf.. Daniel Hedlund. sekr., samt Göthe Jönsson.

Över 500 deltagare i Tullingsås-pimpel
Tullingsås idrottsförenings pimpeltävling på söndagen blev
ett rekordanangemang med 500 deltagare. Strömsundsboma _" a I
kom bland de fem största fångstmännen och tog tillsammans
hem priser för över femtusen kronor. Tävlingen var spännande '
in i det sista. Rickard Fridell. Strömsund, tog en klar ledning
redan i början, när han drog upp en fin laxöring på 455 gram. 1_0,,ae_m,,,e,,_

Oen ingen Wekïes kunna nnla nenem- Det Ver lnie mel' än en Stående fr.u Doris Persson. Ulla Hedblad. Britta Telenius.
ÖWS nnwumme kval' 3V tälngsnden- när -l°ne5 Nilsson- Ingeborg Westerlund, Vivan Tallbom. Ingrid Telenius.
Strömsund- kfekade På en nn Slk- 5°ln Vägue 6' 7 gram- °en Margareta Olsson, Gul! Reinhammar. Marianne Karlsson.
därmed vann han också en klar seger. Bengt Andersson, även E,-,,0,. Andersson och Barbro Melanden

han 5n'Öfn5unu5b°- ufeß uPP det Största anlalet nskan men Sittandefnv. Berit Krogstad, Lucia Persson, .sergeant Gunnar
tillsammans vägde de endast 437 g, vilket dock resulterade i gedva/1ss0,,_ A,,,~,a _g,,,eds/¿0g_ 51,- Da;,1,~,,_ Mgegà-,-d NO,/ing

en uedjenlnts- och Signe Bergman

mine
Vår son Jörgen Oskar Säsongens sista DANS

Astrid och Bengt Edlund i Ulriksfors Folkets Hus
Strömsunds BB den l5 april l96l lördagen den 22 april.

Musik: Gunnar Rolands kvintett
Födebedagnf Servering UIK
85 år fyller den 22 ds f. skogsarb. Erik Persson. Tullingsås.
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l00 barn utan skola vid brand i Ulriksfors 24/4 l96l ningsskylt för svår kurva. Vägmästare Bertil Johansson. Ström-
Eld utbröt vid 4.30-tiden på måndagsmorgonen i skolan i sund, är inte främmande för den svåra trafikfållan vid Lövberga
Ulriksfors, varvid en mellanbyggnad innehållande slöjd- och men säger också. att det finns många liknande exempel i länet.
gymnastiksal i första resp. andra våningen totalförstördes. - l ekonomiskt avseende arbetar vi under mycket svåra förhål-
Rökutvecklingen var mycket kraftig, och den gamla trä- landen, säger Johansson. Jag kan exempelvis nämna att väg-
byggnaden fick i övrigt omfattande rök- och vattenskador. sträckan Lövberga-Hoting, som var med i innevarande fem-
Det l00-talet bam. som går i skolan. ck därför ett oväntat årsplan. har framfiyttats till planen för l965-70. Och vad det
skollov, tills man hunnit ordna andra lokaler för undervisningen. gäller sträckningen Lövberga-Alanås finns det inga utsikter
Branden upptäcktes av jämvägstjänsteman Hans Moberg, som till om- eller nybyggnad förrän om kanske tio. femton eller
bor alldeles intill skolan. Sedan han larmat brandkåren i Ström- tjugo år. Det blir således endast fråga om de nödvändigaste
sund, ringde han skolvaktmästare Ture Johansson. vars lä- underhållsarbetena. och i nästa vecka sätter vi igång med bredd-
genhet är belägen i skolbyggnadens vindsvåning. Där hade ning och förstärkning av bron. Breddningen orsakas främst
rök redan börjat tränga in. och fm Johansson hade vaknat av av svårighetema med snöplogningen, och det blir endast fråga
den stickande röklukten i samma ögonblick som telefonen om ytterligare 3 dm bredd. Förstärkningen av bron gör. att den
ringde. l lägenheten befann sig fyra personer. Kläder och vär- kommer att klassas för 8 tons hjultryck. Men någon rätning av
dehandlingar räddades. medan det övriga bohaget får betrak- de skarpa kurvoma blir det inte inom det nännaste decenniet.
tas som förstört. l en vinkelbyggnad inrymdes lärarbostäder. Däremot kommer vägförvaltningen att tillmötesgå begäran om
och även dessa utrymdes på ett tidigt stadium. Brandorsaken S-kurvskylt. och har däniied gjort allt vad de ekonomiska möj-
tros vara kortslutning i någon elektrisk ledning. Elden var svår- lighetema medger.
bemästrad då man inte kunde finna den egentliga brandhärden
på grund av fökutvecklingem Regalskeppet Vasa har äntligen nått hamn efter333 år. I dag

(24april -61) kom en dyig svart pråm upp ur Srömmen, inför
100 miljoner åskådare. Bl.a. hade BBC en femmannatrupp
på plats, som klättrat 25 meter upp på pontonen Lodbrok.

- 1 - - - I Gnista i skräpskrubb orsakade skolbranden
Det var troligen ett överslag i en elektrisk kopplingsdosa, som
förorsakade skolbranden i Ulriksfors på måndagsmorgonen.
Dosan saknar lock och sitter i en skräpskrubb i källaren. En
säkring hade också gått. och allt pekar på att elden uppstått
genom att något eldfängt. damm eller dylikt. lagt sig mellan
ledningama i den öppna dosan. Skolan är försäkrad till 600.000
kr och inventariema till 40.000 kr. RektorA|var Jonsson omta-
lar. att undervisningen kommer att åtempptas på tisdagen. Tre
klassrum går att använda i den eldhärjade skolan, medan två
klasser är husvilla. Den ena klassen får ytta till en bostadslå-
genhet. och den andra kommer att hålla sin undervisning påLivllg debatti Strömsund om konsumbutikema _ . . - .HStröms konsumemförening hö" på söndagen årsmöte i Ström hotellet i Ulnksfors. Slojdundervisningen fiyttas ti en källar

. . . . . l . d h ll ' f ' .
sund. En livlig debatt utspann sig om de mindre butiker, som Oka] och gymnasnkun emsmngen får å as 1 det na
föreningen har, och som genom avyttning och liknande or- skñrmbildsundersöknin i Ströms kommun

. . .. . g
:kår mßien del avåefqlknlngståqerlêšštšch dzrígrsängï har nu pågått under åtta dagar. Man möter alltså upp ganskauppvisaten om ttningsmins ing j rtme t

. . . _ grant, enligt socialassistent John Anderzon. som också
talades mycket om dessa butikers möjligheter att existera och dd I mt." h mh k H I 997
deras förmåga att hålla ett konkurrenskrañigt varulager. För me e ar' a I. ' S .ar .O _ a a S ' . peso r'
kommande år gjordes följande val: Ledamöter i förvaltnings- amsà L643 har mmm" mg nu undersökmngama'
çqådetoläeñæMalte Gradin, Helfrid Jonsson. Olle Karlsson och vårkonsert i Ströms kyrk-

I S e rg Ströms kyrkokör, realskolans flickkör och Ströms musiksällskap
gav på söndagen en vårkonsert i Ströms kyrka inför stor pu-

Smal bro i S-kurva traklla i Ström blik. Det omväxlande programmet var sammanställt av musik-
En smal bro mitt i en extremt svår S-kurva på vägen Lövberga- dir. Kerstin Bjömer. som också dirigerade körema. Det bjöds
Alanäs utgör en av norra Jämtlands svåraste trakfållor. Vä- på verk av bl.a. Stenhammar och Bellman. Musiksällskapet
gen går i en skarp kurva endast någon meter från mangårds- med Gustav Bergvall som dirigent framförde förtjänstillt verk
byggnad och jordkällare. Olyckstillbuden är legio enligt de av bl.a. Schubert och Händel. Gunnar Olsson, Ivar Sandhill,
närboendes uppgiñer. Det är inte sällan spett och andra verk- Kerstin Bjömer och Elsa Bäckman spelade i stråkkvartett A.
tyg får lånas ut till bilister, som kört in i varandras fordon eller Corellis sonata i a-moll.
kört u å broräcket.
-Alltiïipfåi man vara ängslig för bamen. säger familjen Sixten vägen s“ningen°Båg°d.e
Johansson, vars boningshus ligger endast någon meter från avstängd och Iåst fr'°'m' 2,7 app' 196]
vägkanten och mitt i den skarpa kurvan. Det lyckligaste menar p'g'a' svšranad "ppm-J ukpmg'
man vara en ny sträckning av vägen. eller åtminstone en var- HOLMENS BRUK Jamtlandsfbwahnlngen' Strömsund'

Ulriksfors skola med Thure Johansson
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Rekordbyggande i Ströms kommun ade ett pris av l :40 per styck. Det skulle således läggas i en hel

- Vi väntar rekordbyggande inom kommunen i fråga om egna del femöringar. innan det investerade kapitalet hade betalt sig.

hem i år. säger kommunalnämndsordf. P.M. Jönsson. Vi räknar Ett 20-tal skivor har Ragnar Brander också i sin ägo. och man

med att ett 40-tal egna hem skall byggas i sommar. Det gäller finner en hel del välkända låtar som Kväsarevalsen. Bjöme-

för hela kommunen. Kommunen har köpt tomtmark. Marken borgamas marsch. Du gamla du fria. Donauwellen. Spinn spinn

tillhandahålles inom samhället för 3:15 per kvm och utom dotter min och Ack Värrneland du sköna. för att nu nämna ett

municipiet för 2:75 per kvm. Därtill kommer 2.0()0krföranslut- litet urval. av vilket man får något begrepp om vad som var

ning till vatten- och avloppsnät. På detta sätt subventionerar populännusik på den tiden det begav sig. Polyphonen är ännu

kommunen egnahemsbyggandet. Det sker vidare genom ett fullt brukbar. och det hör inte alls till sällsynthetema, att Rag-

kommunalttomtbidragpå500 kr. Den stora hjälpen liggeremel- nar sätter en skiva i apparaten och spelar för familjen och

lertid i att egnahemsbyggama får hjälp med ritningar. plane- bekanta, som finner nöje i att lyssna till det klangfulla spel-

ring. kostnadsberäkningar och upprättande av handlingar för verket. Men femöringen skall läggas in av Brander junior -
en kostnad av 500-600 kr. Den delen skulle annars kosta ett Sven Reidar, 6 år- det har han privilegium på. och så vet han.

par tusen kronor för ett egna hem. De flesta egnahemmen i vilken låda slanten hamnar i. Efter ett itigt musicerande så

Ströms kommun byggs inom municipiet, men f.n. pågår anläg- kan det räcka till både slickepinne och kola.

gande av vatten och avlopp i Lövberga. där ett område sam-

hällsplanerats. Kommunen har köpt tomtmark för egnahems-

bebyggelse. Det har ansetts önskvärt med denna möjlighet
för skogsarbetare. som vill bosätta sig där. Det ser ut att slå ut

väl. eñersom redan fem spekulanter anmält sig för att få bygga
där i sommar. Vid 62-65.000 kronor ligger de esta egnahem-

men f.n. i kostnad. Något billigare blir det i ytterområden. men

en typ egna hem. som bostadsstyrelsen fick fram i fjol kostar
ca 58.000 kronor.

Första kvinnan 27/4 1961

En kvinna tog för första gången i rättens historia plats bland
nämndemännen vid tinget i Strömsund på måndagen. Den

kvinnliga pionjären är fru Gunhild Karlsson, Näsviken. Vid
samma ting avlade även Manfred Johansson. Siljeåsen.
nämndemanseden.

Ytterområden i Strömsund översvåmmas
Den kraiga dagsmejan de senaste dagama har orsakat, att

ytterområdena i Strömsunds samhälle håller på att översväm-
mas. Två pumpar har varit igång sedan l6-tiden på tisdagen.

och med en kapacitet på tusen liter i minuten drar de över
smältvatten från översvämningsområdena till en I 8-tums av-
loppsledning. Det är främst det s.k. Norrlandshusområdet som

hotas av översvämningskatastrofav smältvattnet. vilket kom- 6_ån. Reidar Brander laddar halv hane

mer från de långsträckta södersluttningama. g .. _ P pp P 'P
medfemormgar

Jukeboxns farfar nns i Strömsrund Födelsedagar

En Pol one som nännast hörde emma i slutet I 800-talet _ __ . --

är ett riiiisikinstmment. som inte är alltför vanlig: att finna i 80 år fyller den 2 ma] f' lambr' Goran Lindgren' Ohn'
vårt tjugonde århundrade, med krav på stereofonisk ljudåter- 50 år fyner (jan 2 maj fm Hmevi Tomberg f_ ~|~he|be,g_ 5tröm_

givning och andra finesser. Hos Ragnar Brander i Strömsund Sund_

finns en sådan antik spelautomat. som kan sägas vara förebild
till vår tids jukeboxar. Skillnaden är ”bara” den. att det inte
finns möjlighet att välja bland ett femtiotal skivor, utan man Vigde 2/5 196]
ck nöja sig mm an Spda det så ka||a¿e notb|a¿_ som fanns Skogsfönnan Folke Ulriksson, Svaningen. och telefonist Gun-

insatt. Notbladet år förresten att likna vid en cirkelsågklinga V0' Da"i°|5S°“- S"Öm5“"d~ vigdes På Va|b°fg5mäSS°a°"e“
och ¿,.yg¿ hvmetem i mameten Sedan fordrade apparaten iStröms komministergård av komminister Bengt Berglund.

endast en femöring i myntinkastet för att den skulle sätta igång.

och så naturligtvis dra upp fjädem till verket. Ragnar Branders Hos polisen i Strömsund
Polyphone är ett arvegods och har åren före sekelskiñet in- är helgens facit en rattfyllerist. som gjorde Strömsund osäkert

köpts av hans mor, som tillsammans med tre systrar hade den natten till söndagen. Under de tre helgdagama har man också

uppställd på gästgivaregården i Flyn. l en låda på apparaten omhändertagit halvdussinet fyllerister. En dam hade fått sina

finns fortfarande inköpskatalogen kvar. och där får man veta. strumpor förstörda av en vårdslöst kastad smällare vid maj-

att priset var så svindlande som 405 kr. Och notbladen beting- brasan på Hembygdsgården.
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Födelsedagar
50 år fyller den 4 ds skogsarb. Axel Lindgren, Södra Öhn. Han
är född i Kämiäset och kom till Södra Öhn i samband med sitt
gifiennål. Makama driver där ett mindre jordbruk tillsammans.
och dessutom arbetar Lindgren i skogen och med flottningen.
Lindgren är mycket intresserad av skytte. och han har också
vunnit en del priser i skyttetävlingar.

Fnv. Sonja Källström, Elin Lindgren med sin dotter
Anna-Marja och Axel Lindgren

Högsta mjölkproduktion prisad
Ström-Alanäs hushållningsgille höll sitt årsmöte på lördagen.
Gillets ordförande Gunnar Brorsson, Bredkälen. överlämnade
en jämtnalle som pris till lantbmkare OlofMånson. Tullingsås.
vilken hade redovisat den högsta mjölkproduktionen inom
gillesområdet under l960.

Ström-Alanis hovvårdsförening
höll också sitt årsmöte på lördagen. Man beslöt om höjning av

avgifien till hovslagaren med en krona per häst till 12 och 14 kr.

l styrelsen omvaldes ordförande Ingvar Alvebo, Alavattnet.
Gunnar Brorsson, Bredkälen, Harald Eliasson. Strömsund, Erik
Hemmingsson. Tullingsås, och Olle Lindgren. Öhn.

Valborgsmåssorandet
I Strömsund deltog nännare tvåtusen personer i firandet vid
hembygdsgården. Kamrer Gunnar Grahnström hälsade välkom
men. kyrkokören under ledning av musikdir. Kerstin Bjömer
sjöng de traditionella vårsångema och talet till våren hölls av

komminister Bengt Berglund. Servering av kaffe och våfflor
var ett uppskattat arrangemang. och trängseln i hembygds-
stugan var stor. Den mäktiga vårbrasan och det strålande
fyrverkeriet. som utgjorde avslutningen på vårfirandet på

hembygdsgården. var också ett vackert skådespel. som även

beundrades av hundratals bilister från Strömsbron.

Razzia i Strömsund mot mopedtrimmare 3/5 l96l
Mopedplågan i Strömsund har sedan länge varit besvärande.

och på tisdagen företog orts- och statspolis en mopedkontroll
i samhället. Resultatet blev körförbud för fem mopeder. som
konstaterades vara trimmade till dubbla hastigheter. l ett fall
visade sig mopeden kunna prestera en hastighet på upp till 75

km. Mopedförama var samtliga i åldrama IS- l 6 år.
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Dödsfall
F. lantbr. Mårten Svanberg. Södra Öhn. har avlidit i en ålder av

85 år. Han var född på den gård i S. Öhn som han övertog år

l90l och brukade fram till l942. då hemmanet överläts på äldste

sonen. Han byggde eget tegelbmk och sågverk samt var även

en skicklig bysmed och snickare.

Änkefru Anna Kajsa Svedberg, Strömsund, har avlidit i en

ålder av 83 år. Hon var född i Äspnäs och flyttade till Ström-
sund år l907. då hon ingick äktenskap. Den bortgångna har
seda fem år tillbaka vårdats på ålderdomshemmet i Tullingsås.

Strömsundsborna helt begeistrade över turistlmen
På lördagen var det premiär på Reso-klubbens turistfilm “Sju-
fjällsstigen". Publiken var begeistrad, både vad det gällde fil-
mens många vackra natunnotiv. strålande scenerier och amatör-

skådespelamas prestationer. Resoföreståndare Börje Sand-

ström hälsade välkommen och redogjorde för filmens tillkomst.
Han framhöll speciellt fotograf Bror Sandmarks enastående

och outtröttliga arbete. med förutom fotografering också ma-
nuskript, regi och många andra detaljer. Han överlämnade också

en ”Oscar” (eller om det nu var en Ester. för statyetten före-
ställde en lappmarkskvinna) till Sandmark. ett pris som instif-
tats av Resoklubben och som nu för första gången utdelades.
Vidare överlämnades blommor till filmens huvudrollsinneha-
vare. mottagningssköterskan Karin Roos och fångvårdskurator

Ragnar Pettersson. båda från Strömsund. På söndagen visa-

des också filmen i mer offentligt sammanhang på Saga-

biografen. där en fulltalig publik visade sin uppskattning ge-

nom spontana applåder.
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Strömsund segrade i serießltskytte lar och traktorer. Det är på sina ställen livsfarligt att stiga ur

Strömsundskretsens sista kretsfältskjutning för säsongen bilama, fortsätter hr Johansson. Vi har slagit ner 4-5 meter

ordnades av Lövberga skytteförening, som återupptagit långa pålar i hålen, men inte heller de bottnar utan kommer upp

skytteverksamheten, och lövbergaskyttama klarade uppdra- igen nersmetade med grönt slam. Sedan en vecka tillbaka kör

get med heder. 98 skyttar från I8 föreningar deltog. vi med full arbetsstyrka dag och natt och har, tillsammans med

Resultat efter avslutad serietävling blev: extra personal, 50-talet man i arbete. Men det finns ingenting

l) Strömsund l2 poäng 4 l 3 träff; 2) Renålandet l0-436; 3) att göra, som nu kan förbättra läget. Vi betraktar det hela som

Tullingsås 8-427. förtvivlat, och isoleringen är snan fullständig. Om vädret fort-

Klass F5: l) Karl Ytfelt, Havsnäs 26 träff; 3) Rude Melander, sätter, är vägen Strömsund-Klövsand färdig att avstängas,

Tullingsås 25. och samma är förhållandet med sträckningen Ulriksfors-Täxan.

Klass F4: I) Erik Persson, Ãspnäs 25; 3) Enar Mårtensson, På vägen Lövberga-Havsnäs-Alanäs har axeltrycket nedsatts

Strömsund 24. till 5 ton, och fortsätter regnvädret, kan det bli aktuellt med

Klass F3: 2) Allan Jonsson, Harrsjön 24; 3) B.O. Eriksson, totalförbud även där.

Äspnäs 23.

lflass F2: l) Leo Jonsson, Harrsjön 26; 2) Lars Wikström, Strömsborg
Aspnäs 25; 3) Bo Eriksson, Alanäset l9.
Klass FL- i)N.A. iiiiiheim, iiiiisnnd 19; 2) Yngve Hansson, "'°'““"* '°“d“g '°'- '°-30
snonisund 16; 3)sng Taqvismn is. B“mR”b3“d°“

pirr UUVA uvnr
Sensationen som vann “Guldpalmen“ i Cannes l960.

Rune Norrman vann vid Lakavattensjön Anm Ekberg
Storåbrännas tävlingsanangemang I maj blev en stor folkfest, Marceuo Mamohnni

°°h 79 skyn" från 16 5'°_“'"gaf dcmfg ' det Vackra Vädret' "Verkligen en stoiartad lm, frustande av vitalitet, spontan,
FS: l)Rune Nomnan, Tullingsås; 3)Ni|s Wlhelmsson, Ström. med en gmpskt ben på cm hem smffetf- DN

F4: 3) Jöns Hansson, Ström; 4) Anselm Saiidhill, dzo. F2: 3) OBS! Spemd 3 timma
lvar Mårtensson, Ström. Fl: 2) Bjöm Svanberg, Södra Öhn. endast I föresmlning per dag

ßiijenpns;i«3;7s.

Födelsedagar
85 år fyller 5 ds f. lantbr. Per Jonsson, Strand. Komnktskonvem iAlanis
75 år fyller den 5 ds lantbr. Albeit_Jonsson, Ringvattnet. l 53 prästmän med fruar i Ströms kontrakt har varit samlade ml

Vmm" har han "bem huvudsakhgen :ft Kramffm AB' "U" kontraktsmöte i Alanäs. Programmet upptog bl.a. föredrag av

men SCA' För långt °°h tmget arbete I sk°g°" ' över 50 år fni Samuelsen Gåxsjö som tjänstgjort som missionäri Kina
erhöll han år l957 utmärkelse av Cellulosabolaget. och berättade om förhànandena där och uppehöll sig Särskilt

50 år fyll" den 8 ds förcslàldare G°°rg Ö'-|°b°' Strömsund' vid kvinnans ställning i samhället under olika tidsperioder.

Ha" arbetade under många år s°"_1 byggnadssmckaæ men är Komminister Bengt Hellström, Hotagen, talade om sina upple-
numera chef för Lastbilscentralen i Strömsund. Inom det kom- velser som bamljonspräst i Ghaza “mer (tyg, sex månader då

munala arbete' har ha"_ ugn hvhg del' °°h han är hm' ledamm han tjänstgjorde vid svenska FN-bataljonen. Han illustrerade

av k°"?m“"almmäk"ge °°h k°mm""al"§"f“d°" samt mdß' sitt föredrag med ljusbilder, som han tagit under resor i för-

rfmde ' p°"Si°"S"äm"d°"' S_°m varm rehgms har han ägnat utom Ghaza också i Palestina, Jordanien, lsrael, Egypten och
sina kraer åt EFS, och han tillhör styrelsen för folkhögskolan em andra platsen

i Hålland. Politiskt är han engagerad i folkpartiet, och är med-

lem av styrelsen och arbetsutskottet i Folkpartiets valkrets-
förbund. Födelsedagar

85 år fyller den l0 ds f. lantbr. Petter Eliasson, Strömsund.

Knmtmfmr vlgamströmsund och Hoting 6/5 196] Han är född i Norrby, Fjällsjö kommun. l samband med sitt

Lastbilstiafiken norr-och östenit från Strömsund är från freda- gmermål N02 OJ/.enog han svärfadems gåid ' Trångåsen' WL
k h b k d till l935 då han de till Strömsund.. en an ru a e , ytta

gen tzïh lamäïtgcn på åšgêtfrïikmnsvïïra 50 år fyller den 9 ds läg.äg. Enar Taraldsson, Risselås. Han är

“fm ”Pl” g°“°'“ 'T“ ' ““ ““ _ man i Risseiås och isvenng på 1930-mieiföraidfagåniennii-
glon mr om som bor här ' non' säger vàgwästarc Bm" Jo' sammans med tre bröder. Sedemiera delades ården u och
hansson, Strömsund. Vi kan f.n. anse oss isolerade från all T Id b d . .H då g pp'

trafik norr och österut, säger han vidare. Vägen Strömsund- am S50" ygg e sig en V' a r'

Lövberga kallar vägfolket nu för ”Fasomas väg". Under en tid
har vägen varit nedklassad till 5 tons axeltryck, men förbudet Stolt vedparti stals från kommunen
respekterades inte, utan lastbilar med l2-I 5 tons last hartryckt Ströms kommun har bestulits på 80 kbm ved från en post, som

sönder vägbanan, så att den nu är fullständigt ofarbar. - l ett inköpts och uppmätts i fjol somras. Det inköpta vedpartiet,

enda hål på vägen har vi vräkt ner l00-tals kbm knytnävsstor som varit upplagt vid Lillviksnäset, innehöll totalt 600 kbm

makadam, men alltsammans bara försvinner. Det är som att och skulle användas vid de kommunala inrättningama. Då föl-
vräka i havet. Vid Lövberga har vi tippat i omkring 135 kbm jesedlar från lastbilscentralen inkom till kommunalkontoret.

makadam, men det bottnar inte. För den nödvändigaste tra- upptäcktes, att den körda virkesmängden endast var 520 kbm.

ken lägger vi nu ut rismattor, som bär den lättaste traken, och De kommunala myndighetema har beslutat att inlämna polis-

de som ändå sätter sig i dyn får vi dra igenom med våra lastbi- anmälan.
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Kryssmatch påleråkerliknande Tingvalla från Öhn har förkovrat sig i sina speciella kunskaper sedan

Seriepremiären på Tingvalla mellan Strömsund och KD-55 blev över 20-talet år. Hans uppgier verifieras också av öhnboma.
p.g.a. de senaste dagamas regn allt annat än fotboll. Planen Att den första snön skulle komma den l0 oktober. visste Adolf
var som ett träsk. och det var med största tveksamhet som Persson redan i början på månaden. Vårens väder föriitsade
domaren godkände den för spel. Nu slöt matchen salomoniskt han redan i oktober. och denna. med verkligheten överens-

l-l. KD hade svårt att hitta någon blotta i det starka hemma- stämmande. spådom har kontrollerats dag efter dag av bl.a.

försvaret. först i 43:e min. lyckades de överlista den mycket Magnus Rosenberg.
fint arbetande hemmamålvakten B.A. Eliasson. l andra halvlek
blev det hemmalaget som bestämde takten. och gästemas för-
svar fick verkligen göra rätt för sig. l 6:e min. fick de ändå
kapitulera, när "Sola" Mårtensson elegant spelade sig fri och
lade över bollen till fristående Gösta Rosth. som endast hade

att fösa bollen i nät.

Faxebygden fick oavgiort i Hallen
Uppgörelsen mellan Hallen och Faxebygden på söndagen slu-
tade 2-2. Ulf Nonrian är en klippa. Spelet var snabbt och ri-
vande med växlande målchanser. Det blev dock Hallen som

fick med sig ett ledningsmål till halvtidsvilan. Kvitteringen
kom i andra halvleks andra minut. när l. Jönsson sköt hårt i

nät. Faxebygden. kunde ta ledningen eer 25 min. med en nick
av Sven Edin eer ett inkast. En kvart senare kvitterade dock
Hallen.

Div. Vl norra
Hammerdal B-Siljeåsen 4-2

Lediga platser

l7-l8årsyngling .

helst med någon affärsvana. erhåller anställning ,4d01fpersson spå, ,,à-de,

som expedit i vår herrekipering. Tillträde snarast.

Svar med betylåÃ:1sfšg:':°('):g0N gättring utlovas för Strömsunds gator
atoma i Stromsund har blivit utsatta för skarp kntik från

Strömslmd ' Telefon 79' samhällsboma. som undrar. om det inte kan påräknas någon

förbättring i de - som man säger - skandalösa förhållandena.
Födelsedagar l0/5 l96l Bristen på vägunderhåll har gjort vissa vägsträckningar
75 år fyller den 13 ds fru Alma Olsson, f. Hitterdal. Rösjöberg, ofiamkomliga.
Strömsund. Hon är född i Fjällsjö och kom till Rösjöberg på

l9l0-talet. Hon har haft hand om byns telefonväxel sedan l942. sommarbam än ström

:Skär gyn? dï :-4 dsEfr.1:( Kñstipallišrikšson' f' Svensdoner' På måndagen anländer den första kontingenten sommarbam
n a e er am r' ars n sson' U mgs S' _ till Strömsund. omtalar Carin Wänberg. ombud för Stockholms

75 år fyller den l5 ds skogsarb./lantbr. Arvid Hansson. bamavårdsnämnds Sommarbamsbyrå Det är bam i förSk0|e_

:ä|::%::|se'r den I I ds fm Hulda Frank. fl Westin' maka tm íâllílïem. som under två månader framöverfårandas jämtlands-

banarb. Per Frank. Lövberga.
50 år fyller den 14 ds banarb. Holger Hellzén. Strömsund. Han
är född i Hällesjö och kom till Ulriksfors l9l I, då fadem ck
anställning där som banvakt.

Väderprofet från Öhn spår väder för ÖP-läsama
Radions och TV:s väderlekstjänst litar man inte på i Öhn. Där
har man nämligen en betydligt säkrare väderprofet. som fönit-
säger årets väder med ledning av bondepraktikan och en
abborrfena. Man är ju betjänt av att veta vädret hela året för
semesterplaner. lämplig tid att så och skörda. och mycket an-
nat. De amerikanska långtidsprognosema har ingen chans jäm-
fört med Adolf Persson. Fast hans fónitsägelser gäller dock
endast lokalt. och i detta fall över strömsundsområdet. Men
skicka honom en abborre. så kan han ge besked om kommande
väder på den plats. som abborren hämtats från. Adolf Persson Carin och Pelle Wänberg
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EFS kyrka får altaruppsats signerad Gamlin - Tfvcker inte magistern arr min son har en säregenfanlasi?
Altaruppsatsen till Evangeliska fosterlandsstiftelsens nya - Jodå. Särskilt i rättstavning.
kyrka i Strömsund har ritats av Yngve Gamlin, vars förslag nu
har antagits av församlingens styrelse. Gamlins altanrppsats Qnvginrr även meunn pnxebygden nen Ogre,-dn]

är en synnerligen okonventionell sak. men som i sin stäm- Här b|ev de; dock n-,å|_ och nppgö,-e|Sen Snnade 2_2_

nlngsfull feheï Och ljusaffanßemang gör den Ü" en $kaP°l$°- Faxebygdens mål gjordes av Bruno Texmo och Åke Jönsson.
50m k0"lm°f an medwfka ll" höglldllg adakl l k)'fk°"1mm°l- Bra domare var Sixten Appelblad. Strömsund. Publik ca l00
Altaruppsatsen domineras av korset i ljus. naturfärgad alm, personen
som sträcker sig från golv till tak. l mittstolpen och korsannar-
na skall infällas klossar av linshammarglas, som skall vara i en Födelsedagar I 3/5 lgól

blå rággskala Så; kloboh tilll ïlräos' Alma! pllašms påäorsets 50 år fyller den 16 ds lantbr. Per Eriksson. Lövberga. Han är
mittst ng, oc p a tarets a si a monteras y mnesr r. som född i Bodum och de år 19] 8 ti" Lövber
avses kasta ljus bakom korset. vilket för övrigt skall placeras ym g
en bit ut från fondväggen 80 år fyller den 19 ds f. skomakenarb. Nestor Myllynnne. Bred-

gård. Han är född i Finland och är fortfarande finsk medbor-
gare men kom till Sverige under andra världskriget. l Finland
var han bl.a. polisman, men övergick helt till skomakeriyrket
när han kom till Sverige.

50 år fyller den 18 ds jordbruksarbetaren Hilding Holmgren,
Alanäset.

Födde

Vår dotter Eva-Britt
Karin och Ole Flatbacke
f. Nilsson

Strömsunds BB den I4 maj l96l

Strömspojke krockskadad
Vid en trafikolycka mellan bil
och moped i Strömsunds sam-

hälle på onsdagskvällen, skada-
Alraruppsars ritad av Gamlin des |6_å,-ige Kje" Gradin Han

fördes till Ströms sjukstuga, där
Ströms och Hammerdals kretsloge av IOGT man konstaterade, an nan åd|»a_

var i söndags samlad till årsmöte hos logen Norrskenet i gir sig hjärnskakning Qlyekan
Strömsund. Tre loger var representerade med ombud, och i inträffade i korsningen Löv-
kretslogegraden intogs tre nya medlemmar. Av årsrapportema bergavägen-Lagmansgatan.
framgick att medlemsantalet under året minskat med l 6 l , och
vid årets slut var medlemssiffran 464. Den stora minskningen K]-ey Gradin
beror bl.a. på logemas avskrivning av medlemmar, som har
utyttat. Till tjänstemän för kommande arbetsår valdes Ame Feriejobben amßr få i Strömsund

Jonsson' nyvald' Ingemar Öberg' Bo Gunnar Schlön' Siïen Samrealskolans föräldraförening i Strömsund döptes om vid
Nasström. Bntta Jonsson. Staffan Persson samt Jar lnger ed. föreningens årsmöte och heter nu Förä|dm_ och må|Smanna_

föreningen vid läroverket i Ström. Rektor Sune Johansson höll
Rilßdgßmill fick blkläl IW llllldßllövdillgßll ett anförande, vari han betonade vikten av att elevema under
Såväl l8l1dSl1ÖVdil1g TOIIÜC OCH Vägdifklöf Erik Lundin S0m en tid av feriema sysselsättes med produktivt arbete. En livlig
delegatema från Ström uttryckte sin förvåning över att länets diskussion följde eer föredraget, varvid det framkom an

riksdagsmän inte fönnått uträtta något mer positivt när det mâlsmannarepresentamernai stort sen var av samma uppfan-
gällde anslagen till vägama i Jämtland. Landshövdingen gav ning som rektor Johansson i gysselgärminggfrågan, Eer fru
strömsboma rådet att göra en framställning om vägsituationen Tora Holm, som avgagr sig årerval på ordförandepogrem ny-
direkt till kommunikationsministem, samt att även kontakta valdes Edward Bergdahl_ l övrig; består styrelsen av rektor
länets representanter i riksdagen. Johansson, Jonas Amcoff, fruama Karin Larsson och Tora
Representanter från Ström vid uppvaktningen: Ebbe Eriksson, Holm,

Havsnäs. PM- Jönsson. Tullingsås. samt Jonas Persson och l samrealskolan har det varit två àhörardagar, och på onsdags-
Åke Evtflnd. Strömwnd- eftenniddagen var det gymnastikuppvisning av ickoma.

Mållöst och uddlöst på Torvallens sandplan Födelsedagar
Ope och Strömsund delade inför ett 50-tal åskådare broderligt 50 år fyller den 22 ds lantbr. och byggnadssnickaren Bror
på poängen i onsdagskvällens uppgörelse på ett blåsigt kallt Andrée, Öjarn. Han är aktiv inom Öjams arbetarkommun och
Torvallen. Matchen slutade 0-0 och var ointressant. har varit dess kassör alltsedan arbetarkommunen bildades.
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Födelsedagar Frösön ännu utan polnglörlust
S0 år fyller den 24 ds betongarb. Algot Forsmark, Sjövik, Laget är fortfarande obesegrat i jämtlandsfyran, sedan man.

Strömsund. Han är född i Hösjön, där han växte upp i en stor vid årsdebuten i seriesammanhang på Lövsta gräsplan, bese-

syskonskara och kom tidigt ut på skogsarbete. grade IFK Strömsund med 2-l. Strömsunds mål gjordes av

Sola Mårtensson.

Det lönar sig att uppträda fint på och utanför plan
lshockeyspelama Leo Adolfsson och Bengt Olov Andersson Vigde
i respektive senior- och juniorlagen i lFK Strömsund fick vid Chaufför Kjell Eriksson, Bredgård, och affärsbiträdet Lizzie
klubbens halvårsmöte på onsdagskvällen mottaga var sitt för- Holmlander, Ulriksfors, vigdes på pingstañon i Strömsunds

nämligt armbandsur. Dels för sina prestationer i rinken samt prästgård.
träningsintensiteten, och dels för visat gott uppförande utan- Hr Karl Sundkvist och Mana Olivia Magnusson båda fràn

för planen. Priset har instiñats av ishockeysektionen, och A|anäS_ vigdes på pingsmñon i Strömsunds prästgåld
pengar till pnsema har samlats in bland ishockeysportens
vänner, vilka på detta sätt velat uppmuntra pojkama. Priset

utdelades för första gången, och föreningens ordförande Bjöm Begnvlmg
Hjortling framförde den förhoppningen, att liknande pris Skune l Ströms kyrka jordfästes annandag pingst f. industnarb. Ar-

kunna utdelas även till kommande år. Juryn har bestått av mrsundqvisti Strömsund' Omclamvar kyrk°h°rd° F°lk° Eng'

representanter för ishockeysektionen, spelama och publiken.
Förliandlingama hölls under ordförandeskap av Bjöm Hjortling

ström.

och följande val förrättades: Ishockeysektion: Lars Edin, ordf. Sommarbarn
Bengt Åke Eliasson, Bertil Risén och Gösta Rosth. Material- Den första gruppen på elva sommarbam har anlänt till Ström-

förvaltare Sven Åke Nyberg. Bansektion: Sten Allan Lundin, sund eskorterade från Stockholm av fru Carin Wänberg. De är

Elias Eliasson, Kjell Zakrisson, Bengt OlofAmcoffoch Bertil i åldrama 3-5 år, och bland dem fanns bl.a. en icka som i år för
Holmkvist, ordf. Ungdomsledare Rolf Carlsson. Skridsko- tredje gången besökte samma familj som sommarbarn. Trogna

sektionen: Evert Hjeltman, ordf., John Anderzon, Alfred Sund- sommarföräldrar fimis det för övrigt många av i strömsbygden,

berg, Gunnar Höglund, Valter Hedlund och Harald Telenius. och så harexempelvis familjen Lindgren, Södra Ölm, haft mas-

Ungdomsledare och tränare Nils Strömkvist. Bansektion: Nils sor av små gäster under årens lopp.

Olander, ordf., Holger Allberg, Rolfoch Tage Valdemarsson.

Mikael Mårtensson och Erik Sjöblom. Skidsektion: Rune Konrmation
Starck, ordf., Jonas Olander, Kjell Parde, Ole Flatbacke, Göran .

Hansson, Ove Forssén, Rune Hansson och Harald Baudin. 'Strömsunds kyrka konmemdæwplngsmñon I 15."ngdo-
mar, som uppdelats i två grupper, vilka förhördes av sina res-

Slalomsekniom Ben" Månsson' Ordf” Bo Sjödin' Örjan Bmm' ktive konrmationslärare kyrkoherde Folke En ström och
kvist och Sigge Eriksson. pe _ . . g

komminister Bengt Berglund. Pingstdagen och annandag
pingst gick de unga till sin första nattvardsgång, och fick då

Var skall vi göra av allt? 20/5 1961 också motta biblar som gåva från församlingen.
Det undrar föreståndarinnan för vandrarhemmet i Strömsund,
fru Brita Hemmingsson, som står till halsen i kuddar och mad- Amrkmcix i Ströms kyrka
rasser. Bakgrunden är att Sv. turistföreningen dragit in sitt

' Helgens gudstjänster i Strömsund har varit mycket välbesökta.
vandrarhemiHammerdal. Trots god beläggning anser man, P- da hö äs få lad Sänk-Id hö -dr h

att det är för nära mellan Strömsund och Hammerdal. dånfstk :må Fg|I: Esa pt å -es-az; tt llmrkmgt-Ir lg et'yroere o e ngsrminvig ee a ciix,som
skänkts av syskonen Nordlund, Öhn, till minne av sina föräld-
rar, nämndeman Nils Erik Nordlund och hans hustru.

Faxebygden mot Myssjö nådde l-l
Uppgörelsen i Täxan blev en spännande och trevlig tillställ-
ning. Det blev hemmalaget förumiat att ta ledningen i 35:e

minuten genom Ake Jönsson, och Myssjö kvitterade sedan i

slutet av halvleken.

Fotboll div. Vl norra
Havsnäs-Faxen I-O
Sikås-Siljeåsen 2-4

Brita Hemmingsson på sin 60-års dag Strömsborg
STORSTADSHAMN

Operation var förgäves Marlon Brando i en av de största succéema genom tidema.

Kollisionen i Strömsund i onsdags krävde sitt offer på pingst- OBS! 8-faldigt Oscars-belönad.

añonen, då den svårt skadade l6-årige mopedisten Kjell Gradin Bamförbjuden

avled av sina skador.
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Födelsedagar 24/5 1961

50 år fyller den 25 ds fru Olivia Svensson. f. Strömberg. Renån.
maka till handl. Rune Svensson. Vår mcka Birgma

Eva och Åke Myrén
| f. MånssonV' d ._ .

Nils Alšdåsson Stromsunds BB den 24 maj l96l.

Siri Reijto
Pingstdagen l96l Födelsedagar

50 år fyller den 29 ds fru Florence Löf, maka till skogsfönnan
Våldsam ffmb ÖWI' gfömlld Per-Olof Löf, Ulriksfors. Hon är född i Karlskrona, men flyt-
E Iwmb drog vid 10-tiden i das över Strömsund. med förö- rade i unga år mi stockholm tillsammans med sräidfama. 1

dande verkan. Närmare 40-talet riks- och landsledningar har Samband met] sin giermål ynade hon ;i|] Sn-öm_ där makama
löl'SVUl'lll. TClCf0l'lföl'bll1('lClSCl'l18 ål' aVbl'UÉl13 ll'l0lTl Cll Vld- bosang S\/aningen år Varifrån dg för gn Sedan

sträckt område. Samtalen till Högbynäs är ransonerade till en ynade ;i|| U||-ik5f0fS_

period. Tromben orsakade även trädfällning inne i samhället.

På Stflrgatan dmgs en Poppe] upp pch vräktçs över en parke' 50 år fyller den 30 ds byggnadssnickare Per Jakobsson, Strand
rad bd' Plåmk Sms bon från en mmdre fasnghet' Han är född i Klövsand och flyttade till Strand för ett 25-tal år

sedan, då han ingick äktenskap. Han arbetade tidigare som
Ströms rödakorskrets skogsarbetare, men har sedan några år tillbaka ägnat sig åt

har samlat in 350 kg begagnade kläder till yktinghjälpen. snickaryrket.

Samtliga i ny rekordkull klarade realen
Alla 61 abiturienter i Strömsund klarade sin realexamen, kunde rektor Sune Johansson meddela på lördagen. och de förlösande
orden orsakade ett jubelskri. som nästan fick takåsama på den snart halvsekelgamla skolan att bågna. Det var för övrigt den
största realistkull som utexaminerats från skolan i Strömsund. och man slog fjolårets rekord med så bred marginal som nitton
examinander. l god tid innan skolportama slogs upp för de nybakade. hade ett jätteuppbåd av föräldrar. släktingar och vänner
samlats ute på skolgården med blommor. ballongknippen och presenter.

Realexamen i Ströms samrealskola avlades av följande eleven
Översta raden fr.v. Sven-OIofSennvalI, Ivar Eriksson. Kjell Skogeland, Lars Engström, Nisse Svensson. Sören Sandström,
Keith Wassdahl. Björn Backengård och Ove Lindgren.
Mellersta raden fnv. Sune Hemmingsson. Roger Knutsson. Marianne Svensson, Sonja Jonsson. Birgitta Tejbo, Monica
Lundström, Eva Holm, Karl-Gerhard Lindgren och Sören Ringbert.
Netlersta raden fr.v. Ingegerd Molander. Elsie Svensson. Gunnel Bergström, Agneta Olsson, Anna-Karin Herbertsson. Eira
Pettersson, Ulla Andersson. Maj-Lis N_vman och Britt-Marie Persson.
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Särskild realexamen och Praktisk realexamen på handelslinje avlades avjöljande elever:

Översta raden fr.v. Gunnar N_i'stro'm, Rolf.\{i'berg. Roger Sundin Sven-Erik Pira och Bernt Söderman.

Rad 2 fr.v. Arne Månsson. Gunnel Persson. Monika Gunnarsson, Ann-Margret .Va's1und. .Margareta Norling. Agneta Lind-

gren, Monika Sjödin, Hans Johansson och Karl-Åke Källberg.
Rad 3fr. v. Kerstin Eriksson. Karin Nordström, Anita Matsson, Ingrid Nilsson. Anita Olofsson. Monika Nordin, Ingrid .Vilsén.

Marianne Geijer; Rosa Elvström och Elisabeth Jönsdotter
Rad 4 fr.v. Maud Olsson. Birgitta Tbllmen .Monica Erhardsson. Bodil Sjöstrand. Britt-Mari Nilsson. Eva Jönsson. Maud

Eriksson, Kerstin Näsström, Lena Jormby och Rut Inger Salem.

Vigde ändå inte gett upp andan. Som skola tjänade byggnaden Olof
Telfb- HMS l3CfBlUd~ ÛSICYSUHÖ- 0Ch Vivi J0haSS0I1- HVS- .lohanssläktens fjärde generation Margit och Kun Blomgren,

ï]_ä5- Vigsel l ÖSWTSUUÖS Pfäsïgåfd *W kyfkoadlunkï Einar P- och nu går fóräldrama tillbaka till skolsalen och syr ihop till en

0b°f8~ rundlig renovering. Redan har det blivit en fast unkt för8 P

lörsamlingsboma. Där samlas man till begravningskaffe, där

IAlanäs arbetas för lörsamlingshemmet 27/5 l96l af Samllngslalalse" vid ba"l°"S_ dag °°h de gamlas dag'

Det är symöte i lörsamlingshuset. och var skulle väl byboma m'5S'°"Sa“k"°"'_" mm' safskla V'"_ala"a5b°ma flafnhanat aa
vara om inte i församlingens nya cennalnunkt det gamla alla kostnader for renovenng bestndas med fnvilligt insam-

ärevördiga och på många minnen tronande gamla skolhusct. lade pf_"garàaf“'"g*í" det nä ha: sken ge"°m a“ll:"°"°' il?
Det finns inte så många bam nu längre iAlanäS. och därför har msam 'ng P mor' me ett re ar lmaxerals av 5 aneme e '

man byggt en mindre och modemare skola. Den gamla bygg-
naden köpte kyrkoförsamlingen för 2.Q00 kronor. och där har BirgerAsnmnd på strömsnndsbesök

man Sedan löna am lagt “ed mycket ud och Pengar för an få Fredagens ungdomsträff i Strömsund blev ett i ston sett lyckat
skolbyggnaden i stånd att kunna användas till församlings- an.angemang_ med en npnbåd av nngdnmari |2_|6_årSåldern_

hem' Kyrkhga kvlnnmörbundal °°h Sylörenmgama ' Manas som helt fyllde pelarsalen i Strömsgården. Det stora publik-
arbetar träget med nålar och stickor och lörfärdigar alster till numren och det som nndrng sig Största intressen var namn

kommande handarbetsauktioner. Den här avslutningskvällen ngwis Birger Asn|nn¿_ som intervjuades av Kan Erik OSkars_

före Sommamppehanel kom också kyrkobrödema nu Rårsam' son. Ungdomama ck veta en hel del om Asplunds väg till
lingshemmet. De var tungt lastade med tårtkanonger. kakpåsar toppen bland idronsmän En idog träning och non på sig Själv

och kaffepaket. Resultatet blev lyckat när kyrkobrödema ser- var det främsta för en idmnskanün
verade kaffet och bjöd omkring av de hembakta kakoma. Det

sades att ingen kvinnas hand hade rön vid bakverken. men

någon viskade lite skyggt att han fått lite. lite hjälp med Östersunds stads trakkommitté haringet att erinra mot. att SJ

gräddningen. Skolbyggnaden. som gett fyra generationer lägger ner jämvägstraken mellan Ulriksfors och Strömsund

alanäsbor de grundläggande kunskaperna i livet. har alltså och ersätter den med landsvägsbussar.
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Födelsedagar 29/5 l96l Trakdag i Strömsund
90 år fyller den 30 ds f. jordbniksarb. Sven OlofAndersson. Samrealskolan i Strömsund hade på lördagen en brett upplagd

Tullingsås. Han är född och uppväxt i Häggenås. Till Tullingsås trafikdag för klassema l till 3 med ca 200 deltagare. Elevema

kom han för ett 60-tal år sedan och har där varit sysselsatt med testades grundligt både teoretiskt och praktiskt i sina trafik-
jordbruks- och skogsarbete. Dessutom har han under ett par kunskaper av polisen i Strömsund och av lärare som tjänst-

år tjänsgjort som rättare på ålderdomshemmets jordbruk. gjorde som kontrollanter. lngen klarade sig utan prickbelast-

80 år fyller den 3l ds f. lantbr. Jöns Andersson. ålderdoms- ning' Bäst på plan var Bengt Û|0fAmC0ffmed el1d8SI en prick.

hemmet Tullingsås. Han är född och uppväxt i Yxskaftkälen. šahñ}.1anLa'_a_|; a°}TBtar.at:__pria aaztaaataaga i radaëltaaiatagï

Han kom tidigt ut i förvärvslivet, där skogsarbete under vin- ta an oo oc am onssonj pm ar' am" Immer, '
H Ek h C I B st 4 A G d K tin

tem och b nadsarbete sommartid ut 'orde hans främsta ana Tan aa ar arg ram : ma. aaavaru' ara,
Sysselsännågga Andersson har dessummglunder 'äng följd Qvamstrom och Runa Ulnksson 5. samt Nils OlofSoderstrom

6 ' k El f k k å n° r traklmer. och föreå F. å lf .. '_ pric ar. evema ic oc s se aga
av r araat aayaala a aavaaa prisutdelningen gav poliskonstapel Bjöm Hjortling kntrk över

prestationema.
Ströms sjukkassa höll näst sista mötet med ombud
Fyrtiotalet ombud deltog i sondagens årsmote med Stroms B d _ä _ St __ d I/6 196]

allmänna sjukkassa. som hölls under ordförandeskap av Six- a pram' H . ramsan __ _

ten Fjällgren Dessutom var direktören för centralsjukkassan Varmanaaana ama dag blav Saaangana tama aammardag aah
. ' -- . ' b d ' N" "k . P 'k ' d"' ' st i v ttnet. men

numer B00. ostersund. sven wrdiund. Tßv. stockholm. a P'°"““" “?“ °“ °J *"“a“" Jaffa a .

. . . . _. det fannsockså ickor. som fannden omknngl0-gradigatem-
k lf ll _ rdf. Si fnd Jonsson muni i alnamndens . . _ _ _

oladafaaalašalaia/lar: Bafgr alahl oclasukstu eläkaren Stal pEneroth när- paramran ' Vanna! bahaghg aa lagga alg I' Salbaaarpramar
' . g _ J g g d t k å ' f ° n ll st'l - eller med bar överkro. I var e oc s ipro essio e i' pp.

vaaaaaa a 'a aaaaaa lagarna som tennen lyder. Strömsbori olika åldrar tog verkligen tillfäl-
let i akt att njuta av årets första sommarsol.

Strömsund vann klart i Hallen
Matchen slot 0-4. och målgorare var Sola Mårtensson. Clyde 33 å i bmndb har än 180 mil och ska" b ms ut

- ._ _. _. - ._ ' I' g g Y

Tlåaaafaalåaaaaa Gaaïlaaa ha Haggaaam' aa! aaamamaaa Den nuvarande brandbilen - av l928 års modell - kan sägas

m al la man' maa ara al a' ha tjänat ut. och det är på hög tid att den blir utbytt mot en

Resuhat div_ VI nom modemare. Den nya brandbilen kostar 7000 kr och blir ett full-
sm-eåSen_HavSnäS 2_l gott komplement till den tankvagn man redan innehar och vars

Faxen_HäggenåS B 2_0 kapacitet är 700 liter. Den gamla Forden. med 40 hkr motor.

byggdes i Strömsund av Helmer Strömgren 1928. Både Helmer
och bilen är fortfarande i tjänst. men brandbilen har tjänat ut.

Dödsfall trots att den enligt mätarställningen endast rullat l80 mil. Se

F. lantbr. Anders Edler. Havsnäs. har avlidit i sitt 90:e levnadsår. vidare uppsats i slutet av boken.
Han var född i Kläppe. Kyrkås. och var i ungdomen under
några år stamanställd vid Frösö läger. År 1905 kom han till
Havsnäs som föreståndare för ålderdomshemmet och det till
detta hörande lantbruket. l sin krañs dagar anlitades han också

som duktig hästkarl iti gt i sadelmakeri och hovslageri.

Strömsunds första brandbil

* Dödsfall
F. fáltjägaren och lantbr. l.P. Nyström. Strömsund. avled på

måndagen i sitt 90:e levnadsår. Han var född i Gärdnäs och tog

som 18-åring värvning vid Jämtlands lältjägarregemente. där
I han begärde avsked år l9l4. År l9l2 ingick han äktenskap

*fr r e och bodde en tid i Siljeåsen. l954. flyttade makama till Ström-

Anders Edler tillsammans med sina barn sund.
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Skärmbildsundersökningarna avslutades Strömsunds kedja var inelïektivl
i kommunen på fredagen. Sammanlagt har 7.l00 personer kal- Strömsund demonstrerade på alla sätt hur det inte går till att
lats, och enligt den preliminära slutredovisningen har 6. l 04 av göra mål i hemmamatchen mot Offerdal. Dock vann man med
dessa infunnit sig till skämrbildning. Ännu bättre siffror är det 5-l eer l-0 i halvtid. målet gjort av Nisse Grönlund. Hemma-
för själva tätorten Strömsund, där 2.655 personer kommit av lagets övriga mål gjordes av Sola Mårtensson 2 samt Gösta

2.700 kallade. Utom dessa drygt 6.000, har l lO intemer på Rosth och Reinhold Rhodin ett vardera.
fångvårdsanstalten i Ulriksfors skämrbildats. Hela undersök-
ningen har tagit 27 effektiva arbetsdagar. och man har besökt Gymmskuppvisning i gr-gmsrmd

29 dllka Plarserl kdlnnlllnen rned Skannblldnlngsapnaranlren- Gymnastikföreningen bjöd på fredagskvällen på en både nä-

En 50'ral fall nar redan 5Parar5 den Skall ras llll Ynerllßare pen och storslagen uppvisning i folkskolans gymnastiksal.
Undersöknlng- Trdllßen kdnlnler dlnlrlng 50'lalel nll an la ge' Uppvisningen, som leddes av gymnastikdirektör Birgitta
ndrnga ann" en llndersöknlng- da Sranaknlngen aV Plalarna Sandelin, började med en småbamsgrupp med bam i åldrama
ligger ungefär tre veckor eer själva skännbildnirrgen. En hel 4_7 år Dä,-eer kom en ickgr-upp ur- Hass 2;4 a virj Sam-

del nya fall aV Sdekersldka nar deksa Uppraelds- ^Ven dar bllr realskolan i Ström, med ett fristående bollprogram. Eer tre

del Vldare Undersdknlng- Sedan den 29 mal nar Skarnlblldarla' folkdanser med ickor ur realskolan, kom ett fristående pro-
Ber nan rned Slg en lllld' °ell ledslleelallsl» l-ars Hellgren- ÜÖ' gram vid ribbstolama. l röda gymnastikkläder stonnade sedan

leberg- Sdnl arbelar Pa en karllaßgnlng aV lllldsl llkddnlar- Han en grupp ickor in. som i programmet markerats med “Eliten".
Skall Seflafe fCdOVlS3 Sina fOl'Sl(lllllgSfCSUll.3l ell Cl0kI0l'SaV- Deras mycket |å|1ga och kfävandg program, ffistågndß

handling- Hellgren har rönt verklig nvvsknnins- Och många och bemövrrrrrgar. gjorde en rrryeker gen rrrrryek. särskilt rade
har kommit enbart för att få goda råd om hudens skötsel. man mä,-ke ri" mgef Bromberg |7_ U||-iksf0fs_ som var mycket

säker i sina övningar. Den en och en halv timme långa uppvis-
Tävling i skogsarbete i Vågdalen ningen avslutades med en livlig mazurka.

Den första uttagningen till Expo Norrs tävling i skogsar-bete Eñer uppvisningen avtackades gymnastikdirektör Birgitta
gick i går i Vågdalen med nio deltagare från norra Jämtland. Sandelin för de fyra år, som hon lett den frivilliga gymnastiken

Segrare blev 34-årige Kurt Gabrielsson från Skärvången, som i Strömsund. Gymnastikföreningens ordförande, lärarinnan
tillsammans med tvåan Paavo Vertanen, Lövberga. kvalifice- Anna Persson, överlämnade blommor. Även ickoma tackade

rade sig till finaltävlingen i Östersund. Åke Gunnar Dalberg, sin lärarinna. som nu alltså yttar från Strömsund, och Mo-
Strömsund. blev fyra. Tävlingen i går var uppdelad i tre gre- nica Texmo. Täxan. överlämnade dCI'aS b|0mSl6rI8Ck.
nar. Den första var huggning av randbarkad massaved. Viss
minimikvantitet, som beräknats av tävlingsjuryn, skulle hug- Vigde
gas under högst två timmar. Den som klarade sig bäst var Lantbr. Ame Wilhelm lsaksson och Olga Elvira Gradin. båda
Paavo Vertanen från Lövberga. Nästa gren var skaftning av från Havsnäs, vigdes i Alanäs prästgård på lördagen. Vigsel-
yxa, d.v.s. man visade sin färdighet i verktygsskötsel. och man förrättare var kyrkoherde Bertil Wiklund.
hade 45 minuter på sig. Överlägsen grensegrare blev Evert
Johansson, elev vid Vågdalens skogsyrkesskola. Sista gre-
nen var kapning med motorsåg. Det gick så till, att av en stock
skulle fem trissor kapas med motorsåg. Kapningen skulle ske

med över- och underskär, vilka skulle mötas i stockens cen-
trum. l denna gren segrade tävlingens yngste deltagare, l6-
årige Karl Göran Persson, även han elev vid Vågdalens skogs-
yrkesskola. Totalvinnaren Kurt Gabrielsson har arbetat i sko-
gen i l5 år, men med huvudsakligen ällskog, så han var själv
överraskad att han vann, för den här skogstypen var han inte
van vid. “Jag arbetar nu hemma i Skärvången åt en privat
skogsägare. Tidigare har jag jobbat åt ett bolag en längre tid,
men där ck jag sparken. Man ansåg mig oduglig som skogs-
arbetare . _ _ Det är också därför det är speciellt roligt med den
här framgången”

VARMT rr:rr|<Dgjerde ser mår mot Faxebygden l

KD vann ytterligare en komfortabel seger med 6-l över A,-ne och Olga [sa/man några år senare
Faxebygden på Hissmovallen på söndagen. Att spelet från
båda lagen ibland blev i slöaste laget kan inte ha förvånat Jättebra bildades vid -“nn 7/6 196]
någon bland publiken, när man tänker på att det var 26 grader vid Spomjwammen i Smmseleforsen invid -I-äxan har om¿ngs_
vannt r skuggan! RolfCarlsson gjorde Faxebygdens mål. “hemma varit igàng under w¿ (iygny för an klara upp en t¿m_

merbröt på uppskattningsvis l00.000 bitar. Ingenjör Bengt
Resultat div. Vl norra Larsson vid Faxälvens regleringsföretag i Ulriksfors meddelar
Havsnäs-Hammerdal B 0-0 att man räknar med att kunna klara upp timmerbröten idag på

Sikås-Strömsund B 2-7 morgonen. Under de senaste 48 timmama har 8-l0 man varit
Häggenås B-Siljeåsen 2-4 fullt sysselsatta med att åter få fritt i ottningsrännan.
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Ströms hantverksförening samtidigt. Zakarias Eriksson och Maud Knutsson Lilly Näs-

har besökt yrkesskolans lokaler och infomierades då av yr- lunds del. och Barbro Näsmark och Holger Näslund var Tora

keslärare Tore Granström om den undervisning skolan ger bli- Wahlströms adepter. l skolan i Strömsund avtackades små-

vande bilmekaniker och bilelektriker. Edward Bergdahl infor- skollärarinnan Ingeborg Strömqvist efter 38 tjänsteår av

merade de närvarande hantverkama att kommunen. i avsikt att skolstyrelseledamoten fru Helfrid Jonsson. Ingeborg Ström-

stimulera yrkesutbildningen, har beslutat utbetala 2.000 kro- qvist är född i Ramsele l900 och avlade småskollärareexamen

nor per elev och utbildningstid till de företagare som utbildar i Östersund l923. Hon började sin tjänst i Ström 1923 i S. Öhn

ungdomar i sina respektive yrken. Det är samma belopp som - Stamåsens ambulerande mindre folkskola. och har vidare

det statliga bidraget till lärlingsutbildningen. haft tjänst i bl.a. S. Öhn i ett flertal år. Till Strömsund kom hon

som ordinarie småskollärarinna l940.

Fin skogsnrbemrkojn byggs vid Utrtksfors Lördagen var också sista skoldagen för 62 elever i klass 8.

För an åstadkomma ändamåtsennga Skogsarbctarbostäden har alltså premiär för skolavslutning med en åttonde avslutnings-

man på fångvårdsanstanen i Unikst-ors_ nnsammans med klass. De ö2 elevema har hañ' fyra valfria yrkeslinjer. och den

skogsinspektören i Umeå. konstruerat en ur alla synpunkter hushga lmlen har Va|_tS_aV lö lçkor' Fyra pojkar och ffgm mkor
har läst på handelslinjen, och inte mindre än 20 pojkar valde

synnerligen praktisk förläggningsbyggnad. De första exem-

plaren i tillverkningen har redan levererats till bl.a. Cellulosa i Sk°gs|mJ°" Samt 17 p°-'kar metanmlen' I Skolans matsal hade
Sundsvall och ti" Grytans skjnnan, och produktionen pågåri utställning ordnats av. de olika årsklassemas slöjdalster. om-

betydande omt-anning Kojans gotvunymme är town I 4_67 kvm fattande både textil, tra och metall. Samrealskolans elever hade

och är uppdelat i ett vä] nntaget köksutrymme och mrkrnm också terminsavslutning, och aven dar utstalldes slojdalster.

samt sovrum med plats för fyra bäddar, varav de två översängar- “

na är uppfällbara mot väggen.

Tre lirarlnnor i Qröm hyllade

Fr.v. Anna Mattsson, Blenda Yngsram och

Ingeborg Strömqi-ist

Dödsfall l 2/6 l 961

F il.mag. fru Anna Levander har avlidit 73 år gammal. Hon var

född i Sundsvall, avlade studentexamen i Jönköping l906 och

blev l.mag. i Uppsala l9l l. l9l 5 kom hon till Strömsund. där

De vwma; fr_ v_ Zakaria; E,-¿k_;s0,;_ Tom Wahlsf,-¿,'m_ Lilly hon sedan var lärare i realskolan. tills hon 1953 pensionera-

Näslund och Holger Näslund. Flickorna Maud Knutsson och ÖCS- FN l-eV8I1dCf, S001 Var myïkeï 3"mänll1IfCSSCf8d. deltog

Bg,-b,-0 Näsma,-k livligt i det kommunala livet och i föreningsarbetet under sin

1 samband med Sknlavstntninganta i Ströms knntntnn t dag tid i Strömsund. Hon hade sålunda tillhört kommunalfullmäk-

avtackades tre lärarinnor, med sammanlagt l l7 tjänsteår, då de lige °°h k°mm“"a|"äm“de"~ var med °m an Stam h“5m°d°f5'
nn avgår med pension Mad 40 ars tjänst avgick Sntaskn||at.at_ föreningen i Ström och var i många år dess ordförande. Hon

innan -|-Ota Wan|Sttötn_ Han at fddd i Havsnäs |90| och bön deltog också bl.a. i arbetet inom Röda korset. Rädda bamen

jade sin iämgäming i Liiivikens småskoia 1921, kom sedan mi °°h KVi"°"1S b=f@dSkPSk°mmi“ë-

skolan i Alanäs. och till Ström i samband med kommun-
sammanslagningen l952. De senaste åren har hon tjänstgjort Alanäsbonden som blev lärare trivs bra i plugget

i skolan i Havsnäs. Med 39 års tjänst avgick småskollärar- Sten Bergvall, 48, slutade på lördagen sitt första skolår som

innan Lilly Näslund, Havsnäs. Hon är född l90l i Ljungby, ordinarie lärare. När han i fjol gick ut från folkskoleseminarieti

och började sin tjänst i Alanäs skolråd l922. Under alla år har Hämösand var han den äldste nybakade läraren i landet. Han

hon tjänstgiorti Havsnäs skola. som sedan kommunsamman- fick i höstas sitt första förordnande i Backe, där han fick ta

slagningen tillhör Ströms skoldistrikt. De båda avtackades av hand om en sj undeklass med 3l elever. Han anser att han inte

skolstyrelsens ordförande Sixten Fjellgren. På sin sista arbets- behöver ångra sitt beslut, att på allvar välja lärarbanan. Ma-

dag i skolan kunde småskollärarinnoma Lilly Näslund och Tora gister Bergvall. jordbrukarson från Alanäs. kommer även nästa

Wahlström i Havsnäs samla både sina första och sista elever läsår att återfinnas i katedem i Backe folkskola.
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Kyrkofullmäktige voterade om pensionsbelopp Ornotologiskt intresserade 14/6 I 96l
Ströms kyrkofullmäktige sammanträdde på söndagen under Ivar Zakrisson. Renån. meddelar att han för första gången
ordförandeskap av A. Eliasson. En anhållan från kyrkogårds- hört och sett den så sällsynta lilla ugsnapparen. - Det var
arbetaren Jakob Nilsson, om pension efter 32 tjänstgöringsår, sången jag först fäste mig vid. Den är i sin mjukt klingande
föranledde votering i fullmäktige. Kyrkorådet hade tillstyrkt slutton förvillande lik lövsångarens. Men då jag också blev i

begäran om pension med ett belopp på 50 kr per månad. Hr tillfälle att se fågeln med gråbrun rygg och mörkare färgton på
Olle Carlsson. Lövberga. ansåg att l00 kr per månad var en stnipen. konstaterade jag att det var den lilla ugsnapparen.
skälig pensionssumma, och efter votering gick också detta säger han. Zakrisson är 42 år och har sedan pojkåren varit
förslag igenom med röstema nio mot sju. intresserad av fåglar. Han meddelar, att han såg rosenfinken
Trafikbilägama i Strömsund hade inkommit med begäran om på sina domäner för någon vecka sedan. l den mängd holkar
bidrag på 3.000 kr till inköp av begravningssläpvagn. vars pris som finns uppsatta kring gården häckar 24 par starar. och ung-
beräknades till till 5.400 kr. l den händelse kyrkofullmäktige ama håller just på att bli flygfärdiga. Tomsvaloma häckar också
beviljade anslaget. avstod trafikbilägama från det tidigare år- i hans holkar, och just nu går det livligt till hos fågelfamiljema.
liga bidraget på 300 kr för hållande av släpvagn. Anslaget l knipholkar nere vid sjökanten häckar förutom knipor också
beviljades. några ugglepar.

Strömsunds försvar var svårirtat
Ett mål i vardera halvlek räckte för att Strömsund skulle beseg-
ra Myssjö. Sven Eriksson svarade för Strömsunds första mål.
efter n framspelning av Sola Mårtensson, som efter sidbytet
kvitterade en framspelning från Rhodin med att pricka in det
andra målet. Resultat 2-0.

Frösön vann mot Faxebygden
med 6-2. Faxebygden tvingades denna gång uppträda med
tio man större delen av matchen, eftersom målvakten Anders
Granlöv skadades vid en sammanstötning. Rolf Karlsson er-
satte i målet och gjorde det bra. Ett av målen borde han tagit,
men de övriga hade han ingen chans att klara. Faxebygdens
mål gjordes av Bruno Texmo och lvan Jönsson.

Div. Vl nona
Strömsund B - Havsnäs l-2
Siljeåsen - Faxen 3-I

Den sista skoldagen i Öjarn och Alanis
Skolavslutningama i Ströms skoldistrikt firades i härligt som-
marväder med blomstersmyckade och Iövade skollokaler. sång
och musik och aggoma i topp. l Öjam och Alanäs, hade man
sin sista skolavslutning. Det vilade en i viss mån tryckt stäm-
ning i dessa båda skolor.
l Öjams skola var det endast åtta bam i klassema I till 3. som *e *W

firade den sista examensdagen i den relativt nya byskolan. l Fågelvännen Ivar Zakrisson
samband med sista skoldagen överlämnade skolstyrelsens
ordf. Sixten Fjällgren blommor till föreståndarinnan för |:5t|e|set-jagar
skolbamsbespisningen. Britta Jonsson. som skött denna 75 ar fyuer den 15 ds f_ antnes|arartnnan_ |tyrkvaraen_ |_ntag_
syssla i omkring 15 år, till vaktmästaren Daniel Wikström som Ebba Larsson, 5trÖntsttnd_ Hon ar man t Högserött Ma|rnÖ_

f.lä“5ïgl° l I 1 ål' °°h Ü" Vlkañemnde läfafmnan Lime* OIS' hus län. Till Strömsund kom hon år 191 7 som ämneslärare vid
s°"- De 5k°|ba""- 50"* "U “"5 i bY“ Öveffefes Ü" Bfedkälen- Ströms samrealskola. en befattning som hon innehade till år
lA|anäs skola överlämnade folkskolläraren och styrelseleda- |949_ aa nen avgtek med nenstt,n_ Ebba Larsson nar bnvtt en

mme" Birger Känbefå HaV5“ä5- b|°mm°f från 5k°|5fYfe|Se" väl acklimatiserad jämte, och har under sin vistelse i Ström-
°eh tackade "°Üä"ama Hanna B-lumföm °eh Svea Bergqvist sund tagit aktiv del inom ideella föreningars verksamhet. Hon
för deras arbete som skolvaktmästare respektive förestånda- nar en Varrnt rengtös ”tagning een nar kommit att ägna sina

finna fö* bambevisiße Ud ß lång följd av år- B|°mm°f knmef år den kyrkliga verksamheten. sålunda nnhöf hon sty-
överlämnades också till lärarinnan Marianne Danielsson. Det re|sen för Kyrknga kvtnnet~órbnndet_ ar |e¿antt,t av kyrkeratt
var I6 bam iAlanäs. som på lördagen firade sista examensda- een |tyr|tt,ftt||tna|tttge_ een har därjämte inom Vtta bandet ned-
gen i byskolan. vilken uppfördes som skolpaviljong för 4-5 år |agt ett eegennytttgt een intresserat arbete som kyrkvard tnent
sedan. Större delen av bamen kommer från Alavattnet, och Ströms törsarnnng har non tjänstgjort sedan år |956_
dessa skall nu överföras till skolan i Strömsund. Bamen i Ala-
nås. som utgjort en minoritet av elevantalet. fåri fortsättningen 75 år fyller den 16 ds f. skogsarb. Valfrid Eriksson. Västvik.
åka skolskjuts till Havsnäs. Havsnäs. Han blev änkeman l935.

40



Födelsedagar Lars Åke Persson, Stig Magnusson, Krister Vestman och Per

50 år fyller den l5 ds lantbr. och handlanden PerAlbert Eriks- Anders Höglund. På Hembygdsgården hälsade Karl Erik Os-

son, Bredkälen. Han har alltid varit verksam inom sin hem- carsson publiken välkommen. Han kommenterade tävlingen
bygd. Efter att ha ingått äktenskap år 1941, förvärvade han den och tyckte pojkama skött sig mycket bra. Han talade också om
gård som han nu brukar och som varit i hans slåkts ägo under MHF:s verksamhet och deras strävan att fostra till ansvar i

mycket lång tid. För ett tiotal år sedan öppnade Eriksson di- trafiken. MHF har genom en s.k. lådbilsservice även hjälpt
versehandel, som han ägnar sig åt vid sidan om jordbruket. pojkama att rigga till bilama. Oscarsson presenterade också
Eriksson är verksam inom ideella föreningar och bekläder bl.a. Spelmanspojkama i Strömsund, som svarade för trivsam un-
ordförandeposten i Bredkälens kristliga ungdomsförening. derhållningsmusik.

l arrangemanget ingick också koiandet av Ströms bilicka l96l
Ström ABB “L noterade rekord bland fem förtjusande kandidater. l den röstningen deltog över

s a
500 personer, och de flesta röstema gick till Kann Strömberg.

Trots konstaterad TV konkurrens kunde Ströms ABF avdel H hö" I. O" P k å över|åm_
ning, vid sitt årsmöte på tisdagen notera, att det gångna verk- nå; :rn vacïš: gíafšbanä oâçëntšliïzçnïšeå Blommor
samhetsåret utan tvekan måste betraktas som rekord för orga- _ _

nisationen. En ökning med l0 procent av studieverksamheten fick också de Övriga ka,nfhdatema Margareta Strömberg' Ing'
jämmn med föregående år är en mycket gon resu|m_ Av verk_ nd Telenius, Monica Filipsson och Margareta Norling.

samhetsberättelsen framgick att 24 cirklar varit igång inom l4
olika ämnen, och med sammanlagt 205 deltagare. Det totala Födelsedagar l5/6 l96l
antalet studietimmar har varit 543. l fritidsgrupper har 26 ung- 75 år fyller den I 7 ds f. skogarb. Mikael Mikaelsson, Hillsand.
domar deltagit, och i "fi'ikvällar” noterades 35 deltagare. Den Han är född i Frostviken.
nya styrelsen fick följande sammansättning: rektorAlvar Jons-

son, studieledare; ~u Bendikt Johansson, studieledare, sekre-
terare och kassör; fni Anna Magnusson, rektor Sune Johans- Fßdelgedgggr
son, skogsarbetare Zakarias Zakrisson, läroverkslårare Gun- 50 år fyller den 19 ds affärs-
nar Höglund och ombudsman Nils Strömgren, vice ordförande. biträde; Olle Olofsson, Ström-

sund. Han är född i Tullingsås,

Làiiiiiimviiiig iiiev fm-, riimiije- och gimfesi Å' '°34 ”hö” ha" “““ä"“i“g vid
MHF:s och ÖP:s lådbilstävling för pojkar blev en uppmårk- Östersunds redskapshandels '

. . . . . lial i Strömsund, där han alltjämt
sammad tillställning i Strömsund, och det publika inslaget be- verksam Olofsson är sedan

räknades uppskattningsvistill omkring 1.000 personer. De tåv- många år tillbaka medlem
ande lådbilsägama med sina påskjutare blev livligt påhejade Strömsunds brandkår

av föräldrar, syskon, övriga släktingar och kamrater samt an- '

dra intresserade, som kantade Storgatan i era led från
kommunalhuset och ner till målområdet på Hembygdsgården.
Lådbilar fanns i en mängd olika modeller och utföranden, från
någla bräde! på ell par l'IjLllaxlal' lill l'aCel'VagnSm0dellel', SPOI1- Cementklnekn ghmgndeg av Iagtb över vgen

Vagnar, 0Cl1 lill OCH med en |8Slbi| med liPP8n0fdHig 0011 Faran med transportema av cementklockor gavs det åter be-
andra neSSel' fannS med bland (le l5 låvllngsålten. Tävling- lägg för på gnsdagskvällen, då en sådan cistern med lagt på

arna gick l fYfa heat °°h en al- °°h lge kan S583 al, än omkring 5,5 ton slungades från lastfordonet rakt över vägba-

3" P°.lkam3 “PPVl53d° en eslåee CHCTSL när ÖC Skulle nan. Missödet på onsdagskvällen skedde vid jämvägsöver-
VlSa af! jUSI deI'aS elšlpage Val' del SnabbaSle, 0Cl'l del Val' gången mellan Ulrikgfgrs Qçh Strömsund, där vägen Svängeri
heller inte mer än ett fatal melel' S0n1 Skllde ettan Oeh jUmb0nl en 90-gradig kurva, Det var inte det första misgödet med
varje omgång. Pojkama skötte sig med andra ord alldeles ut- eemennfanspol-ter_

märkt, och efter tävlingama bjöd Gunnar Simonsson på glass
i Hembygdsgården - ett inslag som verkligen uppskattades Dödsfall

av de "Öna och töntiga p°jk.amaI Mßbaâen Ragnvald Fm Gerda De erinan Strömsund maka till f ångbåtsbefäl-
Löfström delade ut en fömämlig prissamling till fartåkama, h Mauršz De avled åsönda i sin 6228 |ev_

och han assisteiades av spcakcm Karl Erik Oscarsson. Etta i ava ' P _ .fn I bl K. H Åke Grahnström hade Jan Uno Lan nadsår. Hon var född i Hammerdal, och kom till Strömsund vid
i a en e je g

_ ett års ålder sedan hennes mor avlidit. l Ström växte hon upp i

som pàskjutare' Even Jonsson blev tvåa' Sven Engström trea tt f sterhem Under mån a år skötte hon städnin å olika
och Sven Erik Perssonfyra. Första- och andrapris varvarsin E 0 h ' d I à gtid h k k å .

fö ål Fk ontor,oc un eriov rs var on ocap onings-
m mig is eutnistning spö och kastrulle Arrangöremas ßrenmgens båmlvmudalem

förhoppningar är att respektive påskjutare och förare är så

goda kamrater, att de kan samsas om fiskegrejoma och dela på
den eventuella fångsten. Trean och fyran ck också fömäm- Avslutning vid Tåsjö yrkesskolor
liga priser. Som utlovat, behövde ingen av tävlingsdeltagama lngvar Mårtensson, Havsnäs, har gått en tvåårig byggnads-
gå lottlös från den spännande tävlingen, så hederspriser ut- snickareutbíldning, Gunnar Dyrvold, Havsnäs, har avslutat
delades till följande förare med sina respektive ”motorer”: sin tvååriga murarutbildning, och Vanja Sjöberg, Strömsund,
Tomas Kristiansson, Jens Erik Nökleby, Peter Wikström, Grels och Marlene Engström, Havsnäs, har gått ett år på husmoders-

Zakrisson, Lars Åke Eriksson, Ture Forsberg, Sven Åke Öijebo, skolan.
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Ny ladelakyrkn invigd Strömstinget
Filadelfiaförsamlingen i Strömsund invigde på söndagen sin Fyra strömsundsynglingar i l5-16-årsåldem hade fått inställ-
nya kyrka i närvaro av nämiare 300 personer. Närvarande var ningen, att deras respektive mopeder var alltför långsamma
bl.a. representanter för kommun och kyrka samt övriga för- och därför borrat upp cylindrama. med påföljd att mopedema
samlingar i Strömsund och dess grannskap. Efter strängmusik nådde en sådan hastighet, att de klassades som lätta motor-
hälsade pastor Curt Karlsson välkommen och redogjorde i cyklar. Vid sista tinget före sommaruppehållet stod de nu åta-
stora drag för byggets tillkomst och finansiering. Tillsammans lade för sitt olovliga tilltag och fick böta vardera 25x3 kr, och
med predikantbostaden har byggnationen kostat cza 250.000 vidare ålades de att inbetala fordonsskatt, som uppgick till
kr. De många talens rad inleddes av kommunalnämndens ord- mellan l0 och 27 kr. I bötesbeloppet ingick också straff för
förande P.M.Jönsson, som bl.a. sa, att ladelfiakyrkaniStröm- olovlig köming. De beslagtagna mopeddelama förklarades
sund utgjorde ett monument över vad ett offentligt kollektiv förverkade. En strömsbo hade på vägen mellan Strömsund
kan åstadkomma. Församlingens intresse och offervillighet för och Ulriksfors inte i tid visat ändrad körriktning och inte heller
kyrkans tillblivelse ansåg han utgöra en borgen för försam- försäkrat sig om att vägbanan bakåt var fri. Det kostade hon-
lingens fortsatta bestånd. För Ströms kyrkoförsamling talade om 20x7 kr.

kyrkoherde Folke Engström och framförde lyckönskningar.
Bland talama märktes vidare pastor E.A. Engberg från Foster- Födelsedagar 2 I /6 'gm
landsstiftelsen, verkmästare Ragnvald Löfström för Svenska 50 år fyuer den 22 (is fo|ksk0"äm_e BirgerAh|qvist_ HÖgbynäs_

missionsförbundet samt pastorer och representanter för Han ärmdd i SL1-una i Dahma och av|a¿e sin lärarexameni

gllllllllllllflllllllllglllllll l Öslelsullll' Fylås' Ramsele' Pllll' Karlstad. Efter några års tjänster på olika orter, kom han i slutet
ser. Slutligen framförde pastor Curt Karlsson församlingens av l930_m|et ti" Högbynäs där han Sedan dess fungion sin
tack till alla dem som medverkat till kyrkobyggnadenstillbli- pedagogiska arbete långt utöver vad pliklema krävt under

Velse' och från lölsalllllllgell övellämlllllles gåvol Ocll blom' sin studietid ägnade Ahlqvist feriema åt bl.a. byggnads- och
mor llll lwggmäslale Anders l_{ll_°lllll och llalls lllaka llll mumingsarbete, och han har blivit känd som en mångkunnig
byggnadsingenjör lngvald Kejving. Efier invigningshogtiden och händig man i “era avseenden
i församlingssalen bjöds det på kaffe i samlingslokalen i kyr-
kans bottenvåning.

_- Röda kors-syster har bl.a. Margareta Åström, Strömsund, ut-
bildats till vid Röda korsets sjuksköterskeskola i Boden. ln-
vigningen skedde i Överluleå kyrka.

Nyutbildad simlärare
är Kerstin Evensjö, Strömsund, efter genomgången kurs i

Östersunds badhus.

Födebedagar
85 år fyller den 24 ds fni Anna Johanna Eliasson, maka till
lantbr. Henrik P. Eliasson, Bredgård. Hon är född och uppväxt
i Risselås. Ar l906 yttade makama Eliasson till Trångåsen.

Åtta bam har fru Eliasson fostrat.

Den nybyggda I.-I-ladelakyrkan 7S år fyller den 23 ds f. lantbr. Erik Emanuel Andersson, Hen-
nigskälen. Han är född i Flykälen men flyttade som bam till-

F I' II sammans med föräldrama till H-kälen. Andersson har med åren

DM-uppgörelsen i Strömsund blev en rafande match, som bllvllell välkåld Stmkl: kommullfålunda
efter man in slutade med 3-2 nu strömsunas favöf. rom '°P'°S°“""“ ' S°°'” °'“° '°'“” “lll °"“““““ '“ "8" 8
i 33:e min. sköt "Sola" Mårtensson in matchens första mål. l geledamøll sedan år lgzlåedalåol av klommugallllïmnd' Skol'

- . .. . _ råd, tings agets vägnämn , m. . styre ser un er nga perio-
andra halvlek började det lossna för Stromsund, och i 4.e min. den Därjämæ har han under åren I 9494 960 vam nämndeman
gjorde Sven Enkson 2-0. Sedan gjorde KD två mål, och mat- .

Chen var spännande in i det Sisu Förlängning måste lmgripas' Nykterhetsrörelsen har i Andersson hañ en trogen förkämpe.

och Strömsunds segennål gjordes i förlängningens l4:e minut 50 år fyller den 23 ds fru Hildegard Sandström, maka till
av ”Sola” Mårtensson, efter ett fint inlägg av hy Gösta Rosth. rörledningsmontör Olle Sandström, Gärde.

Faxebygden lyckades slå Ope med 2-l i sin sista hemmamatch
före sommanippehållet. Redan i öppningsminutema lyckades TÜJÜSÜUÜÛW" ll"mm'
cf Rolf Karlsson med att ensam gå igenom opeförsvaret och
göra mål. Först i slutet av första halvlek lyckades Ope ut- StölderiStröm uppklarade
jämna. l andra halvlek var spelet länge rätt jämnt. men sedan Två män i 25-årsåldem erkände på torsdagen för polisen i

Faxebygden fått en straff på en mycket onödig fällning, fast- Strömsund stölden av en kardanaxel vid Jämtlands Maskin-
ställde lvan Jönsson slutresultatet till 2-l. Bäst i laget var affär för några veckor sedan samt bensinstöld hos Shell.
utan tvekan försvaret. där Sture Jönsson och Sven Edin spe- Kardanaxeln hade använts till att reparera en gammal bil. som

lade föredömligt. sedan såldes i Stockholm.
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1.200 utställningsföremål i Strömsunds hembygdsgård Stort intresse för pojkfotboll i Strömsund
På hembygdsgården i Strömsund pågår sedan en tid tillbaka Av intresset bland pojkamai 10-l 6-årsåldem att döma, kom-
ett idogt upprustnings- och renoveringsarbete. Hembygds- mer inte IFK Strömsunds fotbollselva att få några problem
föreningens omkring l.200 olika föremål kommer för första med nyrekryteringen. Den lokala pojklagsserien sätter igång i

gången att sammanställas i en permanent utställning på böijan av juli, och lFK:s ungdomsledare räknar med att det i år

hembygdsgården. Därtill kommer man att på Elisegården i ett kommer att bli rekorddeltagande i den serien. Man beräknar
bildmontage ge besökama en uppfattning om bygdens och att omkring 6-7 lag skall delta, vilket betyder att man lyckats
samhällets utveckling. Det digra bildmaterialet omfattar några samla ytterligare omkring 30 pojkar till Juventus, Atalanta, Milan
hundra fotografier från olika decennier, med motiv av skilda och allt vad de nu heter. - Pojkama i Strömsund visar ett ena-

slag. Därtill har man en omfångsrik porträttsamling av gamla stående intresse för bollsporten, berättar ungdomsledama
mer eller mindre kända strömsbor. Monteringsarbetena av Rune Nyberg och Sven Hansson.

dessa gamla bilder kommer att utföras av Göthe Jönsson och
Robert Nilsson, och främst ämnar de försöka göra montagen
så stilenliga som möjligt och för detta samlat en del gamla
ärevördiga ramar. Det bildmaterial man redan förfogar över, är
till stora delar synnerligen exklusivt, men för mycket fotogra-
fier torde man näppeligen få, och därför är man mycket tack-
sam för gåvor av äldre foton, som berättar om Ström i gamla
tider. För uppmärkningen av alla de gamla bruksföremål, som
föreningen under årens lopp har erhållit som gåvor, svarar
Sigfrid Eriksson och Gustav Strömstedt. Det är utan tvekan ett
omfattande arbete de nu i det nännaste har utfört. Utställ-
ningen skall vara klar till “Strömerdagen“, som i hembygds-
föreningens regi, skall anordnas i augusti.

Nära 2.000 kr stals vid inbrott i Strömsund 23/6 1961

Natten till fredagen kom tjuven, eller tjuvama, över mellan
1500 och 2000 kr vid ett inbrott hos Ollanders vulkaniserings-
verkstad och i samma byggriad inrymda Caltex bensinstation. F H
Ändamålsenliga verktyg fanns på platsen, då ringavtagama Sven musa"
visade sig alldeles utrnärkta att bryta upp dels mellandörren Bygdesemestngröm fuubohde

llll lwlllolel °cll dels den kmlga lmssaskållsdöllell med' Om' - Vi kan redan nu konstatera, att vi når rekord vad det gäller
knngl400krblevbytethosOllanders,ochiCaltexkundeman bygdcsemestmri Ström säger Erik Nomén Resos ordf i

I 9 9 '
lägga beslag på ca 200 kronor i växelkassan samt motoro jor. Su,Ömsund_ Förra årets mppnoæng har min m,ms_ Man
Fyra ynglingar i l6-20-årsåldem misstänks av polisen för kan redankonsmem, an de omkrin
_ _ _ g 80 semesterbostäder man

'“b'°“°' "°$ °"““°°“ °°" C“"°*- D° ha' Ma” ' ”'“'“"'°' ' mrfeger over, ar eriiiraeiriigr i arxrreriigere en zo-mi siruiie
ell sllllell Allsllll A35' Bllllllmlel allleckllades av ell p°l_s°ll' behövas för att täcka behovet. - Hittills har vi noterat 5.368

och pollllell llllllllc k°llslal°la' att llåglm bll m?d det llppglvllll bäddnåtter för i runt tal 500 personer, och det motsvarar exakt
numret inte existerade. En omkastriing av siffroma stämde mm årets sm-mr mr hela Säsongen, säger Ekman man att

emellertid överens med en bil som stulits i Sollefteå och var av - - - - ~

_ ' _ _ ara alltföroptimistiska, iäknarvi med ytterligare 700-800 bädd-
samrmmari<e.oarrri|irerie peirserr sairrerspar wa brrmspierserr V mm . _

av iriiriaeir med srroriaeirsmorrsrrirrg, een på den i seiiefrea ffrlfilâïlå mhšlfkfilå §n°t':f;l:;;:sï:lrl,§':s'iäl'l(;f:'fJ“S'"“å'°m°l
stulna bilen uppgavs, att den var utrustad med snödäck på '

vänstra bakre hjulet.
VlgsyniJllrvsand
Den ifjol påbörjade utfartsvägen för järvsandsboma slut-

sut mad |¿m|||m|-|u|-v;¿|,“m¿niV¿g¿.|en besiktigades och insynades av övervägmästare Bror Carls-

Nar andra årens elever vid skogswiresskeiarr i vagaaierr hade S00 på wfsdasßn- Det var dukat till fest med riklig förpläsmd
examen på torsdagen, sköts det salut med knallkorkar. Man lf-d- Sk°lllU$°l-
hade tävlingar, premieutdelning och lmförevisning, samt tal
av bitr. länsjägmästaren Erik Sillerström från Skogsvårds- Visa
slyrelselmåglllllslale llllg° V°ll Syd°w °°ll lällsslmgvalnale Jordbruksarb. Emst lngemar Jönsson, Vedjeön, och fröken
Gösta Fritzon, den sistnämnde är även skolans föreståndare. Aina Kristina Tenström, böng Mn Näm i Ångermanlami,

S°m kronan på Verket scwellllles ell lllllcll' sm" "lllebar en har vigts i komministergården i Strömsund av komminister
gott betyg åt skolans husmor Svea Helmsäter. På elevemas Bengt Berglund
vägnar tackades hon också av Fritzon.
Som årskullens primus i ett jämnt elevmaterial hade Rune Polisman Sven Åke Axmon, Jönköping, och fröken Karin
Modigh, Fyrås, utsetts. Han fick en fömämlig utrustning Strömqvist,dottertill lärarinnan Ingeborg Strömqvist, Ström-
skogshuggarverktyg. Bokpremier utdelades till bl.a. Karl sund, vigdes i Ströms kyrka på midsommaraonen av kyrko-
Mikaelsson och Evert Johansson, båda Strömsund. herde Folke Engström.
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Vigde dansen deltog ett par hundra bam och för musiken svarade

Skog.stud. Bo Thor och öken Ulla Tossman, Ulriksfors. vig- "Strömspöjkan“. Bamen bjöds på saft och bullar. Senare på

des på midsommaraftonen i Ströms kyrka av kyrkoherde Folke kvällen var det dans till Jan Limstads orkester. och för scen-

Engström. Bnidnäbb varAnn-Christin Tossman och .lan Thor. uppträdandet svarade Nora Brockstedt, ackompanjerad av en

Efter vigseln gav bnidens föräldrar middag på Turisthotellet. svensk trio. Midsommardagen inleddes festlighetema med

båttävlingar på Näsviken och dragkamp mellan byalagen på

Vattud-Moppe' blev stor succé hembygdsgården. Fem byalag deltog, och som slutliga seg-

Loppet blev den fartfest som anangerande Vattudalens båt- rare Bædgårdspojkama' em." en Spännande nalkêmp

kiubb hoppats på. Drygt zooo åskådare hade izsst entre. Det “.“°' 1“""D° S'““f'““d“ '“g°' 9°'d° d°°'.°.'“y°k°' Vä' 'f'å“
och m tt kunosum k n nämnas att Ö ams sex käm ar

_ _ sig, so e a . J P

:lev gagn? tävlingar' oïh ïškådama :CT bei/img tre sk::Pa var bröder, med Mårtensson som gemensamt eemamn. Seg-
eat me e iten av svens a rare som e tagare en ver igt rande Bred

. . _ gårdslaget bestod av ankaret Sven Nyberg, hans
stora Överraskningen svarade hemmaföraren Bosse Sjödin för, Sven Åk One Eliasson Putte Blomber Gösta Forsén

. . . . e, , g,

åesntiåíïgzââågfn ärgçgåïâåtsiå ßßïfígårjlïïâ och Gunnar Jonsson. Domare var poliskonstapel Bjöm
' . ' H'ortlin .Underhållnin en fortsatte dåillusionisten Iso BeiteJ 8 8 ~

L.l:_lndh°h::ad.e den vt:-khfš ïiuren' dêgaiås :Kimi-tskarørâdan gav en skicklig uppvisning. För kvällens dansmusik och scen-
vi prov mingen re v ingen. - e u an en ran _ _

. . ppträdande svarade Hans Enk Nääs orkester. Som slutfacit
Amcoff, Strömsund, körde ett mycket fint första heat i sin för festda kan så att relativt “samt väder

hand' rii fi<a“i> " iiidbei an- g gr 9"'
eïen . lgthigše 2 e Doigšas ar: kts eng de hade man en trogen publik, som under hela helgen totalt upp-
pacenngoc po ng. e po n en c e ennion e- . _ .

plats totalt.Det var den största tävligng, som båtklubben ar- gick nu omknng 5000 personer'

rangerat, men de skiljde sig från uppdraget med mycket bra

betyg, och deltagama var överlag nöjda och delvis impone- Fódelædagu
rade över anangemangen. 95 år fyller den 29 ds fru Märta Jönsson, Edlund, änka efter

Bosse Sjödin vari farten igen med sin båt på söndagen. Han hamn' MP' J°"55°"' Täxan' HO" är född ' Näverede'

hade gett sig iväg till Sundsvall, och i den tävlingen blev han 35 år fY"°f den 30 ds f- Sickßfe SVCH -|0h8SS0. SJÖVÜK.

tvåa, före Vattudalsloppets vinnare Einar Eek. SITÖNSUHÖ-

Korpfotboll startas i Strömsund 29/6 l96l
Fotbollsintresset i Strömsund har fått en allt större bredd, och

initiativrika kraer förbereder en korpserie i den ädla boll-
sporten. lnitiativtagama är Gösta Nordström och Thure An-
dersson, båda verksamma vid Jämtlands Maskinaffär. Omkring
lO lag har anmält intresse. - Det är naturligtvis främst behovet

av motion, som gjort att vi försöker sätta igång den här serien.

Det är ju ett inte obekant faktum, att konditionen hos oss litet
äldre är något av ett sorgligt kapitel. Gubbäsket börjar göra

sig gällande hos många redan innan man nått de fyrtio, säger

Thure Andersson. För den oinvigde kan påpekas, att i korp-
serier tillåts endast varje lag ha två aktiva fotbollsspelare i

I v É sina respektive elvor.
I O 1 7

Las
_ Hela Strömsund med omnejd!

Fn V' Bo Sjodm och Goran Amw hälsas välkommen till Hembygdsgården, där

Yngve Gamlin, Towa Carson, Bertil Englund

Fu" fi" På Ûfbefef med “Yi ld|'°$P|1m°“ och Egon Wessén m.. medverkar i

Måndagen den I9 juni blev det full fart på idrottsplatsbygget JAMTLIKVÄLLSPREMIÄREN
i Strömsund, sedan man ett par dagar tidigare fått igångsätt- Förköp i Hoot-s_ te|_ 30

ningstillstånd från länsarbetsnämnden. Det första man har

börjat med, är att göra färdig grovplaneringen, som till 3/4 simumewisningen “anar
färdigställdes i fjol. För att hitta på ett namn på idrottsplatsen, Sim|äm_innor resp lärare blir Kerstin Evensjö och Margareta

så har lFK:s idrottsplatskommitté föreslagit, att man inom en Strömberg, vka ene' ungefär halva kummen, som pre|_ är en

ånar framtid utlyser en pfistävling' De kommmerade tycker månad avlöses av Gunnar Engström och Charlotte Erikson.
inte det gamla namnet Tingvalla passar, för det namnet ck vid ev_ mjänlig väderlek bur det inte som fö", om åren, an

den gamlapch anrika idronsanläggningen för an den är bem' badhuset kommer till användning, utan lektionema inställes.
gen bredvid tingshuset.

Vlgde
Mldsommariàrömsund Affärsföreståndare Fredrik Isaksson, Solna, och Ingrid Eriks-

Helgrandet missgynnades av regn. Komminister Bengt Berg- son, dotter till målare Nils Eriksson och hans maka Anna, född

lund inledde på midsommarafton med ett kort anförande och Mårtensson, Strömsund. Vigsel i Frösö kyrka. Tämor var Eva

var också lekledare vid dansen kring stången. l midsommar- och Marianne Eriksson.
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Historisk dag - municip-slut klubbades lämnades av Yngve Gamlin till Gunnar Grahnström, som själv
Klockan 19.24 onsdagen den 28 juni 1961 kan sägas vara ett hade köpt den, sa han. Och betalt den också, hoppades Gam-
historiskt datum för Strömsunds municip. Då biföll nämligen lin.

samhällets fullmäktige utan någon som helst debatt nämn-
dens förslag om municipiets uppgående i moderkommunen
från den l januari I963. Förslaget inrymde också önskemålet
om namnbyte från Ströms till Strömsunds kommun.

Sportstugor illa hemsökta
Sportstugoma runt Strömsund är svårt utsatta under de ljusa
sommamättema. Nära nog dagligen inkommer anmälningar om
inbrott, säger polisen, och stöldgodset rör sig om bl.a. kikare
och utnistningar av olika slag. Dock är det mest frågan om
skadegörelse och förstörelse av inventarier och inredningar.
Förövama är pojkar i l l-I4-årsåldem, som under den ljusa
årstiden tydligen har tagit för vana att göra natten till dag, och
tvärtom. Sysselsättningen är stölder och inbrott, och natten

till tisdagen ertappades tre pojkar i tvättstugans kontor i Ström-
sund. De hade inte hunnit stjäla något där men hade med sig
tjuvgods varav kan nämnas en kartong bågfilsblad. som hade

tillgripits i en jämvågsvagn. Vidare är det populärt bland dessa

pojkar att låna motorbåtar på nättema. Man förvånar sig över
att föräldrama inte har bättre uppsikt över sina bam, säger
polisen. Att pojkar i de här åldrama är ute hela nättema kan
inte vara norma|¿_ Yngve Gamlin överlämnar blommor till Gunnar Grahnström

Strömsgymnasiet börjari provisoriska lokaler T"mftm“â"d°" I/7 196]
Ti" premiären för kommunala gymnasiet har 43 ehver ama_ Rcgenngen har av fonnella skäl upphävt länsstyrelsens be-

gits. Första årets undervisning kommer delvis att ske i provi- slut a"_Vägra hfl Lars Hedstföm °°h Rf'd°lfTa"b(_)m' Ström'
Soriska utrymmen meddelar rektor Sune _|ohanSSon_ 0m¿¿sp0_ sund. tillstånd till yrkesmässig beställningstrafik för en lastbil
neringen av Skohms lokaler har sken så am aulan tagits i an_ med trailer. Biltrafiknämnden skulle ha handlagt ärendet.

språk för biblioteket, och detta utrymme i stället skall använ-
das som klassnim. För morgonsamlingama skall biogiaokalen Födelsedagar
i Strömsgården användas. och i pelarsalen i samma byggnad 75 år fyller den 4 ds lantbr. Zakarias Valfrid Näsström, Ring-
blir det utrymmen för ski-ivningm-na, Kompetema lär-ai-kmer vattnet. Redan som tioåring började han förtjäna sitt levcbröd

har anställts. genom skogsarbete. Detta har kommit att bli hans främsta sys-

selsättning genom åren. Däremellan har han, vid sidan om
Mörkhy 'mm gäst på ungdomsuger skötseln av sin gård, ägnat sig åt flottningsarbeten och

Ung¿omS|ägret VM Ringvannet där närmare fyrtio ungtlomar byggnadsarbeten. B|.a. deltog han på l920-talet i uppförandet
från Östersund Samt Ströms kommun (Mm var det första i av Storåns kraftverk. Under en lång period har han vant leda-

Jämand som besöktes av pastor Hoser Nsemwa från -I-anga_ mot av dåvarande Alanäs kommunalillmäktige samt ledamot

nyika. Den mörkhyade pastom deltog med liv och lust i de i taxeringsnämfld (mh Valnämnd' det sistnämnda en uppdrag
lekar och tävlingar som arrangerats. Han sparkade boll med som han ännu mnehar'

pojkama, och deltog också intresserat i ickomas lekar och
naturligtvis i de gemensamma tävlingama med spårövningar svå “U WW
och orientering. Gentlemannen från Tanganyika är verksam i 5k08S'M0i0 /“W fi” d0/“0"" föfföfsf gången i Sf" ÜV- Väl

Livingstone-bergen, där omkring 800 kristna är anslutna i sex i"Ü"d0d i Skl""k0ff0 00" -"Om mudd”-
föl-5am|ingaf_ - Ta av er lite medanjag antecknar, så skajag räkna pulsen.

sa doktorn.
L000 M busig _|ammkv¿|| Då doktorn nästa gång tittade upp. stod Maja där bara i

Premiären på .Iamtlikvällama i Strömsund gav löe om att tra- S°ck°"'”'
ditionema kommer att bestå även i år. Med vackert väder, stor _ Kan; har "i ”gi av er alla kläderna!
och trivsam publik, och sist men inte minst, underhållande Maj" mg smrög' P" d°k'°"""
artister av god klass. Att Gamlin är en av våra mest underhål- _ HW 5k"”e/jag k“""“ "em W" Pulse" smer?
lande "prat"-artister var det säkert ingen av den 1000-hövdade
publiken som tvivlade på eer torsdagens framträdande. Towa Dödsfall
Carson gjorde så gott hon kunde i snålblåsten, som svepte in F. skogsarb. och lantbr. Jakob Eriksson. Södra Öhn, avled på

över scenen från Vattudalen. Bertil Englund tycktes däremot lördagen i sitt 77:e levnadsår. Han var född i Sikås. Han var
klara kylan bättre och svarade för ett både hörvän och under- känd som en skicklig kolare och skogsarbetare, vilket tillsam-
hållande progiaminslag. Så var det veckans blomma, som över- mans med dikesgrävning var hans arbetsspecialitéer.
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Födelsedagar
75 år fyller den 4 ds f. kronojägaren Ulrik Nilsson. Strömsund.
Han är född i Hillsand. Efter genomgångna kurser vid Bisp-
gårdens skogsskola anställdes han som kronojägare hos do-
mänverket, med tjänstgöring inom det vidsträckta Ström-
Hammerdal-Frostvikens revir, som på den tiden även omfat-
tade Norra renbetesfjällens revir. Eñer nådd pensionsålder år

Duktiga mjölkskötare ck diplom
Hundratals meriterade samlades till fest och samvaro på Hov
och Jamtli vid Mjölkpropagandans årliga utdelning av diplom.
Följande meriterade mjölkskötare kom från Ström. Diplom Ill:
Göta Bergström. Stamsele; Ida & Erik Eriksson, Strömsund;

Greta & Albin Forssén, Bredkälen; Svea Mårtensson, Ström-
sund; Signe Maria Nilsson, Tullingsås; Sigrid Persson. dzo.

I946 var Ulrik Nilsson under elva års tid förståndare för Sys- Diplom Il: Tilli Blom, Strömsund; Charlott Eriksson, Henning-

tem AB:s utlämningsställe i Strömsund. Skytterörelsen har le-

gat honom särskilt vannt om hjärtat, och han har nedlagt ett

uppskattat arbete som mångårig ordförande inom Ströms skyt-
tegille. En stor prissamling vittnar om att han på l920-talet
tillhörde den absoluta eliten bland länets skyttar.

Ffd. kronojägare Ulrik Nilsson med kronkilens jaktlag i
Renån i början av 1960-talet
Ståendefr.v. Ingvar Mårtensson, Anders Zakrisson och
Ulrik Nilsson
Sittande fr.v. Nisse Jönsson, Zakarias Zakrisson, Ivar
Zakrisson, Rune Svensson. Per Zakrisson, Olle Forsberg och
Zakris Zakrisson

Raggare på inbrottstumé
Fyra stockholmspojkar i I8-årsåldern. av omisskänlig
raggartyp, gjorde Strömsund den tvivelaktiga äran under
veckohelgen. En av pojkama hade rymt från en ungdoms-
vårdsskola, och en annan var försöksutskriven från en lik-
nande anstalt. Den eventuella semesterkassan drygade poj-
kama ut genom att bryta sig in i kiosken vid tältplatsen på

Näsviken. där de försåg sig med choklad. tobak och cigarret-
ter samt tillgrep även en korg och en bag. som de packade ner
stöldgodset i. Ynglingama, hade dessutom gjort sig skyldiga
till ännu ett inbrott. då de brutit upp grindama till Shells bensin-
upplag i Strömsund. Strömsundspolisen tog hand om yng-
lingama på måndagen. Kioskstölden har erkänts. men något
erkännande om tillgrepp av bensin eller oljor från Shells upp-
lag har man däremot inte lyckats klämma fram. Under de fort-
satta polisförhören erkände pojkama däremot andra inbrott i

Strömsund. Förutom de två redan nämnda. bröt sig två av

pojkama in i Robert Nilssons kiosk vid golfbanan. där |0-l 5

kr tillgreps ur växelkassan. samt glasspinnar och grammofon-
skivor. Essos bensinupplag ck också påhälsning. och en tvåli-
tersdunk med olja stals där.

Födelsedagar 6/7 I96l
50 år fyller den 7 ds jordbmksarb. Sten Jonasson. Lövberga.
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skälen; Hulda & Valfrid Larsson, Muråsen; Edler Eriksson,
Övre Lillviken; Nora Eriksson, Havsnäs; Valter & Maja Mår-
tensson. Gärdnäs; Signe & Jöns Nilsson. Tullingsås; Nelly
Nord, Södra Öhn; Märta & Folke Olsson, Gubbhögen; Johan

Persson, Tullingsås; Signhild Persson, Ulriksfors; Hilma Ström-

berg, Grelsgård; Freja Tharaldsson, Risselås. Diplom I: Karin
Blom. Högbränna; Anna Göransson. Äspnâs; Göhlin & Ture
Jonsson. Tullingsås; Ragnhild Jonsson, Öhn; Anna Mårtens-
son, Gubbhögen; Svea Wikström, Sandviken.. Dessutom inne-

har I67 st leverantörer giltiga intyg för senaste perioden.
_-1:.. . _.~., f- « ~- \~, __-

www if
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UIPLQM
vek ansvusldnrla

.ríenvn
fáromrund.

Svea Mårtensson

Födelsedagar
91 år fyller den 7 ds f. modisten Maria Gunilla Johansson,

ålderdomshemmet, Tullingsås. Hon är född iAlanäset och star-

tade i unga år en modeaär, först i Tåsjö och sedan i Alanäset,
en rörelse som hon drev till början av 1940-talet. Hon har syss-

lat med målning men torde väl ha blivit mest känd för sitt mu-
sicerande. Med bravur trakterar hon både piano. orgel. drag-
spel och ol.

75 år fyller den 9 ds änkefm Nancy Holmqvist. f. Johansson,
Havsnäs. Hon är född i Östra Havsnäs och flyttade. efter in-
gånget äktenskap med Salomon Holmqvist. för ett 40-tal år

sedan till Storholmen.



Zarah slog inte an i Qrömsund
Med bästa vilja i världen kan man inte påstå, att Zarah Leander
möttes av några spontana och vämiande applåder av jamtli-
publiken i Strömsund på torsdagskvällen. Den malätna signa-
turmelodin gjorde väl också sitt till att stämma ner de eventu-
ella förväntningama flera grader, och om hennes repertoar i

övrigt kan man knappast säga att den ”gick hem” hos större
delen av publiken. Yngve Gamlin inledde med en lärorik un-
dervisning i konsten att överglänsa, eller flyta ovanpå, och en

läraktig elev hade han i lilla Kristin Andersson från Midskog
som förresten knep kvällens mest ihållande och spontana app-

9 /f

låd med sitt sångnummer. Uppskattad var också den spexiga f
skogstävlingen, där Gunnar Holmen, Eric Yngstam och Ole
Flatbacke deltog. Att såga och hugga ved, samt slå i 7-tums-
spik och dricka hett kaffe, var en färdighet som inspektor
Yngstam visade sig besitta till fulländning, och det fick han en

bågsåg för. Ole Flatbacke kom som god tvåa, men hade betyd-
ligt mer småhuggen ved än Yngstam och ck en yxa för sin
prestation, medan Gunnar Holmen förärades en hammare som
tröstpris.

Födelsedagar
90 år fyller den 8 ds f. skogvaktaren Nils Jonas Eriksson,
Högbynäs. Eriksson är född i Fjällsjö och kom till Alanäs om-
kring sekelskiñet och erhöll då anställning hos Kramfors AB,
först som avmätare och därefter som skogvaktare. Då han pen-
sionerades i början av l930-talet bosatte han sig i Högbynäs.

80 år fyller den 9 ds f. skogsarb. Nils Jonsson, Bredkälen.

80 år fyller den l0 ds f. verkmästaren Herman Berglund.
Ulriksfors. Han är född i Prästmon, Ångennanland. l9 l 6 yt-
tade han till Ulriksfors som verkmästare vid sultfabriken. När
den driften lades ned, fortsatte Berglund på textilfabriken fram
till I948, då han pensionerades.

Födelsedagar
75 år fyller den l l ds f. vägarb. Johan "Lång-Johan" Johans-
son. Näsviken. Han är född i Trångåsen. Under åren l9l0-
l92l deltog han i jämvägsbyggena mellan Östersund~Ström-
sund, Bruno-Sveg och Hoting-Långsele. Vid sidan om går-
dens skötsel var han anställd hos vägförvaltningen som sten-
arbetare.

Srensättning av muren kring Ströms kvrkogård 1938-39.
Frv. Johan "Lång-Johan " Johansson. "Hälsinge-Johan "
(sinande med spett). Johan Andersson. Valdemar Eriksson.
Jakob Olbrant och Jakob Nilsson

Födelsedagar
75 år fyller den l2 ds lantbr. Anders Emanuel Nilsson, Svan-
ingen.

Dödsfall
F. lantbr. Sven Hedström, Henningskälen, avled på onsdagen
i en ålder av 85 år.

F. skogsarb. Jonas Nilsson, Ãspnäs, har avlidit i en ålder av 83

år. Han var född i Åsele och kom till Ãspnäs för omkring 50 år
sedan.

Traktorägare RudolfTallbom, Strömsund, avled på onsdagen
i en ålder av 38 år. Han var född i Frostviken men flyttade som
bam med sina föräldrar till Ojam, där han bodde under upp-
växtåren. För ett tiotal år sedan startade han en traktorrörelse
i Strömsund.

Internationellt l Srömsund
Hembygdsgården har blivit ett populärt rastställe för turister-
na, och Reso-bussama på “Den stora norrlandstumén" gör
programenligt mellanlandning i Strömsund på färden norrut.
Bland de 37 semesterfirama fanns två tyska ickor. en ameri-
kan och så representanter för Skåne, Gotland m.. landskap.
På hembygdsgården välkomnades "norrlandsfarama“ med
kaffe och våfflor av fruama Hemmingsson, Sundelin och Ols-
son. Sedan man besett den vackert belägna hembygdsgården
vid Vattudalens strand, nillade Reso-bussen vidare nornit med
belåtna resenärer.

Födelsedagar
50 år fyller den I l ds 'u Gunvor Olofsson, f. Eklund, Alanäset.

Examina 10/7 l96l
Stina Lässman, Strömsund, har avlagt fil.kand.examen vid
Uppsala universitets humanistiska fakultet.

Vigde
Skogsarb. Sven OlofEdin och Monika Birgitta Marianne Olofs-
son, båda från Stamsele. Vigseln förrättades på lördagen i

Strömsunds prästgård av kyrkoherde Folke Engström.

Vaktkonstapel Sigge Roova, Ulriksfors, och Rose-Marie Märta
Backered, Stamsele. Vigseln förrättades på lördagen i Ström-
sunds prästgård av kyrkoherde Folke Engström.

Chaufför Göte Eriksson och Karin Marianne Olsson, båda

Ramsele, och dammvakten Sune Magnusson, Storhöjden, och
Gudnin Berthe Vivianne Olsson, Bredgård, vigdes på lörda-
gen i Ströms kyrka av kyrkoherde Folke Engström. Bnidama
är systrar, och döttrar till lantbr. Anders Erik Olsson och hans

maka Gerda f. Olofsson, Trångåsen.

Födelsedagar
50 år fyller den l5 ds vaktmästare Erik L. Eriksson, Bredgård.
Han är född i Strand. Når Ulriksfors textilfabrik startade I947
erhöll Eriksson anställning där. Sedan fem år tillbaka uppehål-
ler han vaktmästartjänsten vid Ströms sjukvårdsinrättningar.
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Strömmarfrån Vattudalen av Sven Ericsson nad av 2,3 milj. kr. Det var också det enda ärende som orsakade

Vattudalen, och f.ö. hela norra Jämtland, har fått en allt större debatt i fullmäktige.
betydelse som resmål för turister och semesterfirare, konsta- Skolbyggnadsfrågor upptog en stor del av föredragningslistan,

terar man inom bl.a. Reso och representanter för olika närings- och det beslöts om värden för i runt tal 700.000 kr. Eldhärjade

grenar. Resoföreståndaren Börje Sandström i Strömsund har skolan i Ulriksfors skall byggas om och modemiseras. Skolan

noterat, att Nordjämtland kommer som god tvåa eñer Öland i Högbynäs blir ombyggd och modemiserad. Vidare beslöts

som attraktivt turistmål. Förutom rekord i antalet bygde- om reparation av skolan i Lövberga för 26.300 kr. Polis-

semestrar, så är det i år också rekord för s.k. billogi, som i viss väsendets förslag till ny personalstat för Ström godkändes.

mån motsvarar motellen. Det har för övrigt gått så långt, att vilket innebär följande personalsammansättning: ett exe-

man varit tvungen att signalera stopp för bygdesemestrama kutionsbiträde, en poliskonstapel, två förste poliskonstaplar

under tiden 9-23 juli. då det är absolut fïillspikat i de login. som och en förste polisassistent.

Reso har tillgång till. Sjufjällsstigen, som reklamfilm, har stor
del i den ökade turistströmmen. En annan nyhet, som rönt stor Konrmaon 5 Åhus
uppmärksamhet är "Motsolsrundan", som har premiär i år. I Alanäs kyrka konnnerades på mrdagen |2 ickor 0ch9poj_
Strömsunds Resoklubbs turistguide trycks just nu i sin tredje kan KonnnationS|äm.e har varit kyrkoheme Ben" Wik|un¿_

upplaga och har dänned nått sammanlagt 30.000 ex. Motsols-
rundan tycks faktiskt bli något av succé, och med sin sträck-
ning över till norska västkusten ger den en omväxlande resa åt S"öms"“ds_ k°"Pf°tb°“ 13/7 196]

turisten. Parkeringsproblemet på Storgatan i Strömsund är fort- Jämu' Ma5k'""Re"å"S sk°g'5a' 2-4
farande olöst, och på länsstyrelsen kan man nu fira ettårs- Väk_tama“Pf'°kama I 1-0
jubileum vad det gäller behandlingen av detta speciella ärende. Ta_X"El°k"'k°ma I 0"0
Det var i juli månad förra året som municipets allmäktige an- S“e|S°bygg“K°"S“m 4"]
höll om tillstånd för parkeringsförbud på en sida av gatan.

Sedan dess har ärendet vandrar omkring bland de myndighe- Turisthelg i Strömsund
ter och institutioner, som vill ha något att säga till om i sådana Omkring ett tusen personer besökte turisthelgen i Strömsund

ärenden. Och nu har det vandrat omkring så tillräckligt. att under veckoslutet. Per Olov Sundman från Jormlien kåserade

alltsammans helt enkelt har försvunnit. Senaste datum de ak- både intressant och roande om turismen. Ett intressant pro-

tuella handlingama var synliga var den 28 april i år, då de låg graminslag var också Karl Erik Oscarssons intervju med Resos

framme på ett skrivbord hos länsstyrelsen. Ärendet var så att turistvärd i Härbergsdalen, Albert Andersson och hans fru
säga bordlagt vid det tillfället. och var det sedan lagts är det Anna-Greta. l intervjun med tre samerfrån Härbergsdalen, Åke
som nämnts, ingen som har en aning om. Och innan man nu Nilson och hans fru Edit samt Anders Ahrén, framkom en

har funnit tillbaka papperen hos länsstyret, så får ström- mängd för turistema intressanta och nyttiga detaljer.

sundsboma dras med sitt alldeles speciella problem och för-
söka hjälpa förvånade turister och andra besökare till rätta så

gott det går.

l

Makarna Anna-Greta och Albert Andersson, Trångmon.

I bakgrunden igv över Härbergsdalen

Lyckad Jamtlikväll
* Årets hittills trevligaste Jamtlikväll i Strömsund, var publikens

Sl,vr61S2mé'ä/emmf i Slrömslmdf RGSO/dubb. betyg på torsdagskvällen. För första gången fick man höra

Fr v. Erik Nordén, Börje Sandström och Karl-OlofEdlund strömsundspubliken applådera på riktigt. En äkta trivselkänsla
och härligt gemyt från scen och parkett var inte bara program-

Ströms kommunalfullmäktige: Debatt om miljonbygge mets förtjänst. Det var också sommarvänne i luñen för första

Stiñelsen Ströms hyresbostäder kommer redan i höst att börja gången. och arrangörema kunde glädja sig åt rekordpublik för
bebygga tingvallaområdet. l den nu aktuella etapp, som be- året. med några hundra personer över det magiska tusentals-

handlades av kommunalfullmäktige vid dess sommarsession i strecket. Kåge Sigunh debuterade som programledare i Ström-

Havsnäs framkom att det blir 60 bostadslägenheter för en kost- sund med den äran. Max Hansen channade strömsundspublik-
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en, och lyckades med vad ingen av hans företrädare på årets
Jamtliscen orkat med: att få applådåskoma att nmga så effek-
tivt, att mygg och knott nära nog höll sig helt borta från luñ-
rummet. Han lyckades också med det otroliga: att få jämtama
att sjunga med i hans extranummer Kyss varandra. Veckans
gäst var Sture Lagerwall, som fick blommor av Kåge Sigurth
och hjärtliga applåder av publiken. Salmo Sahlin, As, och Lars
Fresk, Jämtl. Sikås, spelade några folklåtar på fiol.

Födebedagar
75 år fyller den l7 ds lantbr. Jakob Jonsson, Harrsjön. Sedan
30-talet år tillbaka arrenderar han en gård av Kramfors AB.

mans. År 1959 låg man t.o.m. över med ca 20.000 kr. Frakt- och
styckegodstrafiken omfattar i genomsnitt ca 6 ton gods om
dagen. Det material, som nu bearbetas av trakinspektörsav-
delningen i Sundsvall, beräknas ligga färdigt någon gång i
början av augusti månad. En eventuell nedläggning skulle
kunna bli aktuell omkring nyåret l962, om utredningsmateria-
let visar att en sådan åtgärd är berättigad.

Inbrott i Strömsund
l Nya blomsterhandeln förövades inbrott under natten. Tjuven
eller tjuvama hade tagit sig in fönstervägen och inne i lokalen
vandaliserat och till synes av rent okynne kastat omkring blom-
mor, blomkrukor och jord på golvet. Växelkassan på sex kronor

50 år fyller anläggn.arb. Pelle Persson, Strömsund. Han är var d°°k det enda de k°m ÖV"-
född på Näsviken men yttade som barn tillsammans med för-
äldrama till Öhn. Till Strömsund yttade Persson för tjugota-
let år sedan och har därefter i huvudsak sysslat med anlägg-
ningsarbeten på olika håll i landet.

Knuttar nära bli lynchade i Strömsund 15/7 1961

På torsdagen fick polisen i Strömsund anmälan om att unga
mc-ägare visat en alltför ansvarslös Iekfullhet med sina motor-
fordon i Strömsund på onsdagskvällen. Ynglingama hade fa-
rit fram på gatoma så vårdslöst, att de slutligen krockade med
en personbil. Pojkama kom från olyckan utan en skråma men
höll på att bli lynchade av uppretade medtrafikanter. De torde
kunna tacka sin lyckliga stjäma att äventyret inte slutade med
ett ordentligt kok stryk. Knuttamas tuffhet var plötsligt som
bortblåst, och deras ömkliga attityder torde väl också ha varit
en bidragande orsak till att det inte blev en ordentlig risbastu.
Bilen blev illa tillbucklad på högersidan, medan föraren och
dennes maka kom från äventyret utan skador.

Korpfotboll i Strömsund
Ulriksfors ll-Bensinhandlama 8-3
Statsanställda-Ulriksforsl 0-7
Posten-Vägförvaltningen 2-l

Vlgde l7/7 1961

Skogsarb. Nils Valfrid Rungdal och Alfhild Kristina Haralds-
son, båda från Svaningen, vigdes på lördagen i komminister-
gården i Strömsund av komminister Bengt Berglund.

Rönnontör lngvar Lantz, Öhn, och ekonomibitr. Britt Mikaels-
son, Bredgård, vigdes i Ströms kyrka på lördagen av kommi-
nister Bengt Berglund. Uppvaktande täma och marskalk var
fröken lnger Johansson, Näsviken, och brudgummens broder
Ove Lantz, Öhn.

Hr Hasse Wikström, Hofors, och Sara Birgitta Westling, bör-
dig från Lövberga. Wgseln förrättades på lördagen i kommi-
nistergården i Strömsund av komminister Bengt Berglund.

Vigde
Folkskollärare Ernst
Nilsson och affärs-
biträdet Margot Lind-
berg vigdes i Homdals
kyrka l5 juli. Vigseln
förrättades av kommi-
nister Gunnar Boberg.
Paret Nilsson flyttade
senare samma år till
Bredkälen där Emst till-
trädde sin lärartjänst i

slutet av augusti

Strömlnarfrån Vattudalen av Sven Ericsson
Strömsunds jämvägsstations vara eller icke vara har åter bli-
vit lika aktuell som 1958, då man senast företog en utredning i
ärendet. Vid det tillfället befanns dock att trakintensiteten
var sådan, att någon nedläggning av stationen inte kunde
ifrågakomma. Av de siffror, som nu står att fä, framgår att såväl
person- som styckegodstraken i stort sett är densamma som
för tre år sedan. Det material, som utredningen nu bearbetar,
gäller siffroma för 1960, och då var biljettintäktema vid jäm-
vägsstationen omkring 200.000 kronor eller lika mycket som
samtliga stationer mellan Östersund och Strömsund tillsam-

Inbrott hos Jämtlands Maskinaär
i Strömsund förövades natten mot lördagen. Tjuven eller tjuva-
ma hade tagit god tid på sig, och genomsökt verkstaden, lag-
ret och kontoret. Vad som stulits kan man inte konstatera förr-
än inventeringen är klar.

Ko dödad vid trafikolycka
Olyckan, varvid en ko påkördes och dödades, inträffade på
lördagen eñer Hillsandsvägen vid Södra Öhn. Bilen ck fron-
ten intryckt och omfattande plåtskador på hela högerygeln.
Ingen i bilen skadades.

Skyfall l Strömsund
Ett häñigt åskväder drog på söndagen fram över Strömsund
och Hallviken, och det följdes av ett skyfallsliknande regn.
Under en timme föll 27,2 mm. Det våldsamma regnandet orsa-
kade översvämningar i ett flertal fastigheter i Strömsund. Ma-
skinist Alfred Lögdberg konstaterade. att vattenståndet i
Vattudalen steg med 20 mm. Avloppsledningama utefter bl.a.
Skogsstigen lyckades inte svälja vattenmängdema. Avlopps-
uttagen i närliggande fastigheters källare fick tjänstgöra som
säkerhetsventiler, vilket hade till följd, att flera källargolv täck-
tes av ett 15 till 20 cm tjockt lager av stinkande avloppssörja.
Brandkåren fick rycka ut till Strömsgården och länspumpa
källarutrymmena, där vattnet stod en halv dm djupt. Ströms-
borgs bilaffär fick också känning av översvämningen, när
vattnet trängde in i deras lagenitrymmen.
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Ungdomsidrotten: Gångsport populärt bland skrinnama Smäpojkar stal motorbåt
Den mest omfattande ungdomsarbetet i Strömsund bedrivs En motorbåtsstöld förövades i småbåtshamnen i Strömsund

av idrottsföreningen Kamratema, och det skall även sägas, att av några småpoj kar. Deras tekniska kunnande räckte dock inte

det inte nns många idrottsföreningar i Jämtland, som har så till för att kunna starta motom. Efter flera misslyckade försök

många grenar att bjuda på som lFK, hela I I stycken. Ishockey lämnade de motorbåten åt sitt öde några hundra meter ned-

och fotboll har flest aktiva. men på senare år har de fått stark ströms vid Näsvågen.

konkunens av den för Strömsund relativt nya sporten lång-
rörsåkning. Medlemsantalet är inget att klaga på. Det nns Föd2|S0d8g8l' 13/7 1961

inte många familjer i Strömsund, som inte är representerade i 30 år fyller den 20 ds fru Märta Rßgina Löf. änka Cfïêf lßlbf-
IFK, enligt föreningens Ordf, Björn H_i0rtling_ Etik Löf. SIâmSCl6. H00 är född l Göfvllt. Till Slamsele lt0m fru

Gång är en sport. som är på stark frammarsch. och många av Löf i början av 1900-talet, och där träffade hon sin blivande

gångarungdomama åker långrör på vintem. De sysslar mest make. E06! giêfmål b0S8Il6 de Sig på m8l<6t1S fädêmêgåfd i

med gångidrotten för att hålla konditionen uppe året 0m, men Brandbfget. NU VlSlaS fru Löf på Tulllngsås å|d8l'd0mSl16m.

en del av skrinnarungdomama gör så stora framsteg inom gång.

sa dei biif iiadaefief deras hUVUdgi'e- Vägkatastrofnära - semestrande personal inkallas
Ofiemefama ii'aiiifigsiaViaf Vafle iisdaß- beh Pa ffedaßama ai' Den fantastiska turistströmmen till Nordjämtland över Ström-
del l(OlldlllOl'lSll'äIllllg med Slafl ffåll badllUSCl, däl' lfälllge Sund har inte minst Vägjfvaltningens mannar fått känning

sedan aVsidias med eii basiiibad- Nagbil ffiidfdli bal dei iilie av. Vägama är sönderkörda, dels till följd av trafikintensiteten
Vafll de Sellasle åfefl, löl' Slfömsund hal' lng bal'l0l'. Den Sek- och dels grund av de täta slagfegnen under de Senaste

llOl'l SOITI llllSall, h0ppaS bafa all “ya ldl'0llSplalSCfl dygnen_ _ Står inför en katastrof, Säger Vägrnastare Bertil

biii' iafdig- sa de iaf böiïla igen- Simseidibefi af lb' iiawafade Johansson i Strömsund. Trafiktoppen noterade vi under de

Passiv- Befiii Manssbii» bfdf- i siaibmseidibfieii sami Uilßdbms' tre senaste veckoslutsdygnen, då 3.800 fordon passerade

iedafe iiibm baeidibblmibße sagefï trakräknaren vid sjukstugan på Lövbergavägen. Vägama hål-

-Sedab Vi "ii fail beiYsiii"8 i siaibmbaeken biif dei ifaiiig Wa ler inte för en sådan belastning, säger Johansson, som har sett

gånger i Veeka"~ sa ibn snö" har kbmmii- sig nödsakad att återinkalla den semestrande personalen, för
Siddseidibiieiis siafke ma" ai' Riiiie Siafek- Ha" baf iaßi ffam att vägama skall kunna hållas i något så när farbart skick.

eii ibfsiag blb aniaggaiide aV eii 2 km iafigi eiiliissbaf i - Det kan utan tvekan konstateras, att om Nordjämtland vill
Strömsunds utkant. En installatör har beräknat att det kommer ha mibaka mfiS;ema_ S5, form-as det förs; och främst att man

all k0Sla kl' all anlägga ell Sådafll. Slaflfk häVdal', all del arbetar för att få kvalitet på gen0i'nfa|'tSVägania_

måste finnas ett elljusspår, för de flesta som vill ägna sig åt

skidåkning går i skolan, och när den slutar är det mörkt. strömsbo skadad i tnñkolycka

| Den 49-årige konsumföreståndaren lvar Ivarsson, Stamsele.

skadades så svån vid en trafikolycka i Stamsele. att han måste

föras till sj ukstugan i Strömsund för vård. Olyckan inträffade
vid 17-tiden i går utanför konsumbutiken i Stamsele. Ivarsson

skulle expediera fotogen från ett lager på andra sidan vägen

och upptäckte för sent en ankommande bil. Han var över på

bilens väghalva, då han uppmärksammade faran och vände

tillbaka. Samtidigt väjde bilisten och kollisionen inträffade i

högra vägfilen. Han klagade över smärtor i magen men kunde

själv gå till bilen, som förde honom till sjukstugan. Där konsta-

terades, att han fått en lindrig hjämskakning.

Jamtlikväll i förlig vind
Strömsunds jamtlikväll har nu fått vind i seglen, och på tors-

dagen hade l .400 personer infunnit sig, vilket är publikrekordá för året. Papegojoma var kvällens clou. Välförtjänta och spon-

tana applåder fick dem att svara med två extranummer. “Veck-
ans blomma", överlämnades till f.d. strömsundsbon Gunnar

Karlström. Han är fortfarande välkänd i bygden, trots att han

övergav trakten och fotbollslaget för femton år sedan, och

l flyttade till Surahammar. Karlström fick också tillfälle att visa

sina gamla vänner i Strömsund att han inte glömt bort att han-

i i tera dragspelet. Han spelade “Wien blott Wien" alldeles för-

___ 2 3 * träfigt. Programledaren Kåge Sigurth förmår verkligen rycka

_ \ publiken med sig i lekar och upptåg på scenen.

Inför Elsa Einarssons avresa lill Ryssland I 960 Födelsedagar
Fr. v. Gunnar Höglund. Elsa Einarsson och IFK:s ordförande, 90 år fyller den 23 ds fm Brita Andersson, f. lsaksdotter. ålder-

Björn Hjortling domshemmet. Tullingsås. bördig från Näxåsen.
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Födebedagar
50 år fyller den 23 ds fru Signhild Näsbrandt, änka eer läg.äg.

.I.O. Näsbrandt, Stamsele. Hon är född i Ramsele. lnom konsu-
mentrörelsen har fru Näsbrandt nedlagt ett gott arbete, och
hon tillhör ortens medlemsråd.

Gamla avloppsledningar klarar inte hålla undan regnet
Tisdagens störtskur, l2 mm under en halvtimme, ck många
fastighetsägare i Strömsund att bringas nära nog till förtviv-
lan. Man hade just städat färdigt efter söndagens översväm
ning och lufïat ut kloaklukten i fastighetema, när tisdagens
häiga skur gjorde, att allt rengöringsarbete spolierades. Hos
bl.a. Hadar Dahllöv och Göthe Jönson, som har sina fastighe-
ter utmed Amaliagatan, stod kloakvattnet decimeterdjupt i

källarvåningama. Även i Strömsgården utmed Storgatan steg
kloakvattnet upp i källarvåningen, och konditor Bengt Öst-
lund, som vid söndagens översvämning ck varulager för
omkring 500 kr förstört, ansåg att de upprepade katastrofema
var en hopplös företeelse. Vattenverksstyrelsens ordförande
Algot Eliasson är illt införstådd med problemet, och det kom-
mer att bli en ändring med det allra snaraste, säger han.

- Vår tekniker har semester, men kommer tillbaka i början av
nästa vecka, och då kallar vi till sammanträde med styrelsen
för att ta upp det högaktuella problemet.

Födelsedagar
85 år fyller den 25 ds fru
Maria Pålsson, Lövberga. l
unga år utbildade hon sig till
sömmerska och har i många
år ägnat sig åt denna sys-
selsättning.

Vigde 22/7 l96l
Konstnär Erik Ragnar Holmgren, Stockholm, och fru Signe
Carlsson, f. Södergren, Strömsund. Vigseln förrättades i Ströms
komministergård på söndagen av komminister Bengt Berg-
lund.

Hr Erik Fritiof Edelsvärd och Gunnel Ingeborg Margareta
Gunnarsson, båda från Södertälje och bördiga från Tullingsås.
Vigseln förrättades i Ströms kyrka på lördagen av kyrkoherde
Folke Engström.

Stud. Age Radbrant, Strömsund, och mentalsköterskan Elsy
Strömgren, dotter till Robert Strömgren och hans maka Anna,
född Dyrvold, Havsnäs. Vigsel i Alanäs kyrka av kyrkoherde
Bertil Wiklund. Uppvaktande täma var Eira Pettersson och
brudnäbb lngrid Strömgren.

Herr Egon Strömlund, Kärmäset, och Siv-Gun, dotter till herr
Algot Olofsson och hans maka Anna, född Olsson. Edefors.
Vigsel i Frösö kyrka på lördagen av kyrkoherde T. Åström.

Födelsedagar
50 år fyller den 26 ds lantbr. Bror Zakrisson, Tullingsås.

- av Holmens Bruks företags-

Födelsedagar
50 år fyller den 26 ds lantbr.
Lars Salomonsson, Draganäs.

Han är född i Ãspnäs. Han är
sedan några år ledamot av

Ströms kyrkofullmäktige samt

ledamot av taxeringsnämnden
i tredje distriktet. Bland fack-
liga uppdrag kan nämnas, att
han sedan en tid är ledamot

nämnd.

Tivoli regnade bort - 43 mm på två dagar
Ett intensivt regnande präglade veckohelgen i strömsundstrak-
ten, och under de senaste två dygnen uppmättes sammanlagt
43,4 mm, meddelar Alfred Lögdberg. Strömsund. Han berät-

tade också, att det under juli hittills regnat l35 mm. Veckosluts-
vädret innebar bl.a. att ett nöjestivoli, som annonserat en tre-
dagars sejour i Strömsund, regnade bort och försvann redan

på söndagen. Turistströmmen mattades av, och på tältplatsen
i Näsviken fanns på söndagskvällen endast halvdussinet tält,
mot nonnalt omkring trettio.

Kyrkvärdsdiplom
utdelades på söndagen i Alanäs kyrka till kyrkvärden Enar

Zakrisson av kyrkoherde Bertil Wiklund. Enar Zakrisson har
tjänstgjort i Alanäs från 1948 till l960, då han yttade till Li-
dingö.

BilstöldiLövberga
Natten till måndagen stals en lastbil i Lövberga. Bilen var av
märket Volvo Viking, grön till färgen och med finnateckningen
"Lövberga cementvarufabrik" på dömma. Lastbilen hade

fulltankats, innan den parkerades och låstes på lördags-
eftermiddagen.

Födelsedagar
50 år fyller den 28 ds skogsfönnan Per-OlofLööf, Ulriksfors.
Han är född i Älghallen, Efter stockholmsvistelse återvände
Lööf till hembygden och bosatte sig i Svaningen som skogs-
förman åt Holmens bruk. Där bodde han tills i februari i år, då

han yttade till Ulriksfors.

Begravningar
Lagerchef Gösta Jonsson, Strömsund, jordfästes i söndags i

Offerdals kyrka. .lordfästningen fönättades av kyrkoherde Elov
Boman.

Till salu
Ford lastbil

1934 års modell (Strömsunds första brandbil).
Mätarställning: 242 mil, originaldäck, fullt körklar.
Uppställd på Vatten & Vännes gård. Säljes helst
mot anbud som sändes till

Brandkåren, Strömsund. Tel. 87.

Brandchefen
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Dödsfall 28/7 1961 ”Spökis” räddade Jamtlikväll
F. ångbåtsbefälhavaren Mauritz Degemian. Strömsund. har Om det regnar under Östersunds jamtlikvällar så är det tvärtom

avlidit i en ålder av 76 år. År 1911 började han sin anställning i Strömsund. Även den här gången gynnades torsdagskväl-

som ångbåtsbefálhavare hos Ångennanälvens ottningsför- len av fint väder. Närmare 1.200 personer hade samlats för att

ening och avgick 1951 med pension eñer 40 års tjänst. höra Ulla Sallen. men det blev annat av, då hennes röst inte

klarade sig i slutet av programmet på onsdagen. På torsdagen

vind, sades det, att hon inte kunde sjunga alls. Arrangörema i Ström-

He" Ens Sundin och Marianne |__¿n.SSon_ nånn från G5,-viks_ sund svek dock inte publiken. Något med anknytning till My

sjön, samt herr Hans Sandström och Margareta Larsson. båda Fall' Lady Skulle del Vara- Och l 3" hast egaßefades pel' °°h
från Homdal. Brudama är döttrar till Per Larsson och hans Um-l"d<lVlSï från 5l0°kh°lm» 50111 k°m mefl en *W SPÖHS Plan

maka Margareta, f. Gustafsson. Vedjeön. Vigsel i Hammerdals l bölilan *W Pmßfammel- FÖfUf°m dessa bfödef Llmllvlsï med'
nrästggn-d av kyrkoherde Yngve Bo|nnan_ verkade Ame Sundin från Hämösand med Manin Ljung-in-

Han tillfrågades nog inteer gånger
Gamle Ante uppvaktadesjör länge sedan av en damkommitté

ur frälsníngsarmén, som bad om ett bidrag till hemmet för

spirerade historier, och så förstås Kåge Sigurth, som tävlade

och lekte med publiken för sista gången den här säsongen.

”Welcome home again”

drinkare. Ante tyckte att det var ett behjärtansvärt ändamål, Ti" Oh" kdm i mm vecka" f' fdnnaren Lars Ojsandsdöm'
Estevan Saskatchewan Kanada, i sällskap med sin dotter för

men tillade: "Je skejära vaje kann, men mer än en liter renat ' ' '
kan]-e, im um,¿,-ra den här månen f -- att hälsa på släkt och vänner som dottem aldng sett. och som

Sandström inte sett på 54 år. Han utvandrade 1907. 31 år gam-

mal. med hustrun Marta och fyra bam. Ute på Öhn känner han

Födelsedag" mycket väl igen sig. Där har det inte ändrat sig så mycket, men

sd år _f¥"°r den 3 I ds 'ngen-ldfdngvald Ke-'Vmgj 'ndedavaren i Strömsund är det betydligt svårare. Det enda han riktigt kän-

dv Ke-!VmgS_ byggnadsbyrå' Sdddßdnd' Hd" är Fddd ' Gäddede' ner igen är kyrkan och några gamla trähus. En annan sak, som
Eer ingenjörsexamen år 1942 | Hässleholm och fullgörande - - - -

också ändrat sig betydligt. är kommunikationema. När han
av beredskapstjänst under krigstiden. fortsatte han att prakti- reste mg det tre dagar för familjen en komma nn Östersund

sera fram till år 1945, då han anställdes som byggnads- med 'häst och vagn och Överfanen med ångaren Vlkmriatee

kontrollant i Frostvikens kommun. Denna tjänst uppehöll K. i en hel månad i anspråk. När han reste över den här gången tog
ett par år, och yttade år 1947 till Strömsund, i samband med han nygen och det mr ungefär en ¿ygn_

att han utsågs till innehavare av den då nyinrättade befatt-

ningen som byggnadskonsulent vid Ströms byggnadskontor.

År 1951 lämnade han denna anställning och öppnade egen

byggnadsbyrå, som han fortfarande driver. En stor del av er-
familjsbebyggelsen inom Strömsund har ritats av Kejving. Vid
sidan om arbetet har musiken kommit att bli hans ítidsintresse
numro ett. Detta hänger väl samman med att han så att säga har

musiken i blodet, och att han i \

yngre dagar tumerade som 1

dansmusiker i ett kapell, i vil-
ket även den inte helt obekante

brodemAndrew Walter ingick.
För ett par år sedan yttade
han till Näsviken, där han
köpte villa Höganäs. Kejving
har även anförtrotts kommu-
nala uppdrag och är sålunda
ordförande i Ströms kommuns
byggnadsnämnd och styrelse-

ledamot av Stielsen Hyres-
bostäder i Ström.

Strömsundskorpen

Jordgubbskalas på Öhn när svenskättlingen Lars O

Sandström hälsar på sin släkt. Fr in Ragnhild Jonsson,

Olle Jonsson. Albert Jonsson, Karin Jonsson. Lars O

Sandström, Gunbritt Jonsson och Anders-Elof Wallin

Norra serien: Vlgde

Statsanställda-Bensinhandlama

IJ!

Jordbruksarb. Bror Henry Danielsson och fröken Siv Gunhild

Stiftelsen-Ulriksfors ll - Louise Eriksson, båda från Hillsand, vigdes på lördagen i präst-

Posten-Bilbolaget

Södra serien:

il

gården i Strömsund av kyrkoherde Folke Engström.

Taxi-Puckama 10-0 Dödsfall
Konsum-Jämtl. Maskinaffär O-2 Fru lngeborg Hedström. änka eñer f. lantbr. Sven Hedström.

Stielsebygg-Renåns skogisar 7-2 Henningskälen. har avlidit. Hon var född 1876 i Håxåsen.
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Vigde 90 av 100 turister ångrar besök p.g.a. dåliga vägar
Chauör Kurt Jonasson, Frösön. och fröken Märta Wikström. Stor del av vägnätet för genomfartstrak i norra Jämtland är i

dotter till målaremästare Edvard Wikström och hans maka ett sådant fruktansvärt skick. att det endast med svårighet kan

Maria. Alavattnet. vigdes på söndagen i Ströms kyrka av kyr- trafikeras. och då med ononnalt slitage på fordonen. Vägför-
koherde Folke Engström. Som bmdnädd fungerade brudens valtningen i Strömsund betecknar läget som katastrofalt. då

brorsdotter Mona Wikström. Fagersta. det årliga anslaget för underhåll är otillräckligt. Onens köp-
män har företagit en gallupundersökning bland besökande

turister. Vid intervjuema har det visat sig. att drygt 90 procent
ångrat att de förlagt semesterrouten på de norrländska inlands-
vägama. Och detta endast av den anledningen. att genom-
fartsledema är i sämsta tänkbara skick. Allt vad i övrigt Nord-
jämtland har att erbjuda. kan de inte finna lovord nog för. men
vägama skrämmer turistema på flykten.

Fyrtio simborgarmärken utdelades i Strömsund
Sexton grader i vattnet och gråruggigt väder avskräckte de

flesta elevema från att deltaga i onsdagens simskoleavslutning.
Kandidater och magistrar visade emellertid sina färdigheter
och promoverades av skolstyrelsens ordf. Sixten Fjellgren.

l som även tackade lärama för deras arbete under den månads-
; långa simundervisningen. l simskolan har man haft omkring
l 80 deltagare i olika åldrar. Simborgarmärken i skilda valörer har

l erövrats av ca 40. Som lärare har fungerat Margareta Ström-
berg, Kerstin Evensjö, Charlotta Eriksson och Gunnar Eng-
ström. Till magistrar promoverades Maud Lundgren. Christer
Östlund. Urban Olofsson och Lars Åke Persson. Kandidater

Bflldßfef Mäff 00/1 KUN JOWGSSOH- blev Barbro Engström. Karl Åke Källberg, Allan Svensson.

bflldäbb -WOW Mk-Yfföm Staffan Cehlinder. Lars Åke Persson. Sven Erik Schöön och

Jim Larsson.
Födelsedagar I/8 l96l
75 år fyller den 4 ds fröken Kristina Elisabet Wikström, Ala-
Vattnet.

Vigde
Amanuens Yngve Espmark. Äspnäs, och f|l.kand. Gerd
Emmark, Stockholm. bördig från Mariestad. vigdes på lörda-
gen i Mariestads domkyrka.

y»
¿I

Simskola pa gamla badplatsen. .Vasuken

Födelsedagar
75 år fyller den 8 ds fröken Emma Kristina Nilsson, ålder-
domshemmet, Tullingsås. Hon är född i Vedjeön. där hon vis-
tades till i mitten på l930-talet. då hon flyttade till Äspnäs.
Hon har huvudsakligen hañ anställningar som hushållerska.
Dessutom har hon tagit hand om och uppfostrat bamen till

yngve Och Gerd Espmark två av sina i unga år avlidna systrar.

Ur barnamun: - Nej. jag tror inte på "hjevelen sa den lille Dödsfall
pojken. De! är samma som medjultomren och storken. det är Fru Svea Karlsson. maka till f. fäljkarlen Valfrid Karlsson. Nås-

pappa alltsammans. viken. avled på fredagen i en ålder av 53 år.
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Unik spelning för rekordpublik Erik Martinsson, Strömsund, totalförstördes av elden, och
För första gången regn under en jamtlikväll i Strömsund, och endast en ringa del av lösöret lyckades man rädda. Stugan
ändå rekordpublik på l.8OO personer, blev facit av gårdagens beboddes av ett ungt par från Norrköping. De låg och sov då
festligheter vid Vattudalen, där Owe Thömqvist gjorde ett branden började, och vaknade av röklukt och eldens knast-
bejublat framträdande. Det lokala inslaget, med publikeni lekta- rande i det torra virket. Sportstugan var redan övertänd då
gen, arrangerades nu som 6-kamp mellan fyra strömsunds- brandmanskapet kom till platsen, efter att ha dragit motor-
familjer. Som första gren i mångkampen, gällde det för maken sprutan genom oländig skogsterräng en dryg kilometer.
att hänga ett dussin handdukar, och för makan att plocka ner
tvätten. Paret Erik och Kajsa Bergström visade ett enastående Konrmandjubeum

lagafbele Och Segfad Veckans bl°n1nla Val denna gång Wå l9l I års konnnanderi Strömsund firade på söndagen sitt 50-
buketter. Den ena utdelades till August Andersson, 73, som å,-Sjubikum, vke; imeddes ma] högmåssa och natwm-dsg¿ng_

varje Sommar kommer tillbaka Och hälsar på i sin Födelsebygd- I högnden deltog 21 forna konmander. Enar hzsgmassan bjöd
Dell afldfß buketten hämlads 3V löffe k0l'l1n1lnlSlClTl löfsalïl' Ströms kaffe, och kyrkoherde Folkg Engström

lingen- Fnlke Hellbefg- Åke Lindberg- Katrineholm ffalnföfde hälsade välkommen till sammankomsten. På eftenniddagen
en visselkonsert som var en enastående prestation, bl.a. in- intogs middag på Tu,-iS;h01e||e;_
gick "l klosterträdgården“ och "Añonklockoma". Han ack-
ompanjerades på hammondorgel av Kurt Andersson, som an- Först. spmmget ms mr hsarenet i B.cke_
nars är pianist i Wesséns orkester. Enligt vad Andersson själv

' . d f k' k ' ll h 'svlalrd et a tis tpremiärspel vad gä er ammondorgeli Fuebygden hade 2_0 nlmlyckades kryssa

Laget hade gästande Strömsund i säcken, då de redan efter tre
minuter ledde med 2-0, men glömde knyta till, så Strömsund
kvitterade i andra halvlek. Ett rättvist resultat, då lagen hade
var sin halvlek. Faxebygdens mål gjordes av Rolf Karlsson
och lvan Jönsson, och ”Sola” Mårtensson och Gösta Rosth
nätade för Strömsund.

Div. VI Non'a
Havsnäs-Sikås 8-0
Faxen-Hammerdal B 6-3

Översvilmningsskador för tiotusentals kronor
Lördagens översvämningskatastrof i Strömsund var den tredje
i ordningen i sommar, och den hittills mest omfattande. Det
beräknas att vattenmängdema förstörde värden för några
l0.000-tal kronor hos de enskilda fastighetsägama. Samhäl-
lets brandkår ryckte ut med tio man och hade sju pumpar igång

--~ från 8.30 på lördagsmorgonen. Avloppsledningama gick fulla,
[(0150 00/1 5"-/l Befgßfföm och man försökte hålla undan det värsta trycket med att pumpa

upp ur gatubrunnama. Då länspumpningama avslutades om-
Torsdag” den 10 august' kl-30 ' Strömsund kring kl. l5, beräknas det att man avlastat avloppsledningarna

JÅMTLIKVALL med ca tre miljoner liter.

med Gunnar Grahnström
som gjorde stor succé vid sin come back. Pressen skrev Födelsedagar 9/8 l96l
bl.a.: ”Hans gemyt och fryntlighet går in hos publiken, 50 år fyller den ll ds läg.äg. Mikael Sundkvist, Strömsund.
somhanharett fast grepp om”. LT-"GunnarGrahnström Han är född i Högbynäs. För tre år sedan flyttade han till
har tagit befälet på scenen. Han är bra”. ÖP Strömsund. Skogsarbetet är främsta sysselsättning vintertid.

W presenterar denna vecka sommaren 6l :s populäraste gräns bum-jkir 0,-dm,djmm, i jminspejning

5h°W"CH^RuE N0RM^Nm°dL^RsbÖNND^"L- Ute på Öhn var det fullt pådrag under söndagen, med sur-
En Sïlämk°n5ïe"3ll0n~ 5°n1 Vlsaï Slg Vala Vefkllgl |Y°k3d- rande filmkameror, ljudbandsinspelningar och halvdussinet
Ni böf lnle gå miste °m Pmgfanlnlel- statister. Allt insvept i mystiska rökridåer, i avsikt att ge illu-
För än SÜPP3 Slå l kö- köp förköp nns H°°f5- De nulnfe' sion av luftiga morgondimmor över landskapet. Yngve Gamlin
'ade Pafkenblljenema k°5m" endast 50 öre mer än ÖV' har inte heller i år legat på latsidan under sin vistelse på som-
ngn blljenef °Cn Ni nal' dess'-"Om Chans än Vinna någ°l matstället ute på Ölm. Filmen, som färdigspelades på sönda-
g°" På biljetten- gen, kommerTV-tittama bli i tillfälle att se som programpunkt

i söndagsbilagan. Som statisteri lmen medverkar uteslutande
Röklukt väckte ungt par vid stugbrand strömsundsbor: Gunnar Simonson med sönema Nils och Sven,
Brandkåren i Strömsund fick i lördags avbryta länspumpning- Jan Backman. Hadar och Sten Dahllöw samt Sven Aronsson.
ama i samhället för att släcka en brand i en sommarstuga vid För de illusoriska morgondimmoma ställde Ströms brandkår
Storöbodama bortom Vågdalen. Stugan, som ägdes av Sven rökmateriel till förfogande.
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Ulla Edin tillAlléteatem stället tillverkat en sötost och bjöd honom. Charlie tackade

Den numera teaterskolade strömsundsickan, tidigare man- med kram och charrnleende. .lamtlikvällen inleddes med en

nekäng och fotomodell, skall till hösten medverka i en upp- modekavalkad från den tiden seklet var ungt. Veckans gäster

ställning påAlléteatem i Stockholm. var en idrottsstjäma - Strömsunds förste distriktsmåstare på

5.000 meter år l 910 - PerAndersson, 78, Vågdalen. Han inter-

|;||,r5|¿ nen inbrnrsrrnmennd vjuades av Gunnar Grahnström om DM och andra idrotts-

Konserver av olika slag och cigaretter blev bytet vid ett in- affagemllß då Seklel Val' Ugl- Tide" På 5-000 “Wiel för 51 år
bron 5 kensnmaaren i Vag¿a|en härom nanen_1'rn|igen är net sedan var l7.05,7 och svenska rekordet var samma år l6.42,

yngre pojkan som varn framme nen färsen sig med rökverk berättade den gamle idrottsmannen. Välkände spelmannen

een tlellltstessef. Ett fönster till ltzlllefvanlngen nstle slagits Albin Nllssen, 76. Tvllinssas- var den andre av veekans sas-

sönder. Samma natt stals en bil från Bemer & Co i Strömsund. lef- °°h han berättade Om Samla bfÖ"°PSf°Sl°f- I femkamps'
Bi|en var inte ßrseen men regisn-eringssky|rar, men nvek|ama leken gick i torsdagens omgång familjen Nisse Jönsson om

satt kvar i vagnen. Med bilen hade företagits en åktur på mel- Ek B°l'85l1'Öm-

lan 8-I 0 mil, varefter fordonet hade ställts tillbaka på bilfimlans
gård. De båda stöldema sätts i samband med varandra, b|.a.

av den anledningen att det fanns blodfläckar på bilens säten.

Troligen hade förövaren av inbrottet i Vågdalen skadat sig då

han kröp genom den sönderslagna fönsterrutan.

Omedelbarornbyglad av va-nätet
Vattenverksstyrelsen i Strömsund beslöt vid sammanträde på

tisdagen om ny- och tillbyggnad av va-nätet i samhället, till ett
sammanlagt belopp av omkring 89.000 kronor. Beslutet var en

följd av den senaste tidens svåra översvämningar. Med de

nybyggnationer, som omedelbart kommer att utföras, hoppas

man att risk för ytterligare katastrofer inte skall behöva upp-

stå, säger ordf. Algot Eliasson.

Lasse Lönndahl överraskas med blommor. I bakgrunden

Pengar stals på kafé Charlie Normans trio
Dagskassan på omkring 400 kr stals vid inbrott natten till ons-

dagen i Teaterkonditoriet i Strömsund. Ingenting var sönder- Fndeßedggnr

slaget eller uppbrutet. utan tjuven eller tjuvarna hade tagit sig 85 år fyller den 16 ds f. lantbr. OlofOlofsson, Tràngåsen.
in i lokalema med nyckel.

Fölile
Födelsedagar Vår dotter Birgitta
85 år fyller den l4 ds f. läg.äg. Mårten Ölander, Bredgård. Alsie och Sven Jonsson

so ln fyller tlen ls tls fnl ßnts Margareta lleltnqvlst, ulnltsfefs. S"ö““““dS BB d°“ '° ““S“S'l 'W

Vlgde
Publik ëvenashde La”°_Lönnd.m H/8 196! Diversearb. .lohn Ove Vedin, Tåsjö, och fröken Vivianne Ny-

Pubhkman wd t°r$d_ag°nS fesulghet på _Hemby_gdsgård°n ' gren, Bredgård. vigdes på lördagen i prästgården i Strömsund
Strömsund noterades tlll 2.500. Tlll den slffran bldrog natur- av kyrkoherde Folke Engström
ligtvis inte minst Lasse Lönndahl och Charlie Norman show.
Men ändå kom en av jarnt|ikvä||eng fegfligagte inslag helg nt- Bilmekaniker Alvar Henningsson, Tullingsås, och telefonist

anßf del °f°l°"a Pmgmmm- Det var Lars på torsdagen, Anne-Marie Eriksson, Risselås, vigdes på söndagen i präst-

och publiken hyllade i sång med en travestering på ”Lasse, gården i Strömsund av kyrkoherde Folke Engström.

Lasse liten”. Sedan blev det blomsterhyllningar med allt från
enklaste ängsblommor till dyrbaraste rosenbukett. Sist i den

långa och stonnande hyllningsraden kom lilla strömsunds-

ickan Tlna Thuresson, 4 år, som fönltom blomsterbukett gav Jammnmk vetenskapsman

Lasse hela sin stora lilla famn. Efteråt sa Lasse till hyllnings- De är inte så m¿nga, men en av (re

ananßernanaets ldéßivare G“f“lafGral“1§=f°m="la2_ llaralllrie stefste snnnsltenen sf tneelnlen-
bllvlt så förvånad och så glad l hela mltt llv, som närjag kom ln grabben, professor Erik Eriksson,

på scenen här l Strömslmd _i kvåll." Lasse tackade publiken 44 ¿r_ Swan den I februari i år har

z"::.:::.°:.::“::":':."::;::L'.%:;::.ï.°;;:;:f¿':.:::::;f hnfnfßnnsl
dioprogram för en tid sedan, hade Charlie Norman uttalat, att FNS awmencrglkommmom len'

kalvdans var bland det bästa han visste. Det hade fru Gun-
borg Jansson, Långåsen, tagit fasta på, och önskade förära
honom en sådan. Men eftersom koma stod i sin, hade hon i
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Faxebygden kämpade bättre än Strömsund
Faxebygden levererade en obehaglig överraskning för Ström-
sund vid lördagens match på Tingvalla. Med resultatet O-2
fick man båda poängen med sig hem. vilket var rättvist.
Faxebygdens mål gjordes av RolfCarlsson och lvan Jönsson.

Div. VI norra
Sikås - Havsnäs 0-3
Strömsund B - Häggenås l l-0
Hammerdal B - Faxen 2-4

Rekordartat vattenutsläpp vid Vattudalen

Sommarens nederbörds-
mängder har i år orsakat
rekord i vattenutsläpp vid
Vattudalens reglerings-
magasin i Ulriksfors.
- Sedan en vecka tillbaka
har vi fått släppa i genom-
snitt 400 kbm/sek och
med topp på upp till 420
kbm, omtalar ingenjör
Bengt Larsson vid Fax-
älvens regleringsföretag.
Det är rekordsiror för den

senaste 10-årsperioden.
och nonnalt släpper vi
under den här årstiden ca Ingenjör få

lookbm' Bengt Danrorh (Larsson)

Födelsedagar
50 år fyller den l 8 ds lantbr. Olof Svensson. Högbynäs.

Dödsfall
Änkefru Kristina Hamkvist. Havsnäs. har avliditi sitt 82:a lev-
nadsår. Hon var född i Storholmen. År 1919 yttade hon med
sin make till Strömsund och bodde där till 1956. De senaste

fem åren har hon vårdats på ålderdomshemmet i Havsnäs.

Vigde
Yngve Eriksson. Strömsund. och Elly. dotter till lngvar Hans-
son och hans maka Märta. Gäddede. Vigsel i Frösö prästgård
av kyrkoadjunkt Sven Helmerius.

Revbensspjäll 8:30/kg
Komtunnbröd 2: l 0
Mandelpotatis 0:75
Tomater. kval. l 2:50
Apelsiner l:50
Gunnar Simonson

.lamtlikväll samlade 2.200 personer 18/8 l96l
Dario Campeotto hör till den absoluta toppen av artister som
gästat sommarens jamtliscen i Strömsund. Publiken på när-
mare 2.200 applåderade gäma och mycket. och Campeotto
tackade för publikens ovationsartade hyllningar med ett extra-
nummer. Veckans blomma delades denna gång ut till Per
Pedersén. som nästa torsdag fyller de femtio. Förutom bloms-
terbukett fick han också en resa till Köpenhamn och hundra
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kronor att använda till inträden i museer och andra kulturella
inrättningar. Familjetävlingen var en roande tillställning och
främsta poängplockare var familjen Nisse Jönsson. som tog
hem full pott i kvällens omgång. Nisse visade en enastående

skicklighet med saxen. och makan hade fantastisk kraft i arm.
De leder nu sammanlagt med 20 poäng. före fam. Erik Berg-
ström och Oskar Wallin som har vardera I2 poäng.

Sune Johansson rektor vid Ströms-gymnasiet
Han har de senaste åren upprätthållit rektorstjänsten vid sam-
realskolan. och har nu i konseljen förordnats för en treårs-
period som rektor vid det kommunala gymnasiet.

Hjalmar Strömers sista verk ges ut- efter 75 år
"Det biskopskristliga prestadömet“ var en serie föreläsningar.
som aldrig blev hållna och heller inte tryckta under hans livs-
tid. Manuskriptet blev gömt och glömt under 75 år. Delvis är

det bevarat i original. delvis endast i avskrift. som gjorts av

Nils Magnus Jönsson i Strömsund. Nu har detta gamla ma-
nuskript letats fram. Kontraktsprosten Albert Wikman har ut-
fört en tidskrävande noggrann granskning. och Bokmalens
förlag har i samarbete med Ströms hembygdsförening gett ut
den stora boken i en vårdad och vacker upplaga. Det är ett
värdefullt tidsdokument men även ett gripande mänskligt do-
kument.

Kaptenspar tar avsked efter 2'/1 år i Ström
Efter två och ett halvt år i Strömsund lämnar på tisdag kapte-
nema Siv och Våge Skoow frälsningsamiékåren i samhället för
att fortsätta sin verksamhet i Visby. " Det är med saknad och
vemod vi lämnar Vattudalen". säger kaptensparet Skoow. Siv
och Våge Skoow startade förra hösten en tonårings-
verksamhet. vilket betraktas som en unik arbetsuppgift inom
frälsningsannén i Sverige. På söndag kväll hålls avskedsmöte.
Som deras efterträdare i Strömsund kommer kapten Allan
Sellén. Kittelfjäll. vilken assisteras av en löjtnant från krigs-
skolan i Stockholm.

Sittandefr. v. Kårledarna Siv och Våge Skoow och FA-teamet.
Bakom slår medlemmar ur Strömsunds-kåren bl.a. översta
raden: v. Jonas-Olofoch Maivi Olsson, Ante Olsson, Britt-
Marie Arnesen och Ivar Persson. I mirrenraden längs! till
höger slår Kristin Modin



Vansinneskörning på strömsundsvâg Familjen varpå bilfärd Sjuåringen, som länge tanlçfull åhört
En 20-årig strömsundsyngling lyckades vid en vurpa så grund- samtalet mellan mor ochfar, lät höra sin röst:
ligt defonnera en liten personvagn, att det aldrig finns chans - Säj' pappa. innan du blev gift med mamma. vem var det då
att göra bil av åket igen. Olyckan inträffade mellan Strömsund som sa åt dig hur du skulle köra?
och Ulriksfors under gårdagen. Bilen slog runt några varv,

med påföljd att den blev totalförstörd. Födelsedßgr
50 år fyller den 25 ds banarb. Birger Bergman. Bredgård. Han

Födebuhgar är född i Ulriksfors och började tidigt med skogsarbete och

50 år fyner Glen 23 ds fru Sonja B|Omg,.en_ maka ti" |amb,_ kolningsarbeten. l början av l940-talet erhöll han anställning

Rickard Blomgren. Alanäset. l början av l930-talet erhöll hon 50"' banafbelafe nes 5-l Oen )'nade l95l Ü" Bfedgåfd-

elevplats vid Krokoms mejeri. och efter genomgången mejeri-
skola i Dvärsätt anställdes hon som mejerist vid Östersunds FÖI'SIl1|lngS8fï0II i ÅSPIIÜS

mejer-i_ År 1934 årervände hen till hembygden i Samband med En välbesökt sammankomst hölls i gamla skolan. Kyrkoherde
sin giermå|_ een makama övenng |942 arrendeg av prägrgård- Folke Engström hälsade välkommen och höll en betraktelse.

ens jordbnrk iAlanäset. fm Blomgren ägnar med stort intresse Ett trivsamt och underhållande program följde. där fröken
gina kfaef åt kyrkliga kvjnnoförbundets verksamhet inom Martina MllCl'lCll befällade Omuen FCS3 llll P8lCSIlna 0Cl'l lllLlS-

Alanäg församling, trerade med vackra färgbilder. Aven Jöns Espmark bjöd på ett

resekåseri. där han berättade och visade bilder från en resa till
Spetsbergen.

Havsnäsnejdens hembygdsförening läggs ned
Vid årsmötet godkändes förslaget om att lägga ned föreningen.
Likaså bifölls ett förslag om att behållningen skulle överläm-
nas till platsens idrottsförening.

Ny sjuksköterska
Sibylla Philipsson utexaminerades vid Jämtlands läns lands-
tings sjuksköterskeskola i Östersund.

Födelsedagar
50 år fyller den 25 ds lagerföreståndare Per Pedersen. Ström-
sund. Pedersen är född på Näset i Strömsund. Redan som ung
började han fórvärvsarbeta på Täljstensfabriken. och där ar-
betade han i I8 år. till 1946 då fabriken lades ned. Samma år

började han hos Nordsvenska Köpmanna AB, där han fortfa-
rande har sin dagliga gäming på farskvaruavdelningen.
Mycket av sin fritid anslår Pedersen till verksamheten inom

F0'""/J'e" 50"I0 Od' Rie/“Vd Blomgren med barnen olika ideella föreningar, och särskilt idrottsrörelsen ligger ho-

KW' Oeh Mnfglf nom vannt om hjärtat. Han har på senare år bistått Ströms

hembygdsförening vid deras tillställningar på hembygds-
Frösön Vann klan ÖV" Fnxebygden 21/31961 gården. Som ett synligt bevis på föreningens uppskattning

Lage! Visade Verkligen Sefleledanaklef Vid ga515Pe|el l för dessa tjänster fick han inför sin födelsedag. vid den se-

FaXebYgden~ den "'05 en enal mïekeï eleganta faddnlngaf naste Jamtlikvällen. en gratisresa till Köpenhamn med flyg.
aV mV Anders GfanlÖV~ kunde Frösön tfldmfefa med hela 4“0- Som fackligt intresserad har han en lång tid tillhört styrelsen

för lokalavdelningen av Handelsanställdas riksförbund.
Myssjö vann över Strömsund uu,
och lyckades med resultatet 4-3 ta revansch för vårförlusten. ”K

Strömsunds mål gjordes av Bertil Andersson. Sola Mårtens- *

son och Sven Eriksson. 7 lt

Fotboll div. VI norra
Havsnäs-Strömsund B 4-l
Faxen-Siljeåsen 5-2

Berusade ynglingar i bilvolt
Två strömsundsynglingar i 20-årsåldem företog på måndags-
kvällen en vansinnesköming på vägen Strömsund-Hammer-
dal. Färden slutade i ett dike strax efter bron över Öjån. där
bilen plöjde fram växelvis på hjulen och taket utmed en sträcka Pelle Pedersen med makan Karin och sönerna
av ca 50 meter. och stannade slutligen med hjulen i vädret. fr. v. Sören och Björn
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500 krossade bilrutor facit av turistsäsong
Sommarens turistsäsong kan nu sägas vara i det närmaste

avslutad. Som ett mindre angenämt facit för de bilande turis-
tema har Per Wikström, Ströms glasmästeri. under sommar

månadema noterat ett halvt tu-
sental insättningar av bilnitor.
Det betyder att en ganska stor
procent av bilturistema har rå-

kat ut för malören med stenskott
under färd genom vattudalsmet-
ropolen. Toppama har Wikström
noterat under julimånaden, med

upp till l0 insättningar per dag.

För glasmåstaren har det betytt
ständig jour under nätter och

Omkring 1.000 eleveri Ströms skolori år
Elevantalet i det obligatoriska skolväsendet i Strömsund har i

år ökat med omkring l0 procent, eller ca 60 elever. jämföit med

föregående år. meddelar rektor Alvar Jonsson. Ökningen har

medfört en del omdispositioner av skolans lokaler, och för att

lösa lokalproblemet har det bl.a. blivit nödvändigt att som pro-
visoriska klassrum använda biblioteket och läramimmet. och

dessutom har ett klassrum med en grupp 5:e-klassare inretts i

ett av stiftelsehusen i kvarteret Geten. l Ströms kommun upp-

går antalet förstaåringar till 124, varav omkring hälften har

skrivits in i Strömsund. En lyckad lösning har man kommit
fram till i år genom att samtliga tre klasser nybörjare har kunnat

placeras i de speciella småskoloma i Bredgård och utmed Ram-

selevägen. En nyhet för året är också att man genom det ökade

elevantalet nödgats omdisponera bespisningslokalema till bar-

helgdagar. Glasmäsmre Per Mkström servering i stället för den tidigare serveringen vid borden. Vi-

Snabbare post från Ström

dare kommer vi att i Strömsund också sköta matlagningen till
elevema i Ulriksfors och Tullingsås, där det är tillsammans

_ _ . omkring l60 skolbam, och maten kommer sedan att fraktas i

Strömsund får ygpostßrbmdelse söderut' Posten kommer speciella kärl med taxibiltill respektive skolor. Det totala anta-
att befordras med postbuss till Östersund kl. l2:30 och med ll 'Sök å'llkril000
yg på sträckan Östersund-Stockholm. Expressförsändelser et e even tr. ms ommlm uppg r u om ng ° Yamv

till Stockholm kan alltså delas ut redan samma dag de skickas
från Strömsund, och vanliga försändelser till Göteborg och
Malmö m.. orter utdelas redan påföljande morgon.

Toots på fint spelhumör också i Ström 25/8 1961

Ingen kan säga annat än att torsdagskvällens jamtlipublik ck
valuta för sina pengar. Toots Thilemans bjöd på det längsta

program, som någon gästartist hittills serverat strömsunds-

publiken. Omkring l500 personer besökte hembygdsgården

denna årets näst sista jamtlikväll. Födelsedagsbamet Pelle

Pedersen gav en summarisk skildring av sin köpenhamns-
resa.Vid kvällens familjetävling lyckades familjen Wallin med

konststycket att plocka hem full poäng och tog in rejält på

ledande Jönssons. Bara två poäng skiljer.

närmare 600 vid skoloma i Strömsund. Elevantalets ökning är

naturligtvis inte minst beroende av centraliseringen. Elevema
från Alanäs, Öjam och Harrsjön hör till denna sira. Elevema
i Alavattnet, som tidigare haft sin skolgång i Alanäs, får '.o.m.

årskurs 4 nu åka till Strömsund. Alavattnets årskurs l-3 åker

till Strand. Skolskjutsama har varit det allt överskuggande pro-

blemet.

Nya högvattenreservoaren färdig
Ett tusen kubikmeter vatten skall pumpas in i den gigantiska
betongklumpen för provtryckning. Som jämförelse kan näm-

nas, att den gamla reservoaren endast rymmer omkring en sjät-

tedel, ca 150 kbm. För att nämna mer intressanta siffror kan det

sägas, att till gjutningen har använts ca 2000 säckar cement

och 600 kbm grusmaterial, och i de dubbelarmerade väggama
har gått åt 19 ton anneringsjäm. Kostnad: ca 160.000 kr.

Parkeringsförbud på Qorgatan - sent om sider
De i vissa fall kaotiska tiakförhållandena på Storgatan i Ström-

sund bör det nu finnas möjligheter att bringa i ordning, sedan

länsstyrelsen meddelat ändrade parkeringsföreskrier i en re-

solution stämplad den 24 augusti. Där meddelas parkerings-

förbud på Storgatans nordvästra sida mellan Stortorget och

Skogsstigen, gällande alla slag av motorfordon under hela

dygnet.
Det kan alltså konstateras, att det tagit länsstyrelsen inte mind-
re än ett år, två månader och sex dagar att behandla ansökan

och fastställa parkeringsföreskriema. Det torde alltså kunna

sägas, att beslutet har fattats eer moget övervägande.

Vigde
Skogsarb. Eero Rossi och fröken Birgit Elisabet Eriksson, båda

från Gärdnäs, vigdes på fredagen i komministergården i Ström-

sund av komminister Bengt Erik Berglund.

LISTVIRKE
såsom sockellist, taklist samt i övrigt alla före-
kommande standardlister i lager. Dessutom tillver-
kas lister i vilken prol och i vilket träslag Ni önska.

Gör Edra inköp hos specialrinan i listvirke.

Strömsunds Listhyvleri
ALVEBO& SON

Strömsund - Telefon 371

58

Rattfyllerist 2 gånger fast på samma natt
Att bli fast för rattfylleri två gånger samma natt hör dessbättre

inte till vanlighetema. Det blev dock en strömsundsbo i 30-

årsåldem natten till söndagen. Efter att ha krockat med en

lyktstolpe på Frösön, togs han om hand av polisen där. Han

fördes till läkare för blodprovstagning, och bilnycklama togs

i beslag. Strömsundsbon hade emellertid reservnycklama med

sig, och då han tydligen greps av ivrig hemlängtan, satte han

sig i bilen och körde hem till Vattudalen. Strömsundspolisen

ck larrn av kollegoma i Östersund och tog hand om mannen,

som fick släppa till sitt blod för andra gången den natten för
fastställande av alkoholkoncentrationen.

Dödsfall
Änkefru Karin Nordström, f. Tallqvist, Tullingsås, har avlidit i

sitt 84:e levnadsår. Hon var född i Strand och yttade till Tull-
ingsås, då hon ingick äktenskap med lantbr. Erik Nordström.



Missionshusinvigning 28/8 1961 Fotboll div.Vl norra
Omkring 600 personer deltog i invigningen av Lutherska Strömsund B-Sikås
missionsföreningens missionshus i Strömsund på söndags- Hammerdal B-Havsnäs

DJ
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eñenniddagen. Samlingslokalen som beräknas rymma 150 per- Siljeåsen-Häggenås B
soner var alltså mer än välbesatt. Det noterades också rekord
i kollektinsamling, då kollekten uppgick till sammanlagt 5.381 ”Bengns” avske¿sspe| gm,
kronor. varav 865 kr insamlades under högmässan i kyrkan. Strömsund en poäng
Söndagen var en stor högtidsdag för missionsförsamlingen. Strömsund och Hammerdal
Distriktsföreståndare Manin Gunnervall, Frösön, hälsade väl- ¿e|a¿e brodemgt på p0_

kommen till invigningsltögtiden samt tackade alla som med- ängen VN lördagens |_|
verkat till byggnadens tillblivelse. match vilket var en rättvist
Det nya missionshuset är en mycket vacker och stilren bygg- resumm Det var hemma_
nad. både vad gäller exteriör och interiör. Det inrymmer. för- keepem Eliassom som ge_

utom församlingssal, med plats för omkring 150 besökande. nom en serie praku.ädd_
även en stor serveringslokal. som skall kallas "ungdomens ningan Rmog Hammerdaß
festsal". Ungdomsarbetet har man f.ö. också möjlighet att in- må|chanSer_ Detta var
tensiera, då man i nybygget disponerar över två hobbyrum. ~»BengtaS~- tack och avsked
som sedermera skall utmstas för trä- och textilslöjd. l anslut- ml IFK Strömsumí
ning till festsalen finns också ett stort kök med modem och
ändamålsenlig utrustning. l bottenvåningen finns också kapp- i

rum, toaletter och förrådsrum. Den stora samlingssalen i för- Dukrige "keepem " Bengr-Åke
sta våningsplanet är hållen i en ren och ljus fargton. Bortre "Bengms " Eliasson l

fondvåggen domineras av estraden. vars inramning och räcke

“mms ' mÖ".“b°'s“d f““" K°'s°' °°h °'“"°' På °S"°d°f' ha' stromspensionär bestals på 14.000 kr - fick niibaka am
som bekant mms av konstnären Yngve Gamhn' och utgör en En 7l åri nsionär från strömsundstrakten bestals å 14.000- ' 8 PC P

av ßrsamlmgssalens förnämsta prydnader' kronor någon gång på lördagskvällen och fick efter en inten-
siv polisspaning, tillbaka pengama på söndagen. Tjuven an-

hölls. Det var en tidigare straffriförklarad diversearbetare från

Sundsvall. Han hade "väl vårdat” pengama: l2.000 hade han

låst in i en skrivbordslåda och 2.000 hade han tagit med sig på

Hagmyrens travbana i Hudiksvall. Han hade satsat på rätt
häst och hade pengama plus vinst- 400 kr - med sig tillbaka.
Pensionären hade åkt ner till Sundsvall för att ”se på staden".
Natten till lördagen hade han bott på hotell och tänkt sig åka

hem till Jämtland på lördagen. Istället blev det restaurangbe-
sök. och han blev så småningom ganska berusad. På krogen
träffade han diversearbetaren. som även han var bemsad. På

den nye vännens förslag tog man en taxi "utåt landet“, d.v.s.

mot Bergsäker. Under taxiresan stal diversearbetaren pensio-
närens plånbok som innehöll l4.000 kronor. Vid Bergsåker
lyckades tjuven få den gamle mannen att stiga ur. Själv stack

Strömsunds nya missivnshus han därifrån. En bergsåkerbo larmade polisen för att ta hand
om pensionären, som var kraftigt berusad. Matforspolisen

S|ngg|n§| och ;|m||eg5|-@|se i 5"-ömgnnn misstänkte, att något hänt den gamle, eñersom han inte hade

$|ag5m¿| n-md ägjande Sjukbesök och n-S;Öfe|5e av park- vare sig pengar eller färdbiljett hem. Redan på natten till sön-

inventarier hör tydligen till vissa ungdomars lördagsnöje i nåßen Såne mån igång Undefsöknlnßåf Om Våd nån Våfn Ute
S[fÖm5und_ I Slagsmålet dghgg ungdgmarj nçdfe tgnåfen, mgn l(Ul'ldC hall lille l'CdOgÖl'a FOI' Sllla löl'Ch3ValldCl1

mest illa åtgången blev en man i 30-årsåldem, som kasserade föffån På n1°fg0n6. då han Saknade Sin Plånbnk- Hån kunde
in så mycket stryk, att sjukstugebesök blev epilogen på hans lnle b°Skl'lVå Un-'Ven S.lålV» men gennnl Pnllsspånlng nns låxl'
lördagsunderhållning. En av soffoma i torgparken blev så för- Cnånfföfef Och På feslånfångef, Cl< man ffåm en Slgnålenlenï-
störd av småpojkar, att trävirket endast kan komma till an- Vid nnsfånnsåkån fånn mån Pengar Och Plånb°k- °°n när
vändning som kaffeved_ div.arbetaren återvände från Hudiksvall på kvällen, greps han,

och erkände då stölden.

Faxebygden höll Ope stången till matchens slutskede
Som väntat blev det Ope som bärgade bägge poängen i helg- lndragning av poststationen iStrandliden
ens hemmamatch mot Faxebygden. Matchen slutade 5-3. Poststyrelsen har beslutat om detta, samt indragning av
Gästemas Anders Granlöv skötte målvaktsjobbet med heder postombudet i Öhn och postföringen på linjen Strömsund-
matchen igenom och var den som främst bidrog till att hålla Öhn. l stället blir det lantbrevbäring med bil varje vardag på en

siffroma nere. Faxebygdens målgörare: lvan Jönsson (straff) 47,5 km lång linje Strömsund-Risse|ås-Grelsgård-Strandliden-
och RolfCarlsson. Tredje målet var ett självmål av Ope. Öhn-Strömsund.
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Födelsedagar 30/8 l96l 30-40 skott för sprängning av jordsten. Till laddningen var

50 år fyller den 2 sept. fröken Evenia Strömgren, Vedjeön. apterad en krutstubin, och då tändningen av hittills outredd
anledning inträffade för tidigt, hann de båda männen inte sätta

hmmn gav ny bil åt Öjambo sig i säkerhet. - Jag befann mig omkring l0-l5 meter från

sprängplatsen när detonationen inträffade, berättade Sture
Det var en trivsam jamtlinal i Strömsund på tisdagskvällen.
Kvartetten Synkopen hade en underhållande repertoar med D2_m'°|sS°"' Jag kastade 'mg bakom Én Ifhppblock som gav
trivsam showsm Gängets spexarhumör och Sångarglädje upp mig skydd. Anders Svensson befann sig cirka 4-5 meter eñer

mig och hann inte undan utan fick en sprängsten i huvudet.
skattades verkligen av publiken på ca l.lOO personer. Adolf ' _ H

Persson, ÖP:s spågubbe på Öhn, specialintervjuades om som- Från dycksplatsen hêde man drygt tre ' ometef I' I väg'
marens väder av Gunnar GrahnStröm_ Am” menade att och medan Sture Danielsson omedelbart sprang till nämiaste

' telefon i Långåsens by för att larma bårbil, tillverkade de öv-
abborrfenan inte var så uppdelad, att den visade olika väder _

för- och eftemiiddag. Om hans spådomar var lite optimistiska "ga kamraterna ' arbetslaget en bår °ch förde snabbt Iden svån
när (ie publicerades, så bermde det pâ att han inte vme Sk|,äm_ skadade Anders Svensson fram till bilvägen. Ca 2 /1 timme

ma bort turistema. För Jamtlikvällens öppningsmelodi sva- efter olyckan befann sig den skadade under läkarvård på

rade Strömsunds spelmanslag, vars stråkkvintett spelade Strömsunds sjuksmga' men “vet Stod inte Én rädda' språng'
njämändsk bmdmarSch,._ Detbjöds också på nal i fam"je_ stenen hade orsakat en elakartad spncka i skallen. Anders

kampen med en roande tävling, där damema ck visa sin skick- Svensson var född i Alanäs i90l. Han har under många år

lighet i pilkasming och hemma an plocka lingon i en bmelj varit bosatt i Ulriksfors och har bl.a. haft anställning vid sult-

Segrare efter de fem omgångama blev familjen Oscar Wallin fabnken. Som nännast sörjande efterlämnar han maka och tre

med fam. Nisse Jönsson på andra plats. Veckans blomma gick Söner'

till en trogen jamtlibesök- i

are. fm Karin Berglund.
Algot Eliasson framförde
publikens tack till Gunnar
Grahnström för sommarens

underhållning. l nalkväl-
lens turallerilotteri vann
Elna Mårtensson, Öjam,
första pris och kunde åka

hem i en alldeles egen ägan-

des bil eer att ha liñat in
till Strömsund. Som avslut-
ning brändes ett strålande
fyrverkeri av ute på Vattu-

dalen- Del välbekanta srrömsundsparet

”Kattjuven” i Strömsund inför rätten
Jämtlands norra domsagas häradsrätt inledde höstomgången
i Strömsund på onsdagen. Man hade bl.a. att behandla den i

november löna året uppmärksammade stölden av en kattunge.

Mannen, som gjort sig skyldig till förseelsen, hade tillsam-
mans med två andra personer besökt en fru i Strömsund för att

sälja snöräcken. Mannen tog med sig fruns kattunge, som fick
följa med sällskapet till Gäddede. Han stod nu åtalad för detta,

men även andra förseelser som rattonykterhet, vårdslöshet i

trafik och olovlig köming. Då mannen nu var intagen på läns-

fängelset i Östersund för tidigare brott, upphävdes den tidi-
gare domen på två år, och häradsrätten fastställde en ny dom

med samma strafflängd.

Karin och Jakob Berglund Vigde l/9 l96l
Slöjdlärare Tord Svensson, Åsama, och Eva Eriksson, Gärd-

Qatsråd hejdade SJ:s indragning av Ströms-tågen näsbyn. Vigsel i Asama kyrka av komminister Karin Larsson.

Ett sensationellt meddelande kom i går från Statens jämvägar.

De planerade många indragningama på jämvägslinjen mellan Herr Harry Danielsson och Siv Eriksson, Hillsand.
Östersund och Strömsund den l september kommer inte att
genomföras nu. Enligt vad ÖP erfarit, ligger ett ingripande från stor frivillig insats vid ",_bygge i ström
kommunikationsminister Gösta Skoglund bakom beslutet. All- Dräneringsarbetet på nya idrottsplatsen i Strömsund har nu

ting var klan för indmgningen från och med_fref1ag'tidtab°"en påbörjats. Sammanlagt är det omkring 5 krn diken, som skall
var omtryckt, rälsbussar och annan matenel insatt på andraÖ grävas, och med hjälp av en täckdikningsmaskin, avverkar
linjer m.m. Ett telegram till SJ i stersund ändradåplötsligt man mellan 200_300 metemm dagen Den 5 september räknar

bilden. lndragningen skulle gälla fem tåg mellan stersund vi med att börja arbetet mm nplaneringen på grusplanen
och Lit och Östersund och Strömsund och omvänt. Tågen säger tekniker Jöns David Jönsson. Femton man är syssel-

kommer nu att fonsäna att gå enligt den gamla tifimbellçn' satta sedan den 23 augusti, och fömtom täckdikningsmaskinen
Dessutom kommer postverket att på ett provisonskt linje- har man ocksâ igång två lastappamer och en |aStbi|_ Man

tillstånd fortsätta med den trafik som startade den 25 augusti' ' räknar med att det skall vara undanstökat på ca tre veckors tid.
Det blir med andra ord tills vidare fördubblade förbindelser. Dwecl ßmsäner man också, att det nns möjligheter an an_

vända grusplanen redan till vintem för långrörsidrotten, och

En dödad och en skadiidvldsprängolycka till våren anser man inte det finns hinder att använda det

Under sprängningsarbcte på en skogsbilväg vid Långåsens nyplanerade området till träningsplan för fotbollen. Ännu åter-

by dödades vid en olyckshändelse 60-årige sprängaren An- står naturligtvis mycket arbete med friidrottsanläggningen och

ders Svensson, Ulriksfors. En arbetskamrat till Svensson, 20- gräsplanen, men idrottsföreningens medlemmar och suppor-

årige Sture Danielsson från Granberget, som uppehöll sig i ters har tecknatcza 2.000 frivilliga(!)arbetstimmar, och dessa

omedelbar närhet av den förolyckade, slapp undan med en kommer att tas i anspråk för diverse rensningsarbeten och

relativt lindrig skada på överamien. De båda hade laddat med stenplockning m.m.
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Första gången gymnasieelever i Ströms historia bildade egen församling år 1873. Därjämte är han den förste

Drygt l60 real- och gymnasieelever samlades till upprop i kyrkoherden som vuxit upp i församlingen. så man kan säga

Strömsgården på torsdagskvällen. Det var första gången i det är en bygdens son som installerades till kyrkohcrdeämbetet

Strömsunds historia, som gymnasister hälsades välkomna vid i sin bamdoms kyrka. Den högtidliga installationen inleddes

ett upprop. Rektor Sune Johansson hälsade elevema välkomna med processionståg från församlingshemmet med kyrkoherde

och sade, att det var en särskilt högtidlig dag i Strömsunds Folke Engström i spetsen, följd av de assisterande kyrkvärd-
skolväsendes historia. Det är nu 48:e gången som lärare och ama Olof Wik, Ebba Larsson och Erik Eriksson, komminister
lärjungar i samrealskolan samlas till upprop inför ett nytt läsår. Bengt Erik Berglund, Strömsund, kyrkoherde Bertil Wiklund,
- l dag kan jag för första gången hälsa herrar och damer gym- Alanäs, komminister Oskar Söderling, Hammerdal, kyrkoher-
nasister välkomna till det nya gymnasiet i Strömsund, sade dama Yngve Bohman, Hammerdal, och Gunnar Berg, Väs-

rektor Johansson vidare. Det är också sista gången som sam- terås, kontraktsprostama Wilhelm Lundström, Uppsala och

realskolan har en lza, genom att denna undervisning övertas N. Söderlind samt Johan Söderholm, Gäddede, biskop Ruben

av grundskolans högstadium. Josefsson och stiftssekreterare Gunnar Klefbom, Hämösand.

Dödsfall Fotboll div. IV
Fru Kristina Blomberg, maka till lantbr. Nils Blomberg, Gärd- FaX°bY8d°"_Kf°k°m 0-2
näs, har avlidit i en ålder av 80 år. Hon var född i Alavattnet. l Ûffefdl-51fÖmSUnd J-J

yngre dagar var hon en av kommunens bamavårdsmän och

måste flera gånger, när andra möjligheter ej stod till buds, upp- |=o;|,0|| ¿v_v1 nom,
låta sitt eget hem och ta emot fosterbam, som mötte samma HavSnä5_5¿|jeåsen |_3
kärlek och omtanke som hennes egna. Häggenås |3_Faxen 0_5

Kristina Blomberg läser i sällskap med Märta Bjerke

Schema gjordes av datamaskin - kaos i skolan!

Felande älghorn satt i ett träd 6/9 l96l
John Henriksson, Gärdviken, tyckte det var en smula förarg-
ligt att hans l4-taggade älgtjur hade mist en av sina homspet-
sar. Henriksson deltog i Gärdnäs jaktlag, och i samma jaktlag
deltog Thure Gahlin, Lidsjöberg, som på hemväg från jakt-
dagen hittade en älghomsspets i en träklyka. Han stoppade

biten i ckan, och då han kom fram till den fällda älgtjuren
visade det sig, att homspetsen han hittat passade till den

skjutna älgens homkrona.

Vigde
Bilmekaniker Alvar Henningsson, Tullingsås. och Ann-Marie
Eriksson, Risselås. Vigsel i Ströms prästgård av kyrkoherde
Folke Engström.

lnbrottsvåg
Högtidlig kyrkoherdeinstallation -

Kyrkoherde Folke Eng-
ström installerades i sitt
kyrkoherdeämbete i Ströms
församling vid en högtidlig
ceremoni i samband med
söndagens högmässa. Den

fulltaliga menigheten i kyr-
kan fick också vara med om
en unik händelse i försam-
lingens nära 90-åriga histo-
ria, då ett bamdop förrätta-
des av en biskop för första
gången i Ströms kyrka. Den

som döptes var flickan Bir-
gilta. dotter till Eva och Åke
Myrén. Strömsund.

Omknng l00 kronor i växelmynt, bland annat en påse med 80

st enkronor, något tusental cigaretter, pipor och choklad m.m.
blev bytet eñer inbrott under natten i fru Edit Göranssons
kiosk vid jämvägsstationen i Ulriksfors. Nattens brottsserie i

Ström började vid Jämtlands Maskinaffär i Strömsund, där en

begagnad bil stals och återfanns i dag på morgonen i Ulriksfors.
Vid skolan i Ulriksfors stals samma natt en moped, som ännu

inte har kommit till I kiosken har tjuven/tjuvama tagit sig

in, genom att med en s.k. stoppsko och andra verktyg, tillhö-
riga SJ-arbetare, bryta upp bakdörren. En av rutoma på framsi-
dan hade man först försökt slå sönder, men misslyckats.

Födelsedagar
80 år fyller den l0 ds f. lantbr. Olaus Olsson, Harrsjön. Han är

född på den gård som han övertog efter föräldrama. Olsson

B17'81770 M.\'rén har tillhört styrelsen för Harrsjöns skytteförening i många år.

Kyrkoherde Engström, som installerades av biskopen Ruben 80 år fyller den l l ds f. kontraktsprosten Nikanor Söderlind,
Josefsson, är den femte kyrkoherden i ordningen sedan Ström Östersund. Från I947 till 1952 var han kontraktsprost i Ström.
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28-taggare i Bredkälen årets rekordtrofé
En älgtjur med 30 taggars homkrona torde vara årets rekord-
älg. Den sköts på tisdagen av Axel Lindgren, Södra Öhn, som
deltar i hembyns och Bredkälensjaktlag. Axel Lindgren är 50

år och har aldrig tidigare skjutit en älg av det här fomratet, och

därför torde trofén vara så mycket värdefírllare för honom. Det

är väl också frågan, om inte 30-taggaren kommer att vara re-

kord för Norrlands älgjakt i år.

Axel Lindgren med sin 30-raggare

80 år fyller den l2 ds lantbr. Ingemar Persson. Havsnäs. där

han är född Jämsides med gårdens skötsel har Persson i yngre
år hañ tumningsarbete. Han har varit kommunalnämndens och

fattigvårdsstyrelsens ordförande i Alanäs socken ett 30-tal år

samt varit med i kommunalfirllmäktige i flera perioder.

Födelsedagar ï * r I P
75 år fyller den I l ds fru Anna Jönsson, ålderdomshemmet.
Tullingsås. Hon är född i .lärvsand men kom som fosterbam
till Lövberga hos Zakris Persson. Sedan omkring fem år till-
baka bor hon på ålderdomshemmet.

Ur länsstyrelsens handelsregister:
Lars Åke Myrén ämnar i Ströms kommun idka handelsrörelse

under finna Shell Bensinstation Åke Myrén, Strömsund.

Födelsedagar
80 år fyller den l l ds lantbr.
Per Johan Backered, Stam-
sele. Han är född i Grythög-
landet, Ramsele, kom till
Ström omkring l9l0, bosatte

sig i Brandberget och giñe
sig där. l9l6 blev han änke-

man och flyttade då till
Mullnäset som arrendator på

ett jordbruk. l samband med
sitt andra giftemiål l927 åter-

vände han till Stamsele

Födelsedagar
80 år fyller den 12 ds f. lantbr. Per Mikaelsson, Strömsund.

Han är född i Berge och bnikade 'am till år I926 ett hemman i

Gärde. Han har varit skogsarbetare och ottare.

Dödsfall
l en ålder av 85 år avled på söndagen fru Anna Johanna Elias-
son, f. Persdotter. Bredgård, Strömsund.

Lantbr. Per Persson, Gärde, Strömsund. har avlidit i en ålder av

76 år.
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Vigde l l/9 1961

Jordbruksarb. Hans Gabrielsson, Hammerdal, och servitrisen
Maj-Britt Sjödin, Strömsund, vigdes i Ströms kyrka på sön-

dagen av komminister Bengt Erik Berglund.

Överlllgset Strömsund fick nöja sig med 4-I
Strömsund hade inget större besvär med att besegra gästande

Hallen. Den unge backen Bertil Eliasson var trevlig att se, han

går från klarhet till klarhet. De fyra målen gjordes av Sven

Eriksson (2 st). Bertil Andersson och Bosse Persson.

Fotboll div. VI norra
Siljeåsen-Sikås 8-l
Faxen-Havsnäs 2-0

Modellflygare vann i Wentzel-pokalen
De jämtländska modellygama dominerade den åttonde
Wentzel-pokalen, som på söndagen avgjordes på Opefaltet.
Strömsund höll sig åter väl framme och tog två klassegrar.

Flera deltagare råkade ut för bortygningar, då fältet blev i

kortaste laget i blåsten. Speciellt drabbade var gummimotor-
ygama. Klassens pokalförsvarare Sven Erik Pira kunde göra

bara tre starter. Han ledde då tävlingen men kvaddade sin

reservmodell. Välförtjänt segrare blev nu Sten-Uno “Lunkan"
Fämlöf, som noterade sin hittills största framgång efter många

års tävlande. Sven Erik Pira blev trea i den klassen men vann i

stället dieselmotorklassen. Där tävlade man för första gången

eer de nya reglema med bara tio sekunders motortid. Sverker
Pira hade chansen att ta vandringspriset för alltid. efter två
tidigare segrar, men kvaddade rätt snart, och blev femma i

klassen. Med fem jämna starter räddade alltså brodem Sven-

Erik ändå pokalen kvar inom familjen.



Jåttepytt för bamen i Strömsund Födelsedagar l 3/9 1961

Av drygt 300 kilo potatis och 70 kg kött plus sås lagades på 50 år fyller den l5 ds husföreståndarinnan Natalia Lasarev,

fredagen en verklig jättepytt i bambespisningens kök i Ström- Näsviken.

sund. Omkring l200 portioner tillagas dagligen och ger varie-

rande kost, så det bjuds således inte på pyttipanna till varje Zomvsfnrn vin nnn|n.nn¿_nnss¿än|n nyrnmnnnån

lllllell- Fdleslålldallllllllll föl' bal'llbe5Pl5lllllgell- ff" Nallllš' Ett 20-tal personer svävade i livsfara vid en häftig brand i en

Zakflssdll- hal elva llledlllälpele l del lllddellll Ut"-lslade kö' äldre träfastighet vid Amaliagatan i Strömsund i natt. Bran-
ket. Fem är heltidsanställda och resten har timtjänst. Potatis den, som misstänks vara an|agd_ anstände Skador för omkring

Och köttbullar är alla bms förtjusning- UPP emot 250 ke im- 200.000 itronor. Endast toriigo omständigheter bidrog tiii att

lls Oell 75 kg lldïlläls ål l<Vefllllelel'lla Vld ell Sådan "P°Pllläl' man så relativt snabbt lyckades släcka branden, att endast två

lllllell"- Flsk ål 50"' bellalll lllle llwäell föl' llllgl' l alllllällllelt av fastighetens sex lägenheter förstördes av eld och vatten.
men ca 80 kg går det i alla fall åt. Till maten dricker man givetvis För ¿e nmknng 20 personen som var bosatte 5 fastigheten, var

mjölk- °ell ålgållgell Pel' dag ål llllgeläl' 300 lllel- l dag lördag» det dramatiska ögonblick, innan i synnerhet lägenhetema på

hal' del Vllfll 0ml<l'lllg 259 lllel' llYP°llS°PPa med gläddlls °ell andra våningen utrymts. Man möttes av ogenomtränglig rök

ÛÛÛ lllllpsmdfgåsal' llll lllllellell- Flll Zekflssdll llal' lllle allllal och hörde eldens förödande knastrande, utan att veta var det
än lovord att ge bamen, och då inte minst årets förstaklassare. brann nen osäkra om vnken Väg man säkrast kunde ta sig nt ur

"Föffa ålel llede Vl ell del S-le Pldblelllbafll- men Sedan de fastigheten. En 8-årig son till familjen Öhrbom rökskadades

ußsläsls från b=Si>iSnins=_~= var dagar. så l>l°v_dßI äd- ooh rtoit föras tiii sjnitstugon for vård mon oit itonnnto horn

nng på förhållandet. En nyhet i år, är att vi ändrat om till barser- igen nå morgonen

vering, och det betyder en oerhörd tidsvinst. Allt löper frik-
tionsfritt genom att väntetiden elimineras till ett minimum, och n

med ökningen av bamantalet med ca 400, var det absolut nöd- största byggmgsprojektet geïrïm I :mo k

vandigt nrod on sådan åtgärd." ror tiiidgning av do ntntrnangdor BYgg“?fS“ä'““ °“ l S"Ö'“_S““ af ll” “W al* 'l SW' 8 Öl'
som erfordras' har rnnn en mycket modern utrustning i köket slaget ti l bebyggelse på Tingvalla-området. Det är det allra

Det kan bl.a. nämnas två stycken stekugnar och ett stekbord. första beslutet azen 'md gcr:ri_ldÉn'r':^"df:';;å":r"an swömsrïrds

För potatiskokningen finns det ett ångkokskåp med en kapa- största yggna Spro-le I ,ar W" an_ et nya om et

citet på l50 kg potatis åt gången. Två elgrytor och en elspis planens bætäder för omknng 900 mänmsmr'

ingår också i utrustningen - och så givetvis en diskmaskin.

'I Strömsborg
Fredag & lördag kl. 19.30

Söndag kl. 18.00 & 21.00
Bamförbjuden

DE UNGA TAPPRA MÅNNi:N
Alan Ladd, Sidney Poitier och

Ingemar Johansson.

Födelsedagar
80 år fyller den l6 ds fru Sara Johanna Sehlstedt, f. Jonsson,

Vimmervatmet.

Ströms gymnasium fick sin första donationsfond
Ströms kommunala gymnasiums första stipendiefond instia-
des på torsdagen. Presidenten i Lions Club Strömsund, lands-

fiskal Uno Lange, överlämnade då ett donationsbrev på l500
kronor till rektor Sune Johansson vid Lions sammanträde på

Persvmll I' Vdllllädlßkvldns Malsa/ hotell Gillet. Fonden betitlas “Lions Clubs i Strömsund stipen-

Fnv. Nanny Zal0'iss0n. Aurvrd (ROM) LWSSOH. El/0 Efi/G80". diefond" och har bildats av medel, som influtit genom klub-

N.N. Maj Britt Sundkvist, GertrudAllberg. Signe Bergström. bens verksamhet under dess första verksamhetsår.

N.N. Alvar Jonsson och Alice Jonsson

Strömsunds municipalfullmlktige
Fuebygde" mumfende I Oviken klubbade igenom förediagningslistans fem ärenden på mindre

Tåxangmbbfimas b°m§°g°' m°d_ 3-1 var helt rättvis' R°lf änen kvart. Stadsplaneförslaget för Tingvalla tillstyrktes. Man

Kassm kvmemde Ovlkens ledmng' °ch Uno Fmsberg blev bi föll också Ströms kommuns anhållan om att disponera viss

sedan tvåmålsskytt' del av Holmparken för uppförande av skolbyggnader. Det

gällde två byggnader utmed Parkgatan, som skall användas

Dödsfall av handelsyrkesskolan resp. lågstadiet. Gatunämndens begä-

Fni Anna Johanna Eliasson, maka till lantbr. Petter Eliasson, ran om anslag för asfaltering av trottoaren framför posten bi-

Egnahem, Strömsund, haravlidit 85 år gammal. Hon var född i fölls. Kostnad 2500 kr. Strömsunds resoklubb befriades från

Risselås. l906 flyttade makama till Trångåsen. att betala 338: l0 i kommunal nöjesskatt.
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”Lapp på luckan” på Strömsgårdens teater Födelsedagar
blev det vid fredagens riksspremiär av Marcel Achards ko- 80 år fyller den 24 ds f. lantbr. Anders Blomberg. Gärdnäs.

medi “Tokan". som alltså kunde notera ännu en succépärla i Han härstammar från en gammal bysläkt.

sitt långa band. Det var tredubbel premiäri vattudalsmetropolen.

även säsongspremiär på Strömsgården. och Elisaveta begick Stort intresse lör ungdomens hobbysysslor I9/9 l96|
sin premiär av rollen. Hon var en strålande uppenbarelse. som Omkring 300 ungdomar samlades till säsongens första

tycks ha fått en önskeroll att gestalta den lilla tokiga husan. onsdagsdans i Strömsund. Träffen blev samtidigt något av ett

Birger Malmsten. en av landets mest begåvade skådespelare, upptaktsmöte för ABF:s fritidsverksamhet för ungdom. Man

torde med sin tolkning av rollen som domare ytterligare ha lockade ungefär dubbeltsåmånga till pelarsalen i Strömsgården

vunnit sin publiks bevågenhet. Han har utan tvekan stor del i som arrangörema vågat räkna med. Men så bjöds det också

Tokans långa rad av succéer. Notarien. spelad av Folke Asp- på fri dans och gratis fika. ABF-ama hade rubricerat det som

lund. var en festlig figur. som lockade till många skratt med sin ”Frikväll för ungdom”. RektorAlvar Jonsson hälsade välkom-

mimik. Fina rolltolkningar gjorde också Jessie Flaws. Jan von men. och sedan presenterades ABF-cirklama av sina resp.

Zweigbergk. Berth Söderlund, Stig Malmros samt Cecile gruppledare. vilket uppskattades av tonåringama som applå-

Ossbahr. derade varje presentation. Britta Stjämström leder "Fröken
tonåring". en kurs med tonvikt på skönhetsråd och andra för

Dödsfa den uppväxande kvinnan primära detaljer. Hon leder också en

F. lantbr. Nils Göransson. Strömsund. har avlidit i en ålder av 5Pl5a"klUbb- 5001 föfumm 5JälVa "5Pl5a"d°l“ ål/en haf bla-
8l år. Han var född i Öjam men yttade i bamaåren med sina ffå8°5P°'1 °mJa22 m-- inslag- Där bllf det Okså bafSefV°fi"g
föräjdmr lm Renån med läskedrycker. och varje kurskväll avslutas med 45 minu-

ters "skutt". som rektor Jonsson uttryckte det. Åke Brattland
har hand om den idrottsliga verksamheten för pojkar med ett

synnerligen varierande program. Han meddelade. att han re-

dan fått ca l50 anmälningar till bl.a. friidrott. basket. bordten-
nis och konditions- och styrketräning. Ulla-Britt Hedlund le-

der gymnastik för flickor. RolfThorstensson leder modellygs-
kurs. Bjöm Adolfsson kamera och fotografering. Ragnvald
Löfström lär ut motortekniska detaljer i "Bi|en"och Sixten

Andreasson har hand om radio- och teleteknikens grunder.

Den sistnämnde lovade. att efter genomgången kurs skulle

man kunna montera enklare radioapparater. Så var det tid för
kaffeservering. och damema i köket bragtes nära nog till för-
tvivlans gräns. Till bullfesten hade man inte laddat upp för
mer än l50 kaffegäster. och så invaderades bord och bänkar

av dubbla antalet. Men allt klaffade och ingen blev utan gratis-

fika. Som pricken över i följde sedan två timmars dans till Egon

Wesse'ns nedbantade orkester. ABF-ordföranden själv, rektor
N,-[S Göransson Alvar Jonsson. öppnade det avslutande "skuttet" med

gymnasissan Barbro Dahlén, Tåsjö.

Frösön slog Flata klart
Frösön gästade Strömsund på lördagen och kunde återvända

hem med två värdefulla poäng. sedan laget segrat med 4-I.

De gamlas dag iAlanäs
firades på söndagen med nattvardsgång och högmässa iAla-
näs kyrka. Kyrkoherde Bertil Wiklund predikade och ofcierade
vid nattvardsgången. Efter högmässan. samt vid det eñerföl-
jande samkvämet i församlingshemmet. sjöng kantor Anders
Tåqvist. För serveringen till de omkring 100 deltagama sva-

rade kyrkliga kvinnoförbundet iAlanäset. De gamlas tack för
en trivsam sammankomst framfördes av fru Hansine Ström-

gren. Nyhamn. och lantbrukare Per Olofsson. Lillviken.

Björn illde häst
I traktema av Havsnäs härjar bjömen och har bl.a. rivit en häst

tillhörig hem.äg. Karl Sundin. Hästen har jagats ut i en blöt-
myr. och bjömen har gått illa åt djuret. och b|.a. bitit av öronen
och delar av baklåret. Veterinär som undersökt hästen. kon- Fr: ia Gunilla Eriksson, Britt-Inger Lundqvist. Anneli Hedström.

staterade att djuret sprängts. Holger Näslund. Havsnäs. säger Hans Göran Wiberg, Allan Bengtsson. Ivar Bergqvisr. Sven

att det finns omkring l0 bjömar i havsnästrakten. Näslund. Erik Lööv och Anni Gerd Nvholm

64



Fotboll div. VI norra
Havsnäs-Häggenås B 7-0
Sikås-Faxen 0-4
Strömsund B-Siljeåsen 1-0

Otack världens lön för täxanbo

Ströms kommun blev ej omdöpt till Strömsund
Vid söndagens sammanträde klubbade kommunalfullmäktige
igenom sina nitton ärenden på något över en halvtimme. Det
enda ärende. som föranledde några inlägg. var kommunens
namnfråga i samband med municipalbildningens avveckling.
Municipalfullmäktige hade föreslagit att kommunens namn

An Olack af Vafldens lön llCl< en man l TaXan erfara Under ändras till Strömsund. och kommunalnämnden hade tillstyrkt
v°°l<°h=ls=n- En Person kom och bad att få låna verktyg för dena. Kommunallllmämige beslöt emellema, an kommunens
an laga en PUnln°nn8~ Rlngalnagarß- hammare °Cll llandPUnlP namn oförändrat skall vara Ström även efter l januari 1963.

Ü
m.m. plockades fram. Tåxanbon erbjöd också den "hjälpbehö- Bredkäjens ishockeymrening
vande" att köra in i garaget, där det skulle gå lättare att arbeta. beviljades 4.500 kr för iordning-
Anbudet avböjdes vänligt men bestämt, och med verktygen Stäjjande av ishocke bana_ som :M

.. Y
under annen försvann den främmande personen. Annu på kosmadsbe,-äknats ti" ||_|35 kn
mandagsförmiddagen hade verktygen inte återlämnats.

Födelsedagar
50 år fyller den 27 ds lantbr. och fabrikören Rune Pålsson, Detta l>ifÖllS. Vilket irlrlßbär att
Lövberga. År 1935 genomgick han Torsta lantmannaskola och lwmmllri bidrar md Samma
året därefter samma skolas kontrollassistentkurs. Han inne- b6l0PP S0m del l-i0rlS SalSar.

hade den tjänsten ett par år på olika platser i Uppland, vari från upp lill l0-000 kr- Till fößle P0-

han 1938 återvände till hem-
bygden och förvärvade sin
hemgård, som varit i släktens
ägo under lång tid. År 1945
startade han tillsammans med
två bröder Lövberga cement-
vamfabrik, som har utvecklats
till en livskrañig småindustri,
med tidvis era anställda.
Pålsson har även varit kommu-
nalt engagerad, och sålunda
under en period varit ledamot
av Ströms kommunalfullmäk-
tige som representant för so-
cialdemokratema.

Elevhem i Strömsund 25/9 1961

Lions Club anhöll om att kom-
munen skulle medverka till en

stipendiefond för gymnasiet. l

liskonstapel i Ströms kommuns
polisdistrikt utsågs ordinarie
poliskonstapeln Nils OlofHam-
mar. Till poliskonstapel utsågs
Olle Olsson, Kålame. Olle Hammar

FotbolIdiv.Vlnorra
SLUTSTÄLLNING
Faxen 1210 0 2 46-13 20
Siljeåsen 12 8 O 4 33-25 16

Havsnäs 12 7 l 4 38-18 15

StrömsundB 12 7 0 5 53-36 14

Hammerdalß 12 3 2 7 39-33 8

HäggenåsB 12 40 8 15-51 8

Sikås 12 1 I 1014-62 3

Reservbetonat Strömsund förlorade stort
Med anledning aV nl°ll°n aV nl Paf M- -lÖn$5°n löfeslaf Oviken slog lätt Strömsund med 5-2 (4-l ) i söndagens match
landstinget, att de ska anordna ett elevhem för Strömsunds
gymnasiums elever till en beräknad kostnad av 1,7 milj. inklu-
sive inventarier.

Faxebygdens 3-I-triumf i underkant
l matchen i Täxan mellan Faxebygden och Hammerdal lycka-
des hemmalaget över förväntan. Man började med ett mycket

på Kejsarvallen. De fick en ordentlig rivstan och ledde med 2-
0 redan eñer fem minuter. Strömsunds mål i första halvlek var
ett konststycke av Nisse Grönlund. Han lyckades skjuta en

frispark i mål, rätt igenom försvarsmuren. Bo Persson gjorde
målet i andra halvlek.

Önskas hyra
lovande spel och bärgade en säker seger. Uno Forsberg gjorde Finns det någon som vi" hyra ut Omöblerad
tvâ mål i första halvlek och lvan Jönsson gjorde det tredje i

andra halvleks första minut.

Till vårt blivande KATALOG-TEMPO, Strömsund
söker vi

FÖRESTÅNDARINNA och I-:LEV
Sökande till föreståndarinnebefattningen bör ha vana från
arbete i detaljhandel och dessutom gäma ha erfarenhet
från någon mera självständig befattning som 1:a biträde
eller liknande. Platsema kan sökas personligen på Grand
Hotell i Strömsund varvid representant för Åhlén & Holm
efterfrågas.

Åhlen & Holm

våning åt dam med massor med småhundar.
Uppsagd. Brådskande.

Dödsfall
Fru Linda Mikaelsson. Strömsund, har avlidit i en ålder av 48
år. Hon var född i Alanäs församling och kom till Strömsund
1953, då makama förvärvade ett jordbmk i Bredgård.

Födelsedagar
50 år fyller den 2 okt. fru Ellen Jonasson. maka till lantbr. Pål

Jonasson, Sponsjönäs. Hon år född i Frostviksbränna och upp-
växt i lnviken. l hemmet fanns en stor syskonskara. och fru Jonas-
son kom därför tidigt ut i livet för att tjäna sitt uppehälle.
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En av krigshot skakad värld sörjer Hammarskjöld Kyrkoherden blir kontraktsprost
Flygplanet med I-'Nzs generalsekreterare Dag Hammarskjöld Kyrkoherde Folke Engström har erhållit förordnande att fr.o.m.
störtade brinnande kort efter starten från Leopoldville. l november 1961 vara kontraktsprost i Ströms kontrakt _

Var finns en DAM - Vad ska jag göra med min man, doktorn - han pratar i
som på detta sätt vill stifta bek.,ev. åkt., med en sömnen så jagfår inte en blund i ögonen.
nykter. redbar man 55 år. med ordnad ekonomi. - Ge honom en chans atrfå säga några ordpå dagen.
Svar med foto till "Köpman“. Strömsund p.r.

Vigde 2/ 10 l96l
om fyrtio år vi tre timmar d Traktorförare Malte Larsson och Wran Birgitta Albano. båda

P9 YB
"Omkring år 2000 - om inte förr - kommer de esta av jordens fråa Sïnïseåe' ènïeëpå löëdagen ' prästgården I Strömsund
befolkning att behöva endast tre timmars sömn". Uttalandet av yr f) er e (i e "gm
kom från en engelsk konsulterande psykiater, som också häv- Åärblïrädel SUE Åndeß ErlkSS0n. Ûrelgård Och Vera Sara
dade att sömnlöshet i flera månader inte är skadligt. Ka1'0|l"a Û|S$°"- Bredgård- Vigdes På lördagen Ü Ströms kYfka

av kyrkoherde Folke Engström.

Till salu Dödsfa"

Större Rossönvagn Lantbr. Leonard Hedberg, Lövberga, har avlidit i sitt 82:a lev-
med hjul °°h med" Samt Hammerdalslastam nadsår. Han var född i Stomäset, Tåsjö.

Tel. 56 Tullingsås

Lions club
Högbynas slår vakt om sin samlingslokal i Strömsund har för avsikt att medverka till trivselfrämjande
Överallt kämpar de samlingslokalägande föreningama en mer arrangemang för alla de ungdomar, som finns i samhället. Med
eller mindre hopplös kamp för att klara lokalemas ekonomi. De den avsikten har Lions ”möblerat om" i Pelarsalen i Ströms-
traditionella inkomstkälloma dans och bio har sinat. Den bil- gården på en sätt, som man hoppas skall tilltala den ungdom-
buma ungdomen stannar inte hemma på lördagsdansen i den liga publiken. Träffama inleds på onsdag med en danskväll.
egna lokalen, utan åker dit där man kan erbjuda en topporkester Fri entré,
till dansmusiken och stjämartister för underhållningen.
Bygdegårdsföreningen i Högbynäs har i era år kämpat med
ekonomiska svårigheter, och annuiteten på statslånet har inte
kunnat erläggas de senaste åren. Nu går det inte att komma
undan längre. Staten har genom länsstyrelsen begärt, att Vigde
samiingsiokaiffågani Högbynäs skall utredas. wsaf det sig an Lafbf- GW" GÖ'a“S§°"-
befolkningen i Högbynäs och angränsande byar vill förbinda Ölf" °°h fröken K°'s_""
sig att svara för lokalens finansiering i fortsättningen, så är E"°5s°"°ÖS""S“"d*V'gd°S
staten och kommunen beredda att hjälpa till med sanering av på löfdage" i Frösö kyfkfav
de mest ansträngande skuldema. kyrk°h°rd° Taste" Åsmm' ' ~ I

Minnesstund i Strömsund
I Strömsund hedrades Dag Hammarskjölds minne i Ströms kyrka
med början kl. l2, då bamen i obligatoriska skolan tillsammans
med ungdomama i yrkesskolan, samlades i kyrkan. Kyrko-
herde Folke Engström officierade, och högtiden inramades av
bl.a. sång av bamkör. Med altartjänst och fredsbön avsluta-
des samlingen i kyrkan. Läroverkets ungdom samlades i Faxebygden spelade Oiïerdal ur div. IV
Strömsgårdens teaterlokal, där betraktelse hölls av riksdags- Matchen i Offerdal slutade med seger för Faxebygden med 3-
man Sigfrid Jonsson, som också minde om personliga möten I, vilket innebär div. V-spel för Offerdal. Rolf Carlsson, pla-
med Dag Hammarskjöld. Högtiden inramades av psalmsång. nens bäste spelare, gjorde två av Faxebygdens mål och Åke
Klockan l 7.55 ringer klockoma i Ströms kyrka. Kl. 18 hålles en Jönsson det tredje.
tyst minut före den anbefallda fredagsbönen.

Hänned får vi meddela, att vi 'ån den I oktober överlåtit
Hnlmpnrkgn, vår butik i Strömsund till Jämtlands läns Slakterifönening.
som utgörs av två dansbanor, scen och diverse paviljong- Samtidig! lackar Vi äraåß kunder för den gångna riden-
byggnader. kommer att rivas i höst och anbud på detta arbete Jämtlands läns Mejeriförening
har infordrats. meddelar IFK-basen Bjöm Hjortling. Holmparken i--i---_
har under tidigare år varit ett populärt dansställe, som drivits i ÅbCr0Pand6 0VanSlåCnd6 l1älSar Vi Såväl gamla S0n1 nya
IFK- regi. Sedan några år tillbaka har emellertid stället fallit i kunder Vä|k0rnna lill Vår blllik-
glömska. Byggnadema har fått förfalla och är nu i sorgligt Jarrlíland-S lin! Slakíßrißrßning
skick. l höst påbörjas byggnation av två skolbyggnader.
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Posten iStrandliden har stängt för gott behag i flera avseenden. För första gången i historien kunde

För filatelister från hela landet var Strandlidens poststations öhnboma läsa senaste nytt i en dagsfärsk lokaltidning. Premiär-

stämpel ett eftersökt objekt lördagen den 30 sept. Poststations- turens brevbärare var postverkets trotjänare Lasse Söderholm.

föreståndare .löns-OlofTallqvist slog sista-dagsstämplar i ett l bilens baksäte hade han som assistent och medhjälpare kon-

oräkneligt antal am till klockan halv fem på eñenniddagen. då trollör Olle Lindqvist. som naturligtvis också hade till uppgiñ

han för sista gången låste dörren efter poststationens oåter- att se till, så att allting klaffade premiärdagen. l stort sett klaf-

kalleligen sista kund. Kontorsklockan ovanför expeditions- fade det mycket bra vid premiärturen. Postlådor fanns upp-

disken hade pensionerat sig själv redan några timmar tidigare. satta enligt postens önskemål. och detta var naturligtvis inte

Den hade stannat på några minuter i ett. Men för Tallqvist minst viktigt för att allt skulle gå i lås. Den nya lantbrev-

återstod ännu en del arbete. innan hans l6-åriga tjänst var bärarlinjen omfattar sammanlagt drygt 56 km och betjänar

slut. Kassoma reviderades av postmästaren Oskar Bondes- Strand. Grelsgård och Risselås, bebyggelsen uteer ca 2 km

son och kontrollören Olle Lindqvist, Strömsund. Och när det av Lövbergavägen och så Öhn.

var klart och kassaskåpsnycklama återlämnade, så överläm- 1

nade postmästare Bondesson en blomsterbukett och penning-

summa från personalen på postkontoret i Strömsund och

tackade den avgående poststationsföreståndaren för hans

mångåriga och trogna tjänst. Senare på kvällen överlämnade

också postkundema i Strandlidens by en större penning-
summa, som tack för god service under de gångna åren. Jöns-

OlofTallqvist började sin tjänst vid postverket först som post-

ombud under åren I937-45, vareer han blev förståndare för
den nyinrättade poststationen i Strandliden, som alltså eñer
l6 år har tjänat ut. Dagen efter - den l oktober - firade Tallqvist
sin 67-årsdag och kunde således redan första dagen efter slut- .

>

ad tjänst inträda i folkpensionäremas led. i

.I
Olle Lindqvist

Mikaelidagens ungdomsgudstjänst
i Ströms kyrka på söndagen blev en välbesökt och stämnings-

fylld högtid. Under musikdirektör Kerstin Bjömers ledning
utförde en flickkör "lntroitus". En av ungdomama, Ulrik Holm,

svarade också för textläsning från koret. Kyrkoherde Folke

Engström predikade.

Bamgudstjânst
hölls i Alanäs kyrka på söndagen med tillslutning av omkring
l00 bam. Under högmässan medverkade bam från Lidsjöberg
med ett par sånger, och efteråt bjöds det på kyrkkaffe i försam-

lingshemmet.

Jöns-Olof Tallqvist
Flata-förlust på Tingvalla

Frmsningsarméns shdagars Skördefest 3/lo 196] Det lyckades inte för Strömsund att 1 den sista senematchen

Den traditionella festen avslutades på lördagen. Sammanlagt kmpa "àgml poäng frå" Ope' Gäslema Van" med FO'
har under de tre dagama närmare 800 personer deltagit, och på

lördagskvällen hade en rekordpublik fyllt lokalen till sista plats. Födßlllgl'
Under avslutningskvällen medverkade .lokkrnokks-.Iokke med 30 ål' fyller lßn 3 <lS ffll Anna KfiSIin8 PålSSO. Öjßm. H00 är

sång till gitarr. och för programmet i övrigt svarade kår-ens född i Flykälen. Efter några år som piga på olika platser. kom

sångare och musikanter. Den stockholmsresa, som utlottades h0l1 lill Öjm l90l i Samband mßd giefmål med lanlbf- Pål

på inträdesbiljetten. vanns av Ville Forsmark, Strömsund PålSSO-

Post per bil väcker både glädje och irritation Dödsfall
Måndagen den 2 oktober var det premiär för bilburen lant- F. vägarb. Anders Emanuel Mattsson, Strömsund, avled på

brevbäring i Strömsunds-området. Det hade nyhetens behag torsdagen i sitt 72:a levnadsår. Han var född i Brattremmen,

för många; posten hemburen nästan till dörren. Andra var be- Tåsjö och kom i sin ungdom till Vedjeön. Till Äspnäs yttade

svikna; I-2 km väg till närmaste brevlåda ansågs inte vara han med sin maka l935. För några år sedan yttade han till
någon förbättring. På Öhn var det stora glädjedagen för de pensionärshemmet i Strömsund. och har sedan ett år tillbaka

flesta, och den nyinrättade brevbäringslinjen hade nyhetens vårdats på ålderdomshemmet i Tullingsås.
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Div. IV Jämtland
KD l8
Frösön
Ope l8
Myssjö
Faxebygden
Hammerdal

Oviken
Strömsund
Offerdal
Hallen

Födelsedagar
|5 3 0 86-l 5 33 85 år fyller den I0 ds fru Maria Elisabet Persson. f. Sondell.

l8 I43 l 69-22 3l Vimmervattnet.
864 37-26 22 _

78 9 I 8 I | 'S 19 50 år fyller den 9 ds chaufför Matts Johansson. Stromsund.
78 65 7 3746 77 Han är född i Kärmäset. där'han tidigt började köra bil i sin

78 7 2 9 4542 16 faders. Johan Olofsson. åkerirörelse. För över 20-talet år se-

78 6 4 8 37_40 I 6 dan flyttade han till Strömsund. Han har under hela sin ström-
78 5 5 8 3l_33 I 5 sundstid fortsatt med chaufförsyrket. först hos Graningever-
| 8 3 4 I I |8_66 I 0 kens AB och sedan hos åkaren Jonas Persson. där han fortfa-
lg 0' 17 I6_79 I rande är anställd.

Gymnasistafton i Strömsund
har arrangerats av pastorsämbetet. och inledningskvällen
fanns det deltagare från både latin- och reallinjen vid Kommu-
nala gymnasiet. Kontraktsprost Folke Engström gav en in-
tressant historisk skildring om Ströms Vattudal med början
från l200-talet. Lars Engström visade en vacker fárgbildserie
med motiv från Strömsunds omgivningar under olika årstider.

En frågesporttävling leddes av komminister Berglund och var
något av en tentamen

en uppskattad programpunkt.
i olika skolämnen, vilket visade sig vara

Lions ungdomskväll succé
Premiären på Lions danstiäffar var lyckad. 250 ungdomar kunde

arrangörema räkna in. och den siffran översteg de mest opti-
mistiska förväntningama. Håkan Lövgrens orkester svarade I ,_ ,,

för dansmusiken på ett utmärkt sätt. och av publikens sam- Mum” Mans Johansson
stämmigaja-rop fick också "lejonen" i Strömsund besked om. Fotbou

an k(_)mmuer|'ga Onsdagsdanser I pelarsalen gr Va_d man Ons' Faxebygden höll undan för Hallen och hemförde som väntat
kar sig. Kvällens gäst och söta sångfågel var Lillebil Schröder. segem vid söndagens möte. Segersiffroma blev dock inte
och för underhållningen i övrigt medverkade Allan Nordin. Större än 2_|_ Ron- Casson gjorde Faxebygdens båda må|_

Hammerdal. med solo pa altsax. och John Assar Persson. Strom- och var tmsammans med Bruno -I-exmo och Sven Edin bäst för
sund. med pianosolo.
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Ungdomsaftnar fick lyckad upptakt l0/ l 0 l96l
Ströms församling inledde på måndagen säsongens ungdoms-
aftnar i Strömsund. vilken serie går under rubriken "Världen
och vi”. Komminister B-E Berglund hälsade en stor skara ung-

domar välkomna till församlingshemmet. Prosten Folke Eng-
ström berättade om Strömsund med omgivningar för nykom-
lingar. och komminister Berglund visade en serie ljusbilder
från Palestina under självständighetsperioden. Vid samman-

komsten beslöts att inköpa ett antal "flyktingblommor" till för-
säljning. Nettot avses användas till yrkesskola i lsrael. I pro-
grammet förekom också frågesporttävling. dialog av Ulrik Holm
och Ulla Granqvist. lekar under ledning av Britta Stjemström
samt allsång och samkväm. Kvällens stora uppbåd av ungdo-
mar visade. att det finns ett betydligt större intresse för dessa

träffar. än arrangörema vågat hoppas på.

Födelsedagar
80 år fyller den l3 ds f. lantbr. Helmer Wikström. Nyhamn.

75 år fyller den l3 ds läg.äg. Edvin Olsson. Lövberga. Han är

bördig från Småland och kom som rallare vid inlandsbanans

utbyggnad år l9l I till Lövberga. Efter att ha slutat med jäm-
vägsbyggandet. anställdes Olsson hos Cellulosa AB som

skogsarbetare och virkesmätare. Under krigstiden förestod han

Lillebil Schröder bolagets försäljning av träkol.



Födde

Vår dotter Ann-Christin
Ruth och Ame Lundgren
f. Larsson

Strömsunds BB den 8 okt. l96l

Tullingsås meddelar: Lika milda höstar tidigare
Rampredaktören skrev häromdagen, att maken till höst som i

år har man inte upplevt. Men vi har ha flera liknande höstar
tidigare, skriver Anders Jonasson från Tullingsås. l943 t.ex.
var det häri Tullingsås den 3 okt. kl. 6 +8 grader och en högsta

dagstemp. av +12 grader med ringa molnighet under dagen.

Hösten l949 var också mild. Den 25 nov. var marken bar och
ofrusen så det gick att plöja. Hösten l953 var ovanligt mild.
Första frostnatten kom inte förrän den l5 okt. Även hösten

l958 var mild, men regnig. Den 26 nov. var marken ofrusen så

det gick att plöja, och många perenner stod i full blomning.
Men fortsätter detta mildväder kan det bli en rekordhöst.

FS

Anders Jonasson och Jöns A Ied Nilsson

Ny avd. av Skid- och frilusfrämjandet i Strömsund
Redan tidigare har skidfrämjandet bedrivit en viss verksamhet

i samhället, och man kan nämna förra årets populära bamskid-
skola. Då man planerade att utöka verksamheten blev bildan-
det av en lokalavdelning det enda naturliga. Endast ett l5-tal
personer hade mött upp, men stämningen var ändå optimis-
tisk vid mötet. På grund av det låga besökarantalet beslöt man

utse styrelsen först vid nästa möte, och till dess fungerar en

interimstyrelse bestående av Bibbi Johansson, Göran Hans-

son och Bjöm Hjortling.

Röding ”gömde sig” vid premilrske med ekolod
Det har varit premiär för rödingske med ekolodets hjälp i

Ströms vattudal. Fångstresultatet var direkt nedslående, med

tanke på att man speciellt jagade rödingen, men samtidigt måste

det sägas, att ekolodet var ett enastående tillförlitligt instru-
ment, när det gäller att registrera sk i vattnet. Med direkt kurs

på Skarviksnäset smattrade en av regleringsföretagets motor-
båtar ut från Äspnässtranden. En sektion pejlades in från
Skarviksnäsets spets och till en uthuggning på Äspnässidan.
Ekolodets diagram tecknade sjöbottnens konturer och visade

skmästama, att här var gnmdet, som sedan gammalt var känt
som en av de bästa rödingslekplatsema. Tjugo nät hade varit

ute över natten på det gamla lekgnmdet, men endast 22 fiskar,
varav l5 sikar, om tillsammans 3.690 gram blev hela fångsten.

Rödingsleksket i Vattudalen är det sista och avslutande pro-
vet i en lång serie, som av sötvattenslaboratoriet påbörjades

I944. Materialet. som laboratoriet lade fram som stöd för vär-
deringar av skadoma på fisket, ansågs inte vara tillfredsstäl-
lande, därför utför sakägare och sökande gemensamt kom-
pletterande provfiskningar i Vattudalen. Det är f.ö. första
gången gemensamma provfiskningar ägt mm. Utredningen
skall vara klar till nyår.

Pojkar stal - sålde sedan till bestulen
En sorglustig historia har uppdagats. Två pojkar i l4-årsåldem
har erkänt sitt tilltag, att under nättema stjäla lingon från en

uppköpare och sälja dem tillbaka till honom påföljande dag.

Hur stora partier lingon, som på detta sätt vandrat i skytteltra-
k vet man inte, då pojkama också plockat en del bär i skogen.

Förlustsumman rör sig preliminärt om ungefär l00 kr. Det blir
nu bamavårdsnämnden, som får ta hand om pojkama.

Födelsedagar
80 år fyller den l6 ds f. lantbr. Erik Alfred Eriksson, Strand.
Han är född på Öhn.

Dödsfall l4/ l 0 l96l
Fru Märta Lisa Jönsson, Äspnäs, har avlidit i en ålder av 79 år.

Hon har vuxit upp i Vedjeön. År 1907 ingick hon äktenskap

med lantbr. Jöns Jönsson och bosatte sig då på Furunäset.

Lottoma i Ström ”rustar” sin kår
Ströms lottakår har hållit årsmöte på Turisthotellet i Ström-
sund. Kåren har under det gångna året bedrivit kursverksam-
het och insamlingsarbete för UNICEF, Sverige hjälper och ln-
omeuropeisk mission. Till styrelse omvaldes fruama Greta Berg.

kårchef, Ada Melander, vice kårchef, Annagreta Hansson, se-

kreterare, Anna Hansson, kassaförvaltare, Ebba Risselbom.
vice kassaförvaltare samt Ingeborg Bardosson. Linnea Fridell
och nyvaldes Anna Lisa Skogman. l unglottakåren, som höll
sitt årsmöte omedelbart före det ordinarie årsmötet, valdes till
ny ledare fru Margit Fridell efter fru Ulla Britt Hedblad, som

flyttar från Strömsund.

Dödsfall
lngenjör Elias W. Johansson, Strömsund, har avlidit 79 år gam-

mal. Han var född i Ramsele och kom efter b|.a. utlandsstudier
till Strömsund år l9 l 0 som chef för Per U. Holms elektricitets-
verk, en tjänst som han innehade i era decennier. Därjämte
hade han lagt ned ett aktningsvärt arbete inom det kommu-
nala. Han har suttit i kommunalfullmäktige som representant

för högem; han var för övrigt med när fullmäktige bildades
och var där länge vice ordförande. Något år var han kommu-
nalnämndens ordförande, och han var ledamot i en lång rad

styrelser och nämnder. Luftskyddsnämndens ordförande var
han rätt länge, och då Ströms kyrka restaurerades år l928, var
han med i restaureringskommittén. Han var med i kyrko- och

skolråd samt kyrkofullmäktige, landstingsman I936- l 940. ord-
förande i kommittén för bad- och tvättstugebygget i Ström-
sund samt bankstyrelser, turistföreningen och mycket annat.

För sina kommunala insatser fick han på sin tid mottaga Lands-

kommunemas förtjänstmedalj i guld.
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Dödsfall åldem från Ström har anhållits och erkänt flera av de inbrott

Arb. Mattias Samuelsson. Vågdalen. avled på måndagen i en och bilstölder, som sedan en tid tillbaka pågått. Som starkt

ålder av 67 år. Bland annat har han arbetat på fabriken i misstänkt för delaktighetiden omfattande stöldhärvaniStröm,

Ulriksfors. togs på torsdagen också en I4-årig broder till den anhållne l7-
åringen i förhör. Det framkom under förhören. att l4-åringen

Hommrmsdgdroivodjoon stoppade hndshovdingorr deltagit- vid i stort sett samtliga raider. l.7-åringen har för sin

En oväntat avbrott r det uppgjorda programmet for |änSbo_ del erkant inte mindre an 30 stolder och inbrott, allt represen-

stadsnämndens fortsatta resa i Ströms kommun. ck på tisda- lefande en Väfde~ Sem "ellgen inte “ndefskfldef 40000 kre'
geo krdamororna Samr hmdshovdmgon ooh |ambrukS_ nor. De båda brodemas eskapader omfattar l6 inbrott, 9 bil-

direktören Sixten |_andah|vam mod om vid Ved]-oorr HommaoSä_ stölder. l stöld av annat slag, 3 cykelstölder. l mopedstöld

gare Jöns Jönsson, 67, och sonen Ingemar. 34. P°sterade vid eeh en försök Ü" m°Ped5lö|d- Det kan eekså llämnas- en de
Vägkamom ooh stoppade hon sonika bdkonogen med Z| i många hemsökelsema på Caltex bensinstation och Ollanders

täten för att diskutera ett problem. som var av mycket stor Vulkvefksïad haf klafaïä UPP- Den ahållne 18-ånngen har vis-

borydso for dom_ Genom ridmogama hade de ooomärkSam_ tats i Östersund under veckodagama och har deltagit i stöl-

mats på länsbostadsnämndens resa genom Nordjämtland och dema efldast “"def de helger ha" Vem hemma J S"ÖmS“"d-
Såg nu en oharrs ad oorsomigon få framrora sma onSkomå|_ varför hans brottsregister är betydligt blygsammare. De båda

Anledningen till den spontana uppvaktningen vid vägkanten ~'“}_"hå"“a S|äPPï°5 På Wfsdgen-

var, att Jönsson nu inträder i pensionsåldem och tycker att Ann" Pågår deek stölder J S"Öm5“"d5 Samhälle- eeh "alle"
han gjort sm Sonen mgomar vi" omonorod Stanna kvar på till torsdagen stals två cyklar. som man ännu inte återfunnit.

gården, men arealen är för liten enligt nuvarande förhållanden

att försörja en familj på. Lantbruksdirektören hade intet att Födersedagar 23/ro roór

emma mot en a\_'styc_k"'Üg'_°°h den 'fan utföras när “fm helst 75 år fyller den 25 ds lantbr. Johan Magnus Johansson,
efter framställning till distnktslantmatare. och sedan ar saken Bredkären' Rån man skaffade han sig häst och sysslade “_

klar' dan med timmerköming vid sidan om gårdens skötsel. Dess-

emellan åtog han sig stora krondikningsföretag. Bl.a. utförde

"Vild |°V°ff°|k°ï här egentligen av'-W han på entreprenad åren l9l0-1913 ett omfattande företag

Det Var den 5P°ma"a f°°kÜ0ne“ *W läels hÖVdln8 Adefs inom Bredgård intill Strömsund, som syftade till att torrlägga
Tottie, sedan han tillsammans med länsbostadsnämnden gjort stora my,-ma,-ksomfåden, för an möjliggöra den bebyggelse,
en rundtur i Strömsunds nybebyggelse, och då främst bland som numera tmkommit utanför Sj5|va sar-ohä||er_

egnahemmen och de s.k. norrlandshusen. Dämied ställde han

en fråga, som faktiskt alla mer eller mindre tillfälliga besökare i

vattudalsmetropolen gör. Och för all del - många av de bofasta Dödsfall __

vet knappast heller vad det är för näringar, som föder det ex- F' Skegsarb' Enk (_)S"“~ Ö-lem* hafavhdn 84 gemmal' He" var

panderande samhället. Kommunchefen P.M. Jönsson kunde med °eh “ppväxt ' Näsåker me" k°m 19” "H Ölam S°m sk°gs'

heller inte redogöra för mer än serviceyrkena! Han visste att efbemfe'

dessa är främsta inkomstkällan, men frågan torde knappast . _ . _ .

anses vara till fullo besvarad. Länsbostadsnämndens besök i F' Skogsfaktom Michael Larsson' SVanmg.en.' har, avlidit 1 en
ålder av 74 år l un a år arbetade han en tid i Strömsund vid. . . . . . g

§"Ö'“ '"'°dd°S :"°f__““'T"'“*f “fi ':g"ä.Sb°bygg°'f°: ' l.J'"k.ï dåvarande ouidsmedeiiynen, därefter blev hen eneuiiid vid
ors, om vars p an osning an s v ingen utta a e sitt gi Ströms trävambora

_ . _ g. som sedennera uppgick i Holmens bruk.
lande. Man skall även besöka Renålandet, Vedjeon och Sva Han .orde Si känd namrärskare och även

. . . g| g

ningen' för wsnmg av ble' Skogsarbetarbostäder' mycket intresserad för hembygden och hembygdsverksam-

heten.
EFS utökar ungdomssatsningen
Strömsundsungdomen bjuds såväl juniorgnipper som hobby-
grupper för de yngre, och det nya missionshuset år nu i bruk
de flesta kvällar i veckan. Gruppverksamheten har blivit en

klar framgång, och ledarinnan Gertrud Marklund kan känna

sig nöjd. l pojkgruppen deltar 15 grabbar i åldem 8-l2 år, och

livaktigheten år på topp. Under målare Adolf Svenssons led-

ning arbetar man med målning, etsning i trä, m.m. och tillver-
kar många verkligt vackra saker. Hos ickoma är produktio-
nen inriktad på halskedjor, pärmskydd och liknande saker. Lik-
som pojkama samlas ickoma varje tisdag hos fruama Bojan
Svensson, Anna-Lisa Svensson och Sara Tåqvist, som leder

denna grupp.

Två yngllngar anhållna för stöldserie i Ström
lnvånama i Ström drar nu en suck av lättnad, då den omfat-
tande stöldserie som skett i Strömsund de senaste månadema
verkar vara på väg att klaras upp. Två ynglingar i l7-l 8-års- Brita och Michael Larsson
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Ström säljer barnkolonien Födelsedagar 26/ l 0 l96l
Kommunalnämnden beslöt vid sitt sammanträde att begära 80 år fyller den 28 ds f. banvakten E. Edström. Strömsund.

fullmäktiges bemyndigande att försälja kommunens fastighet Han är född i Västerede. Fors. Vid jämvägen började Edström

på Storholmen. Fastigheten. som använts för bamkoloni- l906 för en lön av 80 kr i månaden. År l932 kom han till
verksamhet fram till föregående år. omfattar ca I7 ha mark va- Ulriksfors. l94l avgick han med pension och yttade då till
rav l0 ha skogsmark. Strömsund. Han upphörde dock inte med arbete utan har bl.a.

i tretton år sysslat med vedkapning. E. är religiöst intresserad

pojke påkörda av bi| och ck a||va|.|iga skador och till hör sedan länge filadelfiaförsamlingen.

En trakolycka. varvid en fyraårig pojke erhöll allvarliga ska-

dor. inträffade på lördagen på vägen mot Alanäs. ett par km Smr_Po i Häsmppen rekord mr "dann"
utanför “Strömsunds samhälle. Pojkennkom spnngande från Uppe på Höstoppen i Äspnäs t-"ms han Swr_P0_ som också

utfansvagen till sitt hem. i avsikt att mota en syster. som kom med heder kan kallas Gamme|_Po trots an han ml sin kynne

med skolbussen' E" taxlbll' hemmahörande l Strömsund' kom och kondition är som den vitalaste och spänstigaste ungdom

från Alanäshållet' och I sm w_er_uppmärksammade_p°-'ken 'me Ty 30 år är en aktningsvärd ålder på en häst. och i synnerhet

faran man Sprang rakt på laxlbllens vänstra framhjul' De ska' när han är av rasen ardenner. Det säger i alla fall distrikts-
dor han erhöll var hjamskakning och skallfraktur. Någon fara veterinären Kun HJ-almars i StrömSund_ och han bör ju veta

för livet föreligger dock inte. upplyser dr Bertil Wikström på vad han talar om. Husbonden Anders Mickelsson. som själv

Sondagskvállen' är 72 år. säger att hästen är pigg som en 5-åring. vid gott hull.

och han lider inte av en tillstymmelse till ålderdomssvaghet.

Fllfsalllllllgssucfé llll' llllllallflllllllell När vi hälsade på. för att med egna ögon se den påstådda

Sllöllls lwllsllllubb llal l dagallla "C llall lllslalllllllg l föl' vitaliteten, så var Stor-Po just i färd med att sparka sig trött
Samllgshmml 0Ch PTCSCHICTZI l(Ol'lSll'låfC|Tla Beflgl EflCSOl'l liggande och veva med bgnen |uf[en_ Ög0nb|icke[

°°ll l-°l° llolllllïllllsï- Cllka 350 l>°SÖl<al'° llal mall lla- ell le' efter rullade han runt i ett nyplöje. för att strax efteråt med en

Sllllal- 5°lll bade lllslallafe °°ll alfallgölal' al' myckel llÖ.lda fantastisk femiitet studsa upp på alla fyra och galoppera ett

mad- K°ll5lV°l'l< föl' Ca 5-ÛÛÛ kl llaf Salls- uppmjukningsvarv nint inhägnaden. m.a.o. ett uppförande som

KOl'lStklUbbefl hade lÖl'dagSl(VällC|1. beslöts att en ystef unghäS[_ S[0|--P0 är Vän med a||a gå|'den_ M0|'

den rya. som man fått från fadderorten Suoniemi i Finland, Britta berätta,-_ an han är så Snä" mot k0ma_ Såde visar honom

skall placeras i församlingshemmet. Sekreteraren, post- sin uppskatming så fo,-I de kommer åt genom an Scka och

kontrollör Olle Lindqvist. som lämnar Strömsund. fick som vängas med h0n0m_ M0, Bmw Sågen att det är ägg han är

lack föl Slll albelf l llllbllell mllllaga att l<°ll5lVefl<- särskilt förtjust i. För en tid sedan hade Stor-Po själv knuffat
upp dörren till rummet. där bl.a. äggen förvaras. och där hade

Tinget: Blev sjuk och fullgiorde ej affärer-åtalades han lyckats glufsa i sig en stor del av ägglagret. “Men det

Häradsrätten i Strömsund frikände en strömsbo. som instämts kunde vara honom väl unt“. tillägger hon. Gammalhästen har

för bedrägligt beteende. Mannen hade under en vinter kört för dem blivit bland det käraste de äger och har m.a.o.nu mest

virke för ett skogsbolag och skött sig så förträffligt. att han goddagar och får sysselsätta sig lite med vad han själv vill. Så

ombads komma tillbaka nästa säsong. Då han inte hade någon mycket körslor blir det inte längre. för det finns traktor på

egen häst. blev han av bolagets representant lovad hand- gården.

pengar för hästköp. och erhöll också l.000 kr. Det gjordes -vf;
sedermera upp en hästaffär för 4.400 kr. Den medföljande se-

len hade åtskilliga brister och måste repareras. innan den gick
att använda. Mannen gick då till skogsbolaget och bad om

förskott till detta. och erhöll l50 kr. Sedan seltyget lagats och

mannen kommit fram till sin arbetsplats. fann han att selen var

för liten. Nu hade skogsbolagets kontor stängt. och därför
gick mannen på eget initiativ till en affär i Strömsund och köpte

nytt seltyg för l30 kr. vilken summa han uppmanade biträdet

att debitera skogsbolaget. som skulle svara för kosmaden enligt

mannens utsago. Han trodde nämligen, att bolaget skulle för-
skottera även denna kostnad. Skogsköraren blev emellertid
sjuk under en längre tid. Hästen fick lämnas tillbaka med er-

sättning till säljaren för den gångna tiden, vilket inklusive se-

len orsakade skogsköraren en förlust på 700 kr, och något

arbete i skogen blev det inte av. Rätten fann, att det bedrägliga

beteendet inte var uppsåtligt. och sjukdomen var grundorsaken

till att affarema inte slutgiltigt kunnat klaras upp. Mannen Hägg" "$;,,,-.p0"

ålades dock att betala kostnaden för selen med l30 kr.

Vigde

Födelsedagar Anläggn.arb. Karl Uno Larsson, Stamsele och Astrid Viktoria

50 år fyller den 28 ds trakbilägare Lars Valfrid Näsström. Ringbert, Bredkälen. vigdes på lördagen i Ströms prästgård av

Ringvattnet. prosten Folke Engström.
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Samlingslokal invigd i Renålandet Sikhåvning i Edsån - men inte för alla
Byboma i Renålandet kunde på onsdagskvällen högtidligen Vid premiären på lördagskvällen, var den två km långa ån, som
inviga sin samlingslokal i samband med añongudstjänst. som utmynnar i Ströms vattudal rätt strid, vilket medförde att det
utgjorde den första sammankomsten i den lokal man gemen- blev svårskat, så många vände hemåt på ett tidigt stadium.
samt arbetat för sedan lång tid tillbaka. De fjorton familjema i De mest durkdrivna, bl.a. lvar Lindberg, Södra Öhn och hans

Renån har med frivilligt arbete skapat sig en för hela byn ge- kompisar fyllde dock snabbt sina kontar. Många föredrog att
mensam samlingslokal, vilken består av en skogsarbetarbarack, stanna kvar vid den värmande brasan, men en trio från
som tillbyggts för erhållande av köksutrymme. l färdigt skick Lövberga kom inte ens så långt. De valde fel väg och fick gå

beräknas byggnaden kosta byn ca 20.000 kr inklusive alla fri- tre timmar i mörker, utan att ens se skymten av det hägrande
villiga arbetstimmar. För bestridande av kostnadema har byn fiskevattnet, och fann sedan för gott att återvända hemåt.
erhållit l0.0()0 kr från Graningeverken och l .500 kr från Ströms
kommun. För tillkomsten av samlingslokalen har byns damer yigde
medverkat genom bl.a. syauktioner och har f.ö. målmedvetet Skogsarh Arrrrers Bernhard Bäckström och Brita Arma Maria
samlat in en gemensam kassa sedan flera år tillbaka. Renåns Kar|Sson_ båda från Näxåsem vigdes på Sönrlagen r präsr_

samlingslokal mäter l0 meter, vartill kommer köksutrymmena. gården r Strömsund av prosten |:o|ke Engströrrr
Man räknar med att kunna härbärgera 80 personer, och vid
invigningshögtiden kunde man också konstatera, att det var Lâfafell Sie" S“"dq“l5' °°h m-mag~ Astrid Sjögren vigdes i

fullsatt. Byboma i Renån gästades av invånama i grannbyn I-"1kÖP'"g
Älghallen och hade naturligtvis själva gått man ur huse. Pro-
sten Folke Engström predikade vid aongudstjänsten. Han
medverkade också vid den sångliga underhållningen, tillsam-
mans med fröknama Anna Eriksdotter och Karin Hansson,
samt gratulerade byboma till deras trivsamma lokal. Efter guds-
tjänsten bjöd byns damer på kaffe. En insamling till ykting-
hjälpen i Hongkong inbringade l00 kronor.

Sten och Astrid Sundquist med barnen
Katarina och Håkan I965

Bygdegården Renån

Strömsunds municipalfullmäktige I/ll 1961

Dödsfall Eñer gnindlig genomgång fastställdes staten för l962 till
Fr. Anna Kristina Månsson, Ströms församling, har avlidit i 234.576 kr, Samt Oförändrad Uldebilring med 1290- T0la|8 Ul-

sitt 69:e levnadsår. debiteringen för Ströms kommun blir därmed 21 :20, en ökning
med 30 öre från föregående år. Ströms hembygdsförenings

Ströms kommumrrurrmäkge anhållan om att överta samhällets gamla brandbrl beviljades.

Drygt 30 ärenden klubbades igenom på prick två timmar, och D? mrïslagna Iåcfvtzlet på markmlírlålïmåbåtâlmmnç för
det enda ärende, som förorsakade diskussion vid fullmäktiges 1' 55 immgs' 1 ommuncns an om Isposmons'
sammanträde, var Resoklubbens anhållan om l5.000 kronor. rån av “ss mmlmark ' Holmparken mr uppförande av elev'
Det förekom mycket delade meningar bland ledamötema om hem'
värdet av turismen för kommunen, och några talare var mycket
kritiska och tyckte 5.000 kr var fullt tillräckligt. Att det blev Ûödafall
tillskott av skattekronor genom turistverksamheten, trodde FN Mafia ZalU'iSS0. f- lSal<Sd0I1CI'. änka eller lanibf- 0Cl1

några av ledamötema inte mycket på, och man tyckte heller k)'fl<VafdC Daniel za-kflSS°"» Silleåsan» har aVlldll 71 af Sam'
inte det var någon upplyftande syn att se semesterrama ligga mal- H00 Vaf född lÅlaaS-
och lata sig i backama. Majoriteten, med Sixten Fjällgren i
spetsen, var emellertid mera positiva, och ett anslag på 10.000 Vigde
kr beviljades slutligen. Socialnämnden får l2.745 kr för att in- Vaktkonstapel Arvid Kanon och fröken Greta Karlsson, båda
stallera oljeeldning vid Tullingsås ålderdomshem samt l5.0()0 från Ulriksfors, vigdes på lördagen i prästgården, Strömsund.
kr till reparationer vid hemmet i Havsnäs. \frgseln fönättades av komminister Bengt-Erik Berglund.
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Strömsund laddar upp inför ”stora sporthelgen”
Två gånger har nu lFK:s skidsektion anhållit resp. fått avslag
hos kommunalfullmäktige om anslag till el-ljusspår. Men nu
finns chansen till el-ljusspår i alla fall. Kan man få ut ströms-
boma 'man ur huse". så bör det bli så många poäng, att chans
fmns att vinna den stora sporthelgstävlingen till helgen. Pri-
set är i alla händelser utrustning till ett dylikt 2 km långt spår.
och värderas till cirka 6.200 kr. Stommen är ålders- och väder-
beständig gummikabel, S-märkt och godkänd för utomhus-
bnik. Parollen är alltså: Upp till kamp och i ädel tävlan med
övriga kommuner, och sporta er till ett elljusspår. Kan ni också
locka damer och herrar i kommunalfullmäktige och -nämnd att
delta i promenadema, så är det så mycket bättre!

Helge Edesund leder serieskyttet
l serietävlingen mellan löreningama är det sluttävlat för sä-

songen, och där segrade Strömsund med l2 poäng 2) Renä-
landet l0 3) Tullingsås 8 4) Äspnäs 8 5) Öhn 6) Alanäset 7)
Gärdnäs 8) Lövberga.
Resultat av serieskjurningen
FS: I ) Helge Edesund, Strömsund; 2) Nils Wilhelmsson. do: 3)
Rude Melander. Tullingsås; 4) Per-Olov Lindgren. Öhn.
F42 l)Axel Ståhl. Renålandet: 2) Mikael Persson, Äspnäs: 3)
Enar Mårtensson. Strömsund; 4) Erik Persson. Äspnäs.
F3: l) Bror Yngve Jonsson. Renålandet; 2) Bengt-Olov Eriks-
son, Äspnäs; 3) Tage Axelsson. Tullingsås; 4) Allan Jonsson.
Harrsjön; 5) Hany Ramberg, Tullingsås.
F2: I) Leo Jonsson. Harrsjön; 2) Lasse Wikström. Äspnäs: 3)
Bo Eriksson. Alanäset; 4) Hasse Grip. Tullingsås.
Fl: l)Yngve Hansson. Strömsund; 2) Nils-Åke Hillheim. Hill-
sand; 3) Bemt Nomnan. Tullingsås.

Till ”matan”?
- Tror du dom vill ha den här till “matan" (skolbamsbespis-
ningen)? undrar Sven Åke Örjebo och Jan Sture Jönsson. och
ser med något av respekt på praktexemplaret av gäddsläktet.
som befanns väga prick I 0 kilo. Fångstman är skolvaktmästaren
Per Persson i Strömsund. och han lugnar de eventuellt oroliga
med att gäddan visserligen skall tillagas och serveras - men
det blir som grismat. Fångstplatsen är Alavattnet. säger Pers-
son. och gäddan fastnade i nät.

- W

Pelle Persson

Vigde
Virkesmätaren Nils Eriksson. Henningskälen. och fröken Maj
Britt Sundin. dotter till lantbr. Anders Sundin och hans maka
Maria. f. Olovsson. Bredkälen. samt traktorföraren Tage Sun-
din. Bredkälen. och fröken Marianne Larsson. Laxsjö. vigdes
på lördagen i Ströms kyrka. Vigselförrättare var komminister
Bengt-Erik Berglund. Uppvaktande täma och marskalk var
Ingrid Olsson. Strömsund. och Folke Sundin. Bredkälen.

Musiker blev misshandlad av raggare 6/ I l l96l
Vid en danstillställning i Vedjeön på fredagskvällen måste po-
lis tillkallas sedan slagsmål och misshandel förekommit. Slags-
kämpama hann dock avvika innan polisen anlände till platsen.
De fridstörande var ett raggargäng från Östersund. Förutom
slagsmål inbördes misshandlade de berusade raggama bland
andra en av musikema. De värsta bråkmakama torde ha åtal
att vänta. upplyser polisassistent Ragnar Granqvist vid ström-
sundspolisen. Några allvarligare skador blev det inte. Den svår-
ast skadade hade ett par centimeter långt jack i pannan.
r'1

*C

Tv. polisassistent Ragnar Granqvist och landsfiskal
Gösta Gärdeborn

Vigde
Fröken Marianne Strömlund. dotter till lantbr. Per Strömlund
och hans maka Nelly. f. Jonsson, och reklammannen
John Edward Pearson, har vigds i St. Augustines Church,
Providence. Rhode Island. USA, paret bori Providence.

U. Thant vald till till Dag Hammarskjölds efterträdare.
Den burmesiske FN-delegaten valdes enhälligt av general-
församlingens 103 medlemmar.

Födelsedagar
50 år fyller den 10 ds hushållerskan Aina Wallin. Lidsjöberg.
bördig från Gudmundrå. Ångermanland.

50 år fyller den I I ds köpman Åke Flatbacke. Duved. Han är
född i “Flata". Strömsund. och tog sig därför namnet Flat-
backe.

Dödsfall
F. lantbr. Elias Salomon Blomgren. Ringvattnet. har avlidit. Han
var född I877 i Tåsjö och kom i unga år till Ringvattnet.
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Succé för ”sport 61-62”
Sporthelgen i Strömsund blev en klar succé. där både motions-
och prestationsprov avlades familjevis. Totalt redovisas för
båda dagama 1263 prov som tillsammans gav 6.568 poäng.

Deltagama var praktiskt taget i alla åldrar. Den verklige oldboyen

var 70-årige f. vägarb. och numera skogsarb. Jöns Andersson.
Strömsund. Municipalfullmäktiges ordf. Algot Eliasson. 68.

illföljde också en mycket hedrande prestation. genom att först

på lördagen gå motionsprovet som gav honom en poäng. och

på söndagen gick han milen, vilket renderade honom fyra po-

äng. Bland kämpama hörde naturligtvis också Harald Baudin.
60 år. När han satte i gång på lördagsmorgonen så sade han.

att på vad honom ankom. för att vinna rikstävlingen om
elljusspåret, skulle han hålla på och gå till klockan sju på kväl-
len. Tyvärr fick man inte avlägga mer än ett prov per dag till
Baudins besvikelse. Men vart tog alla friska IFK:are vägen?

Procentuellt efter medlemsantalet var det ett blygsamt antal

som återfanns i startlistoma. Alfred Sundberg och Rune Stark.

själva lFK:are och ledamöter i helgens sponkommitté. uttryckte
klan och tydligt sitt missnöje över lFK-medlemmamas insats

under sporthelgen. Arrangemanget kring sporthelgen i övrigt
var emellertid mycket trevligt. även om det inte blir något
elljusspår för Ström. Enligt sportkommittén kommer behåll-
ningen av inutna medel att ingå som grundplåt till ett
elljusspår.

Kyrklig ungdomsafton
Den kyrkliga ungdomsverksamheten i Strömsund fortsätter
att intressera ungdomen även på andra året. Komminister Berg-

lund leder verksamheten med hjälp av en skara ungdomar.

Årets tema är "Världen och vi", och det ska bli fem träffar. Den

här kvällen inleddes med musikgissning, som är mycket popu-
lärt, och i plattparaden märktes både Zigenarbaronen och
Robertino. Kvällens höjdpunkt var när förre FN-soldaten Nisse

Nyström visade bilder och berättade från Gaza. Han hade be-

Produktionen går till fångvårdsanstalten i Ulriksfors. I Ström
hoppas man att fångvårdsstyrelsen skall vara intresserad av

att ta virke från Näsviken även till sina anstalter i Mellansve-
rige. Då skulle sågen kunna köras kontinuerligt. Kontakt har

ordnats mellan Ådalamas skogsägareförening (sågens ägare ).

fångvårdsstyrelsen och kommunen. men vid överläggningar
visade det sig. att fraktsatsema höjde priset så försäljning
södenit inte kunde ske. En sänkning från 60 till 40 öre per

kubikfot skulle göra priset konkurrenskraftigt. Kommunika-
tionsministem förstod synpunktema och fömiedlade en kon-
takt med jämvägsstyrelsen. där man också visade en positiv
inställning. Ecklesiastikminister Ragnar Edenman uppvakta-
des om byggnadsplanema för det kommunala gymnasiet. och

i det mötet deltog även rektorema Sune Johansson och Alvar
Jonsson.

l

Vigde 9/I l l96l .

Köpman Karl-Erik Hedman.

Strömsund, och Gunnel
Berg, dotter till Per Berg och
hans maka Tora, född Tho-
rén, Strömsund. Vigseln för-
rättades i Frösö kyrka av
kyrkoherde Torsten Åström.
Uppvaktande täma och mar-
skalk var Karin Hedman och
Lars Hedman. och brudnäbb
var Eva Berg. ~

Kungsörn på besök i Ström!
John Strömgren. Vedjeön. meddelar. att han såg en kungsöm,
som på låg höjd ög i sydlig riktning uteñer sjön. Den säll-
synta fågeln uppmärksammades av flera personer. och man

Sökt såvm Kairo och Alexandria som Snxen och pymm¿¿ema_ var eniga om, att det måste ha varit en kungsörn. Enligt Ström-

Tidigare FN-soldaten Nisse Nvsrröm

gren är det mycket sällan man numera får se om För många år

sedan fanns det några exemplar uppe i svaningeskogama.
Biologilärare Paul Carlsson, Strömsund, säger att det inte finns
någon statistik över antalet kungsömar i Jämtland. men man

kan med stor säkerhet säga de är sällsynta.

Ström uppvaktarom frukter och gymnasiets lokalfråga
Landstingsman P. M. Jönsson har uppvaktat kommunikations-
ministem, statsrådet Gösta Skoglund. om möjlighetema att
erhålla en nedsättning av fraktema från Näsvikens sågverk
söderut. för att öka sågverkets avsättning och trygga en bättre
sysselsättning. Sågverket sysselsätter nonnalt 20-25 anställda.
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Ur handelsregistret
Berit Waldemarsson ämnar idka handelsrörelse under firma
Berits Damisering, Bredgårdsgatan 8. Strömsund.

Siv Jonsson övertar Nya Damíseringen. Storgatan Zl, Ström-

sund, efter Svea Jonsson.

Britt Marie Eriksson ämnar idka handelsrörelse under firma
Textilnytt, Låda 735, Strömsund.

Finna Jonas Perssons Cykel- & Sportaffär har upphört.

Med anledning av att jag fr.o.m. den 8 november
övertagit försäljningen vid

GULFm:NsINsrA11oN|sIRöMsUND
hälsar jag såväl gamla som nya kunder hjärtligt välkomna.
Det skall alltid förbli min strävan att betjäna kundkretsen
på bästa sätt.

ROLFös'rLuND



En slitstark timmerdragare
Den stolta bogserbåten Vattudalen har slutat sina arbetsfyllda
dagar. eñer 90 års tjänst på det vatten som gett henne sitt
namn. lnspektor Martini i Strömsund berättar. att båten bygg-
des 1870 på Motala mekaniska verkstad, enligt tillgängliga
papper. År l895 förlängdes båten med l0 fot, och den ångma-

skin som nu fanns i båten installerades l885 och var på 72

indikerade hästkrafter. Ångpannan var däremot utbytt l9l5.
Det återstår nu endast två ångbåtar. Dragan från l9l2 och

Gäddede som byggdes l9l4.

Dödsfall l7/ l l l96l
F. skogsfönnannen Erik Axel Näsström har avlidit på Tullingsås
ålderdomshem över 90 år gammal. Han var född och uppväxt i

Ringvattnet. Han tjänstgjorde i skogama däromkring med
skogs- och flottningsarbeten för dåvarande Kramfors AB. Han

erhöll företagets främsta förtjänsttecken för lång och trogen

tjänst. en briljantnål.

Bogserbåten Ströms Vattudal

Ny ledamot i Ströms kyrkofullmäktige
Lärarinnan Sara Texhammar. Stamsele, utsågs vid sammanräk-
ning inför länsstyrelsen till att eñerträda skogvaktaren Karl
Gerhard Edstedt, Svaningen.

Tullingsås har ett mål i siktet - att slå IFK
- Egentligen tillhör vi väl ishockeypionjärema, vi här i

Tullingsås, säger den lilla idrottsklubbens energiske ordfö-
rande Pelle Johansson. så det är klart att vi skall fortsätta med

ishockey. lnte minst nu. sedan vi fått en ishockeybana. som

ersätter I949 års skapelse. Vi siktar inte så högt. det är egent-
ligen bara ett enda stort mål vi har i siktet, och det är att beseg-

Årsmöte
Det diskuterades mycket och länge vid IFK Strömsunds års-

möte på torsdagskvällen. Mötet varade i omkring 4'/2 timme.
och när ordförande Bjöm Hjortling för sista gången slog klub-
ban i bordet torde de flesta ha fått tala ut. Den ekonomiska
rapporten för verksamhetsåret var det första diskussionsämnet.
Vinst- och förlustkontot balanserade på l0.396 kr. Årets för-
lust slutade på 325 kr. vilket sades vara ett glädjande gott
resultat. Sammanlagt redovisade föreningen skulder på 5.137

kr. De största utgiñspostema noterades på fotbollen med 3.129

kr, ishockey 2.078 kr, skridsko l .598 kr, isbanoma l .267 kr och

allmänna omkostnader på l .864 kronor. DM-tecknet för 20 km
gång tilldelades Börje Wikström. Pojklaget Sampdoria fick di-
plom för segem i lFK:s pojklagstumering.

Dödsfall
Fru Sigrid Löf, Näsviken, har
avlidit 73 år gammal. Hon var
född i Nora och kom i början
av l920-talet till Stnömsund. Vid
sidan av hushållsgöromålen
sysslade hon även med söm-
nad.

Födelsedagar
50 år fyller den 20 ds byggnadsarb. Jonas Edvard Ersner,

ra IFK. l era år har de slagit oss med uddamålet. men i vinter Strömsud- Ha" är född l Gärde-

ska vi ta revansch. Skriv upp det!

Tullingsås är ingen "värvarklubb“. Man har inte förlorat nå-

gon av fjolårets spelare, men man har inte heller fått någon ny.

Det nns inga "gamlingar“ i laget, endast ungdomar.

Fältskytte
Öhns skytteförening avslutade
Ströms skyttekrets fältskjut-
ning med en lätt skjutning, med
väl synliga mål i den mörka
höstterrängen. Nicke Blom-
berg, Strömsund, tog sin för-
sta inteckning i det uppsatta
vandringspriset, som i år gick
för tionde gången, men som

ingen har lyckats att få mer än

ett namn på ännu.

Ströms allmänna sjukkassa
flyttar den I6 nov. l96l till Storgatan l7

(mitt emot Lagerköp)

50 år fyller den 20 ds mätningstekniker Nils Rune Persson.

Vilhelmina. Han är född i Strömsund.

50 år fyller den 22 ds fru Gerd Hansson, Ljungaverk. Hon är

född i Tåsjö, men yttade som bam med sina föräldrar till
Strömsund där hon växte upp. När hon var tretton år, räddade

hon sin far från att dnmkna och erhöll Camegiestielsens
guldklocka för detta. Efter giennål byggde makama eget hem

i Strömsund, där familjen bott. tills de för sex år sedan yttade
till Ljungaverk, där maken stationerades inom televerket.

Tio i topp-listan 18 november l96l
Nya listan ser ut så här:
l) Who put the bomp - The Viscounts
2) Hit the road .lack - Ray Charles
3) Sånt är livet - Anita Lindblom
4) No more - Elvis Presley

5) Dance with a dolly - Damita Jo

6) Michael - Lonnie Donegan
7) Walking back to happiness - Helen Shapiro
8) But l do - Clarence Henry
9) You must have been a beautiful baby - Bobby Darin
9) Take good care ofmy baby - Bobby Vee
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130 sökte till 24 nya lägenheter
Dessa siffror är betecknande för bostadssituationen just nu i
Strömsund. Stiftelsen Ströms hyresbostäder hyr ut de 24 lä-
genhetema. som nns i två nybyggda fastigheter i kvarteret
Furan. Strömsunds bostadssökande frågar mest eer små

bostäder, oftast en- eller tvärummare. l det hus som det senast

blivit inyttning i finns två ettor med kokvrå (hyra 220 kr/
mån), sex tvåiummare (290 kr), två trerummane (355 kr) och två
femmor (460 kr). Samtliga lägenheter har egen balkong. De
båda husen har en gemensam värmecentral för oljeeldning
inrymd i huset vid Storgatan, och vännen leds till det andra

Frisk i november år l9l0 åkte med häst från Mårdsjön till
Strömsund för att där hålla det första mötet. Ett år senare var
kåren bildad, och vid den första soldatinvigningen blev trettio
soldater inskrivna i rullan. l slutet av samma år inköptes den
fastighet, som fortfarande används av Frälsningsamién. ln-
tresset för kåren var från första stund mycket stort, och trots
den stora lokalen med 500 sittplatser kunde man ofta notera
fullsatt. Kåren kunde mycket snabbt starta såväl söndags-

skola som strängmusikkår, vilket skedde åren l9l2 resp. l9l3.
Kåren kunde alltså se tillbaka på ett mycket livaktigt halv-
sekel, då den på lördags- och söndagskvällen samlades till

huset genom en kulvert. Det är inte bara familjer som skall jubileumsmöten.
husera här. l det senast färdigställda huset skall även era
nnor husera. “Katalogtempo" har 100 kvm, och Ströms sjuk-
kassa och Sparbanken kommer också att finnas i det nya hu-
set. Dessutom har polisen finkor och arrestlokaler i fastighe-
ten.

Hyreshusen eer Amaliagatan och Storgatan

Företag som arbetat på ovanstående bygge
Betongmaterial levererades av Strömsunds Cementvanifabrik
Elinstallationema gjordes av Saltins Elektriska.
Strömsunds Vatten & Värme installerade värme och sanitet.
Holger Eriksson utförde golvarbeten och snickerier.
Målningsentreprenad: Målerifinnan Ingemar Nomnan
Smidesentreprenad: Bergman & Texmo Smidesverkstad
Huvudentreprenör: Byggnads AB Nordlander & Höglund

Födelsedagar
85 år fyller den 22 ds f. små-

skollärarinnan Helga Jacobs-
son, Strömsund. Hon är bördig
från Frostviken. Efter genom-
gången lårarinneutbildning har
hon huvudsakligen kommit att
tjänstgöra inom Ströms skoldi-
strikt, först i Äspnäs, Öhn och
Strand, och så småningom i
Lövberga, där hon tjänstgjorde
i nännare 30 år till dess hon
pensionerades. l924 ingick hon

äktenskap med lantbr. Axel Ja-

cobsson, Lövberga.

Frälsningsarmén firade halvsekeljubileum
Inför fullsatt lokal kunde kapten Allan Sele'n vid Frälsningsar-
mén i Strömsund på lördagskvällen hälsa välkommen till kå-
rens 50-årsjubileum. Det har blåst många vindar sedan major
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Toppmodemt vattenverkbygiàrömsuml Zl/ ll l96l
- Det kommer att kosta omkring en halv miljon och blir hyper-
modemt, säger ledaren för bygget, tekniker Jöns David Jöns-
son. Vi kommer att använda oss av såväl ltrering som ke-
miska ämnen för vattenreningen. Anläggningen kommer att
bli helautomatisk, och då den tas i bnik inom ungefär ett år,

kommer endast en serviceman att arbeta där.

Konsum har byggt om för 250.000 kr
Strömsundsbutiken har rustats upp för i runt tal 250.000 kro-
nor. Renoveringsarbetet har pågått sedan den l5 mars, och på

den tiden har man hunnit med att riva ner fem mellanväggar,
lägga nytt golv i källar- och butikslokaler, installerat Varmlufts-
äktar och friskluftsintag, ljusramper och en hypennodem in-
redning. För pengama har man också fått försäljningslokalen
utökad med ca 100 kvm till totalt 300 kvm, vartill kommer ca 90
kvm kyl- och lagerrum samt personalutrymmen. För vani-
exponeringen har också källarvåningens utrymmen tillvarata-
gits. och där finner man bl.a. husgerådsavdelningen. Samman-
lagt disponerar man över ca 5.000 artiklar i varuhallen, omtalar
affárschefHjalmar Österberg. Men det är inte bara interiören i

affärshuset, som har fått en genomgripande make up. Även
exteriören har snyggats upp med bl.a. en kakelmosaik.

Rädda bamen bildade avdelning i Qröm
Rädda bamens länsförbund anordnade på tisdagen en Rädda

bamen-afton i Strömsund med information om årets höst-
kampanj för flyktinghjälpen i Marocko och Hongkong. Nu blev
det emellertid mer än ett informationsmöte, efter viss tvekan
blev en lokalförening bildad. Tidigare har man endast haft ett

ombud i Strömsund. Som gåva från länsförbundet överlämna-
des en ordförandeklubba och en bordsagga. Styrelse: ordf.
provinsialläkare Bertil Wikström, v.ordf. fru Birgit Rönnberg,
sekr. jägmåstare Hugo von Sydow, kassör kommunalkamrer
Bertil Magnusson, samt fru Maj-Britt Andreasson. Revisorer
blev Sven-Erik Rosenberg och RolfAronsson.

l-luggarläger i Gäddede bra för unga skidåkare
l8-årige Gunnar Johansson, Gärdnäs. och Robert Eriksson, I6
år, Lidsjöberg, är två av deltagarna i träningslägnet, vilket hålls
för andra året. lnitiativtagare till den unika fomien av tränings-
verksamhet är skogvaktare Rune Starck, och hans arbetsgi-
vare Holmens Bruk är så intresserade av idén, att de ställer
instruktör och förläggning till förfogande kostnadsfritt. Bas

för lägret är Folke Nilsson. Den l7 november fick pojkama
spänna på sig skidoma för första gången för säsongen, och
plöja fram i 30 cm nysnö.



Födelsedagar Strömsundsbor lånar 1.000 böcker varje månad
75 år fyller den 24 ds fru Sara Arvidsson. f. Persson. pen- Så är då bokens vecka över för den här gången. Men det nns
sionärshemmet. Strömsund. Hon är född i Draganäset. ställen där alla dagar går i bokens tecken. Strömsund har ett av

länets äldsta kommunala bibliotek. inte mindre än 56 år gam-
Skogsarboro stärker Fnkobyodons okonorni malt. 1 sin gröna ungdom utvecklades det ganska dåligt. men

Alla sätt är bra när det gäller att klara ett fotbollslags förluster Senare har del Visa* sig desw mer ÜVSkf§fÜ8l- På de 51513 110

av okononiisk an_ anser rnan inorn Faxobygdens |i:_ och nar åren har bokantalet mer än fördubblats. Okningen berori för-
san i gang rnoo iinirnornnggning S¿yro|sen_ ioronsgraboarna sta hand på att biblioteket tidigare mer eller mindre sattes på

oon iagors snnoonors saniias sedan nagra veckor riiibaka vario svältföda. År 1952 uppgick anslagen till 2.500 kr, men 1962

söndag for an aworka en skina na 12004300 srookan Nasra kommer de att vara 15.000 kr. På dessa tio år har utlåningen
söndag kommer iroiigon de sista iraoon an fana for rnotorsa_ tredubblats. och f.n. är medeltalet lån per månad cza 1.000.

gon_ oon riarigonoin nar iagoi fan in 13004500 kr_ oon naion i Enligt bibliotekarie Sixten Näsström är den största rusningen

kassan betecknas då som igsnfyikia. _ vi unnar an sena dar när de "Ye böelteftte itemmef På itöetett- De meet eftersökta
det är långa resor. och när sedan publikunderlaget inte är sär- löffamma är Wlhelm M°b°'g~ Bemhafd N°fdh~ One Hedbefå
skin stan. blir det omöjlig: an undvika akanannsk nsnnsi, Björn-Erik Höijer och Sara Lidman- Sixten Näsström ägnar Se-
ger foroningons ordioranoo Ni|s__|onan Ni|sson_ Trots nonning_ dan länge all sin fritid åt bibliotekariesysslan. Biblioteket är
oekyniron nar de inga nianor na an iagga nor forboiien i öppet endast på kvällama. Han förestod ABF:s bibliotek i 12

i:aXooygdon_ Do snoiare som iiiinor kiubbon ar spridda över år. och nu har han skött den kommunala utlåningen i 10 år. När
en stort onirado Manga oiano dem sorn ar med oon hugger han tog hand om denna syssla. var det huvudsakligen äldre

timmer åker ifrån Strömsund och Ulriksfors. Till och med från P°f5°"°f $°m |å"ad°~ men “U är del POSJÜVI "Og mest Ung'

Renån kommer de åkande. Bland dem som offrar sin fritid på d°m-
skogsarbete är fyra över 55 år. med Nils-OlofGärd, 59 år, som
nestor. Trots att han är äldst, är han den kanske mest entusiasti-
ske för skogsarbetet. Han är nämligen klubbens kassör. En
annan energisk huggare är initiativtagaren och lagledare Ture
Samuelsson. Den yngste skogsarbetaren är Tommy Johans-
son, 14 år.

Där de stora öringarna går 24/1 1 1961

- Här ska du få se på en n fisk, sa Adolf Persson, Öhn. och
myste belåtet medan han vecklade upp gråpapperet. - Inte är
de nån getamat de här int'. påpekade han. och hivade upp en

präktig laxöring på sex kilo. Åsynen fick en s.k. fritidsfiskare
att darra. och helt naturligt kan vem som helst undra var man

fångar sådana piaktexemplar. "l Vattudalen vid Tjämnäsudden.
alldeles utanför min båtlänning“. säger Adolfsom den naturli-
gaste sak i världen. Det finns ju all anledning påpeka. att un-
der de nu avslutade provfiskningama i Vattudalen kunde det sme" Nässrröm
inte uppbringas annat än sik. “Det är en konst att fiska också",
menar Adolf lite spjuveraktigt. På sina tio nät ck han ytterli-
gare en laxöring, som vägde fyra kilo. och så sik förstås.

Födelsedagar
94 år fyller den 26 ds Alanäs församlings äldsta invånare Ka-
rin Sjödin, f. Andersdotter, ålderdomshemmet. Havsnäs. År
1927 blev hon änka efter lantbr. J.P. Sjödin. Hon är född i

Lillånäset, Dorotea, men har varit alanäsbo i omkring 80 år. Till
hemmet yttade hon är 1948.

” Vigde
Herr John Herben Cöster, Märsta, och Karin Ingegerd Back,
dotter till Jöns och Ester Back. Täxan. Vigsel i Märsta kyrka av
pastor S. Akne.

Fredagen den 24 november âterupptar vi vår skrädderi-
rörelse i ny lokal. Vi utför måttbeställning, ändringar och
reparationer samt kemtvätt. Vi hälsar såväl gamla som nya

kunder välkomna.

Erikssons Måttkläder
Storgatan 17, Strömsund

God_/iskelycka. fr. v Ragnvald Pettersson, Näsviken (min emo; Lagefköp)
och AdolfPersson, Öhn
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Födelsedagar lats med sina damer, och avslutades med supé och dans på

94 år fyller den 28 ds änkefru Ingeborg Ersson, Gärdnäs. Hon Grand Hotell. Klubbens president, distriktveterinär Kun
är bördig från Häggenås. l 898 blev hon vid endast 30 års ålder Hjalmars, hälsade välkommen. Högtidstalet hölls av kontrakts-

änka eer bonden Lars Ersson. l början av 1900-talet flyttade prosten Folke Engström. som berörde tjänandets idé. Högtid-
hon och de tre bamen till en broder i Falkenströmsberget vid ligheten i församlingshemmet omramades med musik av l.mag.

Torsfjärden. Efter ca tio år yttade hon därefter till Gärdnäs. lvar Sandhill, musikdir. Kerstin Bjömer och bokhandlare Bror

där hon sedan huvudsakligen bott. Heurling. Under middagen på Grand Hotell talade bl.a. lant-

80 år fyller den 28 ds änkefni Gertrud Mårtensson, Egnahem. bmkskonsinein Arvid the' Östersund och berättade min-
Strömsund. Hon är född i Risselås. År l905 ingick hon äkten- nen från sm nd som Stromsundsbo'

skap med lantbr. Jöns Mårtensson. I unga år var hon aktiv
inom godtemplarrörelsen, och sedan ett 50-tal år är hon mycket V“9|°PP59°8f*"'° lsífukföf l SWÖNWUÜ
Verksam inom Luth_ missionsfößamlingen S[fÖmsund_ Sl(ldSCkllOl'lCn lll0l11 sÜ'ÖlTlSUnd hade 3l'lSlagll Söndagen

till instruktion under distriktsinstruktören och Vasalopps-

Strömsund m 0 segraren Gftånnali; Larssons šrfama letàitingi. :ylvärr fanrçs det

' ' in en snö 'r ti äm nin s 'vnin ar. an e ta ama anns

Väummme" "HBERITS DAMFRISERING s°möpp'w degesta åldersklasser ripresenšerade. Yngst vår l5-årige
måndag den 27 november på Bredgàrdsgatan 8. Tel. ll8l Bengt Zakrisson och äldst den game kämpe" Börje Löving

Vördsaml med sina 42 år.
BERITWALDEMARSSON

Qrömsundsbo gör sin tredje FN-inryckning
Sven Mattsson, Strömsund, har just avslutat sin andra period
i FN-tjänst, och hunnit hem för en påhälsning hos mamma

Ester och pappa Gösta i vattudalsmetropolen, när han åter gör
sig klar för att packa trunkama och resa tillbaka till en tredje 6-

månadersperiod i Elisabethville, med avresa den 2 december.

Han har tidigare tjänstgjort som militärpolis i Katanga i l2:e
FN-bataljonen och kommer att inträda i samma tjänst vid sin

återkomst. denna gång i l4:e bataljonen. Han betraktar det

som meriterande för sitt ordinarie yrke, som är polis i Stock-
holm. År 1958 skrev Sven på kontrakt för FN-tjänst, och ham-

nade då i 4:e Gazabataljonen. Det var en betydligt lugnare

tillvaro än i Kongo. och det gavs många möjligheter till sight-
seeing. Under senaste Kongoperioden blev det endast ett få-

tal resetillfällen. men under en permission besökte han Wktoria-

Vlde 27/l l l96l fallen, vilket han aldrig glömmer.
Hr Yngve Olsson och sjukvårdsbitr. Siv Jonsson, båda från
Strömsund, vigdes på lördagen i Ströms komministergård av skördehögd i Havsnäs

kommmlster Bengtænk Berglund' Under helgen hölls den traditionella högtiden i Havsnäs mis-
sionshus, och behållningen blev något över 1.000 kr. Lörda-

Ösks ÜYÜ gens försäljning inleddes med predikan av Martin Gunnervall
.lordbmksredskap eller ko tages i byte mot bra. beg. bil. som också skötte klubban. 550 kr blev resultatet av auktion,

SW" Ü" ”-Åfllgï ÜYIC". ÖPIS CXP- Sïfömsud servering och försäljning av godsaker, och dessutom hade

390 kr inutit på listor.

ärömsunds Bo Ollander får lovord
Den svenska skridskoeliten har varit samlad vid 333-meters- Nytt mr Strömsund!
banan i Kiruna. och även om det är tidigt på säsongen, så har Fredagen den I december Öppnar vi dömma ti" vår
man plockat fram stoppuren för att få en uppfattning om aärslokal i .rem huset Stor man I7 W hälsar amla

skrignïïas fonnßoeålslomdövenaskade mest vår unge strömlz som nya kunder hïåitligt välkoåna. Presentkort tilläörsta
sun ss nnaren o an er, som ser ut att g mot en star

fem kunderna.
säsong' W säljer". AGA, Graetz, LLoch Telefunken.

Radio- & rv-city
Årets lucia _.

Till Strömsunds Lucia år l96l har utsetts Birgitta Lögdberg. __:_(iS§:2ASïöTRÖh: _
Hon är I6 år och går i samrealskolans 4:e klass. och det är e msn"
skolkamratema som röstat fram henne.

Födelsedagar l/12 1961

Rotary i Ström 10 årsjubilerade 85 år fyller den 3 ds f. skogsarb. Karl Olof Morin, Havsnäs.

Under högtidliga fonner firade Strömsunds rotaryklubb sitt Sedan någon tid före pensioneringen har Morin vistats på

l0-årsjubileum på lördagskvällen. .lubiléet inleddes med en ålderdomshemmet i Havsnäs, där han i många år arbetade i

högtidsstund på församlingshemmet. där rotaryanema sam- hemmets jordbnik.
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Födelsedagar redovisat pengama. Bland de som köpt motorsågar är åtskil-

75 år fyller den 4 ds f. skogsarb. Per Erik Eriksson, ålderdoms- liga finska skogsarbetare. Dessa har i allmänhet köpt motor-

hemmet, Tullingsås. Han är född i Öhn och har sysslat med sågama på avbetalning. När de slutat arbetet i strömsund-

skogsarbete under sextio års tid. strakten. har de ofta lämnat tillbaka sågama till strömsunds-

S0 år fyller den 3 ds jordbruksarb. Jöns Oskar Olofsson, Jons- b°"' D°""° har då J era fa" Sån Sågama ämm en gållg'

gård, Strömsund.

50 år fyller den 3 ds skogsarb. Erik Anton Sandberg, Draga- Sov-lets främst” i"5t"'°""' Elsa Ei'“"ss°"
näs' Hmsand_ En historisk dag för IFK - och vilken upplevelse för Elsa! ln-

bjudan nådde Strömsund i lördags. och hon har nu påbörjat

Dödsfall träningåsrreäaltig RysstlfanLl.E:/istelïsåan ktåmmeíatt vara loarår-

. _. nenm a. aerc sam sr enn om nee
Lantbr. Jöns Olof Sundkvist. Havsnäs, har avlidit 48 år gam- tränigngsdräkten må fFK_färgema_ Sam? naturfigwigïmndar

mal' och klubbnålar från IFK till värdlandet.

dmögsnqlågföïñ . RS I. Extrating till långt in på natten 6/ l2 l96l
° gen m es em' ' ms Vmngama ryng 'ngar I Strömsund stod tre ynglingar åtalade för en mängd inbrott

frånS"öm'Alanâs' Hammerdal' Fr°sWiken'Gåxs-lö' Laxsjö och som inträffade i somras Den yngste var 18 år och han hade

Häggenås' Alla som bor i det området inskñvs i Strömsund' det digraste syndaregistret, med 40 åtalspunkter att svara för.

allt från paråkning på cykel till grov stöld och grovt egenmäk-

Överlåtelse av firma tigt förfarande, olovlig köming m.m. De båda kumpanema, 19

Åke Bolin överlåter sitt bageri till medarbetaren Alex Bergvall. och 21 år, hade blygsammare register. ett tiotal åtalspunkter,

medhjälp till grov stöld, häleri, grovt egenmäktigt förfarande.

Förkmsunde m.¿msun¿”egeri mn” “uden etc. Förhandlingama tog hela dagen och halva natten i an-

rFr< smsmsund kan bra 1961 ars DM-masrarei hockey. Pa ring- SP'åk- °°h d°'“ '“°dd°'“S S°“*"°-
vallas knaggliga is spelades i går kväll första matchen mot
Waplan. Hemmalaget vann med 9-3. Waplan hade det svårt Ljusi Lindbergsbacken l0 dec -61

mot de snabbåkande Flata-ungdomama, och 1-0 kom redan - Det är den bästa julklapp vi kunde fä. säger ordföranden i

efter fyra minuters spel genom RolfCarlsson. Endast två min. Lindbergsbackens gatubelysningsförening, Georg Molander.

senare gjorde Peter Wikström 2-0 på en rasande grann ge- Strömsund. Dänned uttrycker han samtliga berörda fastighets-

nombrytning. l andra periodens första minut avgjorde Rolf ägares åsikt om monteringen av gatuljuset. Belysning i

Carlsson matchen genom att inom loppet av 40 sekunder göra Lindbergsbacken är en gammal dröm. Redan för 40 år sedan

två mål. Jan-Erik Eriksson gjorde två snabba mål halvvägs in i väcktes frågan av ingenjör Elias V. Johansson. Det är samman-

samma period. Tredje periodens målskyttar för Strömsund var lagt tio ljuspunkter, vilka har monterats av elmontör Tore Nils-

Peter Wikström, Nils-OlofSandström och RolfCarlsson. Den son. Kostnaden beräknas till 8000 kr, vilken finansieras genom

sistnämnde således 4-målsskytt! regleringspengar på 4100 kr, 2000 kr från kommunen samt de

20 fastighetsägamas andelar på 100 kr vardera.

Auvemsmde 1

Omkring 500 personer besökte adventshögmässan i Ströms

kyrka på söndagen. Gudstjänsten fönättades av komminister
Bengt Erik Berglund. och kyrkokören medverkade under led-

ning av Kerstin Bjömer. På kvällen hölls en musikgudstjänst i

Ströms kyrka under medverkan av musiksällskapet och

kyrkokören. Solister var Gustav Bergvall och Gunnar Hög-

lund på trumpet samt G Olsson och lvar Sandhill på violin och

Kerstin Bjömer orgel. Altartjänst fönättades av kontraktsprost
Folke Engström.

IFK Strömsund blev 1961 års DM-mlstare i ishockey
Waplan vann returmatchen hemma, men bara med 3-2.
Strömsunds mål gjordes av Bjöm Lundin och RolfCarlsson.

Strömsundsbo misstänks ha lörskingrat 20.000

Det är en rörelseidkare i samhället som mottagit motorsågar

för försäljning från en rma i Östersund. Någon redovisning
har inte skett, och det förskingrade beloppet uppskattas till Vand,-ingsränare Georg M0/under

omkring 20.000 kronor. Misstankama mot strömsundsbon kom

fram, sedan finnan i Östersund började få brev från kunder. Ur löreningsregistret
som man krävt på betalning. Kundema förklarade, att man Bo Sjödin ämnar driva bensin- och servicestationsrörelse un-

redan betalt till strömsundsbon. Denne hade emellertid inte der firma BP Bensinstation på Ramselevägen. Strömsund.
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Födelsedagar Ströms spisare brände julgröten
90 är fyller den 7 ds f. lantbr. Johan OlofAhlqvist.Alanäset. "Nu är det jul igen". Åtminstone hos ABF:s spisarklubb i

Han är född i Havsnäs, men kom helt ung till Alanäset som Strömsund. som påmåndagskvällen slagit samman nalen och

dräng på dåvarande bonden OlofJohanssons gård. l895 gifte julfirandet till en hejdundrande julfest med gröt och spex, tom-

han sig och förvärvade ett hemman, som han nyodlade och teluvor och rocksång. Ett större antal ungdomar hade hjälpts

byggde upp från grunden. Vid sidan om arbetet på gården har åt att koka gröten. och det hade resulterat i att den blivit en

han sysslat med skogsarbete och bl.a. arbetat åt Svenska Cel- smula vidbränd. Hos spisarklubben var Gertrud Strömer en

lulosa AB i över femtio vintrar. Dessutom har han sommartid lucia utöver det vanliga. och hon assisterades av "stjäm-
arbetat åt bolaget vid ottningar, samt ägnat sig åt husbyggen. gossen" Eva-BrittAndersson. De två kom senare tillbaka till-

sammans med Åsa lngerhed, men då som rocksångerskor.

F Ikmä d i ka Mats Larsson och Rubert Mattsson svarade för levande mu-

Jksom gg É; dr; nordämtama söderut i am större Ska_ sik mellan plattoma. Ledannnan Bntta Stjemström kunde även

yn g 'I b' da å ett besök ' d n ' amla oda tiden' enom u föran-
ror. l stor utsträckning är det unga människor, både ogifta och dju EE . I; ï( bg k I g pp

familjer, som yttar. Inte på grund av snö och kyla utan alltför el av “men ' us a y S 0 a '

ensidiga och sporadiska arbetstillfällen. Kontraktsprosten
Folke Engström kom fram till 'skrämmande siffror' vid överslag

som gjordes i november. 488 utflyttade och 277 inflyttade i

Ströms församling. Tendensen är kusligjämfört med förra året,

tycker han. Då var det ett litet plus. Enligt kyrkoherde Bertil
Wiklund har Alanäs också en markant folkminskning. Ut- och

inyttningssiffror 103 resp. 69. Ganska intressant är uppgiften
att ut från Alanäs till Ström är 18, medan in från Ström till Ala-
näs är 24. Kyrkoherde Wiklund tror inte man kan skjuta hela

skulden för utyttningen på ensidig sysselsättning. Han ser

även skolfrågan som en bidragande orsak, när det gäller famil-
jema med bam i förskoleåldem. Bamen måste stiga upp tidigt
och åka skolbil, och de är inte hemma förrän vid sextiden på

kvällen.

Smrk sta" av Hogd räckte mm Tullingsås Engagerad ledarinna för ABF Britta Stjernström
Det blev ingen poäng för Tullingsås i div. lll-debuten. Den

inte alltför talrika publiken ck se hemmalaget förlora mot H0g¿a| bjöd grömsumpåmoßünd

Yn°fh°3da| med 3_"6- Hasse G"P glmde två av Tuumgsås mål~ IFK besegrade Ytterhogdal. men det satt hån åt innan laget

det "ed-le var en 5-lälvmål kunde fastställa slutsiffroma 4-2. l första perioden gjorde An-
ders Eriksson två mål inom loppet av 30 sekunder. Hans Erik

Wgphm ||ö|||e|¿g1ugg med Tu||i||ggåg, |7_| Strömberg och RolfCarlsson gjorde ett mål vardera.

Synd att serien är så ojämn, men en eloge till Tullingsås för
juste och trevligt spel trots underlägsenheten. Det var inga Ströms husmodersförening

Uwlsningaf l mawhen- GUSWV NÜS50" ål°fd° Tullingsås mål- hade ett helt julbetonat möte i Strömsgården. Även de hade

samlats på måndagskvällen. Man hade ett ston luciatåg, där

Kyrkg u“g¿om rwe mh juh'-mn 12/12 |96| lucian Elisabeth Larsson uppvaktades av 13 tämor och 3 stjäm-

Ströms kyrkliga ungdomsråd hade på måndagen anordnat en gossar. Mötet besöktes även av jultomten. som delade_ut pa-

lina juhon i mamlingshemmet Deras ungdomsafmar har ket till de 60 besökama. Ordföranden fm Bnta Svanheim av-

besökts av i medeltal 50 personer, så man tänker fortsätta med Slmade med an Ö“5ka g°d -lm-

den verksamheten. Komminister Berglund inledde kvällen med

ett kort anförande, och senare på kvällen berättade han om sin Eld i ladugård
tid som aktiv idrottsman. En oanvänd ladugård i .lärvsand antändes häromdagen. En

vattentäkt går genom byggnaden, och där hade vattnet frusit.

Tomteservice m|.hin¿|.m, |-amießders utespring Man_ skulle tina upp ledningen med hjälp av en öppen eld.

Lions tomtefar väntar bråda dagar, för det nns sällsynt gott Vamd byggnaden a"fä"d°5~ Bfandkåre" var Snabbt på plats-

om snälla bam i Strömsund. Som någonting hittills nytt och så |ad“gå'd°" bran" 'me "ed heh-

oprövat ämnar Lions Club erbjuda ”tomteservice“ till familjer,
som är bosatta i tätorten. Det innebär, att den förargliga mal- Ingen gröt hos SSU

ören, att familjefadem oftast har gått ut i något ärende strax när lilljulañon firades i Strömsund tillsammans med gäster och

innan tomten kommer, helt kan elimineras. Avsikten är att nå- inbjudna, som kom ända från Gäddede. Gåxsjö och Hammer-

got dussin tomtar och eventuella nissar skall åka häst och dal. Man gästades av Strömsundslucia Birgitta Lögdberg med

släde. Denna service kostar tio kronor, men vill man ge mer- ja tämor och hade dessutom egen lucia, Gunnar Höglund. som

tack. Alla pengar går oavkortat till hjälpverksamheten. Arbetet uppvaktades av ett par stjämgossar. Höglund läste även "Ju-
sker helt frivilligt. len, dess orsaker och verkningar” av Falstañ' Fakir.
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Luciaf'irandetiStrömsund Dödsfall I8/l2 1961

inleddes på morgonen med att lucian Birgitta Lögdberg med Hr Per Zakrisson. Tullingsås. har avlidit i en ålder av 6l år efter
tämor framträdde i Sagabiografen. där samrealskolans och många års sjukdom. Han var född i Strömsund.
gymnasiets elever var samlade till morgonbön. Däreñer visa-
des den .danska skolfilmen “Ditte mennskebam". Dagen gavs Jänearbete av ismakama på Strömvamn

en Vârdlg prägel' med maa Och hemles å“a_ tämm åkandcs ' Så har det invigningstävlats på Strömsunds nya 400-meters
häsmnspända Slädar genom Samhället' omgwna av fack°lbä° isoval. Trots att hemmaklubbens Elsa Einarsson inte kunde
rare °°h småmmlaf' Sedan blev det tal °°h Sång på ulaslblls' medverka. eftersom hon tränari Sovjet. blev det en klar succé.
estmdenii vid torget- med kyrka" 5°m effektfun bakgrund- Pre' Dock inte ekonomiskt. eftersom allt för många av de trogna
sldemen l Ll°"s~ Um Lange- överlämnade en Vacken Smycke åskådama stannade hemma. Det var en besvärande vind och
till lucian. p|uSg,.ader_

500 m damer: 4) Maud Valdemarsson 55.8; 7) Guj Brorsdotter
59.6; 9) lngrid Valdemarsson 64.6; IO) Maud Olsson 65.1.
1000 damer: 3) Maud Valdemarsson 2.02.0; 7) Guj Brorsdot-
ter2. 14.3.

Bo Ollander blev med tiden 46.2 trea på 500 m. och trots fall
vann han 1500 m på tiden 2.45.0.

Järpen krossade Tullingsås
med siffroma 3-16. Tullingsås målgörare: Kent Thulin. Reidar
Svensson 2.

Strömsund klarade Nälden med ett nödrop
Lördagsmatchen i Nälden blev en rafflande uppgörelse. och
Strömsund ck kämpa hån för poängen. Slutsiffroma blev 5-6.
Målskyttar: Anders Eriksson 2. Bjöm Lundin. RolfCarlsson.
N-O Sandström och Bertil Eliasson ett vardera.

Landsskal Uno Lange
Alanäs kyrkofullmäktige

Juggg match i']1|||ings§s som S"-ömsund vann |ätt sammanträdde på söndagen. varvid kyrkoherde Bertil Wik-
]n[e gn gnda utvisning gå|-dagens S]u[5ifff0fna lUI'ld OCl'l l1äl11l1dCf'l'l2ll'l Manffed .lOl'l3l'lSSOI'l. SlljCåSCl'l. Ol'l1V8l-

blev 1_6_ Strömsunds ;nå|gö|-are; R0|f(ja|-|Ss0n_ Janne Eriks- des till ordförande resp. vice ordf. Till revisorer nyvaldes Bir-
son och Bengt Olof Andersson gjorde två mål vardera. gel' Källbefg- H3VS“ä5- Och PCWUS F°"55é"- |-l"Vlke"-
Tullingsås mål gjordes av Hasse Grip.

Ströms kyrkofullmäktige
Från nyår hüjs barnbidraget med 100 kr ti" 550 kr per än Årets sista sammanträde hölls på söndagen. Utan protester
Smdiebmmget höjs från 34 ti" 50 kri månaden klubbades ett tilläggsanslag på 31.000 kr igenom. till vissa

posteri staten för innevarande år. där tidigare anslagna medel
inte räckt till. Sara Texhammar. Stamsele. hälsades välkommen

Födflfdßgf som ny ledamot efter avyttade Karl Gerhard Edstedt.
75 år fyller den l9 ds lantbr. och f. handl. Per Olofström. 0

Bredkälen. Han är bördig från Tullingsås. son till den på sin tid
välkände bonden. kommunal- och landstingsmannnen Olof
Olofsson. l unga år hjälpte han till med arbetet på gården men
reste som yngling till Amerika år I 905. Där stannade han i fem
år som jordbruks- och skogsarbetare och deltog i jämvägs-
byggande i Minnesota och Montana. Eñer återkomsten till
hemlandet flyttade han. i samband med giftermål l9l7. till
Bredkälen. Där sköter han fortfarande jordbruket på en av de
största gårdama inom Ströms kommun. Vid sidan härav star-
tade han diversehandel. som han drev i femton års tid. Tidi-
gare har han även tillhört hemvämet.

75 år fyller den l9 ds lantbr. Anders Olsson, Egnahem. Ström-
sund.

Examen vid Frösö sjukhus
Britt Ottosson. Strömsund. är en av l7 som erhållit avgångs-
betyg efter genomgången grundutbildning. Kursen har på-
gått sedan i april l960. alltså 20.5 månad. Skogsljänsteman Karl-Gerhard Edsredz
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Lucia gladde sjuka och gamla Dödsfall
Under helgen avslutade Strömsunds Lucia Birgitta Lögdberg Lantbr. Lars Bäckström. Gärde. Strömsund. har avlidit 76 år

och hennes tämor sitt omfattande program med besök på sjuk- gammal. Han var född i Svansele men skaffade sig ett mindre

stugan och pensionärshemmet i Strömsund samt ålderdoms- jordbruk i Hillsand. vilket han drev i många år. Sedan arren-

hemmen i Havsnäs och Tullingsås. där Lions club bjöd på derade han en tid en gård i Strand. innan han för ett 25-tal år

kaffe med dopp till sammanlagt omkring 300 personer. Besö- sedan förvärvade ett jordbruk i Gärde.

ken blev ett välkommet och uppskattat avbrott i sjuklingamas
och åldringamas vardagliga enahanda. Lucians uppgift att Bräcke hö" en period mo; Strömsund

5Pl'ld3 ÜU5 Och glädje enllgl Ufßamla U'3dlÜ0"°f blfl' en fellïeï IFK Strömsund vann ishockeymatchen mot gästande Bräcke

l Strömsund gemm I-l°"5 affangemang- utan några större svårigheter, även om Bräcke ledde med 2-0
ett tag i första perioden. Slutställning 5-2. Målgörare: Rolf
Carlsson 2. Peter Wikström. Anders Eriksson och Bjöm Lun-
din.

Födelsedagar
80 år fyller den 24 ds f.träarb. Erik Mårtensson. Risselås. Han

har sedan unga år ägnat sig åt byggnadsarbete och skogsar-

bete. l många år har han varit verksam inom filadela-
församlingen i Strömsund.

50 år fyller den 25 ds skogsarb. Arvid Jonsson. Kvamån,

Ulriksfors. Han är bördig från Östergötland och arbetade tidi-
gare inom jordbruket. Till Ström kom han för ca l5 år sedan

och var en tid anställd hos Ulriksfors textilfabrik.

Lars Theodors första ”klapp”
- Det var den första julklapp jag har fått någon gång. sa Lars

Th. Jonson. Alavattnet. när han på tisdagskvällen kvitterade
ut en 5-kilos julskinka. som han vunnit i Lions skinklotteri. lze

S"Ö'"S“"d51"<'la" 1961 Bffgfff Lögdbefg vice presidenten Åke Eveland överlämnade vinsten.

Tingvallaplanen godkänd
Länsstyrelsen har fastställt den föreslagna ändringen av stads-

planen för Tingvallaområdet. Byggnadsstan beräknas bli i slu-

tet av januari. Byggherre är kommunens bostadsstiftelse. och

det första projektet gäller 62 lägenheter för en beräknad kost-
nad av 2.7 miljoner.

15.000 julkort sänds från Strömsund
Det betyder en massa extraarbete. och för att klara det har man

utökat arbetsstyrkan med två. som på eftermiddagama sone-
rar julkon för allt de är värda. Någon finsortering är det inte

frågan om. utan kort som inte skall till grannbyama buntas i

bokstavskombinationer och skickas till Sundsvall. där sedan

den noggranna sorteringen tar vid.

Nya hemvârdari"“°" Postkontrollör Åke Eveland
Berit Sundin, Havsnäs, är en av de åtta som fått sina hem-

vårdarinnetecken vid en högtidlighet på husmodersskolan i Skrinnarkurs med 25 unga i Strömsund

Dmotea' Jämtland-Härjedalens skridskoförbund har i dagama två an-

ordnat en kurs i långrörsåkning på Strömvallen. Den inleddes

Tullingsås spelade 5-5 på Fyrvalla mot IFK Östersund på torsdagen med Hasse Vilhelmsson som instruktör. assiste-

Det oavgjorda matehresultatet var fullt rättvist, men Tullingsås rad av distriktstränaren Nisse Strömqvist. Kurslängd ca 10

ledde faktiskt med 5-3 när bara fem minuter återstod. För timmar. 25 ungdomarfrån l2åroch uppåt deltar. Från Vattudalen

Tullingsås fullträffar svarade Reidar Svensson 3. Börje Nord- b|.a. Torbjöm och Örjan Mikaelsson.
ström och och Örjan Blom ett vardera.

Ishockey div. IV norra
Födelsedagar 21/ I2 1961 Hammerdal-Strömsund B 5-7
80 år fyller den 26 ds änkefru Elisabet Näsmark. Römäset. Strömsunds målgörare: Ove Hedlund 2. Staffan Löf 2, Jan

Havsnäs. Ollander och B.O. Amcoffett vardera. (samt ett självmål).
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Födelsedagar .lulottor och gudstjänsteri Ström
75 år fyller den 27 ds f. agenten Harald Kring. Strömsund. Han Traditionsenligt har det varit fullsatt i kyrkor och kapell. över-

är född i Färila. I unga år arbetade han inom tryckerifacket bl.a. allt med stämningsfulla arrangemang med ljus och marschal-

i Sala och Stockholm. |9l5 kom han till Strömsund. där han ler. l Ströms kyrka medverkade kyrkokören under ledning av

arbetat som typograf hos dåvarande Schermans tryckeri fram Kerstin Bjömer. Kontraktsprost Folke Engström predikade. och

till l93l. På senare år har han fram till pensionsåldem helt kollekten uppgick till 475 kr. l Hillsands kapell predikade kom-

ägnat sig åt agentur- och affärsverksamhet. minister B-E Berglund inför en fulltalig menighet. och som

organist medverkade Ulla Granquist. l Öjam höll kontrakts-
prost Folke Engström två gudstjänster på annandagen. varav

en musikgudstjänst under medverkan av Karin Hansson och

Anna Eriksdotter. sång. och Daniel Wikström. violinspel. Fräls-

ningsannén inledde sitt julprogram på lördagen med att utdela

gåvor. .lulottor hölls i Strömsund och Renålandet med kapten

Allan Sellén som ledare. Filadelfiasjulotta inleddes av stud.

Eilen Sidestam. medan predikan hölls av pastor Curt Carlsson.

På annandagen hölls två möten. där evangelisten Britta Olsen.

Äspnäs. medverkade. EFS gästades av Martin Gunnervall. som

predikade vid en gudstjänst på annandagen. Harriet Gunner-
vall medverkade med solosång. lAlanäs hölls julotta med pre-

dikan av kyrkoherde B. Wiklund. lnga Sundeman och Anders

Harald Kring med hustrun Hedvig

Dödsfall 27/l 2 l96l
Konditoriägare Börje Arvidsson. Strömsund. avled på lörda-
gen i en ålder av 48 år. Han var född i Ramsjö. Hälsingland. och

flyttade med sina föräldrar till Strömsund år 1919. Efter slutad

skolgång var han en tid anställd vid Holms elektricitetsverk
och kom sedan som kontorist till lsakson & Co i Östersund.

Tillbaka till Strömsund kom han med sin familj I943. då han

tillsammans med sin maka övertog föräldramas konditori. Sam-

tidigt tillträdde han också platsen som föreståndare för Esso

bensinstation och som chef för busscentralen i Strömsund.
vilken tjänst han innehade en följd av år. Börje Arvidsson
nedlade ett intresserat arbete inom idrottsrörelsen och var bl.a.

mångårig sekreterare i IFK Strömsund. Han har också tillhört
Jämtland-Härjedalens idrottslörbund och fotbollsförbund. Han

visade även stort intresse för ortens turistverksamhet. och

har också under en tid tillhört kommunala nämnder och styrel- SP?/'"“""e" Dame/ M/“'”Ö'" med Sl".°/
ser inom municipiet.
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Tåqvist medverkade med solosånger.
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Elsa Einarsson på sjätte plats i Tambov-tävling
Elsas sammanlagda poäng blev 2l4.932 vid de intemationella
damskrinnartävlingama i Tambov. meddelar den ryska nyhets-

byrån Tass. De suveräna ryskoma lade beslag på samtliga
platser före henne. och segrarinnan Inga Voronina hade 205.750

poäng. Elsa säger sig vara mycket nöjd med sina resultat. och

tycker det är alla tiders att tävla med ryskoma.

Dödsfall
Skogsarb. och lantbr. Anders Olofsson. Högbynäs. avled den

26 ds efter en tids sjukdom i en ålder av 82 år. Efter sina upp-

växtår i Dorotea kom han i början av l900-talet till Alanäs. l

samband med sitt äktenskap bosatte han sig i Högbynäs.

Änkefru Brita Sundqvist. ålderdomshemmet Havsnäs. har av-

lidit i en ålder av 69 år. Hon var född iAlanäs och flyttade till- Högbynäs i samband med sitt giftermål med Mikael Sund-

Kondimriägare Börje .4rvídsson med sin hustru Svne qvist.
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Vigde 28/l2 l96l
Anläggn.arb. Sixten Valdemar Ellingsson och Jenny Elina
Romanainen. båda från Lövön. vigdes på lördagen i Ströms
prästgård av kontraktsprost Folke Engström.

Lars Theodor går med på att flytta från kojan
När man hälsar på hos Lars Th. Jonsson kan man inte sitta
länge med rocken på. Frysa behöver man inte i den koja han

bebor sedan hösten l953. lnte så länge det finns ved i skogen

i alla fall. och det har Lars Th. äspnäsböndemas tillåtelse att

förse sig med. så länge han vill bo kvar i den gamla timmer-
kojan mellan Strand och Alavattnet. Han har klätt den gamla
dörren med säcktrasor för att hindra drag. eftersom den inte
sluter så väl till i dörrhålet. Till vindfånget nns det också en

dörr. Men frånsett stugvärmen. så är inte standarden på bo-
staden sådan. att den lockar några bostadssökande. Lars Th.
är en natunnänniska i ordets egentliga betydelse och hade fått
nog av människoma och sökte ensamheten. Redan då. samt

vid era senare tillfällen har kommunens representanter erbju-
dit honom annan bostad. men den gamle skidlöparen har före-
dragit den koja han själv valt. och som skulle bli hans bostad

under era år. Ska man mäta kojans värde. enligt allmänt ved-

ertagna begrepp vad gäller bostadsstandard. så kan den inte
godkännas. Den öppna eldhärden mitt på golvet ger visserli-
gen en god värme men också en starkt sotbemängd rök. som
svärtar ner allting. Möblemanget är spartanskt och består i

ston sett av en väggfast brits. Lars Th. Jonsson förklarar gång
på gång. att det absolut inte går någon nöd på honom. Maten
är inga problem. säger han. Att laga mat är roligt. och han kan

ägna era timmar åt detta på kvällama. Under sin aktiva tid fick
han tillfälle att lära sig lite finesser från både det franska och

italienska köket. vilket han praktiserar på den öppna härden

när kvällama blir långa. På nättema skriver han på en roman.

Lars Theodor: Lill-Alavarmel vid sin koja

Sudentexamen
har vid ensk. gymnasiet avlagts av bl.a. fru Elisabeth Bosch-
Holm. Strömsund.

Födelsedagar
80 år fyller den l jan. snickarmästare Georg Löfström. Näs-
viken. År 1929 flyttade han till Näsviken efter att tidigare ha

bott i Klövsand. Han har alltsedan ungdomen arbetat med
snickeri. såväl inom byggnads- som inredningsbranschen.
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Födelsedagar
80 år fyller den I jan. fru Kristina Svensson. Bredkälen. änka
efter trävaruhandlaren och lantbr. OlofSvensson. Hon är född
i Hedningsflokälen men kom för ett 50-tal år sedan till Bredkälen.

Tidigare hade hon arbetat som kokerska inom hotellbranschen.
och även sedan hon kom till Bredkälen har hon lagat många

festmiddagar.

50 år fyller den I jan. snickamiästare Birger Backlund, Holm-
sund. Havsnäs. Han är uppväxt bland en talrik syskonskara i

ett lantbrukarhem i Havsnäs. Han arbetade många år i skogen.

innan han uppförde snickeriverkstad och såg samt bostads-

hus. Trots att han numera är fullt upptagen med snickeriarbeten.

kör han gäma timmer någon tid om vintrama.

Birger Backlund med sina hästar

Begravningar
l Ströms kyrka jordfästes den 29 ds lantbr. Sven Nordlund.
Tullingsås. Ofciant var komminister Bengt-Erik Berglund.

Födelsedagar
50 år fyller den 2 jan. lantbr. och skogsarb. Ture Svensson,

Högbynäs.

Con Nya År
lillönskas kunder och vänner

I

STRÖMSUND

- lrllta och Torsten Roos -



Ift' över Gärdnäs

Folkmängdsuppgifter 1962

Folkmängd: I Ström vid l96l års början: 6.685 personer. därav Folkmängd: I Alanäs vid |96l års början: I .496 personer. därav
3.507 män och 3. I 78 kvinnor. Födda: 74. därav 4I gossar och 826 män och 670 kvinnor. Födda: I9. därav I I gossar och 8

33 ickor. Inflyttadez 295. därav l4| män och 154 kvinnor. flickor. lnyttade: 7|.därav 37 män och 34 kvinnor. Utflyttade:
Utflyttade: 526. därav 259 män och 267 kvinnor. Döda: 6 I . därav IO4. därav 54 män och 50 kvinnor. Döda: I3. därav 7 män och 6

38 män och 23 kvinnor. Ingångna äktenskap: 46. Folkmängden kvinnor. lngångna äktenskap: 4. Folkmängd vid årets slut
vid årets slut 6.467. därav 3.392 män och 3.075 kvinnor. Minsk- I .469. därav 8 l 3 män och 656 kvinnor. Minskning 27 personer.

ning 2 I 8 personer. Församlingens äldsta invånare: Änkefru Katarina Margareta
Församlingens äldsta invånare: änkefru Johanna Sofia Fors. f. Sjödin. f. Andersdotter. ålderdomshemmet i Havsnäs. född 26

Lind. ålderdomshemmet. född den I9 september I 867. november I 867

Vigda 2/I l962 skola i Älmhult. I937 ingick
Lagerarbetaren Anders Eriksson. Ström. och Marianne Hägg- hon äktenskap. och hon fick
lund. Östersund. vigdes i Frösö kyrka på nyårsafton av kyrko- tillfälle att följa maken. som
herde Torsten Åström. var sjöman. på många både

_, . _ _ . lån a o h " d '"-
I Stroms kyrka vigdes på nyårsafton lagerbitr. Nils .Ianeheim så E fïer |::ï:1::.råenälïe
och Karin Doris Sylvia Lindqvist. båda från Strömsund. Vig- S53 H nade .ubilaren den
seln förrättades av prosten Folke Engström. “hm tiñbaka fi" Strömsund

I Ströms kyrka vigdes på lördagen Lars-Olov Eriksson och FYU Lund är SïYf°|Seledam°l
Reiaun Landberg. båda från Högalid. stockholm. men bmden i Ströms högerfófenins och f

bördig från Strömsund. Vigselfönättare var komminister Bengt- h8l1l\'6f|<SR5f@|1i"2e"5 dam'
Erik Berglund. klubb-

.lärpens burväktare stoppade Strömsunds segerfunderingar Födelsedagar
Det spelades oavgjort 3-3. i enjust och välspelad match mel- 75 år fyller den 6 ds fru Maria Stenström. f. Olofsson. Hill-
lan Järpen och Strömsund. Strömsunds målgörare: Bengt-Olov sand.

Amcoff' 'Ian Enksson och Rolfcasson' 50 år fyller den 7 ds fru Ruth Magnusson. f. Sehlstedt.
Ulriksfors. Hon är född i Högland. Dorotea. och kom till Ström

Födelsedagar 1928. då hon ck plats som kokerska på Grand hotell. I948
50 år fyller den 5 ds fru Anna-Stina Lund. f. Arvidsson. Ström- förvärvade hon tillsammans med sin make Café Temperance
sund. Hon är född i Ramsjö i Hälsingland och flyttade till som de sedan drivit. Sista året som textilfabriken gick. skötte
Strömsund med sina föräldrar när hon var sju år. Eñer realexa- fru Magnusson den barservering som fanns där för de an-

men i Strömsund genomgick hon Vita korsets bamsköterske- ställda.
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Lars Th förkastar nutidens träning 3/ l 1962 digheter skalïade fru Sundqvist bekymmer. Då hon var 62 år

Ordf. i Jämtland-Härjedalens skidförbund. Erik Lundgren. blev en dotter sjuk och avled. Redan tidigare hade maken gått

Hammerdal. besökte häromdagen den gamla skidstjäman Lars bon. så sex bambam. den yngste sex år. stod nu utan föräld-

Theodor Jonsson i hans koja. Länets skidbas ville veta hans rar. Det föll sig naturligt för fni Sundqvist att ta vården även

syn på dagens skidåkning. och i synnerhet träningen. Den om dessa bam. så hon flyttade från sin egen stuga till sin

gamle skidrännaren var hård i sitt omdöme. Han ansåg att dotters hem för några år. Det blev ytterligare några strävsamma

skidsporten stannat upp i flera avseenden. och dagens sätt år. och den enda hjälp hon hade var 25 kri månaden för samt-

att träna förkastade han totalt. lnstruktörema trodde han inte liga bam. Så långt sträckte sig en kommun på den tiden. Hon

mycket på, och inte heller de skidor som nu förekommeri mark- begärde även fri ved men ck beskedet om att söka sig den på

naden kan mäta sig med de skidor han själv åkte på. Orsaken sjöstranden. Vardagen för henne var allt annat än lek. Bamen

anser han beror på att det idag inte finns någon skidfabrikör fick naturligtvis hjälpa till på gården vart efter de växte upp.

som själv varit skidåkare. Enligt Lars Theodors uppfattning men det lilla jordbruket räckte inte på långt närtill. Fru Sund-

måste en idrottsman lita helt på sig själv om han skall bli stjäma. qvist fick också göra dagsverken hos sina grannar. och på så

och man måste leva ett hälsobringande liv. En instniktör kan sätt bidra till livets uppehälle. Hon var känd i bygden som en

inte göra något. om inte den enskilde idrottsutövaren har för- god bagerska och hade inte svårt att få arbete. men det blev

utsättningar för sin sport. Under sina glansdagar stod Lars Th inte många ören per dag. Som exempel kan nämnas. att då hon

i ständig kontakt med landets fömämsta expertis om männi- gick den I6 km långa vägen fram och tillbaka till Lövberga och

skokroppens uppbyggnad. När Erik Lundgren frågade om bakade en dag. hade hon 75 öre för ett sådant dagsverke. Men

idrotten givit honom något. blev svaret: "lnte mycket. Jo. jag det räckte inte att hon fostrade sina och sin dotters bam. Hon

fick träffa och skaka hand med många storheter. Till och med vistades också fyra år på Storholmen. där hon fick träda till
toppmän i Nationemas Förbund. som världsorganisationen som mor då den rätta modem helt hastigt avled från sina fem

hette på den tiden. .lag fick också smaka på franska och italien- bam. Fortfarande har hon sitt torp i behåll. och vistas där

ska kök.“ också för det mesta. Sedan en tid tillbaka har hon gästat sin

dotterson Bengt Knutsson och hans maka och två bam. Hon

kan i dag glädja sig åt möjligheten att kunna hälsa på fyra
bam. l4 bambam och l4 bambamsbam. - Visst har det varit
arbetsamt. fattigdom och slit. men det har varit en obeskrivlig
lycka att se ungama växa upp. Att älska bam. det är den enda

och rätta vägen. säger hon. och ögonen strålar av vänne då

hon ser på sin dottersons båda bam.

Lars Theodor med Erik Lundgren

84-årig havsnäsfru hyllad - har vårdat tre barnkullar
Man bör inte endast älska sina egna. alla bam måste ha en

vuxen människas kärlek. 84-åriga fru Anna Sundqvist. Havs-

näs. anser sig inte ha gjort något märkligt. Men visst har det

varit arbetsamt många gånger med så många bam som tre

kullar. men den glädje hon känt och fått genom dem har upp-

vägt alla bekymmer. särskilt på åldems höst känner hon det så.

På nyårsañonen ck hon uppleva ytterligare glädje för sin
.. _ _. . Anna Sundqvist med barnbarnsbarnen

goda gaming. Då uppvaktades hon av lanets hushållnings- M d K h H Kn
Ûll "Il VÛVI OC GYIS ll OH

sällskap genom riksdagsman Sigfnd Jonsson. och av ledamo-
ten i Ströms bamavårdsnämnd. nämndeman Gunhild Carls-
son. De båda hade många vackra ord att säga om den gamla Nämen van" rrunlngsås
för hennes insats som mor och fostermor. Som synligt bevis Nyårsafmnens uppgörelse blev målnk' Resultatet 3-8 (2'2'
för sitt hjärtegoda arbete fick hon en guldbrosch av bama- 0“4~ l“2) får 21nSeS vararättvist. Hasse Grip gjorde 2 mål på

vårdsnämnden och ett halvt dussin jämtskedar i silver av hus- lållgskon Sam' n passnmg "ll BÖÜF Nordströms mål' Rum
hållningssällskapet. Fru Sundqvist var endast en 38-årig tor- Nyberg från Strömsund dömde bra'

parhustru då maken OlofAxel avled. Sex bam hade makama.
varav den yngste endast sju år. Det blev några arbetsamma år (jr barnamun
för den ensamma makan att på den tiden dra försorg om bar- Lille Olle betraktade indignerad sina dagars upphov:

nen. men det gick. Till sist var alla ute i förvärvslivet och den - Javissi, nu går det an an skälla - men när barnbidragei
lilla torparstugan stod tom av bam. Men ytterligare omstän- kommer: då är man bra att ha!
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Dödsfall 4/l 1962 Födelsedagar
Telefonstationsföreståndaren Månen Olsson. Öjam. har avli- 50 år fyller den 9 ds hem.äg. .I.B.
dit 76 år gammal. Han var född i Finnånäset i Öjam. Som fiol- Andersson. Svaningen. Han är
byggare var han vida känd, Han var varmt religiös och till- föddi Sjulsåsen, men komredan vid
hörde i många år styrelsen för Lutherska missionsförbundet i fyra års ålder till Svaningen. \f|d si-
sin hemby. dan om skötseln av gården har han

ägnat sig åt ottningsarbete. och
|r5¿e|,¿¿¿g,|- har sedan många år tillbaka varit

50 år fyller den 7 ds skogsarb. Karl August Vester. Storöbo- föna På °1mi"85|°de" Dunef'
¿ama_Vågda|en_ vattnet-Svaningen. Som politiskt

och fackligt intresserad var han

Vigda under hela sin ungdom mycket ak-

l Ströms komministergård vigdes på fredagen Rune Eugen uvlïngnï (mens :SU'kl:bb'°fch :ar
Andersson och Gunilla Marianne Jonsson, båda från Risselås. oc Sk fgrtlat S ogírd mar ac et
Komminister Bengt Erik Berglund fönättade vigseln. mye e m resse OC ' '

Födelsedagar Strömsund

75 år fyller den 6 ds f. skogsarb. Anders Mikaelsson. Harr- Tf°“°"dag5aft°" °°h T"°"°“dag°"
sjön. Han är född i Renmyrkullen och i Östra Havsnäs bodde Bamföfbludfn
han också i många år nns han ynade mi Hamjön. De sista HIROSHIMA MIN Al-SKA-DE
åren har han bon på pensionärshemmet i Ajanäsü En film av sällsamt sensuell närhet och lyskraft.

Ett underbart kärlekspoem. en saga om vår tids
Tristan och lsolde, hud mot hud.

Jordlstningar
I Ströms gravkapell jordfastes på fredagen skogsarb. Erik Pers-

son, Tullingsås. .lordfästningen förrättades av prosten Folke
Engström.

l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen änkefru Brita An-
dersson, Näxåsen. .lordfästningen förrättades av prosten Folke
Engström.

l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen fru Anna Erika
Eriksson, Hillsand. .lordfástningen förrättades av prosten Folke
Engström.

l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen fröken Elisabeth
Andersson, Tullingsås. Eer psalm 324: I -2 förrättade kommi-
nister Beng Erik Berglund jordfastningen.

Anders .Mikaelsson lçnezildorzern Stina. barnbarn och Tumngsås Bräcke 3_5

un en asso Tullingsås målgörare: Gustav Nilsson, Reidar Svensson och

stanna kungsom oda" B'°'“~
En fullvuxen kungsöm påträffades skadad i brandgropen i

Strömsund. Den fångades av polisen med hjälp av lakan. Det Y“°|'h08d9|“1ï|||i||85å5 94
konstaterades an den var Skadeskjuten i ena benet Ömen Tullingsås mål gjordes av Reidar Svensson och Kent Tulin.

vårdas i en lada hos hem.äg. Per Persson. Äspnäs. och man
tror att den kommer att krya på sig. Det är mycket troligt samma Strömsund utklassade IFK Östersund
öm som visat sig på flera platser vid Vattudalen sista tiden. och vann med utklassningssiffroma I4-l Målkalasets delta-
Doktor Bertil Wikström konstaterade senare eñer en röntgen. gare var många; RolfCarlsson 5, Peter Wikström 2, H-E Ström-
att fågeln har tre hagel sittande kvar i det skadade benet. Kungs- berg 2, .l-E Eriksson. Lasse Edin, B-O Andersson, J -E Eriks-
ömen transporteras därför till veterinärhögskolan i Stockholm. son. 7-0 var ett självmål.
där den skall genomgå operation.

SJ kallsinnigt trots uppvaktning
Sírömsgården STRÖMSUND SJ vill inte gå med på generell rabattering på frakter för sågat

T.-eunagggaon _ DANSEN virke från Näsvikens ångsåg. Kommunen har tidigare uppvak-
Spelas k|_ 21 _00 upp av tat kommunikationsministem angående ärendet, och kommer

Stieg E||ertz Orkester inte att nöja sig meddetta besked. Eersom produktema från
från Kramfors fångvårdsanstalten i Ulriksfors får fraktrabatt borde också

ångsågen få det. anser man.
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Arbetarkommunens julfest
Strömsunds arbetarkommun hade på trettondagsaon i sam-

band med möte en lyckad julfest i hotell Gillet. Festkommittén
med Gustav Sjöberg i spetsen hade gjort bra ifrån sig. Elly viga
Anderzon skötte den lekamliga delen av programmet. NHS Strömqvisl och Karin
Julklappsauktionist var rutinerade Hilding Amundsson Eriksson båda 5u.ömSund_

Vigsel i Östersunds präst-
Strömsundsspelen på skidor gård av prosten Gösta Wik.
kördes på söndagen i en kall och snål vind. Nännare l50 åkare

var anmälda till de åtta klassema. Strömsunds framgångar kom
i oldboysklassen som vanns av Börje Löwing. Övriga hemma-

åkare: Bo Karlström elfte plats bland yngre juniorer 5 km.
Pojkar l3-l4 år 2.5 km: Kun Holmgren trea och Torbjöm
Mikaelsson sjua. Damer juniorer 5 km: Anna-Märta Mikaels-

S0" bl” fyfa Goa oirerviija im riiatieia
Filadelfiaförsamlingens årsmöte på trettondagen leddes av

Föddsedagf 9/I 1962 församlingens föreståndare Curt Carlsson. Årsberättelsen vi-

50 år fY"°f den I I ds Chauöl' Vahef Ûisson- U|l'iksf0|'s- Ome' sade bl.a. tillbaka på den nya kyrkans invigning. Medlemsan-

deib efter siuïad sk°|gå"g böfjade han arbeta h0s Vägföf' talet var vid årsskiftet l 14. Offersinnet har under det gångna
valtningen. och där har han sedan fortsatt. Han har i åtskilliga åreg vari; Syrmgrligen gon, | direkta offer har inkommiig för

år varit medlem av MHF-avdelningen på orten. och en tid var byggnadgkasgan 431,50 kr; för församlinggkassan 20_447 kr
han verksam i föreningens styrelse. och för missignskagsan |_477 kr

E Rille
Vår son Anders

Ragnvi och Eli Westerberg
f. Nilsson

Strömsunds BB den 29 dec l96l

Illuster Hugin färgklick i Strömsund
Nu har en gymnasistförening sett dagens ljus i Strömsund.

Denna illustra förening bär det årevördiga namnet Hugin och

kommer i år att bestå av I3 medlemmar. Dess enda mål och

sye är att “underlätta tillvaron för gymnasistema“. Det skall
ordnas med hjälp av danser och fester. Man planerar en ka-

baré, och vid det sista styrelsesammanträdet utsågs Sören

V0/fel' Û/550" Ringbcrt. Dane Jinnerot och Lars Engström till det känsliga
uppdraget att pussla ihop de bidrag. som var och en av

Išärrnäßm Sektion av Skgßrbmrifbdet "huginistema" bidrar med, mi en heihei.
har hållit årsmöte i Renån. Sektionsstyrelse blev Zakarias
Zaknsson. ordförande. A_me Jonsson._sekreterare och John R å H kat m 6 b d

.. eso- re yc rsr ms yg en
Enevåg. kassor. Vid årsskiñet hade sektionen 46 medlemmar. Ströms Resoklubb kunde vid årsmötet på Strömsgården

tillbaka på det gångna året som det mest lyckade vad gäller

Födelsedag" bygdesemestem. Under 1960 var bäddnättemas antal 5.289,
75 ål' fynef den J3 ds fm Bma I-'sa Ha“ss°"- f- -'°ha"sd°n°f- vilket var det dubbla mot året innan. och under l96l var antalet
Strömsund. Hon är född på Öhn och maka till f. skogsarb. Karl 7_000_ Klubben har även ordnat |yckade “ÖJ-eSan.angemang_

Johan Hansson. Några år i mitten på l9l0-talet drev hon kafé- b|_a_ mriSrhe|gen il-u1¿_

rörelse i Bredkälen.

50 år fyller den 13 ds skogsarb. Olof Eliasson. Bredgård. Han Elsa E_ i rekordmgen på Fyrvalla

ar född I Trångåsen çch kom nu Stmmsund för närmare 30 år Elsa Einarsson slog två svenska rekord och kammade hem
sedan. Eliasson har i huvudsak sysslat med skogsarbete. men fyra DM_tecken.

aven agnat sig åt Hennings- och byggnadsarbete' Resultat: Damer 500 m I ) Elsa Einarsson 3) Maud Waldemars-
50 år fY"ef den 13 ds änkeffu Elsa Ü°°l2l"gef~ f- N°"|l“~ Näset- son. 5) Guj Brorsdotter. 9) Ingrid Waldemarsson. Damer 1500

Strömsund' H0" är född i H°""g~ m: I ) Elsa Einarsson 3) Guj Brorsdotter. 4) Maud Waldemars-

son. Damer l0()0 m: l ) Elsa Einarsson 4) Maud Waldemarsson.

Missionsförening har hållit 5) Guj Brorsdotter. 8) Ingrid Waldemarsson. Damer 3000 m: l )

årsmöte och årshögtid. Till styrelse valdes: Natanael Svens- Elsa Einarsson. 4) Maud Waldemarsson. 6) Guj Brorsdotter.

son. Folke Strömberg. Georg Öijebo. Märta Jonsson samt Emil Ungdom pojkar äldre l000 m: 2) Göte Mårtensson. 6) Lars-

Forsgren. OlofHjeltman.
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Dödsfall
Fru Kristina Magnusson. Ringvattnet har avlidit 82 år gam-
mal. Hon är dotter till guld- och silversmeden Per Hansson.

Hon har fostrat nio bam.

Lars och Kristina Magnusson

Ny storseger för Strömsund mot Järpen
Man kunde lämna isen med segersiffroma l2-4. Den som sär-

skilt gladde var Nils-Olof Sandström. som snickrade till fyra
egenhändiga mål. Övriga målgörare: Anders Eriksson 3. Hans-

Erik Strömberg 2. Bjöm Lundin 2. RolfKarlsson l .

Ãspnäs sektion av skogsarbetarförbundet l6/ l 1962

har hållit årsmöte. Till styrelse valdes Nils U. Persson. ordfö-
rande, Knut Modin, sekreterare och Algot Holmgren. kassör.

Vid årsskiftet hade sektionen 34 medlemmar.

- Pappa, vad är det för skillnad på visit och visitation?
- Jo, min lille gosse, när vi går till mormor och hälsarpå är
det visit. men när hon kommer hit är det visitation.

Ny småindustri i Strömsund
Samhället har begåvats med en för många välkommen småin- [

dustri i fonn av en kombinerad smides- och svetsnings-
verkstad. innehavaren Gösta Larsson har fullt upp med sys-

selsättning. Han är född i Långåsen. Han har övertagit den

gamla. kända Karl Anderssonssmedjan vid Ulriksforsvägen.
Gösta Larsson har renoverat lokalen något, så den fyller de

anspråk han tills vidare ställer. Medger tiden kommer han även

att ägna sig åt tillverkning. i första hand broräcken och kör-
redskap för skogskörslor.

Arbetslösheten rekordstor för Byggnads
Under december utbetalades i Strömsund det största arbets-

löshetsunderstöd som någonsin skett till byggnadsarbetama.
Byggnads avd. 441 i Strömsund har l76 medlemmar och av

dem är 60 arbetslösa, och siffran ökar för valje dag. Avdel-
ningens ordf. Jöns Risemark, och likaså dess kassör Pelle
Wänberg. som också svarar för utbetalningen, ser långt i från
ljust på tillvaron just nu, och hoppas verkligen att Tingvalla-
bygget kommer igång.

43 st S-6-åringar anmälda till barnskidskola
som ska hållas även denna vinter i Strömsund. Man skall ut-
vidga skolan, så även bam i åldem 7-9 år kommer att undervi-
sas i konsten att “klämma lagg”. Liksom förra året håller man
till ovanför badhuset. och ledare blir Margit Glantz. Bibbi .Ia-

cobsson och Dagmar Appelblad.

Hidde
Vår son Joachim

Astrid och lngvar Emilsson
Strömsunds BB den I6/ I 1962

Stafettbrons till Strömsunds damer
vid skridsko-SM i Uppsala

Rekordkort fullmäktigemöte
De två ärenden som stod på kommunalfullmäktiges dagord-

ning, dels Stiftelsen Hyresbostäders anhållan om ökad bor-
gen för Tingvallabygget och dels Harbäckens vatten- och

avloppsföretags anhållan om anslag samt borgen på stats-

bidragsdelen biiölls utan debatter.

Födelsedagar
50 år fyller den 24 ds hem.äg. OlofArtur Olofsson. Bredkälen.
Vintertid ägnar han sig åt skogsarbete. främst timmerköming.
Tidvis arbetar han även åt vägiörvaltningen. Sin fritid ägnar

han helst åt De ungas förbund. där han är kassör.

Dödsfall
Fröken Margareta Strömgren. ålderdomshemmet i Tullingsås.
har avlidit nära 84 år gammal. Hon var född i Vedjeön.

Stort lodjur sköts i Bredkâlen
När l8-årige Lars Salomonsson var ute och åkte skidor träf-
fade han på ett lodjursspår. Han vände om hem och talade om

det för sin far, hem.äg. Vitalis Salomonsson. Båda tog gevären

och begav sig ut i skogen på skidor. Sonen var snabbare på att

åka skidor och var flera hundra meter före sin far. då han en

kilometer från gården fick syn på lodjuret och sköt det dö-

dande skottet.

Lars Salomonsson
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Oavgiord raffelmatch Bräcke-Flata Födelsedagar
Hela matchen präglades av spänning och högt tempo. Resul- 85 år fyller den 27 ds fru Johanna Elisabet Johansson. f. Ers-
tatet blev 7-7. Målgörare för Strömsund: Jan Erik Eriksson 3. dotter. Tullingsås. Hon är född i Strömsund. Vid 25 års ålder
B.O. Andersson. Anders Eriksson. Rolf Carlsson och Bjöm bosatte hon sig i Vågdalen i samband med sitt giftemiål. Hon
Lundin ett vardera. är vannt religiös och har i många år tillhört Filadelfiaförsam-

lingen.

“'“i"ß5å5 ä'""' “un tYåP°ä“g'"'° 80 år fyller den 28 ds f. småbr.äg. Karl Olof Sundin. Östra
lstället lyckades IFK Östersund ta sin andra när de gästade HaVSnaS_ Han ar föda i TaSjö_

Tullingsås. Resultat 2-5. Börje Nordström och Acke Nystedt
gjorde Tullingsåsmålen.

3 miljoner extra till vägen Lit-Strömsund
Byggnadstiden blir fyra år. men vägen permanentas inte - det

Födelsedag" 23/I 1962 skulle kosta mellan l5 och 20 miljoner kronor. Beskedet om
85 år fyller den 25 ds änkefru Anna Månen. f. Johansson. extra vaganslag gavs av kansnradet Lars Skjö|d_ kamn.n,n¿ka_

åldefdomshemmetj Tlfnmgsås' H°" är med ' S'lS-lönäs ' Ållg' tionsdepartementet. vid ett sammanträde på länsstyrelsen, där
emianland. Eer sitt giñennål med framlidne handlaren Hans man behandlade frågan om de planeraae tågindragningarna

Måne" blev he" husmor ' en sm" huellåll' Åre" le] 1-19] 8 Strömsundsboma vill behålla tågförbindelsema i nuvarande
drev fr" Måne" kaferörelse och bege" ' Samma fasnghet S°m skick. "Bussresor mellan Strömsund och Östersund är fysisk
aflefen' Fm M' tillhörde l många år godtemplarrörelsen l misshandel" heter det i en protestskri velse. Färghandlare Ber-
S"°m_Su"d' H0" var medlem l loge" Norrskeflet' och var med til Rise'n var emot att SJ:s godsbefordran till Strömsund skulle
oeh bdade VM bandets 5"ÖmS""d5'aVdel"'"g' upphöra. Han menar att SJ tjänar en miljon per åri frakt för det

50 år fyner den 24 ds knndnor Sigge Johansson Sala Han är gods som går till och från Strömsund. Det blir stora olägenhe-

bördig från smsmsund. i unga år började han has kananaf '°' fb' "°'ag°“ *“' “ämm g°dS°' ' U'"'“f°“~
Fridolf Forsberg i Strömsund. Han är en av de bästa fotbolls-
spelare som IFK Strömsund någonsin haft inom sina led. Han F0f°k|l|bb blldd l Strömsund
ynade söderut för bo;-gå; 30 år Sedan Fotointresset bland elevema vid gymnasiet ligger på högsta

nivå. De fotointresserade har därför startat en fotoklubb. där

50 år Û/"ef de!! 25 ds grovarb. Jonas Erik Jonsson. Bredkälson. också elever ur realskolans högsta klass får vara med. Filmlånen
Han är född i Södra Ohn. l Bredkälson har han ett småbruk. nansjems med medlemgavgief och bidrag -ån ABF_ Medlem-
men hans huvudsakliga sysselsättning har varit skogsarbete. mama 5ka1| förkovra Sig i kamera- och jfggm-mg51eknik_ och vid

månadstävlingama ska man visa erhållna kunskaper. Tävling-
Fnckmreningen är man ama bedöms av Sigfrid Enksson och Robert Nilsson. som aven

Den som till äventyrs tror att gymnasieföreningen Hugin är šgirad resptnlåk' âtyrelsej AnderSkRö"_fl|u"d” ïee' gemth
Strömsunds enda tar gruvligt miste. Hugin är inte ens den emamse r" 0' unnar onsson' assonsamt 'Sse Vem'
äldsta Tre månader äldre är “Amicae muSamm.._ Denna son. Den sistnamnde blev f.o. hosttemiinens totalsegrare och

gymnasieförening är de kvinnliga elevemas. och den består Söderman Van" Senaste lävlingsomgången'
detta första läsår av åtta medlemmar. Amicae musanim är latin
och betyder musemas vänner. De esta av medlemmama går Slfölscfïefs årsmöte
latinlinjen. Föreningen har ett litterärt sye, och till skillnad har hållits under lantbr. Svante Svenssons ledning. Avdel-

från den manliga föreningen. arbetar den kvinnliga i det tysta lngens Sïyfelsf 0"WaldCS Och bCSlåf BV SVGHIC SVCHSSOI1.

utan vägen Qçh §[åhej_ Intagnjnggçgrmgnjema har varit hem- Slfand. Ol'df.2 Ål'l(lCfS .l0I'l8SS0l1. TUlllllgSåS, VlC6 0l'df.2 NllS
|iga_ man så mycket kan avslöjas, an proven i viss man va;-it Nilsson. Strandliden. sekr.; Gunnar Brorsson. Bredkälen. vice

obehagliga. Det har även gällt att svara på diverse frågor. Ett Sek!-L SVCH EÜC ROSCHÖCYQ- 5ïfÖmSUd- KGSSÖY-

kännetecken för medlemmama i det illustra sällskapet. är att de

på fredagama är klädda i mörkblå jumprar med långa ämiar.
Styrelsen för denna Strömsunds äldsta gymnasieförening be-
står av Eva Holm, ordf., Anne-Kristin Hopstadius. vice ordf.,
Lena Sandström, fogde. Monica Lundström. sekr., Eva Månen.
orakel, och Kate Eriksson. jungfru. Två av övriga medlemmar
är Birgitta Johansson och Anna-Greta Andersson.

Ströms skyttekrets årsmöte
Av styrelseredogörelsen framgick bl.a. att under I96 l har del-
tagandet vid kretsens fältskjutningar ökat i alla klasser utom
nybörjare. För att försöka få fart på den klassen också. plane-
rar man att ha lättare mål vid kommande skjutningar. Krets-
styrelse för 1962: Waldemar Wikström. ordf.. Pelle Wänbeig,
sekr., Rude Melander. kassör. Övriga: P.O. Lindberg, Öhn. Pelle
Persson. Äspnäs. Uno Forsberg. Renålandet och Sture
Ejenstam. Lövberga. Fmt Svante Svensson, .l/lars Eriksson och Birgit Lof/vander
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Operett i Strömsund Födelsedagar
Det var en angenäm föreställning strömsundsboma ck upp- 80 år fyller den 4 ds änkefru Lorentine Spjut. f. Hansson.

leva. då “Sista valsen" gavs inför fullsatt salong. Operetten ålderdomshemmet. Tullingsås.

Wmmef några 3V 0592" SWIUSS mest kända Valsmelodlef- En 75 år fyller den 4 ds Karin Albertina Larsdotter. Näsviken.
välsjungande ensemble och en orkester med stor spelglädje . . _, __

fick stor uppskattning genom ett livligt applåderande. den 5 ds fru Anna Enka Enksson' f' Haggstrom'

Kö man" nsarsmnte 50 år fyller den 3 ds fru Helmina Svensson. f. Broström.
P 9 ._ .. .. _

Strömsunds köpmannaförening hade på lördagskvällen års- Hogbynas' Hon ar född I Rmgvamm'
möte med fest i Grand Hotell. Styrelsen omvaldes så gott som 50 år fyller den 4 ds hem.äg. Anders Salomonsson. Bredkälen.

i sin helhet och består nu av Bertil Risén, ordf.. Göran Grinde- Han är född i Bodum men uppväxt i Tåsjö. l922 kom han till
fors, sekr.. Karl-Erik Oscarsson. kassör. Edw. Bergdahl. vice Bredkälen. där han ägnat sig åt jordbruks- och skogsarbete.

ordf.. Tore Fransson. vice sekr.. samt Olle Magnusson och Han har även ägnat tid åt organisationer och är bl.a ordf. i

Lars Hedman. Bredkälens tjurförening.

Födelsedagar SM-invigning med fackeltåg och idrottspredikan
75 år fyller den I feb. f. vägfönnannen Sven Månsson. Ström- Junior-SM på skridskor för herrar ck på fredagskvällen en

sund. Han är född i Fyrås. Som helt ung försökte han sig på värdig och stämningsfull invigning i Ströms kyrka. Den i ung-

skogsarbete. men väg- och jämvägsbygge har varit hans hu- domsåren flitigt idrottande komminister B-E Berglund höll
vudsakliga sysselsättning. 1908 återfanns han som rallare på idrottspredikan och hälsade landets skrinnarungdom välkom-

lnlandsbanan. och det var kanske det arbete han trivdes bäst men till Strömsund. Samlingen i templet föregicks av fackeltåg

med. Från l928 till pensionen var han bosatt i Alanäset. men genom samhället. och i täten av detta bars naturligtvis lFK:s

som pensionär bosatte han sig i Strömsund. fana och två blågula fanor av ortens ungdomar. ln i kyrkan
tågade fanborgen till tonema av en marsch av Grieg. utförd på

gå-jsfn" trumpet av målannästare Gustav Bergvall med Kerstin Bjömer
Fra Anna N¿|SSon_ f_ AnderSS0n_a|derd0n1Sne,nme¿ifnmngsas vid orgeln. Ordföranden i Jämtland-Härjedalens idrottsför-

har avlidit i en ålder av 74 år. Hon var född i Mårdsjö. Omkring bund- lanflsskal Gunnar HÖ8lUfld~'05ïef5U"d~ lmlgnlngsla'
1910 kom hon nu srfömsund. Förutom en betungande hushåir lade Och förklarade SM-dagarna Invtsda- Twmpetfßnff blås-
med manga barn gjorde non manga narna och tunga nagsven tes av Gustav Bergvall och Gunnar Hoglund. Den andakts-

ken nns |an¿b,-ukarna fn, an na||a nönen utanför hemmets non fulla högtiden inramades med sång av kyrkokören. och prost-
en F. Engström slöt det hela med altartjänst.

Radioprogram om Ström l/2 1962

Folk trivs i Ströms-bygden. men sysselsättningen är det stora

problemet. Skogsbruket döms ut på förhand av de unga. slitet
är för hårt och lönsamheten för liten. Det var kontentan av det

program, radions redaktör Sven-OlofOlsson gjort i Ström på

temat "Granens sus eller tätortens brus" och som sändes på

onsdagen. Han gav först en återblick. nämnde att Ströms kom-
mun under l96l förlorat tre procent av folkmängden: samhäl-
let ökade något och håller sig nu med 4000 invånare. om grann-

skapet räknas. Men genom att ingen industri finns. har det

något av karaktären “man livnär sig på att tvätta varandras

kläder", sa programledaren. Sedan plockade han med hjälp av

prosten Folke Engström fram siffror ån byar, där utyttningen
från kommunen varit stor. .lerilvattnet hade 28 invånare för
cirka 30 år sedan, nu ligger byn öde. Storön noterade i början
av 1930-talet 53 invånare. där finns nio kvar nu, och i Vågdalen

har en nedgång skett under samma tid från 207 till I I7. Öjam
hade I46 invånare för 30 år sedan, där bor nu 98. och man har

ett nytt skolhus och en ny lärarbostad, som inte används för
skoländamål. l det synnerligen Ströms-betonade programmet
intervjuades skridskostjäman Elsa Einarsson, fome hinder- T'1""Pef0f"G G"""0" Hög/“mf Ufh ÛUSWV 31'-”'¥\'0”

löparen och mästaren Nisse Ollander. som återvänt till hem-
bygden eñer åtskilliga år i Stockholm, samt dennes son Bo. Förbundet vann över Pressen

blivande mämingstekniker med hembygdskärlek och skridsko- Strömsunds A-kedja, Anders Eriksson. RolfCarlsson och Bjöm

intresse. Ett par eleveri en målarskola i samhället kom även till Lundin samt backen B.O. Andersson ingick i ishockey-
tals i programmet. I7-årige Olle Bergkvist från Havsnäs var en förbundets lag och Leo Adolfsson vaktade pressens målbur.

av dom, och hans ord om varför han sökt sig till ett annat yrke Förbundets lag vann den mycket spännande och snabba mat-

än skogsarbete. ck bli slutvinjett i programmet: 'Tjäna pengar chen på Fyrvalla med 6-4. Anders Eriksson och RolfCarlsson

det vill väl alla". gjorde var sitt mål i vinnarlaget.
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XYZ-kvarten premiärsände från Strömsund Födelsedagar 7/2 1962

på fredagskvällen. Helgens omfattande och stora idrotts- 80 år fyller den 9 ds f. hem.äg. Wilhelm Wilhelmsson, Ström-
program presenterades, och en ny radioröst gjorde debut:
bankkamrer Gunnar Grahnström. Han var lika trivsam att höra
som vanligt - och god textning hade han också.

Dödsfall
Fröken Amalia Lindberg, Näsviken, har avlidit nära 75 år gam-
mal. Hon var född i Norrby, Ångemianland. Till Ström kom
familjen i slutet på 1890-talet, och de bosatte sig iAnnenäs. 1

mitten på 50-talet kom hon till Näsviken.

Köpman Per Emanuel Olsson, Strömsund, har avlidit nära 58
år gammal. Han var född i Man'eby och kom till Strömsund
1957, där han innehaft Oscaria skoaffär.

sund. Han är född i Älghallen. 1917 flyttade han till Öjam, där
han förvärvade ett hemman. För omkring tio år sedan sålde
han detta och flyttade till Strömsund. Wilhelmsson var under
flera år kassör i Skogs- och ottnings avdelning i Öjam.

Elsa vann två grenar i Norge
Sverige vann som väntat även tredje landskampen på skrid-
sko mot Norge. Christina Scherling vann 1000 och 1500 meter,
och Elsa vann 500 och 3000 m. Där den ena vann var den andra
tvåa.

Hockey div. lll
Strömsund spelade på söndagskvällen sin sista match i
hockeyns div. lll. Hemmapuckama hade Nälden som gäster,
och efter ett överlägset spel kunde de lämna Tingvalla-rinken
med de klara segersiffroma 13-l Målgörare: Bjöm Lundin 4,
Rolf Carlsson och Hans-Erik Strömberg 3 var samt .Ian-Erik
Eriksson, Bengt-Olov Andersson och Anders Eriksson ett var.

Wirgo-cupen togs för gott av Gäddede
Curlingen vinner alltmer tenäng i Strömsund. Klubben har sex

Kursavslutning
Vid Hallens husmodersskola har bl.a. Ragna Jonsson, Ström-
sund, genomgått en 22-veckors kurs.

Jokke i 'Tullingsås
Frälsningsarméns kår i Strömsund har haft försäljningsafton i

Tullingsås ålderdomshem. Kapten Allan Sillrén talade och
.lokkmokks-.lokke sjöng inför en fullsatt lokal.

Födelsdagar
75 år fyller 12 ds .lohan Edvard Dahlkvist, Havsnäs.

50 år fyller den 12 ds träarb. Anders Hakvin Olofsson, Ström-
sund. Han är född i Storåbränna men växte upp i Öjam. Efter
slutad skolgång arbetade han som träarbetare till 1937, då han

började köra bussen Öjam-Strömsund. 1943 yttade han till
Gäddede. Han var många gånger privatchaufför åt doktor Da-
vid Hummel och fick vara med om många besvärliga sjukbe-
sök i oväder och på dåliga vägar. Dr Hummel hade även läkar-
tjänst i Norge under kriget, så Olofsson upplevde spännande
äventyr där under ofärdsåren..

S0 år fyller den 13 ds f. bergsprängaren Viktor Vikström,
Nyhamn, Alanäs.

Handels 1 Qröm till Östersund
lag 0Cl1 Skulle l>Cl1ÖV8 flera l>8ll0l'. lör många fler Vlll ägna Sig Handels avd. 261 har haft sitt sista årsmöte som självständig
åt sporten. På söndagen spelades den årligen återkommamde avdelning. Fr.o.m. 1 april uppgår man i storavdelning 32 i Öst-

Wlrs-cupen Gäddßdß vann, Och med två tidigare imeckningar ersund. Tin seknonssryrelse valdes Nisse wågbefg, Erik Hen-
i bagaget tog man därmed hem trofén för alltid. Finalen stod
mellan lag Gunnar Andersson, Gäddede, och lag Sixten
Appelblad, Strömsund. Lag Birger Bardosson, Strömsund, kom
på fjärde plats.

Havsnlsåkare skadad av rullande traktor
Akeriägare Ebbe Eriksson, Havsnäs, skadades rätt svårt vid en

olycka på måndagen. Eriksson utför timmerlunning med egen

traktor åt SCA på deras
avverkning i Strand-
skogen. Han tolkade på
skidor efter sin traktor,
och i en uppförsbacke
skulle den som körde
växla ned, men av någon
anledning gled inte väx-
eln in ordentligt. Traktom
råkade nilla bakåt, var- .

vid Eriksson kom i kläm
mellan ena traktorbandet
och vägens snöplogkant.
Han blev förd till sjuk-
stugan, där man
remitterade honom till
Östersunds lasarett.
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man och Astrid Tossman.

Lagårdsbrand iJärvsand
En större ekonomibyggnad tillhörande murare Johan Berg-
lund, Järvsand, brann ned till grunden under natten mot freda-
gen. Även en hel del lösöre och inventarier för era tusentals
kronor gick förlorade. Branden upptäcktes strax efter midnatt,
och brandkåren tillkallades genast från Alanäs, men byggna-
den var då redan övertänd, och brandkåren fick i ston sett

endast inrikta sig på att klara intilliggande mangårdsbyggnad.
Den har tidigare inrymt ladugård, men f.n. fanns det endast sju

höns där, vilka innebrändes. Det enda värmesystem, som fanns

i byggnaden, var en vännelampa, som vännde upp hönsens

rum. Man tror denna orsakat branden. Värdet av det brunna
uppskattas till 40-50.000 kr. Brandförsäkring täcker enligt upp-
gift skadoma.

Årsmöte för logen Norrskenet
'lill styrelse valdes: LT Bengt Erik Berglund, VLT Hadar Dahllöw.

FLT .Iarl lngerhed, LS Bo Ringbert, LSK Brita Jonsson, LR
Sixten Näsström, LM Ann-Catrine Schöön.

Födelsedagar
80 år fyller den 14 ds f. skogsarb. Jonas Andersson. Vedjeön.
Han är född i Gärdnäs.



Dödsfall Hockeymärken till Anders och Leo
Änkefru Eva Jakobsson. f. Persson. ålderdomshemmet 1 samband med söndagens landskapsmatch i Bräcke mellan
Tullingsås. har avlidit i en ålder av 71 år. Hon var född i Tåsjö Jämtland/Härjedalen och Hälsingland uppfyllde Leo Adolfs-
och kom till Ström för närmare 50 år sedan i samband med sitt son kraven för att få hockeyförbundets spelannärke, vilket
giftennål. Sju bam växte upp i hemmet. Under era år tillhörde delades ut av puckarhövdingen Gösta Bergh.

fru Jakobsson Jehovas Wttnen. Anders Eriksson blev "stor grabb" och tilldelas DF:s elitmärke.
,_ tack vare lördagens seger i lagens första möte i Järpen. Han
Ankefru Anna Månen, ålderdomshemmet Tullingsås. har av- gjorde även en av målen i matchen
lidit nyss fyllda 85 år. Hon var född i Silsjönäs i Ångerman-
land,

Dödsfall 13/2 1962

Fm Anna Jonsson, Klövån, har avlidit i sitt 85:e levnadsår.

Allißb krßmdß ben under "bete Han var rsdd i ormsjö. 1897 kam han mi srrömaund. och efter
Ulldel' slellkfesslllllg Vld Väglßlßgel l Tefslläfdell råkade ma' sitt giennål med hem.äg. Sven Jonsson bosatte hon sig i
skinist Olle Johansson. Alanäset. ut för ett komplicerat ben- jar;|Vann¿;_ |9|2 ynada maka,-aa ti" K|övan_ där de i manga

brott. Han var sysselsatt med lastning av sten uppe i en gräv- år drev en smabmk
skopa, och då kom en stor sten rullande mot hans högra ben.

Födelsedagar
Vlßde l2/2 l962 91 år fyller den 16 ds änkefru Anna Lisa Persson. f. Karlsson.
l 5ll'Öl'lls Pfäslgåfd Vlgdes masklskölafe Nlls Ûlss°ll'Näs' Siljeåsen. Hon är född i Siljeåsen. där hon gifte sig med Johan

slföm- S3XVallllel~ Oell sJUlWåfdsbllf- Allll)' Ellse N)/gl'ell~ Mattias Persson. Sju bam har hon fostrat. och hon bor fortfa-
Slfömslllld- Vlgselll löffällades av Pleslell F°lke Ellgslfölll- rande kvar på gården i Siljeåsen hos en son, som nu övertagit

hemmanet.

lslldekey dlv- lll sed" 80 år fyller den 16 ds f. hem.äg. Jöns Pålsson, Strömsund. Han

(SlußP@Ißd) ar röda i Haxåaarr. Pa aidra dagar har musiken biivir främsta

Waplall l4 l2 0 2 ll8"33 24 hobbyn. Han äger ett stort antal skivor med klassisk musik.
Slfdmslllld l4 lo 2 2 l03'4l 27- stycken, som han med stor tillfredsställelse avnjuter. Han trak-
-läfpell l4 9 l 4 9-/_66 l9 terar själv ol på ett mycket fömämligt sätt.
Bräcke 14 9 1 4 83-69 19

Ynerhogclal 14 5 0 3 67_32 12 50 år fyller den 16 ds skogsfönnan Axel lngmarsson. Havs-

Nålden 14 4 0 10 48-88 8 äS-

Östersund 14 3 1 10 46-96 7

Tullingsås 14 0 1 13 33-125 l Strömsboken

Nu föreligger nummer 1 8 av Strömsboken, den av Mauritz och

Bllkdflsfdff Lennart Trangius redigerade hembygdsboken i Ströms kom-

Fem kåfellefell lledlflg SJÖb°m- Strömsund» llek Vld ell kål' mun. l år fortsätter man med skildringen av den folkrika stora

350" l Hammefdab s°m “lek föl Slll Värdefulla lllsals llldm byn Tullingsås. På Västgården där var det som den sista av-

kåfell- mena SVel'l8es lwlllllllga bllkåfefs flkslöfbllllds lör' rättningen i Ström skedde år 1814. Harbäcken hette platsen.

Üållslleelšell l sllVel'- där lappama C lement Bengtsson. Jon Jonsson d.ä. respektive
; d.y. halshöggs och steglades för mordet på nybyggarfamiljen
l Åhreberg vid Sjouten. 1 Strömsboken ingår även hembygds-
ï föreningens berättelse. och den visar att föreningen vid års-

skiftet hade 387 medlemmar. Det kan nämnas att Göte Jönsson

och Robert Nilsson börjat monteringen av porträtt och sam-

hällsbilder i bottenvåningen i Tant Elisegården på hembygd-
sområdet. För utsiktstomet på Gärdetomten har Olaus Nils-
son noterat 1.1 17 besök förra året. Byggnadema där skall re-

pareras, och det har byggnadskunnige Mattias Näsström
åtagit sig att utföra med skog från egen mark sommaren 1962.

Det utförs mycket hängivet arbete för hembygdsrörelsen. fram-
går det av den berättelse ordf. Gunnar Simonson och vice
ordf. Gunnar Grahnström undertecknat på styrelsens vägnar.

Strömsundspojke skadad vid lek
Frt in N. N. Ingmar Norrman. Hedvig Sjöbom och Karin 6-årige Göran Bergström, son till bilförsäljare Eric Bergström.

Norrman Strömsund. påkördes vid backåkning på onsdagen. Sexåringen.

som åkte i en backe på en pappbit. påkördes av en annan

Evert hjälper Elsa pojke som åkte kälke. Vid kollisionen fick Göran båda ben-

Even Hjeltman ingåri lagledningen och får hjälpa Elsa Einars- pipoma i ena underbenet brutna. Han fördes till sjukstugan

son. när dam-VM i skridsko ska avgöras i lmatra. för vård.
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Strömstinget: Fru ck böta för örl söker att så maskinellt som möjligt få fram virket till ottleden.
En fru i Strömsund stod åtalad för misshandel. l novemberi Utrustning: två traktorer med hel- och halvband och last-
fjol sökte hon upp en grannfnl. men eftersom missämja rådde apparat. Den senare försedd med gafflar som grep omkring
mellan de båda damema. blev hon stoppad vid farstudörren. stockama. Den helbandade traktom fraktade fram virket till
Det uppstod en temperamentsfull ordväxling mellan fruama. vägama. och med halvbandaren lastades bilama. Denna trak-
vilket till sist slöt med att frun i huset fick en riktig örfil. Den tor utför ett av skogens tyngsta arbeten. brosslingen. Men
åtalade erkände vad som lades henne till last. och rätten dömde dessa maskiner kostar naturligtvis mycket pengar. och meto-
till 20 dagsböter á 7 kr samt att utge 50 kr i skadestånd för den kommer mest ifråga vid kalhuggning. Lunningstraktom
örfilen. Kvicke demonstrerades också. Denna nyhet är konstruerad
En person från Ström dömdes för häleri och fylleri till 40 dags- av Olle Persson. Hoting och tillverkad av Mählers. Mycket
böter á 2 kr. Vid en jämvägsstation hade en kamrat bjudit lätthanterlig pulsade den fram i snödjupet med betydligt större
honom på whisky ur en aska. lnnan askan var urdrucken last än en häst skulle orkat med på plan väg. Vid en avverkning
hade den åtalade fått kännedom om, att kamraten stulit spriten i Ursvattnet demonstrerade Göte Karlsson. Lövberga. en släp-
ur en förvaringsbox. Den åtalade medgav att han druckit ur vagn med drivkraft kopplad till en traktor. Den redan vunna
askan även sedan han fått veta på vilket sätt kamraten fått erfarenheten var att transportkostnadema minskat.
tag på den. Därför dömdes han som medansvarig till brottet.
En strömsundsbo fick stå till svars för att han spritpåverkad |=öde|5@daga|- 19/2 |952
varit we Och åkt moped fl! Paf sånger- Vid båda tillfällena 75 år fyller den 20 ds f. byggnerb. Jones sjödin. Bredgåfd.
hade blodprov tagits. och det visade stor promillehalt. Den 5Uöm5und_ Han är född i Tå5jö_

åtalade påstod, att han vid ett tillfälle varit in på toaletten
innan blodprovet togs och druckit l5 cl sprit. Han brukade 80 år fyller den Zl 05 a""°"dal°"" August N0l'm0"- Vågdlen-
alltid. sa han. bära på sig små plastflaskor innehållande sprit. Ha" är lödfl l 5P0"5.lÖ"ä5 00ll *W Vämllädsk lläfslamnlng-
Detta knep hade han lärt sig av en polis vid kriminalen. och
metoden var inte dum. när man misstänktes för rattfylleri, an-
såg den åtalade.

Ströms kvinnoklubb
Den socialdemokratiska kvinnoklubben har hållit årsmöte i l

Strömsgården under god tillslutning och med Gunhild Carls- “

son som mötesordförande. Styrelsen fick följande samman-
sättning: Helfrid Jonsson, ordf., Adéle Thom. vice ordf.. Tora
Berg, kassör. Märta P. Andersson. sekr.. Brita Telenius. v. sekr.

Ungdomsskridsko i Strömsund
lFK har kört skridskotävlingar för ungdom på Strömsvallen.
Distanssegrare
FlickorA 500 m: Kerstin Sundberg 62.9
Flickor B 400 m: Lilian Mattsson 69.5
Flickor C 400 m: Birgitta Sjöstrand 73.1

YJ 500 m: Karl Håkan Jönsson 52.5
PojkarA 500 m: Göte Mårtensson 51.4
Pojkar B 500 m: Staffan Lindgren 61,7 August Nvfmd
Pojkar B 400 m: Hugo Kristoffersson 50.3

PojkarC 400m: UlfHjalmars6l,5 Dödsfall
F. sömmerskan Margareta Olsson, Ulriksfors, har avlidit i en

SSU3 årsmöte med fest ålder av nära 86 år. Hon var född och uppväxt i Stamåsen.

Med talrik tillslutning var SSU-ama i Strömsund på torsdags- Sedan var hon bosattl Täxan och Stamsele men flyttade för

kvällen samlade till årsmöte med fest i Strömsgården. Styrel- "ågfa år Sedan "ll Ul"k5f°'5-
sen har följande sammansättning: Alvar Jonsson. ordf.. Majlis
Mattsson. sekr., Kurt Jonsson. kassör, Gunnar Höglund. vice Elsa sprintertvåa idam-VM
ordf. Ryskoma dominerade som väntat skridsko-VM i finska lmatra.

Elsa gjorde sensation på lördagen genom att bli tvåa på 500
Maskiner i skogen hästama mrsvinner meter med tiden 4_7.8, vilket är den bästa svenska tiden oavsett

På maskindnens område sker det en hel del nte på skegsev- bana- "_°““°S Övß P'°°““2af1 Û°“°“0° På '500 f°SP- 3000
verkningama. Motorsågen och maskinbarkningen har väl i m °°h "a på IOOO m'
ston sett slagit igenom. Frågan är också, om inte hästama
håller på att försvinna ur skogama. Vid SCA:s skogsexursion Riksteatern
i skogama nordväst om Strand syntes ingen ardenner eller Riksteatem gav på lördagskvällen Fadren i Strömsund. Pjäsen
nordsvensk till. Däremot fanns det traktorer. lastapparater och räknas som en av världsdramatikens största skådespel och
lastbilar i flitigt bmk. Åkeriägare Ebbe Eriksson. Havsnäs. för- borde ha lockat till ett talrikare besök.
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Skolledigt efter häftig soteld Dödsfall
360 elever och 20 lärare vid läroverket i Strömsund ck oför- Gossen Karl-Erik Westerlund. Sporrsjönäs. har avlidit endast

modat extra ledigt en dag p.g.a. att soteld hade uppstått under 6 år gammal. Han var son till arrendator Karl Westerlund och

natten. Rektor Sune Johansson hade just fått besked om, att hans maka Kajsa.

skollokalema var oanvändbara och kunde omedelbart stiga

upp och meddela: skolfritt i dag. Skorstensstocken ska under- Sjuksköterskeexamen

sökas- ifall det haf UPPSÛÜ 11580" SPflCka- Elisabeth Risselbom. Strömsund. har gått landstingets sjuk-
sköterskeskola i Östersund.

8.000 arbetstimmar gav Jehovas vittnen ny lokal
Det var högtidlig invigning av vittnenas nya lokal vid Lagmans- pensionärerna röstar för vänstertraken

gala" Zl' °°h den var _"" "ëngsel fy"d_aV drygt] 50 pe's°"e" Ströms pensionärsförening har hañ ett välbesökt årsmöte i

Sfr°m5""d_S fÖf5am|'"g_5l-lanare fabnkof Amf" J°ha"5s°" sin samlingssal i Strömsund. Av verksamhetsberättelsen fram-
gjorde en historisk återblick. På 40-talet var det inga problem, gick att (ren livligt verksamma föreningens medlemsantal Ökar

fiå b°_5t°d r°f5amh"g°" endast av 5'6 medlemmar' Me" reda" betydligt, de var nu I44 st. Föreningen har medelst skrivelse

' bönan av 50'm|et ck ma” lokalproblšm och under dt? Se' vänt sig till höga vederbörande och yrkat på att vänstertraken

"ask åre" har man mf! en ambulerande ""\_'_ar° mena" pnval' skall behållas. Den nya styrelsen fick följande sammansätt-
hem och olika offentliga lokaler. l959 beslot man skaffa eget. ning Nikolaus Rosth 0r¿f__ Kar| O|0wSSon_ kassöa Gunma

°°h '<ÖP'° df' Samla “'“m°'l*“S°! På Lßmësßln- §°'“ ma" Paim, sekr.. Jakob Niisson. vice ordf. och oi0fsödem1an_Aianä-
nu byggt om. Man har behövt leja endast i mycket nnga om- Ser Vice Sekr

fattning, för mer än 8.000 timmar har vittnena själva offrat helt

utan ersättning. Även trosfränder från Ramsele, Norråker. Ströms oriser säkra a mor
_ . _ . p p p

:amrf1:dal?chHud'kSw:|harkâmnvtoclçåçlptïrn pràleqlgtï Polisema inom norra kretsen_har haft pistolskyttetävling i

5:3; Dä" :S2 ïšnrïrššítïaïnßïreg lagra; Én åïågm Strömsund. Banan matte en mil med fem skjutstationer. Vac-

g ' g g p kert väder rådde under tävlin en men s året var tun åkt.. . . g . P g

ïyåplïnrïvrnåmed Iïärextenor' Bonenvâlïlrgín ka. på er än Strömsundspolisema vann såväl individuellt, genom Ragnar
I

nlärgse här mgnfïordni:e:å¶::::1node'rn;ïäe enhetíreïlatz/åa Granquist, som lagtävlingen. Bästa skjutresultatet noterade

g g g ' Gran uist med 26 trälï men snabbast i skids året var Anton
- Q ~ P

ochnïl e.na med kokwå' I källzïeåmnäçn qnïsrwalener och Gisslén. Hammerdal. Resultat: I) Ragnar Granquist, 3) Olle
k trym samt sam _.

6 O mm men en mm mgs 0 a Hammar. Fonitom dessa två ingick dessutom Olle Olsson i det

vinnande strömsundslaget.

Vigda
I Ströms kyrka vigdes på lördagen banarbetaren Nils Tomas

Tjoggi. Kiruna, och fröken Dagny Hilda Ulrika Persson,

Ulriksfors. Vigseln förrättades av prosten Folke Engström.

Skid-DM i Svenstavik
Melker Risberg vann allt som gick att vinna. Strömsund blev
tvåa i lagtävlingen eer suveräna Hammerdal. Silverlaget be-

stod av Allan Lidberg, Böije Löving och Karl Axel Hansson.

Elsa Einarsson överlägsen vid Norrlandsmâsterskapen
Elsa satte nytt svenskt rekord på l000 meter vid tävlingama i

Kinina, där hon stod i en klass för sig bland damema och vann

R,-/ms sa; samtliga distanser. Maud Waldemarsson blev trea på 1000 m.

Med sluttiden l.40,6 underskred Elsa Christina Scherlings

pmebedagar gamla rekord på l.000 m med sex tiondelar.

80 år fyller den 24 ds August Larsson, Strömsund. Han är

född i Tåsjö och bodde i Lövvik och Dorotea, innan han kom Arbetarkomniunens årsmöte
till Järvsand l920. 1954 kom han till Strömsund. Riksdagsman Sigfrid Jonsson hade avsagt sig återval till ord-

förande, varför man till ny valde l :e rektorAlvar Jonsson. P.M.

Konrmandunaervisningen 24/2 1962 Jönsson, Sixten Fjällgren och John Anderzon vari tur att avgå

i Srrömsuna har nu tagit sin början, och Sammaragr har 123 och omvaldes. Övriga styrelsemedlemmar: Erik Adolfsson,
Gösta Hansson och Anna Magnusson.elever inskrivits. Kontraktsprost Folke Engström undervisar

två grupper om vardera 35 flickor och 30 pojkar. Komminister
Bengt Erik Berglund har hand om 28 flickor och 26 pojkar. Öjams arbetarkommun
Dessutom undervisar komminister Berglund fyra elever vid har hañ årsmöte i Renåns bystuga. Till styrelse valdes John

skogsskolan i Vågdalen. som på grund av de dåliga förbindel- Enevåg, ordf.. Bror Andrée. kassör. Jonas Hansson, sekr.. samt

sema inte kan infinna sig vid undervisningama i Strömsund. Anselm Andersson och Zakarias Zakrisson.
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Strömsunds Rotaryklubb 27/2 l962 När tågen rusar runt. fälls bommama automatiskt vid över-
har till ny styrelse valt kommunalkamrer Bertil Magnusson. gångama. och vid kvamen rullar vattenhjulet. och mjölnaren
president; direktör Birger Bardosson. l:e vice pres.; tandlä- nillar ut mälden på säckkärra till en väntande fora. Detta tack
kare K.H. Jakobsson. 2:e vice pres.: doktor Stig Eneroth. sekr.: vare att alltsammans är hopkopplat med ca 500 meter elledning
målannästare Ingemar Nomnan. l :e vice sekr.; prosten Folke och fjärrstyrt från ett manöverbord med 50 knappar. Kostnad:
Engström. 2:e vice sekr.; Omkring 2000 kr. Arbetstimmar: Oräkneliga. Men fantastiskt

roligt. faktiskt roligare än att titta på TV. tycker anläggningens

Dödsfall byggmästare Sigvard Bardosson, I9 år. Pappa Birger försum-
Fm Anna Ma,-ia jönssom f_ Forsberg Vedjeön har avmit 64 mar heller inte något tillfälle att vara med och leka.

år gammal. Hon var född i Renån och bodde i Bonäset och
Funinäset innan hon kom till Vedjeön l9l 8. Året därpå gifte Fütik
hon sig med skogsarb. Otto Jönsson. Vår son Tobias

Cais och Gustav Jonsson
Hem.äg. Jöns Larsson. Långåsen. har avlidit i en ålder av 84 år. 5"-ämsunds BB den 23 jan 1952

Larsson var den sjätte i ledet som ägde hemmanet. och för
några år sedan överlät han det på en son. l Ströms kommun Ansgar Ohaan binmaskinist i 44 år
var han en välkänd man. Redan 1906 började han låta sig hö- I Strömsund nns Ansgar Olsson som ar an av nian]-ararna_

“S vid då'ld°“S k°"““““a'S*ä'“'“°' a"gå°“°'° Väg Ü" Lå“ß' Ansgafböfjaae i Fiimiasijänst år iøismed amaemotbiijenef.
åsen. l ett halvt sekel ivrade han för denna förbindelse. och Sedan 1918 da han var 24 ar har han Stan vid projaktarama_
l958 var äntligen vägen klar. l drygt 20 år. mellan l925 och '44 ar har han amaa vecka
l_946, var han lantbrevbärare på sträckan Osterkälen-Långåsen- in aan Vaaka ln kan min i

Osteråsen-Trångåsen. Avståndet var fem mil fram och tillbaka. madanal 100 mmar par ar
När det var bannark gick han. och vintertid åkte han skidor. Att Räknar man med aa van-a

frakta paket genom väglöst land var givetvis besvärligt. Höst mm har an lanaa av 3000
och vår var marken blöt och tung, så det blev slitsamma vand- mean, Skane dat betyda an

ringar. många gånger med tunga bördor. Som den skogskarl Ansgar Olsson har kan
och skicklige jägare han var, lärde han även upp byns ungdo- anka 1400 mn aannlaid nn_

mar till jägare. Tidigare var jakt och ske en viktig försörjnings- nns Nar han bön-aaa kara
sak, men intresset satt även i sedan. som hobby. l seklets mm' vavada man för hand
början var det skytteföreningar i varje by. och Jöns Larsson Det var inta aa naaa om de
var ända till Skåne och tävlade för sin förening. Som boendei nnlada a"da|aa jamnt nu_

väglöst land blev skidor ett naturligt foi1s_kaffn_ingsmedel för Vndsakan var an det rörde
honom, och avenasedan han 'kommit upp i aktningsvard ålder Sia Råkade mman haka
åkte han skidtävlingar - de sista gångema mest i propaganda- ann sig var aa! Vana Om
syfte. 'den stod stilla en liten

stund tog den eld. och då

gällde det att riva isär den i

och släcka omedelbart. Så-
l

dana eldsvådor var inte l

ovanliga då. Ansgar Olsson

En av demfár svaret
En lur frågade en präst. om denne verkligen trodde att Jo-
nas hade blivit slukad av valen, och fick till svar:
- Närjag kommer upp i himlen skajagfråga Jonas.
- Men om han inte är där, invändeluren.
- Då kommer ni själv att kunnaåga honom, sa prästen.

Skuldfri bygdegårdsförening i Lövberga
Renoveringen hittills har inte kostat mer än 25.000 kronor. för-

Sara och Jöns Larsson utom de oräkneliga arbetstimmar. som satsats gratis av orts-
befolkningen. Finansieringen har skett med bidrag från kom-

Familjen Bardossons modelljämväg mun och regleringsfond samt en mängd gåvor. t.ex. virke. som
\fid den här tiden har väl de esta julklappståg sett sina bästa i stor utsträckning skänkts av böndema. Byns damer har skaf-
dagar. Om det nu inte inspirerat till en ny intressant hobby fat pengar till hela köksutnistningen bl.a. genom en skörde-
med obegränsade möjligheter för utbyggnad. som hos Bar- fest, som inbringade l200-l300 kronor. Efter renoveringen har
dossons i Strömsund. Det som började blygsamt för fem år dansema dessutom gått med 500 kri netto vissa kvällar. Vid en

sedan. har nu utvecklats till en anläggning. som omfattar fyra revy i nyårshelgen öt det in hela 2700 i bnitto. Vid dansema
lok. 22 vagnar. drygt 20 meter räls. stationshus. perronger. kommer den största publiken norrifrån. bl.a. från Dorotea och
pumpstationer. kyrka och bostadshus i skalenliga modeller. även ända från Åsele kommer det besökare.
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Märklig märkessamling i Bonäset vid ratten. De hade inte hunnit så långt från Strömsund förrän

Det nns i sanning många sätt att fördriva eventuell fritid på. den åtalade fann, att den som satt vid ratten körde alldeles för
Märkessamlande har fru Gölin Isaksson i Bonäset gett sig på. sakta, och satte sig därför själv där. Farten ökade till kring 100

och det torde inte finnas ett märke av något slag, som hon inte km i timmen. Färden gick bra några mil. men en bit söder om

anser vara värt att införliva i den ganska digra samlingen. Öjån gick bilen med hög fan av vägen och gjorde några volter.

Omkring ett par hundra märken har hon prydligt uppsatta, och Sedan dess har ynglingen fått körkortet indraget.
där nns det mesta. från Svenska tyngdlyñningsförbundets En annan strömsbo stod åtalad för att ha smugglat 50 kg strö-
diplonmiärke och Sveriges bilskolors kompetensmärke till enkla socker förbi tullstationen i Gäddede. Detta kostade honom

souveninnärken från Strömsund. Hon kan inte köra bil, och l0x4 kroch sockret förverkades.

någon tyngdlyñning har hon heller inte befattat sig med, utö-
ver att flytta mjölkkrukor och annat ßrstås. Men märkena har |:Me|s¿¿|aga,-

lldn nÖ.l° all» dels för all många ål' Vackra ellel' °VanllSa- dels 75 år fyller den 6 ds f. skogsarb. Karl Moberg, Alanäset. Han

Påmlnnel Vlssd al' dem Om en sPe°l°ll händelse ellel' Vän- E" är född i Östra Havsnäs. Sedan något år tillbaka bor han på
märke med kung Haakon av Norges namnchiffer fick hon av pensionärshemmet 5 A|anäset_

en ykting, som under krigsåren hade en fristad hos henne.

En annan raritet hittade hon utmed vägkanten på en prome- Bensin_Ny“

nad' De enda märken Götgrblsaässon Sim sïlïa gllm :lg fâr' BP-stationen i Strömsund är en av 13 stationer i Jämtland som
tjäntavärSveriges Lotta ' un s, som on ti örtim nga r. . d fö . ,|.

De är dock inte för henne de mest värdefulla Vad man egent- l agama rses med nya bensmpumpar' Kunderna kan vä 'la
I. fö d _ __v __ h ho fåmå ialla märken mellan fem olika bensinkvalitéer. och personalen får denna

'ge mn mslgo enar ur n g a' vecka utbildnin i skötseln av de n a mätama Den n a ben-. . . . S Y - Y
eñersom hon inte företagit så varst omfattande resor utanför sine" har hos BP fån namnet Supermixy och omfattar oktamæ

d°“ 'ma by" B°“äS°" ien 89-90, 92 och 95, pins de tidigare 87 och 97.

DM i ishockey
Boston vann första matchen mot Strömsund på Tingvalla-
rinken. Resultatet 2-8 visade rätt bra matchens karaktär. Jan-

Erik Eriksson och RolfCarlsson gjorde Strömsunds mål.

Byggnads avd. 441 i Strömsund
har haft årsmöte. Av verksamhetsberättelsen framgick att med-

lemsantalet var l72 vid årets slut, en minskning med 3 st sedan

förra året, vilket är litet med hänsyn till den stora arbetslöshe-

ten. l understöd har utbetalats 86.6l 3 kr, vilket är det största

belopp som någonsin utbetalats i Strömsund bland byggnads-

arbetare. Styrelsen fick följande sammansättning: Jöns

Risemark, ordf., Pelle Wänberg, kassör, Alvar Mårtensson,

Fn ir Gölin Isaksson. Maria Eriksson, Ame Ersson, Anne- Holger Eriksson' Erik Svensson' Gustav Sjöberg och Torsten

Marie Ekblom och Anna Karlsson samt barnen Inger Rhodin'
Eriksson (Magnusson) och Lars-OlofEkbIom

Dödsfall
[um-on | 'nun 1 /3 |952 Skogsarb. Alpo Onni Sivonen. Alanäset, har avlidit i en ålder

postsmionen i Täxan hage påhäßning namn mot °nS¿agen_ av 53 år. Han var född i Finland men kom till Sverige för åtskil-

och de objudna gästema hade försökt att öppna postens kas- llga ål sedan-

saskåp men misslyckats. Att det var kontanter som lockade är

tydligt, ty sedan tjuvama gått bet på kassaskåpet hade de Jämtkonstnärinnor ställde ut i Strömsund

Sl10l<8I N11! i l0l(8lCITl8- VäfdC5I'SäI1dClSCl' Och pkl ck Vara. Vid vemissage i församlingshemmet har fyra konstnärinnor
och även en del föremål tillhöriga personalen lämnades kvar. bördiga från norra Jämtland ställt ut en fömämlig samling verk.

Samma natt hade även Konsum i Lövberga påhälsning. Utstäilarna var Benha Hansson, Ingegärd Goethe, Nanny Nils-
son och Birgit Ståhl-Nyberg. Gullan Hammar vann den tavla

Regleringgpenggr som ullottades bland bcsökama.

2.l00 kr till Järvsands vägbygge genom byn
2 l .000 kr till Högbynås vatten och avlopp Saga Strömsund
l 1.600 kr till Lövberga vattenförening Bamtmåæn

SVENSKA FLOYD
Tlllget l &l'ÖIIlSlIlIdZ Vi“C fftf med och

En yngling från Ström blev dömd till l00 dagsböter á l :50 för En friskt och frejdigt lustsp eñer Rune Mobergs

rattonykterhet och vårdslöshet i trafik. Han hade tillsammans och Car|_GuStaf Lindsledts manus

med en kamrat druckit ur en flaska vin samt tagit sig en sup med musik av Simon Brehm
brännvin och sedan startat en bilfärd med en nykter yngling
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Livaktig avdelning av Kommunal l0 år Strömsmusikerna
Kommunalarbetama avd. 563 i Strömsund kan i år fira sin l0- Musikerförbundets avd. I l l har hållit årsmöte i Strömsund.

åriga tillvaro. Man ska fira detta med en jubileumsfest på ho- Till styrelse valdes Roland Lundin. ordf., Egon Wessén. vice

tell Gillet. Gunhild Carlsson blev ordförande vid starten. och ordf., båda Strömsund. Sixten lvarsson. Hammerdal. sekr.. P.G

den posten bekläder hon fortfarande. Övrig styrelse: Hilding Gustin. Strömsund. vice sekr.. Sven Hugo Andersson. Tullings-

Amundsson. vice ordf.. Aurora Larsson. sekr.. Märta Ljung- ås. kassör.

berg, vice sekr. och Märta Amundsson. kassör.

Sröms RLF-avdelning

Skyddshjälm räddade livet på skogskörare har haft årsmöte. Styrelsen fick följande sammansättning: Gun-

Tfakfofägarg jghan Kaf|550|1_ är nu Säkgn den al' BFOTSSOTI. Bfdkälell. Ofdf.. El'll(SSOll, UlflkSfOI'S. Ån-

lyckligaste patienten på sjukstugan i Strömsund. En skydds- dffs GÖl'aS5Q¶1~ Üäfde- Vlïalls 53|°m°"SS0"- Bfedkälelh ÜÖ513

hjälm har säkerligen räddat honom från döden. Förra månda- N°fd~ Södra 0h“~ Nils Nl|55°"~ Slfd- Och Erik Hemmlgs'

gen träffades han i huvudet av ett krañigt slag vid timmer- S0“~ Tulllngsås-

lastning. l skyddshjälmen slogs ett ordentligt hål. men Karls-
son klarade huvudet utan några yttre skador. Eñer en stund H0t0||0Ch restaurang
blev han dock sanslös och fördes genast till sjukstugan. En avd. l35 i Strömsund har hañ årsmöte i Strömsgården. Fören-

vecka eñer olyckan anses nu faran vara över. Det är inte alls ingen har f.n. 28 medlemmar. Styrelsen omvaldes och består

vanligt att skogsarbetama bär skyddshjälmar. Johan Karlsson av Karin Olofsson. ordf.. Gun-Mari Carlsson. kassör. Britta

är anställd hos Holmens Bruk. och företaget experimenterar Jönsson. sekr.

sedan en tid med en hel del skyddsåtgärder i skogsarbetet.

bl.a. vilka kläder som är mest lämpade. För att utröna vilken Äspnäs SSU

WP aV hjälm 5°m äf mest ldÉa|lSk~ äf -'Phan en 3V dem S001 Vid årsmötet valdes till styrelse: Göran Eriksson. ordf.. Rune

dagligen Sedan åfssklñel bum 5k)'dd5hJälm- Hösbo. vice ordf.. Karin Eriksson, sekr.. Elsa Eriksson. vice

Johan Karlsson

Fötih
Vår son Bo Jörgen

Inga-Lisa och Walter Lindström
Ulriksfors den 5 mars l962

Haldo Hanssons Minne 6/3 l962
Det sex mil långa loppet körde i en aningen för kallt väder, men

en strålande sol lyste över de 231 tävlande. Börje Löving,
Strömsund, vann klassen “yngre oldboys“ på tiden 3.57.38.

Det var bara Erik Johansson och Melker Risberg, etta resp.

T

tvåa i seniorklassen, som var snabbare än Böe i hela stan-
fältet.

Strömsunds högerförening
har hañ årsmöte på Grand hotell. Till styrelse valdes Birger
Bardosson. ordf.. Måns-Erik Espmark, vice ordf.. Karin Lars-

son. kassör. Rolf Sandemo. sekr.. samt Edvard Bergdahl och

Anna-Stina Lund.

Dödsfall
Hem.äg. Emma Sjöberg. Kärmäset. har avlidit 77 år gammal.

sekr. och Harald Persson. kassör.

Strömsunds hantverkslörening
har haft årsmöte på Teaterkonditoriet. Av verksamhetsberät-

telsen framgick att medlemsantalet är 54. vilket är samma som

i fjol. Föreningen har sex kontrakterade lärlingar i Strömsund.

vilket är est någonsin. Styrelse: Edv. Bergdahl, ordf., lnge-
mar Norrman, sekr., Anton Andrée. Birger Bardosson och John

Westerlund.

Födebedagar
50 år fyller den 9 ds fru Linnéa Eriksson, f. Forsberg, Risselås.

Hon är född i Vängelsby och kom till Strömsund i mitten på 50-; talet. Hon arbetade några år som kokerska på Grand Hotell
innan hon gifte sig och blev husmor på en stor bondgård.

Hon tillhörde De ungas förbund i ett 50-tal år. Linnéa Eriksson pysslar om skadar rådjur
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Flata-förlust med uddamål 9/3 1962

Boston hade ingen svårighet att bärga DM-plakettema. Laget
vann även returmötet mot Strömsund med 4~3. Bjöm Lundin
gjorde två mål och RolfCarlsson ett.

Födelsedagar
50 år fyller den I 1 ds fru Sigrid Olofsson, f. Göransson. maka

till skogsarb. Erik Olofsson. Strand. Hon år född i Öjam.

Dödsfall
Fru Gertrud Johansson, f. Lars-
son, änka sedan tio år eller fram-
lidne hem.äg. Otto Johansson.
Kalkberget. Havsnäs. har avli
dit i en ålder av 79 år. Hon var
född i Långåsen.

Födelsedagar
80 år fyller den 13 ds fru Britt-Elise Nilsson. f. Pettersson.

Bredgård. Hon är född i Gärdnäs. Till Strömsund kom hon

1905.

75 år fyller den 13 ds hem.äg. Einar Melander. Tullingsås. Han

är född i Stenviksstrand och bodde i Vrmmervattnet, Krokfors
och .lärilvattnet innan han kom till Tullingsås 1910.

Veteran hyllad av vägavdelningen
Vägarbetarförbundets avd. 377 i Strömsund har ha årsmöte

på Teaterkonditoriet, och då avgick mångårige styrelseleda-

moten Nils Holm. som avsagt sig omval. Han har tillhört sty-
relsen och beklätt olika poster sedan avdelningen bildades
1933, och var nu senast ordförande. Ny styrelse: Konrad Gus-

tafsson, ordf., Ture Gradin, sekr., HolgerA|lberg, kassör, Malte
Gradin, vice ordf. och Georg Allberg, vice sekr.

I . .-. _ I

Färjan i Öhnsundet under 60-talet
Infälld: Färjemannen Nils Holm

Ströms hembygdsförenings årsmöte
Mötet hölls i Strömsgården. Till stor glädje för strömsboma
beslöt man att Jamtlikvällar ska anordnas även i år. Cirka 10.000

personer har besökt dessa program. trots det dåliga väder
som rådde under den gångna sommaren. så vinsten blev för-
hållandevis god. Föreningens totala kassaomslutning har va-

rit 71.313 kr. Drygt 1 1.000 kr har gått till nybyggnationer och
underhåll. Hjalmar Strömers efterlämnade manuskript "Det
biskopskristliga prestadömet" har utgivits i bokform under

året. Man planerar inköp av ytterligare mark intill hembygds-
gården, men hur det går. beror till större delen på hur kommu-
nen ordnar med det planerade reningsverket. Föreningen har

erbjudits att från jämvägsmuséet motta några gamla lok och

jämvägsvagnar som trafikerade Inlandsbanan under de första
åren det fanns jämväg till Strömsund. De styrelseledamöter
som var i tur att avgå omvaldes. och styrelse är nu: Gunnar
Simonson, ordf., Gunnar Grahnström. vice ordf. och kassör.

Folke Hopstadius, Hadar Dahllöw, Georg Örjebo, Ame Jons-

son, Gunnar Brorsson, Maria Hallström. lngrid Hagemrark och

Rebecka Ström.

Dödsfall
Rörledningsentreprenören Torsten Evensjö, Strömsund, av-

led på lördagen i en ålder av 49 år. Han var född i Stamsele men

flyttade med sina föräldrar därifrån redan i sexårsåldem. Eer
att ha vistats på ett flertal platser blev Storhöjden till sist hans

egentliga uppväxton. För ca 15 år sedan bosatte han sig i Ström-
sund.

Torsten Evensjö med makan Jennie, döttrarna
Birgit. Signe och Kerstin

Födde

Vår dotter Inger
Stina och Gösta Moberg
f. Grelsson

Strömsunds BB den 13 mars 1962

Ur en länsmansutredning från 1800-talets slut:
- Den anklagade har varit gift två gånger, men har_/ör öv-
rigt ej varit straad.

Kungörelse
Vår affär i Havsnäs upphör med utgången av denna månad.

2-3 april utförsäljes lagret. Utköming av varor som förut.
Vi tackar våra ärade kunder.

Anna-Märtha och Halvar Wiik
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Ingrid Sundberg vann ickklassen Nordbotjäm rotcnonbehandlas

när ungdoms-DM på skridskor avgjordes i kallblåst på Ströms- För utrotning av ogrässk anhåller Äspnäs-Bonäsets fiske-

vallen. lsen var bra, och trots kylan noterades en del goda vårdsförening hos fiskeristyrelsen att få behandla Nordbo-

resultat. 40 ungdomar åkte för att göra upp om mästerskaps- tjäm med rotenon. Fiskbeståndet i tjämen utgörs av mört, ab-

tecknen. Arrangörsklubben IFK Strömsunds Ingrid Sundberg borre och lake. Efter behandlingen skall laxöring inplanteras.

blev distriktsmästare i ickklassen. och åkte sina 500 meter på

tiden 59,6. Trea i klassen blev system Kerstin med tiden 6l ,6. 5|¿idsk0|eng| 15/3 1962

Övriga f95141W Bamskidskolan i Strömsund har nu avslutats. Sammanlagt har

P°.ll<3f äldfeï 4) Rllbfl MMISSOH. 5) GÖIC MåI'l°I1SS0- 7) LUS det varit 49 deltagare i de många roliga lektionerna.

0|0V Hlelmla- 9) Karl Mani" B°f8SïfÖm~ Samtliga Strömsund- Utförsåkningen har varit det intressantaste för de flesta. Del-

P°.lkaf Ygfeï 5) Slaffa Lindgren. 6) TOTÖJÖTH GfC|5S0- 7) tagama har varit delade i tre gnipper och ledare har varit Dagny

HUg0 KfiSI0ffCfSS0. 3) l*/af G0CI2lHgCf. 9) SNPC FOYSÖCTB. 10) Appelblad, Margit Glantz och Bibbi Jacobsson, som till sin

Jan Lange, samtliga Strömsund. förutom sexan Torbjöm hjälp har ha Anna B;-in Siheng och Mäna Wikman

Grelsson som åker för Vattudalen

Strömstinget

swmingespele" på Skid" l ett mål som gällde olovlig köming var både far och son från

avglmdes på Söndagen med H°lm°"5 Bruk Svanmgens en by i Ström instämda. Sonen har långt till arbetet, och när

bygdegåfdsmfenlng °°h Svanmge IF 5°m amngöæf- Det var fadem inte hade tid att skjutsa honom lät han sonen låna bi-

bra Väder för '°k°'dP“bl_lke" på °f“k"l"g 500_ P°"S°"°'~ me" len, trots att han saknade körkort. Vissa fönnildrande omstän-

käm ' Spårell för de °mk""g 135 5k'dlÖPama~ Wlkel “mal °°k5å digheter förelåg enligt rätten, och kömingen var inte en nöjes-
är rekord hittills. De tävlande representerade nära nog alla köming dock var (kn o|0v|ig_ så bäck fa, och Son ck bön
åldrar från 3-åriga Kristina Hansson till veteranklassens old- Senior 20x4 kr ochjunior ck IOX2 kr i ¿agsböte,_

boy Holmfrid Persson, 58 år. Svaningedamema serverade en

härlig ärtsoppa, nämiare 50 liter gick åt, tillsammans med 500 Ströms fompamavdelning
smörgåsar och åtskilliga liter kaffe. En vacker prissamling de- har han årsmöte Ti" Styrelse valdes Georg Öüebo ordf Hadar

Édeslm av fm Bmw Von Sydow och Rune Starck' Dahlöw, sekr., Nils Wilhelmsson, kassör, Emil Forsgren, vice

--es.u mt _ . ordf.. PerTejbo, Elsa Strömberg, samtliga Strömsund, Dagmar
Ar inte oitsnamn angivet, kommer åkaren från Lidsjoberg. .. - _ _. .

Hen'ar, seniorer l2 km: l)Böije Löwing, 4) Bengt Wikstrand, 5) :1ei:::S:$'.r::ñ:\::g'SÅke Lindahl' Lovberga' Samt Enk Hem

Rune Marklund, Svaningen; 6) Sven Wiik, 7) Bruno Karlsson,

8) Rune Starck, Strömsund.
Veteraner 6 km: l ) Valfrid Persson, 2) Gösta Eriksson, 3) Olle
Karlsson, samtliga Lidsjöberg.
JuniorerA, 6 km: 2) Robert Eriksson. Juniorer B, 4 km: 2) Åke

Hallkvist, Svaningen, 3) Lennart Nilsson. Juniorer C , I ,5 km: l )

Kjell Erlingsson, 2) Kalle Jonsson, 3) Tommy Sörlin, 4) Nils-
son, Hillsand. Juniorer D, 1,5 km: I ) Hasse Gahlin, 2) Conny

Karlsson, 3) Karl-Erik Forsmark, 4) Egon Persson, Hillsand.

Damer, seniorer4 km: 2)Ulla Nilsson, 3) Mait Gahlin, 5) Maj-
Britt Waller, Svaningen, 6) Gerd lsaksson, dzo.

Flickor B, l.5 kni: l)Gimhild Erikssson, 2) Ann-Marie Nilsheim,

Hillsand. 3) Marianne Eriksson, d:o. 4) Gunnel Lysén, Sva-

ningen. Flickor C, 1,5 km: 2) Lillemor Palm, Hillsand. Flickor D,

500 m: l) Inger Österhall, 2) Elisabet Nilsson. Hillsand. ï “

Dagmar och Ragnvald Pettersson

Födelsedagar
50 år fyller den l3 ds Rune Eriksson, Havsnäs. Rune är född FM°|s°d'g"
och uppväxt på en av ¿e gamh gåmama i byn och hämam_ 50 år fyller den 20 ds fru Sara Lantz, f. Karlsson, Öhn. Hon ar

mar från de första bebyggama. Han har arbetat med jordbruk, född ' Sa"dV'k°"' Ulnksfors'
varit skogskörare. bussförare, verkmästare vid krafïverksbygge

och är f.n. chaufför. Alanisets Folkets hus-förening
Årsmötet valde följande styrelse: Nils-Gunnar Bjurström, ordf.,

Dödsflll Maj-Lis Näsström, sekr. och Emst Strömgren, kassör. Biograf-
Fru Ingeborg Leandra Gahlin, Järvsand. har avlidit 69 år gam- föreståndare; Rickanj Blomgren

mal. Hon var född i Norråker och hon och maken Leo bodde

där till I946. Då blev den gård som makama ägde överdämd, i nn*
samband med reglering av Tåsjön. De skaffade då ett hemman Vår Son Päpola

:):|:<ï1l::a1f:1l:::leTi]i;:opi|åciJIev<:le1\;1till l958. då de flyttade till en dotter May_Bn och Carl Myrén

f. Danielsson
Strömsunds BB den l8 mars I962

Ny telestation i Strömsund rlksdagsklubbad
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sträckan. l sista stund ställde Konsum upp ett lag. som belade
Födde . .

silverplatsen. l sparkstafetten vann fångvarden en komforta-
Vår dotter Helena . _ .

bel seger. De kastade fram ishockeykaptenen Lasse Edin pa
Barbro och Åke Melander F. .. k h h h d b d .d f
f- Strömgren orsta ståac ag. oc ag' aïša e :nan meDsa anbre-

Strömsunds ßßdf 18 mm '°°2 'ÄLVÉÜïhfnïsíï"..i.”biT5'iå”..f.J§å.É ..f."'f..f.ï..l,-Éf SÉÉI

hjälpte inte att slutmannen i läramas lag. Ture Rehn. skenade

Födelsedag" banan runt med kliv värdig en älg. Trots att SJ ställde upp med
75 år fyller den 21 ds Mana Elisabet Vikstrom. Bredgård. Hon --Sme_Pe"e~~ kanade laget av ~-spåret» och hamnade på Sista

är Född ' Llds-löberg' plats. Efter dessa övningar blev det uppvisning i konståk-
ning. Först gjorde ett l0-tal flickor ett vackert framträdande på

K0mmllIl|S Wdelllillg 272 (SlUkhUSP6fS0I18l6) isovalen. Tydligt är att Ulla .lohnssons tränarskap lämnar goda

l Slfömsund har ha åfsmölc l Slukslugs mßal- AV åfS- resultat. Ulla bjöd sedan själv på ett stiligt genomfört dans-
l)Cl'äIIClSCn ffâmgål' 81! man f.I1. hal' 53 medlemmaf. Slyl'6lSCI'l nummer; I gamband mgd evengmanget de|3de Hjgfrling
fick följande sammansättning: Karl Hammar. ordf.. Anna ur Länsridningens Prism] segrande pojklag i [_T.cupen_ Mor-

Magnusson. kassör, Britt Mårtensson. sekr.. samt Gudrun ragare var Bear Ca15_ Strömsunds Srronga pojklag i hockey

GUHHVHYÖ 0Ch Karin EHBSSOI1- Några av lagets spelare: Hasse Ollander. Lasse Roos. Kent
Hilldén. Karl-Axel Olofsson. Harry Jacobsson. Göran Olofs-

Födqsgdgggr- son. Sören Eriksson. .Ian Ejemar. Lasse Brodin. Som avslut-

85 år fyller den 2l ds Gustafva Karlsson. änka sedan ett 30-tal "ing På demla StfÖmS'gal3 Val' del dans På Slfömswllen Ü"
år tillbaka eer Nils Karlsson. Strömsund. Hon härstammar g1'amm0f0mUSll<-

från Norge.
Födelsedagar

Dwsfau 80 år fyller den 23 ds maskinist Alfred Lögdberg. Strömsund.

Maria Wikström. Näset. Strömsund. har avlidit 60 år gammal. -lubllare" är född l Sunne* me" k°m vid sl" års ålder ll" Ström'
Hon var mid i G,.e|sgå,d_ sund. Under sin ungdom var han borta från samhället en tid.

men efter giennålet l908 kom han tillbaka. Eñer att ha arbetat

N timmerdonin visad . Ström 2' /3 1962 några år i sin faders smedja. tog han anställning vid vattenver-

.. . . .. . _. .. . .. . g har han nu innehaft i3 g es' ket i Strömsund och denna anställnin
Kalkdoningama for hast har förandrats valdigt litet. De ar ofta 47 å D__ d h han k d . St__"n.n Sår i munici al_

så brympiiga. rm ibiand äfder tyngsta jobbet fbrhäsren att "_, ”"“.É af ° °' 'a“ a I g __ .P ,

d k__lk tim) k . k.ñ tsk å d I h samhalletstjanst.avenom vattenverketharom åretovergicki
ra om a en a a uppls I e. ogsv r S yre Sen ar kommunal ägo Lögdberg har sysslat med mycket och speci-

ägnat detta problem en hel del intresse. och förste läns- mpåd k '. k råd [__ h mån I P. I

k km G.. tamtzond St d h.. md enwån e e me ariis aom e ar anen gsyssae. agama
s og a re os emon rera e aro ag y __ . .. _ .

. _ . dar har han aven lockats att skulptera i tra. lnom förenings-
modeller vid Graningeverkens avverkning norr om Strand. Den _ __ _ _, __lv thar han mesta nat si åt odtem larrorelsen.dar han var
erfame timmerköraren. hem.äg. Erik Karlsson. Strand, prov- I C _ g . _ g g p

körde båda. Terrängdoningen med både fram- och bakkälke Synnerhgen Verksam I sm ungdom'
var han mycket belåten med. och särskilt fäste han sig vid
bärfömiågan vid större snödjup.

Dragslark pålle. Vid lömmarna Erik Karlsson

”Giganternas kamp” i Strömsund
Den hittills största publiken på Strömsvallen samlades på tis- Mukarna Asbjörg och Alfred Lögdberg

dagskvällen för att bevittna de länge beramade skämnäv- omgivna av släkt och vänner

lingama. Några tog ut sig så kolossalt. att man ck tillgripa
uträkning sedan de stupat över mållinjen. Skridskostafetten Dödsfall
vanns överlägset av polisens utryckningsvana manskap. Bjöm Fni Edit Olsson. Flåsjöns station. har avlidit i en ålder av 62 år.

Hjortling. Olle Olsson och Sune Sandström bäddade vackert Hon härstammar från Dalama. De senaste l4 åren har hon

för Ragnar Granqvist. som bara hade att bevaka segem på sista vistats i Ström.

l0l



Födelsedagar Publikrekord på isracing
50 år fyller den 23 ds byggmästare Folke Strömberg. Ström- Det var sol. fläkt och fart över Strömsvallen på söndagen.

sund. Han är född i Öjam där han också växte upp. Sedan 1943 JMK-Norras isracing. den enda tävlingen i Norrland i vinter,
har han varit bosatt i Strömsund. Han började redan i rätt unga gynnades av det mest strålande marsväder. Tävlingen vanns

år att ägna sig åt byggnadsverksamhet. Hans senaste större av Vargama från Norrköping. 850 personer löste in sig till täv-
byggnadsverk är missionskyrkan som invigdes i höstas i lingen. det är nytt publikrekord för Strömsvallen.
Strömsund. Han har innehaft era förtroendeposteri olika kom-
munala nämnder och kommittéer. Strömberg är också sedan en Kiosmnbron 27/3 |952

lång RÜJJÜ *W år kassöfl Lutherska ml55l°"55f°"l"8°"~ förövades under natten i Kjell Johanssons kiosk i Näsviken.
Tjuvama hade tagit sig in genom att bryta upp dörren. Man
hade lagt beslag på en hel del rökverk och choklad samt tid-
ningar och annan litteratur.

Strömsundstrippel i trekretsskytte
Strömsskyttama dominerade när Laxsjö skf arrangerade tre-
kretsfältskjutningar i söndags. I 10 skyttar från 21 föreningar
hade samlats.

Resultat
F5 1) W. Wikström. Strömsund. 2) Ragnar Jonsson. dzo. 3)
Nils Vilhelmsson. d:o. 5)Alvar Mårtensson, 6) Sigfrid Görans-

son, Renålandet. 7) Helge Edesund. Strömsund. 9) Rude

Melander, Tullingsås. F4 1) Bengt O. Eriksson, Äspnäs. 3)
Bruno Jonsson, Strömsund. 5) Harry Johansson. Alanäs.
F3 3) Torsten Lindvåg. Gubbhögen. 5) Emst Strömgren. Ala-
näs. F vet. 2) M. Persson. Ãspnäs. F2 2) Yngve Hansson.

Folke Syrömberg Strömsund. 3) Olle Lindvåg. Gubbhögen. 5) Erik Forsberg.
Renålandet. Fl 1) Bo Jonsson. Strömsund.

Bra medlemsökning 1 Strömsunds MHF
Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen ökat från B S dm rkvmm mnnävnn

_ ror an a po g
270 till 304 medlemmar under året. Folknykterhetens dag ra- i nonlandskmsen Svenska fotografers ßrbund_ Hans kon

des med bllkonege' och man arrangerade en lådbllârauy und? lektion av bilder tillhörde de två bästa i landets samtliga krets-

våren”. som blev en klar. succe' MHF_gården har °pp_fmS__R)r tävlingar och kommer att representera Norrland på ßrbunds-
servenng på söndagar. Till styrelse valdes: Ragrivald Lofstrom. utställningen
ordf., Bror Eriksson. vice ordf.. Harald Thelenius. sekr.. Bengt '

Örjebo, vice sekr.. Sven Carlsson. kassör. samt Sven Norling.
Ingrid Zakrisson. Daniel Zakrisson. Sven Hansson. Ame Jons- ”Jämfanef "Yu" åmf Ü" Hfmefdl
Sen een Bem; Nygren Strömsund mister ett småindustnföretag då rma Hozak flyt-

tar sina bopålar. Man har hyrt lokaler i Strömsund. men äger

den fastighet i Hammerdal där tillverkningen bedrivs, därav
Födelsedagar 24/3 1962 n D b F. f - C | R -

75 år fyller idag hem.äg. Jonas Jonsson, Skalet. Han är föddi H Ssutom or oretagets ormgware ar cos I

Öjam, men yttade i unga år tillsammans med föräldrama till
Kärmäset, där han växte upp samt några år skötte byns tele-
fonstation och post. För ca 35 år sedan köpte han en gård i Stfömsßeí
Skam, när han sedan bon med sin famnj i en av byns två En person från Alanäs socken stod åtalad för att ha stulit 210

gården kr av en 90-åring som han pokulerat tillsammans med. Han

greps av polisen då han var på väg in på Systembolaget. och

75 år fyller den 26 ds f. stationskarlen Per Brask, Ulriksfors. då hade han pengama förvarade i skoma. Pengama hade han

Han är född i Fjällsjö. Till Ulriksfors kom han i samband med hittat i sin overall då han var in på en toalett i Högbynäs. sa

jämvågsbygget 1912. Samma årbörjade han där som stations- han. men hur pengama kommit dit kunde han inte redogöra

karl. Redan i unga år kom Brask med i det politiska livet. Han för. Sedan han köpt en del pilsnerdricka och sprit ämnade han

och fyra kamrater bildade den första socialdemokratiska ung- återvända till den åldrige mannen. påstod han själv. Han hade

domsklubben i Strömsund. Kyrkofullmäktige har han också också svårt att erinra sig vad han varit med om, för han hade

tillhört en tid. druckit ur 27 pilsnerbuteljer och tagit sig två supar under da-

gen. Rätten fann det inte styrkt att han ämnat stjäla pengama,
varför åtalet om stöld ogillades. Däremot dömdes han att be-

tala 150 kr i böter för fylleri.
Födda

Vår son Nils-Olof
Gunn och Torbjöm Nilsson
f. Olsson Vigd°_

Strömsunds BB nen 25 ma,-S 1962 Elektriker Carl OlofWikström, Östersund. och Märta Bntt Sund-

kvist. Strömsund.
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Födelsedagar Svanar i Risede - trots snöstorm
93 år fyller den 3l ds fru Margareta Olofsson. f. Jansdotter. När hem.äg. Botolf Lemon på måndagsmorgonen tittade ut

änka efter framlidne Iandstingsmannen/hem.äg. Olof Olofs- genom köksfönstret fick han se fem vita svanar simmande
son. Jonsgård. Strömsund. Hon är född i Strömsund. Efter sitt omkring i en vak ute på sjön. cirka l00 meter från mangårds-

giftermål. blev hon bondmora på ett av de större lantbruken i byggnaden. En mycket märklig syn. eftersom det var full snö-

Ströms socken. Hon har även ägnat tid åt det ideella arbetet. storm ute. Lemon påstår att det är 25 år sedan han iakttog en

och har bl.a. tillhört styrelsen för Vita bandet. svan i Risede. och det var på sommaren.

*I
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.Margareta Olqßson eningen i många år_

Den nya storflygplatsen Arlanda har invigts

90 år fyller | dag ankefru
Anna Jönsson. f. Strömqvist
Strömsund. änka efter fram-
lidne polls C.A. Jonsson
Hon är född i Östersund och
kom till Strömsund l904 i

samband med sitt giftermål.
Hon var med och bildade \fita
bandets avdelning i Ström-
sund och tillhörde den för-

Umamedall En ung Anna Jönsson __
Till bl.a. Agnes Olofsson från Ströms lottakår delade drott-
ningen ut SLK:s kungliga förtjänstmedalj i silver. Det skedde

Födelsedagar »~ r « -_
l

1

Strömsunds municip upphör vid årsskiftet
vid riksrórbundet Sveriges kmakårers riksstämma i Stockholm' Municipalfullmäktige fattade det definitiva beslutet vid går-

dagens sammanträde. Man frånträdde tidigare krav att kom-
Födelsedagar 2//4 l 962 munens namn skulle vara Strömsund. denna namnändring hade

85 år fyller den 6 ds f. arrendalorn Erik Bjurström. ålderdoms- kommunalfullmäktige motsatt sig. Däremot krävs att kommu-
hemmet. Havsnäs. Han är bördig från Tåsjö Och var en tid nen övertar samtliga samhällets skulder och förpliktelser. men
bosatt i Alanäset innan han flyttade till Brattberget l922. Där gamtidigr överlämnar municipiet sina tillgångar till moder-

ßffêttdêfddê han 611 gård lill J947. då han ÖOSHIIG Sig i Lövbrga. kommunen. Beslutet gör att samhällets innevånare får sänkt

_ . __ __ k tt. rel'm'närt med omk ' l:30.l Fl tb k hAnders
50 år, fyller den 4 ds lim ênna Jonassfm' f' :raq_,“St' Froson' lššnngvaldels till ledamötgrnigbrandstjïhlsïn.ac eoc
Hon ar född och uppvaxt i Risselås. Vid 23 ars alder genom-
gick hon bamsköterskeskola.

öm.-bo träffsäkm:
när Strömskretsens tredje fältskjutning anordnades av Renå-
landets skf. 84 skyttar från I I föreningar deltog.
Resultat
F5: I )A|bert Jonsson. Öhn; 2)A|var Mårtensson. Strömsund:
3) Olle Jonsson. Öhn.
F4: l) B.O. Eriksson. Äspnäs: 2) Nisse Jönsson. Renålandet;

3) Svante Nordström. Tullingsås.
F3: I ) Bo Eriksson. Alanäset: 2) J.Y. Jonsson. Renålandet.

FZ: l) Evert Kämlund. Strömsund; 2) Sture Jönsson. Renå-

landet; 3) lvar Mårtensson. Strömsund.
Fl: l) Bjöm Svanberg. Strömsund; 2) S.O. Sennvall. d:o; 3)
Robert Mikaelsson. Äspnäs.

Åldrig kvinna påkörd av bil utanför Havsnäs
På söndagskvällen blev 76-åriga Hansine Strömgren. Nyhamn.
påkörd av en personbil på den allmänna landsvägen. Hon gick
och sköt sin spark på höger sida av vägen. och just som en bil
kom bakifrån och skulle köra förbi henne. vek hon tvärs över
vägen till vänster. Hon fick ett komplicerat brott på ena benet

och fördes till sjukstugan i Strömsund. varifrån hon genast

remitterades till lasarettet i Östersund. Folkskollärure Anders Ronne
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Ströms kommunalfullmäktige 9/4 l962
Turismen och Strömsunds municipalsamhälles upplösning
blev de mest diskuterade ågoma vid lördagens sammanträde.
Majoriteten av ledamötema, 3l st, var mot kommunal turist-
nämnd. endast 4 röstade för bifall. Inköp av fastighet för l06.400
kr gällde f. hemvämsgården, numera innehållande verkstads-
lokaler och lokaler för yrkesskolans målarkurs. Fullmäktige bi-
föll skolstyrelsens förslag om tillsättandet av musiklärare, lik-
som förslaget att en årlig pension på 360 kr skulle utgå till
kollektiv personal. Gatubelysningen både i tätorten och ute i
byarna bör i fortsättningen bli en kommunal angelägenhet
sedan municipiet upplösts. Skatten kommer fortsättningsvis

Helgens evenemang i Svaningen började redan på lördagen. l
Bygdegården hade byns damer öppnat restaurangrörelse. På

lördagsmiddagen serverades härlig fläskkorv, och till frukost
på söndagen bjöds det på gröt och ägg. Det var även serve-
ring av kaffe, läskedrycker och mjölk, och till det serverades
dels vanligt kaffebröd dels stutar. Flera av svaningedamema
hade bakat i era dagar, Ada Andersson och Mary Jönsson
svarade för mjukpickebrödet, medan bl.a. Ally Lysell bakat
kaebröd. På lördagskvällen var det dans till "Stjämkvartetten”
i bygdegården. Maj-Britt Waller stod i spetsen för "servi-
trisema“.

att delas lika, vilket innebär en skatteökning för dem som bor Dñdsl-nu

utanför tätorten. Kommunen ställer mark till förfogande för
landstingets elevhem i Holmparken och drar fram ledningar
för vatten och avlopp samt el till tomtgränsen. Elevhemmet
ska via värmeledningskulven anslutas till folkskolans pann-
central.

I W 6verSjoutndser I

Födelsedagar
50 år fyller den l l ds ar-

rendator Oscar Bengtsson,
Sjoutnäset, Lidsjöberg.
Som giñ kom han att över-
taga en kronans arrende-
gård. Då gården är belägen
intill Sjoutnäsets kyrka
innehar han befattningen
som vaktmästare för detta
kapell.

Oscar Bengtsson _

Strömsundsbo fick storharr i Svaningesjön
Att det finns fina fiskar i dessa vattnen bevisades vid
Svaningepimpeln på söndagen. Segraren Jonas Ollander,
Strömsund, drog nämligen upp en harr som vägde över ett
kilo. Med denna och två lättviktsfiskar, totalt I I 80 g, vann han
en veckas fritt ske i sjöar i Svaningen, med rätt att bo i en
stuga vid sjön under tiden samt proviant för två personer. Ett
par sköna täcken blev även hans. Andra priset var ett älglär,
och detta utdelas till Kjell Johansson, Strömsund, till hösten,
sedan älgjakten börjat. En gäddedebo vann tredjepriset, del-
tagande i älgjakten tillsammans med svaningelaget kommande
höst. Arrangörema, Svaninge bygdegårdsförening och Rädda
bamens lokalavdelning i Strömsund. för övrigt de sistnämn-
das första arrangemang, hade m.a.o. lite andra priser än vad
som är brukligt i pimpeltävlingar.
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Läg.äg. Jonas Blomqvist, Bredgård, har avlidit i en ålder av 75

år. Från början var det bara skogsarbete som stod till buds,
men när drien i sultfabriken i Ulriksfors var i gång arbetade
han där. /X

Jonas Blomqvist med hustrun Karin

Bangårdsmissöde i röm
En travers på bangården vid Strömsunds jämvägsstation böj-
des under lastning av en rotor på onsdagen. Rotom är avsedd
för kraftverket i Brännälven. Det var åkare Henry Engström,
Norråker. som skulle lasta rotom från en jämvägsvagn och på

en trailer efter sin lastbil. Rotom, som väger 36 ton, var tydli-
gen för tung för traversen. lnnan traversen började vika sig
hade man nillat undan jämvägsvagnen och backat under trai-
lem. Genom rotoms ojämna landning på trailem bröts denna
sönder. Som tur var befann sig ingen människa under traversen

när den bröt samman. Man var tvungen att låna en katastrof-
vagn från SJ i Ånge för att lasta alla tunga saker avsedda för
Linvassälvens kraverksbygge. Det som skulle lyas från jäm-
vägsvagn till lastbilstrailer var dels en transformator på 38

ton, en halv stator 26 ton och så rotom som väger 36 ton.
Lastningen blev ingen billig historia för godsets mottagare.
5.650 kr kostade det nämligen att få låna katastrofvagnen från
kl. 10 på fredagen till kl. l5 på lördagen. Det var en impone-
rande bilkaravan som gick från Strömsund till Frostviken med
de tunga transportema.

Lediga platseri Strömsund
Bamkär flicka med egen bostad får omg, plats i fam. med
3 bam, 4. 7 och 8 år. Mod. lägh. Varje söndag ledig. Tel. 365.

Till tvåbamsfamilj där baby väntas i maj, sökes snarast

hemhjälp. Tel. 549, fru B. von Sydow.



Lyckad soaré i Strömsund
I Strömsgården blev ondagskvällen en riktig högtidsstund för
dem som älskar vacker sång och musik. Rätt många hade in-
funnit sig, och ingen behövde ångra sitt besök. Eñer sista

framträdandet ville applådema inte sluta. Medverkande var

Ströms kör- och musiksällskap, läroverkets flickkör och en

blocköjtstrio, allt under ledning av musikdirektör Kerstin
Bjömer.

Slalomskolan hade examen
Skid- och friluftsfrämjandets strömsundsavdelning har anord-

nat en tio lektioner lång slalomskola. Man har avverkat två

tvåtimmars pass i veckan. l2 personer var anmälda redan från

början, och sedan har det tillkommit några ungdomar.
Strömsunds slalomkanon Örjan Blomqvist har varit ledare för
kursen. Kjell Parde, 49 år. har varit äldst i kursen, och 8-årige

Lars Hjalmars yngst.

Välbesökt årsmöte
för Ströms rödakorskrets hölls i

församlingshemmet. Ny styr-
else: Ivar Sandhill, ordf., Ingrid
Hagermark, Hadar Dahllöw,
Malka Söderholm, Tora Holm,
Ingeborg Höglund, Stina Olofs-
son, Sten Olsson och Dagmar
Ragnulv.

Barnmorskan
Ingeborg Höglund

Födelsedagar
75 år fyller på påskdagen den 22 ds skogsarb. Per Algot Wik-
ström, Ulriksfors.

85 år fyller på annandag påsk den 23 ds f. skogsarb. Johan

OlofNilsson, Näxåsen. Han är född i Vedjeön.

Skogsrättare
Mekaniseringen i skogsbruket blir allt mer märkbar. Den skogs-

rättarkurs som pågår vid Stavre skogsbruksskola har förlängts

med I66 timmar i år, och nästan hela ökningen gäller ämnet

skogsteknik. Bland deltagama märks Gösta Hopstadius och

Thyr Olofsson, Högbynäs, samt Bengt Knutsson, Havsnäs.

Födelsedagar
80 år fyller den I6 ds fnr Sara Katarina Samuelsson, f. Olofs-

dotter, Högbynäs, änka eñer framlidne Erik Emanuel Samuels-

son. Hon är född i Lillviken.

Spännande i Lövberga - 2 gram skilde pimplare
300 pimplare hade sökt sig till Storristjäm i Lövberga för att

dra upp stora abborrar. Seved Persson, Ulriksfors, som seg-

rade fick l200 kr för 532 gram. Ovanligt bra betalt för abborre

alltså. Persson ledde faktiskt under hela tävlingen, men det var

nära att han skulle blivit sla-

gen i slutskedet. Thure Jöns-

son, Strömsund, som låg
god tvåa, fick sin åttonde
sk när det bara återstod ett

par minuter av tävlings-
tiden. Han nådde dock inte
riktigt fram, hans totala
fångst vägde 530 gram, och
för det fick han 300 kr. Trea

blev Jonas Persson, Ulriks-
fors.

Segraren i pimpel-
tävlingen Seved Persson

Födelsedagar I 8/4 1962

85 år fyller den 20 ds änkefru Anna Kristina Mårtensson, f.

Aronsson, Sjulsåsen, Torsärden. Fru Mårtensson är född
och uppväxt i Håkafot.

50 år fyller på påskdagen den 22 ds butiksföreståndare Ivar
Ivarsson, Stamsele. Han är född i Tåsjö. 1960 kom han till
Ströms konsumentförenings butik i Stamsele.

50 år fyller på påskdagen den 22 ds skogsarb. Hugo Mikaels-
son. Sörvik, Alanäs. Han är född i Fågelberget.

1962 ars skogsråttarkurs Stavre

Frr v. Gösta Hopstadius, Bengt Knutsson
och Thyr Olofsson

Byvattnetske
SCAzs sociala fond har fritids- och fiskeområdet i Byvattnet,

sex mil väster om Strömsund. 650 gäster besökte området förra

året. I stugoma var det 628 övemattningar. även det nytt re-

kord. framgick det vid föreningens årsmöte. En öring på två

kilo var förra säsongens största fisk. Kommande säsong skall

ytterligare två båtar skaffas till området, och så kommer ännu

en stuga att uppföras. Sommaren 196] planterades 5.000 lax-

öringyngel i två tjämar. Styrelsen omvaldes. och de ström-

sundsbor som ingår är Kjell Parde, ordf., Rickard Brändström,

sekr. och Harald Berghström. revisor. De som sköter kort-
försäljningen är som tidigare Rune Svensson, Renålandet,

Sebulon Ömson, Linjeviken och Johan Stenström, Hillsand.

Födelsedagar
75 år fyller den 24 ds fru Ida Löf, f. Strömgren. Strömsund.

Hon är född i Havsnäs. Till Strömsund kom hon för omkring 50

år sedan, då hon fick plats på dåvarande kafe' Flora i Näsviken.
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Födelsedagar Födelsedagar
85 år fyller den 25 ds hem.ag. Nils Olofsson, Vedjeön. 80 år fyller den 2 maj änkefru Kerstin Göransson, Tullingsås.

50 år fyller den 25 ds rustmästare Herman Larsson, Öster- Hfån ål: mdT:red:ähT|'åch bokgfe hä] tllålzoí' díhon
d Han är född i Hmsand gi e_ sig oc ytta eti ennings en. on a e an om

sun ' ' eldningen och städningen av skolan i Henningskälen. l950
flyttade makama till Strömsund, och sedan några år tillbaka

Dlldßfllll 24/4 l962 vårdas hon på ålderdomshemmet i Tullingsås.
F. jordbr. Månen Sundin, Näsviken, har i en ålder av 72 år
avlidit Han var född i Stmnd_ Han ägnade sig i många ármed 50 år fyller den 30 ds skogsarb. August Persson, Näsviken.

framgång åt getavel, och ända tills för l5 år sedan vistades
han sommanid i Pibodama i Liiialavannei. För några år sedan Snö I Strömsund vid vnlbørgsrandet 2/5 1962

sålde han djuren och gården i Strand och yttade till Långön Det var en kall och blåsig valborgsmässoaon. l Strömsund
vid Näsviken, hade som vanligt Hembygdsföreningen ordnat med brasa på

Fru Hansine Strömgren, Havsnäs, som skadades svårt vid en h.embygdsgården° Kontraktsllmst Folke Engâtröm hö" min
. . _ . till våren och kyrkokören sjöng under ledning av Kerstin

trakolycka i början på månaden, har avlidit på Östersunds B.Ömer En mktfum fyrverkeri “brändes och i
lasarett. Hon var 76 år gammal. 'l ' P . ' _ g

serverades kaffe, och där sprakade brasor i de öppna spisama
Fru Julia Björk, Strömsund, har avlidit i sitt 87:e levnadsår.
Hon var född i Grythyttan. Dödsfijj

Aniarb. Erik Pereean, sircsmennd. avied iieii naeiigi pa man- Fl" Magma Mll°°°lSS°“- Hlllsaml- llaf avllllll 74 af gammal-
dagen i en ålder av 56 år. Han var född i Grelsgård. Vid 22 års S°m sömmerska var h°" erkänt dukflg' Am Sedan ""gd°m°"
aider reste han över iiii Kanada. 1946 aiervande nan iiii iiem- llllllöffle l'°“ °“°"S Bla l>a“<l'löf°“'“ß-
bygden. Persson har huvudsakligen ägnat sig åt byggiiadsar-
bete, och de senaste åren har han arbetat vid era kraftverks- Kyrkliga kvinmßrbundet; årsmöte

byggen- iioiis i praeigarden i siramaand. En 60-iai mediemmar iiaiaa-
. - des välkomna av fru Ester Engström. Man beslöt fastställa

F. agenten lsak Svensson, Harbäcken, Strömsund, har avlidit I R H åkm I fö k d rk_

i en ålder av 79 år. Han var född i Hoting, men bosatte sig med emsavgi enn W nor' styre sen r .omman eye
-bó - kl - Håx S - samhetsår: 'u Ester Engström, ordf., fru lngnd Benthe Berg-

h'°da'h" ei' äs” °da" ' s°l°'°mb°' mm W innd, sein., fnmnna wiik, ieaeeor, froken signe Lindqvist, fris-

ar an l c en ken Ebba Larsson, fru Vera Sandliill och fru Anna Olovsson.

Sarnrnanslagning av ottningsdistrikt pmm" div V
Flottiiingsinspektor L.H. Martini, Strömsund, avgår med pen- Lit_S".eås°en 4_3
sion kommande månadsskifte. Han eñerträds av nuvarande J

ottningsinspektom i Helgum, Erland Backlund. Backlund
övertar ledningen av hela Faxälvens ottled, och i samband F“ellY8llell~'>_ll°nll_lll°n lenllelfle lfxslflllnellllll
därmed blir det en sammanslagning av Strömsunds och F°lb°llSPfenllal'enlTaXan lnellan FaXellY8<len °ell Slfölnsllnd
Hejgums disn-ik¿_ sågs av cirka 75 personer, Det blev hemmaseger, med siroma

4~l . Sven Forsberg gjorde hat tric och Åke Jönsson l mål för
Faxebygden och Bosse Persson nätade för Strömsund.

Buskömlng slutade med volt
Det har kommit till polisens kännedom att en verklig buskör-
ning med bil ägt rum i Strömsunds centrum natten mot torsda- Blllnlfeße P°Plllaf Fllßla lnll'llYllel
gem V54 närmare unærsökning visade de; sig att en bij med Första maj-demonstrationemai Strömsund ck i år en mycket

fem ungdomar gjort en riktig vurpa i gatukorsningen vid Han- stor uppslutning. Nytt för året var bilkortegen vilken samlade

delsbanken. Som tur var hade samtliga klarat sig från äventy- naflnafe 70'lalel llllal» °°ll l deln°n$lfall°n$la8el <lell°8 be'
ret utan skador, och sedan de skyndsamt fått bilen på hjul lYl~lll8l llefa lnannl5ll°l' an de Senasle alen- Manga Salnlalles
igen, hade de fortsatt sin färd. Polisen fick kännedom om vem °ell5a Pa l°l'2el ml all llÖl'a fllesdagsleelanlmen Åslfld Bel'8e°

som kört, och han har åtal att vänta. Det är inte första gången Slen llan N°lTl<ÖPln8 llalla l ïa'l'na.llalel- l3lll<°l'le8en lllßlek nan
liknade fortköming förekommit i Strömsund på nättema, och Sk°l8al'llen °°ll lleaöllle l llll' °ell lllllnlnß Ull'lkSf°fS» Slfanll
allmänheten har länge reagerat på detta Och TUlllgSåS. alla [TC Stållena en k0aI'C ÅVCH

demonstrationståget utgick från skolgården och gjorde en
_ _ .L _

-mi--«---rv
Konsmmånningen. "De Oblygas vàrsalongn i kommunal' hälsningstalade och erinrade om att det ännu fanns mycket att
kontorets trapphall i Strömsund rönte genast från början stort demonstrera för
intresse från allmänhetens sida. Lions Club i Strömsund hade

anordnat utställningen för att köpa en TV till Ströms sjuk-
stuga för nettot. De som gjort sakema, hade skänkt dessa till Födelsedagar
klubben, så efter utställningens slut hölls auktion på en del av 50 år fyller den 4 ds Edvin Munther, Strand. Sedan unga år har
verken för att ytterligare öka på behållningen. Tavlor var det han ägnat sig åt musik, och förr brukade han ofta spela vid
dominerande inslaget, men även skulpturer farms med. danstillställningari bygden.
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Dödsfall där han gifte sig. Därifrån flyttade han till Finnvattnet som
F. skogsarb. Hans Funseth. Strömsund, har eer en tids sjuk- arrendator på en gård tillhörig Graningeverken. Efter 19 år på

dom avlidit 83 år gammal.Han var född i Österkälen. den väglösa platsen bosatte sig familjen. som kom att omfatta
fem pojkar och en flicka. i Renåkilen. där Zakrisson blev kro-
noarrendator. l Renån köpte han sedan ett hemman. och detMot doktorshatt: Fil.lie. Bengt Erik Ronne ska disputera vid

Stockholms universitet. Han är bördig från Strömsund. där har för åtskmiga år sfda" Övenagits av fm S0" mm nu har en
pappan Anders Ronne varit Skolläram mönsterjordbmk. Nar Doniänverket för två år sedan 100-

årsjubilerade, hörde Zakanas Zakrisson till dem som belona-
des för sitt gagnerika arbete. l Renåkilen lever han som pen-
sionar sedan 6-7 år tillbaka. en son brukar nu den frikopta
gården. Renåkilen, enstakagården i skogslandet, har genom
att en väg för några år sedan byggdes mot fjällvärlden. fått

V8-llliggliillg IIPPÜPÖCS lllldßl' kßlkyl i I-Övbßfg bättre förbindelser med grannama i 8 km avlägsna Renån. Förr
Lövbergas ekonomiska vattenförening hade på söndagen års- ñck invånama i Kilen. som är det alldagliga namnet. använda
mölel l..ÖVl)C1'g8 Sl(0l8. lI1lIl8IlVCl llll bildande! 8V ClC1'l|'l3 fören- Sjövägen till Renån, 5å höst Qch vår med dåligt före innebar
ing togs 1955. Det har varit ett omstritt projekt att förse det problem att bodär.
Lövberga by med vatten och avlopp. Det har nämligen funnits :Ü
två vattenföreningar. Den förening som bildades först. avsåg
att ordna vattenfrågan endast för en del av byn - den norra. [_
Sedan bildades ytterligare en förening - den som nu hade

årsmöte - och den gick in för att lösa vattenfrågan för hela
byn. Ny styrelse blev: Anselm Sandemo. J .E. Eriksson, Johan

Frank och Rune Pålsson, samt en ledamot som kommunen
skall utse.

Dödsfall
Fm Britta Olsson, Öjam, har avlidit i en ålder av 83 år. Hon var
född i Äspnäs. På somrama arbetade hon som kocka på bå-
tama som trafikerade Vattudalen. 1905 giñe hon sig med
hem.äg. Göran Olsson, och blev då bosatt på Fiskamäset. några
km från Öjam. Fm Olsson var en av pionjärema för Filadelfia
på sin hemort.

Fm lngeborg Svanberg, Södra Öhn, har avlidit i en ålder av 84

år. Hon var född i F innvattnet, och efter att ha bott någon tid Z0/ffi 20/<fiSS0

i Öhn kom hon till Södra Öhn i samband med sitt giftermål
1902. Tio bam våxte upp i hemmet. Sedan i höstas vårdades SÛTÖIIIS kyfk får llwälldig Pllfßllillg
hon på ålderdnmshemmei i Tu||ing5å5_ Färgen på Ströms kyrkas ytterväggar har länge agnat av i

större eller mindre sjok. Anledningen är att väggama inte be-
-nmmerkönre_¿|gsky“ jubenr I Relmdlen handlades nktigt före målningen, och rman som levererade
Timmcrkörare i 53 vimm, med närmare en halv mil-on timmep färgen har beslutat att kosta på en ommålning av kyrkan. Den

_] . _ _

stockar forslade fram till vattendrag, det år yrkessiffror för ïrllíste °nt1_må|"f"g__e" Skedqe N56' Eelïuåle wïa Slå att den

kronoarrendator Zakanas Zakrisson i Renåkilen, 85 år den 14 a som ams ' Vaggarfla fme Val ra Or ef] P ast arg som
maj_ Vld pass 80 älgar harhan knäppt i Sina dar; på mjuka fötter anvandes.. Temperaturvaxlingar gjorde' att fargen lossnade.

och spänstiga ben hastar han fram till ett jaktminne, den 14- D blëstmr :nan nu kyrkans Väggar "man man målar' Se'
taggiga ålgkronan med fina skovlar som sitter på långväggen da" blzfslnngeq ar klar kommer målenrma Ingemar Norrman
mot söder i det rymliga köket. Från hänget plockar han ner en fm “mm målnmgen'
komse. ”l den här låg jag som bam. Mina föräldrar i Lövsjö
gjorde den när en äldre bror föddes, och sedan användes den Vßflß |0k|Vd°|“l“8 lsffömslld
även för 055 yngre ba;-n_“ Kgmgen år en typ av vagga ggm i har ha månadsmöte hos familjen Sanna och Bemhard Olofs-
första hand fj3||b0fnn använde ßn- i nnen för gina småbarn son i Havsnäs. Över 30 medlemmar hade infunnit sig och fyra
Bgnen Och bakstyeke år av (fä, överdelen av berett skinn Oeh nya bCVlljadCS llllfädß. Ulldßl' året hal' lTlCdlC111S8flI8lCl Öka!

kan regleras genom remning. Komsen var mycket praktisk för md 21-

månniskor med myrslåtter; båiremmen gjorde att den lilla vag-
gan kunde hängas i ett träd medan modem deltog i utearbetet. Strömsundsbo fångade flest rävar
Numer år dessa vaggor och bärredskap museala här i landet, Resultaten av 1961-62 års rävkampanj ligger klara. Länets
men Zakrisson behåller sin komse som klenod. På 8'/2 decen- jaktvårdsförbund har fått rapport om 697 fångade rävar. För-
nium förändras mycket. Numer är det ononnalt att bam på nio sta pristagare Nils Nilsson i Strömsund har fångat samman-
år ska börja arbeta i timmerskogen, för Zakrisson var det en lagt 71 rävar. varav 38 under tävlingstiden. Han har hañ en

realitet. I skogsarbete, ottning och dikning har Zakrisson mycket god grythund till hjälp. Rävjägama får 75 kronor för
sysslat mycket med. Första tiden i Ström bodde han i Äspnäs vaije tiotal rävar.
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Drunkningstillbud för två Öhns byamän
inträffade på måndagen på Vattudalens is mellan Svartön och och fiskevårdsförening har hållit årsmöte. l styrelsen nyval-
Långön, då tummama AlfÖstlund. Ulriksfors. och Grim Pers- des som ordförande Per Nordlund Till vice ordf. utsågs Gun-
son. Tullingsås. var sin gång föll i vattnet. Med hjälp av nar Göransson. Kvarstående i styrelsen är Johan Erik Oscars-

arbetskamraten Ture Jonsson. Tullingsås. kunde de nödställda son och P.V. Nordlund
ta sig upp ur vattnet innan olyckoma fick allvarligare följder.
På morgonen hade trion passerat samma väg utan tillbud. De Fmekemgaf
hade under degen utfört wmninesfbeten på isen met Syaö- so år fyiief den io de byggnaeisafb. oiie Aiibefg. Göteborg.
och var på hemväg när isen brast. Först hamnade AlfOstlund Han är född i Ringvanne; och 1-,|eV 5 unga år bosatt 5 ßygdem

1 Vanna- Där Var 15°" 5Örl18~ Och ef1°rS°m han bar Wggsäck Strömsund. när föräldrama yttade dit i mitten av l920-talet.
drogs han helt ner under vattnet innan man med förenade

ansträngningar hjälpte honom upp. Tio meter från den platsen F . I n
gick Persson ner sig. Där var emellertid isen fastare. och han Sna ördagar- her smmagïiugor k d n _. k
föll i endast till midjan. Han hade heller ingen ryggsäck. men .ommarftugzin fra mer 'vn en Sa Som. e esta Ons ar
F, I d k _ d bl H __ Ik H . sig, och aven i Stromsbygden har stugor vuxit upp som svam-
or ora e en antin me a a a stam orten. som a tsa

pe par ur marken de senaste åren. l synnerhet har man slagit sig
blev kvar i vattnet. Djupet uppskattas till 3-4 meter. ned på båda Sidorna Öhmsundet

III Ensam baby hittades i tågkupé - ung mor föll av ”Jämten”
22-åriga Vivianne Zakrisson, Tullingsås. skadades svårt. då

hon sent på måndagskvällen föll av norrgående expresståget

"Jämten" mellan Ånge och Moradal. Hon fick livshotande ska-

dor och opererades under natten. bl.a. för svåra skallskador.

Hon har under något års tid haft anställning i Borås och var nu

på väg hem till Tullingsås. Med sig på resan hade hon sin I '/2

månad gamla dotter. Fröken Zakrissons mor hade rest till Öst-

ersund för att möta dottem. och när hon inte kom. frågade

modem tågklareraren om inte Vivianne var med tåget. När man

gick in i kupén fanns hon inte där. men i övrigt var allt i ord-
ning, babyn fanns där och ytterklädema var upphängda på

krokar. Tågklareraren ringde till Ånge, en stund senare ringde
dock Ånge tillbaka: Personalen på stockholmståget norrut
hade sett en icka på banvallen mellan Ånge och Moradal.
Man stannade dock inte förrän i Mora. där södergående tåget

Grim Persson AlfÖstlund mötte. Tågpersonalen informerades. och på nerresan tog man

hand om fröken Zakrisson. l Ånge undersöktes hon av läkare

DÖÜSÛI11 11/5 1962 som omedelbart remitterade henne till Östersunds sjukhus.
SVafVafC BCl1ll.|ÖSSOl'l hal' 3VlldlI Cñel' CH lldS SjUkdOm. Han Hur (yckan gått V31 man intg ännu_ mgn jnggn brgns-

Var född 1 Reålrrdeï år 1913- Under förra årel 1ämr1dC han misstanke föreligger. Förutom skallskador har hon troligen
d0°k hembY2d°“ °°h 13053115 518 1 Väsferås- också andra inre skador. och jourhavande läkare betecknade

hennes tillstånd som mycket allvarligt.

Traktävling i Strömsund
På lördagen avlade samhällets skolungdomar de praktiska pro- /
ven i den riksomfattande tävlingen i trafikkunskap. arrangerad
av NTF, Sveriges radio. Skolradion. Cykel- och moped-
främjandet och Skolöverstyrelsen. 400 elever från fyra klasser

deltog.

Fotboll div. V
Siljeåsen-Kall 6-I

Fotbolldiv.Vl
Mårdsjön-Faxen 4-3
Havsnäs-Storhögen l2-0
Sikås-StrömsundB 2-2

Strömsund utan egen plan tappade poäng
Strömsund tvingades spela sin hemmamatch mot Bispgården
på Faxvallen i Täxan. Resultatet l-l var rättvist. Reinhold Rho- Vivianne Zakrisson med sin dotter några månader efter
din gjorde Strömsunds mål. olyckan
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Trotjänare fick medalj Födelsedagar
Jämtlands norra domsagas nämnder. personal och åklagare 50 år fyller den 17 ds anneraren OlofAxel Larsson. Högbynäs.
har varit samlade i Strömsund för medaljering av trotjänare. Han är född i Lillviken. Han vistas för det mesta på andra orter
Till tingshusvaktmästare Karl Karlsson, Strömsund. utdelade genom sitt arbete vid kraftverksbyggen.
häradshövding Bertil Adéll Kungliga patriotiska sällskapets
medalj i andra storleken. Karl Karlsson har innehaft sin tjänst Dddsfajj

l 34 en Under de åren nef ne näf3d5_nÖVdlngaf lnnenefl ämne' Fru Margareta Olofsson, f. Jansdotter. har avlidit 93 år gam-
let Vld defnsagan- De lbfsla ålen nJalPle K3fl55°n Sln åldnge mal. Hon var född i Strömsund och änka efter framlidne
fal- 5°ln l9ll blev Slfölnsllnds löfsle llng5nU5VeklnläSlefe- landstingsmannen OlofOlofsson. Jonsgård. Fru Olofsson var
Karlssons maka Rut har under alla dessa år biträtt sin make i vid sm bortgång en av de ä|dSm 5 Ströms f5,.Sam|mg_
dennes utövande av tjänsten.

Han fick välja
Hon viftade med telefonluren år sin man, som sar! ifåröljen
och läste kvällstidningen.
- Vill du språku med mamma. eller vill du hellre ra hand om

disken medan jag Ialar med henne?

Vid lFK Strömsunds halvårsmöte
utdelades lshockeyvännemas hederspris till Jan-Erik Eriksson.
Elsa Einarsson tilldelades föreningens standar för sina bedrif-
ter på skridsko, där silverplatsen i VM:s 500-meterslopp var
årets höjdpunkt. En annan framgång som lFK:s ordf. Bjöm
Hjortling också erinrade om, var ishockeylagets DM-seger
l96l.

Frv. Tingshusvakrmäsrare Karl Karlsson, Alga! Eliasson.
Gunhild Eliasson, Anna Stenberg, Jonas Stenberg och

Rut Karlsson

Fina poliskap i Ström - tjuvskyttetrio gripen I6/5 l962
Strömsundspolisen gjorde natten mot onsdagen några na
kap. Vid jaktpatrullering fick man nämligen lägga beslag på tre
tjuvskyttar. en rattfyllerist, fyra gevär och fyra tjuvskjutna fåg-
lar. Kapet skedde i Tännviken. Wd patrullering fick strömsunds-
polisen höra att det small ett skott från en bössa, och när de

körde i riktning mot knallen hann de upp en bil, i vilken färda-
des två personer. l bilen fanns tre gevär, två orrar och två
tjädrar, och dessutom luktade de båda männen sprit. Den som
körde bilen fördes därför till läkare för blodprov, och gevären
och jaktbytet beslagtogs. Polisema såg en parkerad bil när de
var på väg tillbaka till Strömsund. och eñersom de misstänkte l

att där var ytterligare tjuvjägare lannades en ny patnill. När FH! -/än-Erik EH'/KSSOH. Clydé' Thllfessß 00/1 Rvlf
denna kom till platsen fanns dock varken gevär ellerjaktbyte i C0r1SSO

bilen, men eñer förhör fann mannen. en strömsbo, för gott att
erkänna att han jagat, och han sökte igen sitt gevär som be- Ågafbyfe
S|ag;0gs_ F.d. Dufbergs konditori heter nu Ohmans konditori.

Qmfammde ndjespmgmm mjmkm Födelsedagar 22/5 I 962

Ströms hembygdsförenings styrelse har vid möte i stort sett 50 år fyller den 24 ds enanflöl' Helge Lundin- Bfedâåfd- Han är
fastställt sommarens program på Hembygdsgården i Ström- född l Slfölnsnnd- l många åf afbelade l-Undln ål bfyggmäs'
Sund Redan den 27 maj bädd; Säsongen med en mmdu¿stä||_ tare Osvald Englund. Han har varit utkörare i Strömsund. innan
"mg Under midsdmmammgen disponemr ||r|( området mr Sma han för omkring tio år sedan fick anställning hos Widmark &
Vattudalsspel. The Violents med Jerry Williams gästar då Plalzel' Vld der-"15 anläggnlngsafbelen-
Strömsund, och så blir det Nordiska mästerskap för utombor-
dare. Det blir åtta jamtlikvällar med start den 5 juli. Lill-Babs. Sjukkassan i Ström ger slutrapport
Monika Zetterlund. Sonja Stjemqvist. Thore Skogman och Ströms allmänna sjukkassa har kommit med sin sjunde och
Göingeickoma är några av de inbokade artistema. Egon sista verksamhetsberättelse som allmän sjukkassa. Från års-
Wesséns orkester är som vanligt husband, och Gunnar skiftet tillhör kassan Jämtlands läns allmänna sjukkassa. Av
Grahnström är programledare alla kvällar. Den 29 juli blir det berättelsen framgår att antalet medlemmar vid årsskiftet I 96 l -
hembygdsdag, och hembygdsföreningen kommer då bl.a. att 62 var 6.103. vilket utgör 76.8 % av invånarantalet inom kas-
visa sina stugor och samlingar. sans verksamhetsområde.
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Klar hemmaseger för Faxebygden Fotboll div. VI
På en hal och svårspelad plan kunde Faxebygden bärga två Norra Lit-Faxen 0-3
värdefulla poäng i hemmamatchen mot Laxsjö på söndagen. Mårdsjön-Strömsund B 14-l
De vann säkert och rättvist med 4-l. Bruno Texmo. lvan Jöns- Havsnäs-Sikås w.o. till Havsnäs.
son. Sven Forsberg och Rolf Karlsson gjorde var sitt mål. Mv
Anders Granlöv var bra och gjorde inga misstag. och vh Sture U, barnamun

-lÖ“S5°" Var strålande i andra hamek- Lille Karl låg och läste sin aflonbön i sängen. varvid han
mumlade knapp! hörbart.
- Men, sa mamman. jag kan ju inte höra vad du säger.

- De e inte till dej ja snackar heller; sa lille Karl.

Dödsfall
Fm Annie Andersson. f. Sundin, Ulriksfors, har avlidit 76 år
gammal. Hon var född i Ytterlärmäs i Ångermanland. l909 gifte
hon sig med fabriksarb. Henning Andersson. l9l 7 ck maken
föryttning till sulfitfabriken i Ulriksfors.

Födelsedagar
50 år fyller den 27 ds

skogsförvaltare Kjell Parde,

Faxebygdens IF Strömsund. Jubilaren är

Ståendejr. v. Bruno Texmo, RolfCarlsson, Uno Forsberg, Ivan född l Orsa- År 1937 mg
Jönsson och U/fN0,-,,,a,,_ han forstmästareexamen

Knästående fr.v. Assar Göransson, Oskar Texmo. Anders Vid Slmgshögskolan- Ti"
Granlöv, Jan-Erik Eriksson och Åke Jönsson. Strömsund k°m han 1953

och blev skogsförvaltare

Det ljusnar på byggarbetsfronten 24/5 1962 °°h Chef mf en av 5C^ïS
Eñer en vinter med den största arbetslöshet som någonsin Större 5k°85f5fVa|ï“l“Saf-
förekommit inom facket i orten, är man nu nere i omkring 20 Ha" har äve" hunnit med
man som saknar arbete. När det var som sämst i vintras gick _°" de' föm°°“d°"PPd"ag
60-65 man och stämplade. Bygget på Tingvalla sysselsätter 'k°mm“"°"~
ca 25 man och 6-7 man får väl arbete vid skolpaviljongen, så

när elevhemsbygget också kommer i gång borde alla bygg- Fotomomage av Yngve Gamlin
nadsarbetare i Strömsund ha arbete.

Födelsedagar
Pmvingigälmren måste anlim n-gkmr||jä|p 50 år fyller den 28 ds sågverksarb. Anders Danielsson, Näs-

Provinsialläkama i Jämtlands län har nu kommit in med sina Viken- Han är född i HOVde. men fedn 1921 ynde han med
årsberättelser för fjolåret till medicinalstyrelsen. Doktor Bertil föfäldfma till Tullingsås. l937 började han på sågen i Näs-

Wikström i Strömsund framhåller, att vägama inom hans di- Viken, Oeh där Var han i 17 år. Ii||S dfiñen ínSkI'änkleS-
strikt är i mycket bedrövligt skick under månadslånga perioder
vår och höst. Den lokala vägförvaltningen gör säkerligen allt Dödsfall
vad den kan för att förbättra förhållandena, men det lär vara Fru Brita Lisa Hansson, f. Johansdotter, maka till f. skogsarb.
pengar som fattas. säger dr Wikström. Vid ett tillfälle fastnade Karl Johan Hansson, Strömsund, har avlidit 75 år gammal. Hon
han med sin bil i det dåliga väglaget och måste anlita traktor- var född i Öhn. Några åri mitten på l0-talet drev hon en kafé-
hjälp. Härigenom blev han försenad I '/1 timme innan han nådde rörelse i Bredkälen. l samband med sitt giermål kom hon till
fram till en patient med akut hjärtinfarkt. Dr Wikström anser Strömsund, där hon huvudsakligen ägnade sig åt sömnad.
det inte rimligt. att sjuktransporter skall behöva ske under så

bedrövliga förhållanden. Ett önskemål är ett större antal 53 konfmnderi St,-öm 23/5 1962

h°mSamafiï°f_h°m5Y5"'4f i distfikïel- På bönsöndagen gick årets konfinnander fram till sin första
nattvardsgång. Det var 3l ickor och 22 pojkar som undervi-

C011 års;-e§|||mg mr Sn-öm; Lion; sats av kontraktsprost Folke Engström. Kyrkan var välbesatt

Strömsunds Lion club har ha årsmöte varvid till ny president *W annöfiga Oen Vånnel' Ü" kdnfmandefna Sami ÖVl'ig3
valdes konditor Bengt Östlund. Sekreterare blev kamrer Gun- f5f$m|i"85b°f-
nar Hansson, kassör blev Sven-Erik Rosenberg. klubbmästare
John Westerlund. Tail Twister C .G Wikman. Revisorer Måns Födelsedagar
Zakrisson och Erik Nordén. Klubbens aktiviteter har inbringat 91 år fyller den 30 ds f. jordbruksarb. Sven OlofAndersson,
ett netto av 5358 kr. som bl.a. gått till stipendier. TV till sjuk- Hemmet. Tullingsås. Han är född i Hammerdal och har arbetat
stugan och bidrag till föreningar. på ålderdomshemmets lantbruk i många år.
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Födelsedagar
85 år fyller den 30 ds läg.äg. Nils lngebrektsson, Öjam. Han

drev en tid ett mindre jordbnik vid sidan av sitt yrke skogsar-

betare.

50 år fyller den 30 ds fru Hedvig Persson. f. Svensson,Alanä-
set. Hon är född i Laxsjö och kom till Alanäset för omkring 30

år sedan. då hon fick plats på dåvarande Gästgivaregården. l

mitten på 20-talet gifte hon sig med hem.äg. Viktor Persson,

Dödsfall
Lantbr. Kristoffer Andreasson. Henningskälen, har avlidit i en

ålder av 73 år. Vid sidan av arbetet på gården var han under 15

år anställd vid väglörvaltningen som vägarbetare.

Hem.äg. Gunnar Forsberg, Strand. avled i lördags efter en tids
svår sjukdom 44 år gammal. Han var född i Ström.

Jordlstningar
l Alanäs gravkapell jordfåstes på söndagen f. träarb. Petrus

Mårtensson, Hemmet. Havsnäs. Ofciant var kyrkoherde Ber-

til Wiklund.

Faxebygden tog poäng i Myssjö
Myssjö får vara tacksamma över den poäng man fick mot
Faxebygden i helgens hemmamatch. Gästema visade sig näm-

ligen från sin bättre sida och hade lika stora chanser som

hemmalaget att spela in ett avgörande mål. Nu blev det 3-3.

Födelsedagar
50 år fyller den 30 ds åkeriägaren Jöns Berglund, Högbynäs.
1927 startade fadem ett lastbilsåkeri. och då Berglund blev så

gammal att han kunde köra bil började han arbeta i åkeriet, som

han numera driver tillsammans med en broder.i
Fr: v. Erik Samuelsson, Gösta Berglund och Jöns Berglund
från Gubbhögen vid sina bilar Volvo Titan och Volvo Viking

Examina 29/5 1962

lngrid Sundkvist. Högbynäs. har tagit examen vid folkskol-
lärarseminariet i Hämösand. och småskollärarexamen avlades

där av Signe Evensjö. Strömsund.

Realexamen i Strömsund

Övre raden: fr.v. .Vils Eriksson. Sören Eriksson. Sten Sandström, Karl-Göran Ahlqvist. Gunnar Gradin. Håkan Wallin och

Nils-Olov Sandström
Mellanraden: fr. v. Essy Lessman, Monika Höglund, Sten Dahllöv, Bo Allan Karlström, Per-Olov Sjöberg, Björn Backlund.

Jan Jonsson. Stig Rosberg, Kerstin lallman och Eva Zakrisson

Nedre raden: fr.v. Kerstin Holmberg. Vega Alfredsdotter: Elsmari Jonsson. Marianne Eriksson, Karin Persson, Torild Holm,

Birgitta Lögdherg, Essy Larsson, Eva Jonsson och Solbritt Gård.
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Övre raden:ji: v. Per-Ingvar Wennerberg. Anders Wennerberg, John-Erik Hammarberg, Sven-Berti1Stro'mgren. Benny Rendalen
och Lennart Mattsson.
Mellan raden: ft: v. Vtviann Taraldsson. Lena Granqvist. Wveka Lindskog. Per-Olof Ohlsson. Ho/ger Ledung. Kent Thulin,
Anita Bertilsson, Ann-Christin Johansson och Ann-Louise Eriksson.
Nedre raden:ft: v. Birgitta Jonsson. Agneta Hellström. Birgitta Palmqvist. .Marianne Mårtensson. Elisabet Sjöblom, Cristina
Eriksson, Ann-Catrin Wessén, Kerstin Qvarnström, Gertrud Melander och Majvor Rönneräll

Flygplan kraschade på skogsbilväg 30/5 1962 Ströms konstklubb årsfestade I/6 1962

Det var ett under att flygförare K-Å Jönsson, Eslöv, klarade Holms gammelstuga i Jonsgård är konstklubbens traditionella
sig med livet i behåll. när hans Piper Cub ck motorstopp på 50 samlingsplats. Den trevliga sammankomsten var välbesökt.
meters höjd och stönade på en skogsbilväg öster om Mullnäset. Konstnärema Malte Nyberg-Tolfoch Kerstin Bränngård åter-

Relativt helskinnad tog han sig ur det i princip totalförstörda fanns bland gästema. Från styrelseledamötema Olle Lindqvist
planet, där kabinen hade tryckts in och glasrutoma smulats och Kun Hjalmars. som avyttat från orten. förelåg avsägelse.

sönder Han var sysselsatt med gödselspridning på SCA:s Som nya ledamöter invaldes Sonja Sandhill och Helge
skogsmarker. Vid motorstoppet ämnade han landa på skogs- Mannerberth, den senare blev vice ordförande. Tora Holm,
bilvägen, som används som startbana efter varje påfyllning ordf., Daniel Hedlund. kassör. och Göthe Jönsson omvaldes.
av gödselämne. men planet var på för låg höjd, så vänstra
Vingen tömade mot en granstam som bröts av på tre ställen. Nya vattenverket pumpar 25 liter vatten i sekunden

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Ströms kommun är ett
Vigde mycket ston byggnadsprojekt, och under de senaste l0 åren
l_Ströms kyrka vigdes på lördagen överfurir Lennan Taraldsson. har det satsats inte mindre än 3.903.000 kronor på denna verk-
ÖSICYSUHÖ, 0Ch ElSa Gmij. Ulriksfors. Vigseln fórráttades av samhet. Ungefär 500 m nedströms Rotnäset byggs det f.n. ett
komminister B-E Berglund. nytt vattenverk för 625.000 kr. Pumpverket för råvatten står

redan klart, med Ströms Vattudal som vattentäkt. lntaget av
[_-otbousresumt råvatten sker genom en l70 m lång ledning och intagnings-

Din V silen är placerad på ca 8 meters djup. lngenjörsmian Onjie &
7-4Siljeåsen-Föllinge Co svarar för projekteringen av anläggningen. som uppförs i

kommunens egen regi under ledning av tekniker Jöns David
Div- Vl Jönsson. Arbetsledare är verkmästare Torsten Blomberg.
Strömsund B-Hammerdal B
Faxen-Häggenås -
Havsnäs-Norra Lit

Vika)

:IGEN

Dödsfall
Fröken Anna Blom. Strömsund. haravlidit 85 år gammal. Hon var
född i Kyrktåsjö. men kom i unga år till Strömsund och fick an-

Turistupplysning har bl.a. Barbro Amundsson. Strömsund. ställning som bamjungu i en familj. Därblev hon kvari omkring
lärt sig en del om. i en kurs som Jämtlands turistförening 50 år. allt till sin död. och med åren blev hon som en medlem av

ordnat i Östersund för l8 deltagare. familjen. Fröken Blom var mycket kyrkligt intresserad.
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Polisnytt
Vid Statens polisskola i Malmö har en konstapelkurs avslutats
i dagama. Bland deltagama märktes Ronald Ragnvaldsson
och lvar Sennvall. båda från Strömsund. samt Sten Karlsson
från Vågdalen.

Utbildning i polisteknik. Stående fr.v. Ivar Sennvall, Bengt-
Åke Lundborg. Sten Karlsson och Ronald Ragnvaldrson

Sittandetv Karl-Anders Olsson och Nils Pålsson

Födelsedagar
75 år fyller den 3 ds änkefru Anna Karolina Johansson. f.

Andersson, Storöbodama. Hon är född i Bålbäcken och kom
till Storöbodama i samband med sitt giennål med framlidne
hem.äg. Per Johansson.

75 år fyller den 5 ds hem.äg. OlofPetter Olsson. Bonäset. Han

är född i Öjam.

Ömhänta täxandamer 4/6 1962

Det är en hård tid just nu vid skogsplantskoloma. Den äldre
planten skall utplanteras och den yngre omskolas, i år 4,5 milj.
plant, och så ska man se till fjolårssådden. Har man som vid
skogsvårdsstyrelsens plantskola i Täxan sammanlagt l6 mil-
joner plant att sköta, så är det åtskilligt att göra. l år ska ska

man så enbart Det är600.000 tall och 500.000 gran som

ska levereras till skogsmarkema. Just nu är det 54 kvinnor
som tar sig an skogsplanten i Täxan. Till sin hjälp har de två
karlar som svarar för tyngre arbeten och traktorköming. Före-

ståndare vid plantskolan är Ture Samuelsson. Det är övervä-
gande hemmafniar och unga flickor som arbetar i Täxan.

Strömsunds första tvåpoängare
Man spelar fortfarande sina hemmamatcher på Faxevallen i

Täxan. men när serien sparkar igång för höstomgången bör

Fotboll div. V
Åre-Siljeåsen 2-l
Div. Vl
Non'a Lit-Strömsund B -
Mårdsjön-Havsnäs -

-'w

Wu

Övriga fotbollsresultat
Div. V
Siljeåsen-Häggenås 2-4
Div. Vl
Storhögen-Faxen -
Havsnäs-Hammerdal B -

(_,,;.-.-

.-4_.

56 strömsungdomar konrmerade
På söndagen var det konnnation för de 27 pojkar och 29

flickor som undervisats av komminister Bengt Erik Berglund.
De gick då till sin första nattvardsgång i samband med hög-
mässan i Ströms kyrka. På lördagen samlades ungdomama i

församlingshemmet och tågade sedan till kyrkan. där de för-
hördes av sin lärare.

Musikavslutning
Frivilliga musikundervisningen vid Ströms skolor har haft
säsongsavslutning. Drygt ett 40-tal elever i olika åldrar har

deltagit. och fru Signe Sjödin, Strömsund. har varit musiklä-
rare. På söndagen gav elevema prov på vad de fått lära sig.

KorpskytteiStröm
Vid Strömsunds skyttegilles korptävling ställde I9 lag upp. l
lagtävlingen segrade Tullingsås jordbmkare med 293 poäng

bland yrkeslag, och bland finnalag segrade Gymnasiet med
282 poäng.

Födelsedagar
50 år fyller den 9 ds l :e banbiträdet Göte Persson. Jubilaren är

född i Åsele men flyttade i unga år till Österkälen, där hans far
hade anställning som banarbetare. Jämvägen blev även so-

nens arbetsplats eñer några år i skogen. År 1947 anställdes
han som banvakt i Strömsund.

Yrkesskolan får nya lokaler nästa läsår
När kontorskursen vid Ströms skolor för yrkesutbildning slu-
tar på pingstañonen, är det ytterligare några ungdomar som

går ut i förvärvslivet. Till glädje för den som nästa läsår söker
sin utbildning vid denna skola, kommer nya och modema lo-
kaler att ställas till förfogande. Den maskinella utrustningen
vid skolan är tip top. Där finns bokföringsmaskiner. diktafoner,
räknemaskiner och räkne-snurror, såväl manuella som eldrivna,
samt vanliga och elektriska skrivmaskiner.
Utöver kontorsutbildning finns det också en 4-årig målarskola,
där man lär sig målaryrket fullständigt. Däremot upphör den

handelslinje som funnits vid Ströms samrealskola med ut-
gången av detta läsår.

Till salu
Strömsund ha en egen arena att spela på. Tabelljumbon Laxsjö Gråhundsvalpar

besegrades med 34' Sven Eriksson (ich Éemem Tims-Olof efter goda brukshundar, fadem välkänd älghund.
Mårtensson var skottvilliga. och den sistnämnde gjorde två
mål på fräsiga skott i andra halvlek. Strömsunds mål i första
halvlek var ett självmål.

Sigvard Jonsson
Kärrnäset
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Utställning vid läroverkets avslutning 9/6 1962 Målarresa
Det har hållits årsavslutning vid Ströms läroverk, och teater- Elevema som går målarkursen vid yrkesskolan i Strömsund

lokalen som tjänstgör som aula var mycket välbesatt. Högtid- har som trevlig avslutning på läsåret startat en skolresa till
ligheten inleddes med sång och musik av elever under ledning Stockholm. Det är sammanlagt 13 elever samt läraren, målar-

av musikdir. Kerstin Bjömer. Rektor Sune Johansson talade mästare John Westerlund, som åker för en veckas vistelse i

först till elever och lärare samt överlämnade betyg och pre- huvudstaden. Elevema skall göra studiebesök för fortsatt ut-

mier. Till sist talade skolstyrelsens ordf. Sixten Fjällgren, som bildning inom målaryrket. Man kommeratt besöka färgfabriker,

tackade alla för det gångna läsåret och önskade ett avkopp- Nordiska museets skråavdelning, hantverksinstitutet, Stock-

lande sommarlov. holms herrgård på Skansen och Årsta centrum. På sistnämnda

Stipendier och premier utdelades till följande elever: ställe skall man beskåda abstrakt exteriönnåleri. Man planerar

Foma elevers stipendiefond: Monica Höglund också ett besök i slottet och riksdagshuset. Yngve Garnlin,

Disponent Oscar Carlssons stipendiefond: Benny Rendalen vilkens båt målarskolans elever nistat upp, har lovat att ta med

Jocob Krenziskys donation: Siri Olsson sig gruppen på ett eller annat jippo under deras stockholms-

Strömsunds rotary: Wiviann Tharaldsson vistelse. Det talas i det fallet om ett besök vid en 1'V-inspel-

Strömsunds Lions club: LeifRönnberg ning. Elevema bekostar själva resa och vistelse med hop-

Stipendiefond av den 7 juni 1930: Gun-Britt Eriksson sparade medel. Genom kontakt med Reso har man lyckats hyra

Premier för orgelspelning vid morgonsamling: in sig för 25 kr per dygn för husnim och tre mål mat.

John-Erik Hammarberg och Ulla Granqvist
Premie för bibliotekarietjänst: Siri Olsson |.~Me|,a|.g.|-

B°kPf°ml°fï CW H°|m°f- E- NÜ5S°n- Ma|'Eaf°ïaNå51““d~^n' 80 år fyller den ll ds f. handlanden Karl Leontin Persson,

dels -Jaf°f°fS» DOÜS GY"5¿“» Ha"5'O|°V Onandef- Hans Ek' Östersund. Han är född i Fjällsjö. lnnan han blev bosatt i Ös-
man, Birger Eneroth, Christer Wilth, Sven-Bertil Strömgren, te,-Sund var han han¿|an¿e i Sn-Ömsumj i 31 å,-_

Birgitta Johnson, Torild Holm, John Jonsson, Sören Eriksson,

IOGT-veteranerdiplomerades

ZHUUC!

Sonia Palm och Bo-Gunnar Jonsson.

Länets godtemplare har i helgen haft sitt distriktsmöte i Ström-

STRÖMSUND sund, där logen Norrskenet svarade för utmärkt värdskap.

PREMIÃRDANS Samhället var dagama till ära rikt aggprytt och tog emot besö-

pjngsmfmn k|_ 2 1 _00 karna me: sšora fïmïen oåch riktigâryggligåvitdïr. \:d högtiä-
' möteti trms yra inst genuteaes i om r

minst 50-årigt medlemsgkaii tilitre veteraner, makarnapAsbjörg

och Alfred Lögdberg samt Regina Persson. Den sistnämnda

Strömsnlly
var äldsta godtemplare i skaran, hon blev lOGT-are redan 1905.

Det lådbilsrally som MHF i Strömsund anangerade på pingst- -
aonen hade lockat 1 1 deltagande ekipage. Varje ekipage be-

stod av en pojke som chauör och en som motor. Rätta nam- Föfkbßdßf
net bör väl vara svansmotor. Banan som gick Storgatan från 50 Ü' fâ/"ef den 1 | ds hem-5%

Gärdinsvägen till Besvärsgatan, sträckte sig över 400 meter. IV" R°5b°f8» Sl°"h°|m°U- HW5'
Först var det tre utslagningsheat, där de två bästa ekipagen H55- Ha" äf föddi 5l°fh°|m°“ På

från varje heat gick till nal. Paret Yngve Ross-Bo Tallbom låg den Pïdemeßåm han lnehaf-
länge bra till i finalen, men trängdes mot slutet och hamnade FÖFUIOTU J°fdbfUk°ï SYSSIU ha"
först på tredje plats. Vann gjorde Bengt Einarsson-Kjell åV° med 5k°85a|'b°l°- °°h har

Grahnström och tvåa blev John Flatbacke-UlfParde. Mycket 8l° sig kåd S°m en Üukïiß af'
folk kantade banan och hejade på sina favoriter. De tre bästa beïfe 0Ch |'°Jå| kafl-
ekipagen i finalen ck MHF:s hederspris medan de övriga fick
glass. 1 synnerhet torde ”motorema" uppskattat detta pris, då

säkerligen både ansträngningen och det virvlande dammet

lade sig som en törstens hinna i halsama. 60” sk°|P"“ J Strömsund på '"'s|"t"i'fg
Överallt i Ströms folkskolor fick avslutningen en högtidlig prä-

gel. Största koncentrationen av skolbam vari Strömsund, där

Fotboll cirka 600 elever lyckönskades till sommarferiema av lärare och

Offerdapsn-Jeàscn 5-1 skolmyndigheter. Sammanlagt i hela kommimen var det ca 1000

elever som slutade skolan, därav 100 som lämnade åttonde

Faxebygden betvingade Bispgården årskursen för alltid.
Endast en fåtalig publik såg våromgångens sista seriematch Följande elever tilldelades premier:

på Faxevallen i Täxan. Faxebygden lyckades bärga ytterligare Klass 8 az Egon Strömstedt, Filip Flodman, och David Eriks-

två poäng genom att slå gästande Bispgården med 3-1. Re- son, Strömsund, Sören Åslund, Alavattnet och Alvar Wahl-

dan i sjätte minuten nickde Bnino Texmo in 1-0 eer vild kala- ström, Henningskälen.

balik framför målet. l andra halvlek gjorde Texmo ett mål till, Klass 8 b: Åke Lindström och Barbro Eriksson, Lillviken, Ann-

denna gång på en straff. Tredje målet slog cfRolfCarlsson in Marie Wahlström, Alanäset, Ame Blom. Öhn, Lars-Erik Nils-
efter en fin frispark av Alf Svensson. son, Hillsand och Anna-Britt Wiik, Alavattnet.
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Klass 8 d: Astrid Strömstedt. Irene Nilsson och Britt-Marie
Nilsson, Tullingsås, samt Birgitta Edehammar och Eivor Svan-

ström, Strömsund.
Klass 8 c: Karina Eriksson. Ann-Marie Nyström, Jörgen Ström,

lnger Eriksson, Tord Hansson. Margareta Holgersson, samt-

liga Strömsund, Vanja Holmqvist, Barbro Brynolfsson, Gun-
Mari Berg och Berit Jönsson. de sistnämnda från Ulriksfors.
Klass 7 az Solveig Göransson, Strömsund och Anna-Märta
Mikaelsson, Äspnäs.
Klass 7 b: Maud Lundgren och Marianne Backlund, Ström-
sund, Bror Andersson. Öhn och Monica Wiik, Alavattnet.
Klass 6 b: lnger Sundelin och Bengt Einarsson, Strömsund.

Klass 4: Ruth Sjödin, Strömsund.
Klass 6 Ulriksfors:
Kerstin Edin, Guije Hällsäter och Jöns Jönsson.

Klass 7 Havsnäs: Kai-Ove Strand och Märta Johansson.

Dödsfall
Förre bokhållaren John
Lindqvist, Strömsund. har

avlidit i en ålder av 7l år. I

många år var han anställd
som bokhållare hos Näs-
vikens ångsåg AB. Redan

l90l kom han med i ortens

skytteförening och var
dess sekreterare i 30 år och

ordförande i närmare l0 år.

Långåsen har äntligen lyse l6/6 l962
Fredagen den l5 ds var en stor dag i Långåsen, för då fick byn

nämligen elektriskt lyse. Bara för tre år sedan, l959, ck man

väg. och telefon har man ha sedan 192 l. Sex gårdar nns det

och folkmängden uppgår till 22 personer. l början på detta

århundrade fanns det cirka 60-70 människor i byn. l dagligt tal

kallas allt för Långåsen, men det är egentligen tre byar, Lång-
åsen, Hösjön och Hösjöberg, och telefonstationen ligger i

Hösjöberg, så det namnet gäller för de fyra abonnenter som är

anslutna till telenåtet. Hem.äg. John Forsmark är nu nöjd med

tillvaron. Att ha varit väglös ända till för tre år sedan har bara

det frestat på humöret. Nu när man fått elektrisk kraft har det

ljusnat på mer än ett sätt.

- Nu kan man skaffa hydrofor och få det riktigt modemt.

Ströms kornrnunalfullmiktige
fattade sina beslut i enighetens tecken. 33.700 kr till renove-
ring av lärarbostaden samt avlopp vid skolan i Bredkälen. l2.000
kr till inköp av ytterligare mark vid campingplatsen i Näsviken.
3500 kr till Lövberga gatubelysningsförening för
iordningställande av campingplatsen i Lövberga. Tvätt & Bad
i Strömsund begärde l8.000 kr i kommunal borgen, men eer
prutning blev beslutet l2.000.

Födelsedagar
50 år fyller Erik Folke Rosén. Han är född i Ström. För 20-talet

år sedan förvärvade han en egendom i Mullnäset, vilken han

ännu äger och bnikar.

Uppstoppad nalle blickfång för Strömsunds Reso-byrå
Nu har Strömsund också fått en Reso-byrå. Ortens Reso-klubb

har tagit detta initiativ för att främja turistverksamheten. Man

öppnade på fredagen, och på kvällen bjöd man dagen till ära

några kommunala representanter och enskilda till kaffekalas
och visning av lokalema. Resoklubbens ordförande Erik
Nordén hälsade välkommen och gav en orientering om till-
komsten av byrån. l ett stort fönster mot gatan har man place-

rat en stor bjöm. Den är skjuten i norra Jämtland. Resebyrån

sköts av Barbro Amundsson och Birgitta Lögdberg, och de

kommer också att vara Resos värdinnor i Strömsund under
sommaren. Sitt kunnande på det området ck de visa vid
fredagskvällens visning av lokalema.

Dop i Sporrsjönäs
Vid söndagens gudstjänst i Sporrsjönäs predikade komminis-
ter Bengt Erik Berglund. I samband därmed passade bybor på

att döpa de tre yngsta i byn. Det var Per Ame Westerlund, Lis-
Marie Viola Westerlund och Åsa Margareta Edlund.

Födelsedagar
75 år fyller den 22 ds f. skogsarb. Anders Gustafsson, Gärde,

Strömsund. Han var under sin uppväxttid bosatt i Näsviken.

Yrkestradition
I Lövberga är nu tredje generationen i samma släkt verksam i

chefssysslan vid SCA:s bevakning. År l909 kom Erik Hen-

ning Johansson från Västergötland till Lövberga som faktor
hos Kramfors AB. l925 efterträddes han av sonen Anselm,
som tog familjenamnet Sandemo. och han blev kvar i tjänsten

till l958, då Kramfors gått in i SCA-gruppen. Nu ärtredje gene-

rationen. genom Rolf Sandemo. på plats som chef för bevak-

ningen. Han funderade som ung på en annan yrkesbana. men

återvände till skogen och gick l955-56 skogsskolan, ck där-

eñer assistentarbete på förvaltningen, och chef blev han se-

dan i grannbevakningen i Högbynäs innan han slutligen kom
till Lövberga. Det kan också nämnas att brodem Bengt är in-
spektor vid SCAzs förvaltning i Hoting.

Övre raden fr. v. Bengt Sandemo, Selma Persson, Karin
Sandemo, Anshelm Sandemo, Anna Sandemo, Rut Sandemo

och Erik Sandler
Mellan raden fr. v. E.H. Johansson, Ellen Moberg, Erik
Moberg och lngborg Johansson
Nedre radenfr. v. Rolfoch Carin Sandemo

ll5



_ - « .- «_. - ~ ~ _- ~f - , :

'f'-~',2ï>å_:;2të2s. ~ ~<'f.;f-'fÉ¥*¿“I%_3É~*~“<§¶*._~7"'.'ft_" 3 “"~'.- J '-'ï**?^.?.~'?'.f- ; > 1:»--; :

'. - -ft-' A* U» ;:f »;.~«. . . ¿_- .Å - ' qi -~.. *~ |
- _.,,».._..«,.. .\_ _,

_ _- ,._.. g

'ot

.Tf
Gammal strömsbyggnad rivs 20/6 1962

En epok är över. den nära l00 år gamla ladugården i Kärrgärde håller på att rivas. Hembygdsföreningen. som nyligen förvärvat
området. har blivit ålagd av byggnadsnämnden att riva den. Huset är rätt illa medfaret och har ej använts som ladugård på många
år. Byggnaden är uppförd åren l867-68 av dåvarande ägaren av Kärrgärde. Sven Svensson. Kärrgärde tillhör Näsets by och
ligger inom municipgränsen. och det är ett område som torde tillhöra de äldsta bebyggda i Strömsund. Tidigare har området
kallats Kärrfsta och “Kättkäl" i dagligt tal. Den senaste ägaren av området är Nordsvenska. som förvärvade gården av Fabriks
AB Talcum. lnnan dess ägdes och brukades gården av Sven Martin Mårtensson. och det var hans morfar som uppförde
ladugården. Det var säkerligen ett drygt arbete att bygga ett sådant hus som dethär år fråga om. Våggama av sten och kalkbmk
är omkring 40 cm tjocka, och sten fick man hämta i bl.a. Bygden. för det fanns inte så gott om det i ”'Flata". Uppgifter om att
stenen delvis tagits från Ströms gamla kyrka. som började rivas l847. torde inte ha någon fog. Herr Mårtensson säger nämligen
att hans mor. fru Juliana Olofsson född l849. mycket väl mindes när hennes far byggde ladugården. Hur som helst. så har nu
byggnaden tjänat ut, och hembygdsföreningen tänker använda stenen till att fylla upp marken mot sjön på det 10.000 kvm stora

nyförvärvade området. 500 kbm jord har också transporterats till platsen, men det behövs mycket mer, eñersom området håller
på att planeras. och ska höjas till högsta dämningsnivå.

Fomou div. vi nom FW°'S°d*8*'
HavSnäS_S¿kåS |8_0 75 år fyller den 24 ds f. småbr. Albin Nilsson. Tullingsås. Han

är född i Mårdsjö. Ångennanland och kom till Tullingsås i

början av l900-talet. och har för det mesta sysslat med skogs-

ÜM igång arbete. Musiken har alltid varit hans hobby, och otaliga är de

Q|db°YS 10 km Vamls al' Ûla 0l0f5ïfÖm- 5ïfÖm5Ud- lördagsdanser och bröllop på vilka han låtit sitt dragspels to-
Ovriga strömsundare: ner lj “da
5 km damer juniorer: 2) Ingrid Sundberg. 3) Kerstin Sundberg.
4) Margareta Pedersen.

2.5 km ickor: 4) Harriet .lörestam

Dödsfall
Lantbr. Olof Persson. Tullingsås, har avlidit i en ålder av 83 år.

Han har mest gjort sig känd som byggmästare.

Elsa Einarsson snabb även på ofruset vatten
Att den svenska sprinterdrottningen brukar åka fort på ofruset
vatten är nog inte så välkänt. Elsa är nämligen begeistrad i att
åka vattenskidor. Vattenskidsporten introducerades i Ström-
sund redan l950 av jämhandlare Gustaf Lundholm. Lund-
holm berättar ”Redan på 30-talet höll jag och Egg;-t Carlgggn Spelmännen och bröderna Nils-Elias och Albin Nilsson
på med surfing. Egort var son till disponent Oscar Carlsson.
och det var dennes båt med en stor, krañig motor vi använde. Examina
Hem åkte vi när ångaren Vhgo kom jängs Vam,da|en_ för då Erik Strömberg. Strömsund. har vid tekniska läroverket i Här-
bjev det nämügen härga Vågor an åka Öve,_ Omkring |950 ek nösand avslutat en två tenniners måtningsteknikerkurs.

jag se i en tidning. att en jämhandlare i Stockholm hade intro-
ducerat vattenskidsponen i Sverige. Jag skaffade ett par ski- Guldbröllop
dor och började åka. Redan 1948 bildade vi båtklubben i F. fabrikören Elias Lögdberg. Strömsund. och hans maka Emma.
Strömsund. så tillgång till snabbgående båtar hade vi". Elsa som var lärarinna i yngre år. firar guldbröllop den 24 ds. Pigga
tar inte åkningen som träning. "Det är nog mest för mitt höga som båda fortfarande är vid 82 resp. 78 år. kan de med glädje
nöjes skull. och den bästa avkoppling jag kan tänka mig". möta högtidsdagen. Fem bam har de fostrat.
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Tio examinerades vid Vågdalens skogsskola 25/6 l962 Vattudalsspelen besöktes av 4.000

På torsdagen var det avslutning vid Vågdalens skogs- Så har då ännu ett nummer av Vattudalsspelen, lFK Ström-

yrkesskola för skogsvårdsstyrelsens tredje lärlingskurs. De sunds traditionella midsommarfestligheter, lagts till handling-

tio elever som gått kursen är: Örjan Andersson, Öjam, Ame ama. Midsommardagen böijade med NM för utbordare vid
Book, Hallviken, Kjell Edin, Hammerdal, lvan Fredriksson, Badviken i Näsviken. Prisutdelningen var förlagd till
Hallviken, Seth Gabrielsson. Älghallen, Roger Gahlin, Lid- hembygdsgården och fönättades av kommunalfullm. ordf. riks-

sjöberg. Börje Hultgren. Tunabro, Jan Axel Nylander, Åmotfors. dagsman Sigfrid Jonsson. Dragkampen mellan byama hade

Sven-lvar Olofsson, Draganäs, och Lars Sjöberg, Öjam. Kurs- samlat endast två lag, och Lövberga vann lekande lätt över

ledaren länsskogvaktare Gösta Fritzon hälsade elevemas an- Bredgård. De kraftiga lövbergaboma Sixten Johansson, Si-

höriga samt skogs- och skolfolk som infunnit sig till avslut- gurd Jönsson, Jöns Strömstedt, Leo Eriksson och Jöns Pers-

ningen välkomna. Särskilt vände han sig till f. son drog ut “bredgårdama" två gånger. På kvällen framträdde

kommunalfullm.ordf. Nils Grönlund Vågdalen, som var en av The Violents med Jerry Williams på friluñsscenen, och det

initiativtagama till skolan. Vid den lunch som var anordnad ungdomliga gänget ck stonnande applåder av en begeistrad

hölls flera tal, och rektor Jonsson passade i sitt tal även på att publik.Nääs och Wesséns orkestrar spelade upp till dans. To-

tacka fru Svea Helmsäter för det utmärkta sätt på vilket hon talt besöktes Hembygdsgården av ca 4.000 personer under

och hennes medhjälpare skött mathållningen vid skolan. helgen, och IFK fick behövlig förstärkning i sin kassa. ”Spö-
kis” gästade Strömsund med ett av sina plan, och vid 12-tiden
på lördagsnatten gick han upp med några passagerare.

Vißd
l Ströms kyrka vigdes på mid-
sommarafton bilmek. Reidar

Persson och sjukvårdsbitr.
Maj-Lis Svensson. båda från

Strömsund. Vigselförrättare _ ä h S Ö

var komminister B-E Berg- penslon rs emma” tr m'
|und_ sund. Hon har bl.a. ägnat

sig åt att tvätta och stryka
kläder.

Födelsedagar
75 år fyller den 27 ds

hushållerskan Selma Lund,

Vigda
l Ströms kyrka vigdes på midsommarañonen maskinist Nils
Torsten Eriksson, Bredgård, och sydafrikanska medborgaren Dödsfa"

Theresa Mana Cf°_Wth°r° W°r°eSte"5h"°' England' Vlgsellör' Hem.äg. Göran Göransson, Strand, har avlidit i en ålder av 60
rättare var komminister B-E Berglund. ån Han var ßdd 5 ÄspnäS_

l Ströms komministergård vigdes på midsommarafton skogsarb.

Folke Stjemström och Maj-Lis Magnusson, båda från Hen- Ny skogslfas
ningskälen. Vigselförrättare var komminister B-E Berglund. F§'ha"d|'“gS°mb“dSma" l

Sixten Bäckström, Gävle, har

l Ströms kyrka förrättade komminister Berglund på midsom- “mens till "Y föfb“"dS°"d'
marañon dubbelvigsel mellan polisman Åke Wahlström, Ljus- löfaflde ' Sk°g5afbe""fÖf'
dal, och Margareta Texhammar, samt mellan banktjänsteman blmdet- Ha" är frå" "insam-
RolfAndersson, Stockholm, och Birgitta Texhammar. Brudama °°h mm" han lör Iz år Sedan

ardasmaf nii f. inamag. Jnnaa Taxnannnaf och nana maka sara, b§üd° Si" fæklißa f“"l“i°-
f_ 0|sson_ Stamsejg narsbana som ombudsman

var han skogsarbetare. l och

l Alanäs kyrka vigdes på midsommarañon skogsarb. John fmd den "Yi"-lä"5t°" kan ha"
Gunnar Sundbe Sörvik Alanäset och Gun Alice Nilsson 'me helt k°PPla av frå" fack'rgs 9 9 0

Riaada. vigaaimnanara var kynitanania ßanii Wiklund. “ga Pf°b'°m På S°m°S1°m I

juli, men resa till Näxåsen
. . kommer han att göra tillsam-

F lk k ll ll O , k , h -o s o äiareG e scarsson Smedjebac en oc Anna Bntt ed fmnuu hd
S be .V IF..- k_ maiism aoc etre
“öm rg Ström lgse 1 rose kyr a bamen. Där finns gården där

han I943 fick sitt hem tillsam-
Avskedsmöten hos Filadelfia mans med föräldrar och tre

Pastor Curt Carlsson lämnar Strömsunds filadelfiaförsamling bröder. Svärföräldrama i Lid-
för att bosätta sig i Ånn. Församlingen hade på lördagen ett sjöberg kommer också att få

enskilt avskedsmöte för pastorsfamiljen. besök av familjen.
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Vigda 2/7 1962

Karl-Olof Persson, Havsnäs. och makan Siv har vigts i Frösö
kyrka av kyrkoadjunkt Sven Helmerius.

Brudparet Siv och Karl-OlofPersson

Födelsedagar
50 år fyller den 5 ds hem.äg. Esbjöm Näslund. Havsnäs. Hans
huvudsakliga arbete har varit jordbruks- och skogsarbete. men
han har även de senaste åren ägnat sig åt rörledningsarbeten
av olika slag.

Gammalt horn hittat i Strömsund
l Näsvikens grusgrop. cirka fem meter under marknivå. har en

bit av troligtvis ett renhom hittats av Sune Fors. Hombiten
väger 4,5 hg och är ungefär 25 cm lång samt något böjd. Den
ska underställas expertis för undersökning, för på samma ställe
hittades härom året en buske, vars ålder av expertisen upp-
skattades till 4000 år. och busken låg något högre i jordlagren
än den nu upphittade hombiten.

Bibelkurs
I Strömsund har Jämtlands läns lutherska ungdoms- och mis-
sionsförening under fem dagar hållit en talrikt besökt bibel-
kurs, som avslutades på söndagen med högmässa i Ströms
kyrka, med predikan av distriktsföreståndare Martin Gunner-
vall. Kursen har hållits i EFS:s missionshus och har först och
främst innehållit bibelstudier och föredrag.

Skåningi Ström helt betagen iVattuda|en
Landsskal Uno Lange har lämnat sin tjänst i Ström för att
tillträda en liknande i Ronneby. Trots att han är bördig från
den skånska slätten och vistats endast sex år i det jämtländska
klimatet, är han ändå minst lika införstådd med de norrländska
inlandsproblemen som en infödd. Uno Lange har varit
taxeringsnämndens ordförande samt ha kommunala uppdrag.
Turismen har legat honom varmt om hjärtat, och han har i flera
år representerat bygden som ledamot i länets turistförening.
Han var med och startade Lions Club i Strömsund och var
dess förste president. Landsfiskal Lange lämnar inte Ström-
sund för alltid då han reser. Flyttningsbestyren återstår, och
han har sin sportstuga vid Öhnsundet kvar. Det blir kanske
svårast för familjen att lämna detta kära tillhåll. ett byggnads-
verk av familjens egna händer.

Dödsfall
Fru Anna Eriksson, f. Jönsdotter. Täxan, har avlidit 70 år gam-
mal.

Fröken Elsa Nordlund, Öhn, har avlidit i en ålder av 60 år.

Tidigt fick hon börja hjälpa till på sina föräldrars jordbruk.
vilket hon sedennera övertog och drev tillsammans med två
systrar. Hon var tidigare verksam inom SLU.

Födelsedagar
85 år fyllerden 5 ds f. sömmerskan Karolina Hallkvist, Hennings-
kälen. Hon är född i Storåbränna och började arbeta som piga
vid 15 års ålder. Eer sju år yttade hon till Strömsund. där
hon gick en tvåårig sömnadskurs. Efter 20 år i Kärmäset flyt-
tade hon l928 till Henningskälen, där hon fortsatte verksam-
heten.

75 år fyller den 4 ds f. ottningsfönnannen Per Johan Sköld.
Brandberget. Han är född i Vågdalen men kom till Brandberget
för närmare 70 år sedan. Föräldrama anenderade där ett ställe.
som Sköld sedan förvärvade 1924. Som ottningsförman ver-
kade han i 45 år och slutade för åtta år sedan.
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Martin Gunnervall

Födelsedagar
92 år fyller den 7 ds fröken Maria Gunilla Johansson, Alanäs-
et. Hennes farfar var den på sin tid välkände trävaruhandlaren
Olov Johansson, som bl.a. var uppköpare för Kramfors AB.
Fröken Johansson innehade i yngre dagar en modeañär i Ala-
näset. Sedan något år tillbaka vårdas hon på ålderdomshem-
met i Tullingsås.

91 år fyller den 8 ds f. skogsarb. Nils Jonas Eriksson, Hög-
bynäs. Han är född i Rudsjö och kom till Alanäs i början av
l900-talet. då han fick anställning som avmätare och seder-
mera skogvaktare.

Dödsfall 9/7 1962
F. hem.äg. Per Jonsson. Strand. har avlidit 86 år gammal. Han
var född i Äspnäs. På gården i Strand har telefonväxel funnits
i ca 30 års tid. och postväskan skötte Jonsson, innan byn ck
postombud. På den tiden var hans gård något av en central-
punkt i byn.



Dödsfall Ny magister:

Fni Hilda Hansson. Alanäset. har avlidit 55 år gammal. Hon Anny-Märit Sunding. Strömsund. har avlagt fil. ämbetsexa-

var född i Risbäck och kom till Alanäset i unga år. och ingick men i Uppsala.

sedennera äktenskap med skogsarbetare Axel Hansson.

Alanas arbetarkommun åter verksam

1200 k°'l' Påjalfllllkvell Verksamheten har legat nere en tid. men på söndagen hade

pe" "edle-lamtllwmmare" på Hembygdsgårdefl ' Stfölllsund man ett talrikt besökt möte för reorganisation. Till ny styrelse

mledeles S°_m de föregående: uppehåll “del löleslä""'"ge"~ valdes Nils Strömgren, Alanäset. ordförande. Per Samuelsson.
trots intensivt regnande annars. Gunnar Grahnström har kvar HögbynäS_ kassön Hugo Persson Ringvannen Sekretemm

greppet °m P"bllke"~ den gemylllga slämnlngen lnfann sig samt Månen Österhall. Lidsjöberg, och Axel Jonsson. Harr-
genast han visade sig på scenen. Kvällens gästartist var Siv SJ-ön_

Malmkvist. Två unga norska guttar från Stjördal var helt i

publikens smak med sin dragspelsmusik. Strömsundsflickan

Rose Andersson. f. Hemmingsson. numera bosatt i Upplands Föflelsedgl'

Väsby. fick representera turistinslaget på scenen. Som tack för 80 ål' fyller den l6 ds f- Såfdsägalen Olof B°l8~ FYÖSÖH-

chokladasken arrangörema förärade henne. sjöng hon "I min -lubllafe är född l SUÖTUS löfsamllg-

blommiga blå kiinolin" till pianoackompanjemang av Karin Lars-

son. l en ny programpunkt presenterades kända strömsbor Strömsund vidare i mh DM

"fed šnfäm sysselllsänsing än sin ïrdlzfme” men 59"? Cllëtö' Semifinalmatchen spelades på flygets våta fotbollsplan. och

\ ar? S' ,an ofn C er ar ägnat Slg t_" lgare' Provmsla a are Strömsund vann med 5-2 mot Boston. Per-Göran Gustin nätade
Bertil Wikstrom spelade i unga år gitarr med Ame Domnerus tre gånger och ”Sola” Månensson och vy Staffan Lööv gjorde

ækesfer oc: gavtflrollípå Sgt kf"Ta"de__[l'll(|iSamm|:1lnS melc_lkEg°n var sitt mål. När tre minuter återstod av matchen fick ”Sola”

essens' ms on opan e tæ mg ga e att ara O l a yr' lämna planen för att i all hast äntra tåget till Norrbotten. för

ken” och lnlednlngs-lobbet var frisör' Frlsörmästare Gunnar han skulle vara med i Jämtlands landskapslag mot Norrbotten
Johansson var enväldig jury och gav segem åt Adolf Pers- '

son, före Ove Danielsson och Karl Tranbäck. En nykompo-

nerad visa på äkta jämtmål introducerades också. som ska om- Konfirmation iAlanäs kyrka
rama sommarens jamtlikvällar l l pojkar och l I flickor har fått undervisning av kyrkoherdeí Benil Wiklund och konfirmerades på lördagen. De gick vid

söndagens högmässa fram till sin första nattvardsgång. För

att kunna delta i undervisningen. som påbörjades vid pings-

ten. har flera konrmander varit tvungna att cykla flera mil
dagligen. Det gäller i första hand ungdomar från Harrsjön.

Siljeåsen och Ringvattnet.

Födelsedagar I l/7 l962

50 år fyller den l2 ds fru Maria (Maja) Henriksson. f. Olsson.

Hillsand. maka till arrendatom Sven Henriksson. Hon är född

i Tuvattnet. l940 kom hon till Hillsand och tillträdde en plats

på Fridsbergs bamhem. Eñer giñennålet bodde makama en tid

på ett annat ställe i Hillsand, innan de 1950 arrenderade Frids-

bergs jordbruk. Fru Henriksson har hunnit med att vara kas-

sör i Hillsands blåbandförening sedan l948 och vice ordfö-

rande i Missionsföreningen sedan l95l.

Dödsfall
Hem.äg. Wiktor Bergvall. Alanäset, har avlidit i en ålder av 83

år. Han var född i Ragunda. lnom gamla Alanäs kommun var

Bergvall en av förgrundsgurema och var bl.a. ordförande i

kommunalfullmäktige och skolstyrelsen i många år. För Stor-

åns elverk gjorde han också betydande insatser. liksom för

skogägareföreningen. vars styrelse han tillhörde.
Provinsialläkare Bertil Wikström med makan Anna-Maria

I-ödrh Födde

Vår dotter Charlotta Vår dotter Marit

Birgit och Bertil Magnusson Eva och Bemt Jansson

f. Aronsson f. Sjöberg

Strömsunds BB den 8 juli 1962 Strömsunds BB den 10 juli 1962
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Dödsfall
F. gruvarb. Magnus Lövnäs, Strömsund, har avlidit i en ålder
av 88 år. Han var född i Ström men flyttade l9l0 till Gåxsjö.
Sedan började han som banbyggare vid Inlandsbanan, vilken
han följde upp till Kiruna, där han slog sig ner som gruvarbe-
tare. För ca fem år sedan kom han tillbaka till sin födelsebygd.

Köksbjöm till tipsvlnnare
Torbjöm Nilsson, Tullingsås, blev överlägsen segrare i den
tipstävling som Centralföreningen anordnade i samband med
Expo Norr. Nilssons kupong var nämligen den enda med alla
l4 frågoma rätt besvarade bland de åtskilliga tusentals svar
som var inlämnade. Första priset var en köksbjöm, vilken hus-
trun Gunn blev mäkta glad över.

Dödsfall
F. vägmästaren Jonas Svensson, Strömsund, har avlidit efter
en tids sjukdom, 74 år gammal. Han var född i Hammerdal och
kom 1908 in vid Statens jämvägsbyggen. l925 sökte han över
till vägväsendet och placerades i Strömsund. 1944, eñer
vägväsendets förstatligande, utnämndes han till vägmästare
för Ströms distrikt.

Strömsunds andra DM-seger
l vackert sommarväder kunde IFK Strömsund på söndagen
hemföra distriktsmästerskapet. Motståndare i nalmatchen var
Kälame IK. Strömsund var klart bättre, och segersiroma blev
5-2. Målgörare: Gösta Rosth 2, Per-Göran Gustin 2, Nils-Olov
Mårtensson l .

Fin jamtlikväll med Lill-Babs & Co
Säsongens andra Jamtlikväll i Strömsund bjöd på ett verkligt
topprogram, men så gästades också Hembygdsgården av Lill-
Babs klubb, med förutom den pigga Babsan själv, norske gut-
ten .Ionny Bnidvik och Bengt Hallbergs trio. Det var ca 2.000
människor, som, trots regn och brist på vännegrader, hade
letat sig till hembygdsgården. Bengt Hallberg ck tillfälle att
spela fyrhändigt på piano i sällskap med Yngve Gamlin. Det
var pianospelaren Garnlin som var denna veckas "Profil", Gun-
nar Grahnströms presentation av kändisars andra sidor. Gea
Lundström från Stockholm var veckans turist. Han är sekrete-
rare i Sv. ishockeyförbundet, men när Grahnström bad honom
berätta en historia, blev det från en fotbollslandskamp. Veck-
ans gren i "Yrkestävlingen" var försäljning, och även i denna
bransch visade sig Adolf Persson vara den bäste.

Tecknlngstävling för barn i LT

Uppgiften att teckna prin-
sessor lockade många till
konsmärliga övningar. l över
en vecka har mängder av
brev ramlat in hos tidningen.
5-årige Allan Rissén, Strand
vann bokpris. Hedersom-
nämnande ck bl.a. Maud
Kämlund, 9 år, Hillsand, Be-
rit Svensson, 7 år, Högbynäs,
Solveig Stark, 8 år, Strand, och
6-åriga GertrudAndrée,

Allan Rissén

Vigda 16/7 1962
l Ströms prostgård vigdes på lördagen Stig Valdemar Karls-
son, Gärdviken, och Marie Louise Johansson, Vedjeön. Vig-
selförrättare var kontraktsprost Folke Engström.

l Alanäs kyrka vigdes på lördagen Örjan Blom, Strömsund,
och Viola Näsström, Havsnäs. Vigselförrättare var kyrkoherde
Bertil Wiklund.

Födelsedagar
85 år fyller den l9 ds f. hem.äg. Zakarias Backman, Lövberga.
Sedan en tid tillbaka vårdas han på ålderdomshemmet i Havs-
näs.
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Födelsedagar
50 år fyller den 20 ds fni Margareta Mattsson, Ulriksfors.

Ei-in sjobeng
Öjam, blev segrare i LT:s bildkryss och vann en tia för detta.

Återuppllvatfäbodliv
Fru Anna Forsberg vistas i sommar i Palmbodarna vid Nyon,
och i de så kallade Anders Hansson-bodama bor Erik Eriks-
son och hans maka Karin, som i yngre år vistats där som fäbod-
tös i många somrar. För över l 5 år sedan, när fäbodama senast
vari bnik för sitt ursprungliga ändamål, gick buföringen efter
landsväg till Lillalavattnet och sedan förbi Sundins-bodama
och över berget Hammaren. Nu har en skogsbilväg bnitits
från Strand förbi Klövsjön, och den används vid ytmingen.

Qrömer-lttling från USA glatt överraskad l Sröin
Att det skulle gå så lätt att få kontakt med den bygd hans far
lärmiade fördrygt 70 är sedan, trodde inte mrGeorge D. Stromer.
Han kom till Strömsund för några dagar sedan och gick då in
på en bokhandel för att köpa en karta över Ström. l samband
med köpet visade han sitt pass, och personalen hämtade då
boken ”Det biskopkristliga prestadömet" av Hjalmar Strömer
och frågade, om kunden var en släkting. Det var han - en
brorson. Fadem hette Sven Strömer och var tydligen också
radikal liksom brodem Hjalmar. År 189] , 40 år gammal, reste
han över till det stora landet i väster. En av anledningama att
han lämnade Sverige var monarkin, som han inte kunde förlika
sig med. Något annat han inte gillade var värnplikten. Vid av-
resan från Sverige hade makama Anna, född Ring, och Sven
Strömer sex bam. George D. är född i Gillet, Wisconsin. Fadem
Sven började som snickare och hade efter några år egen snick-
erifabrik. Mr George D. gick dock inte den vägen. Han är medi-
cinsk forskare vid ett institut i Pasadena. Genom sin mor är mr
Stromer också släkt med syskonen Ring i Strömsund. De är
hans kusiner, och er släktingar har han i Kärrnäset, Älghallen
och Öjam, vilka George D. ska besöka under sin rundtur till de
platser, där fadem och hans syskon växte upp. Hari talar inte
svenska. I bamdomen var svenska språket det vardagliga i
hemmet, men eer sina studieår i Berlin, blandade han ihop
svenska och tyska, och lade då av med föräldramas moders-
mål för gott. Hans u Viola är född i Amerika av norska föräld-
rar. Hon gick i en norsk skola i sin barndom och talar "skandi-
naviska“, men men inte så bra att hon kan läsa. Mr Stromer



köpte ändå ”Det biskopskristliga prestadömet” utan tvekan,
och hoppas de ska få hjälp att översätta boken. När han be-
sökte Strömergården på Hembygdsgården i Strömsund och
fann att byggnaden var ett timmerhus, erinrade han sig sitt
första hem i USA. Det hade fadem Sven uppfört av timmer,
likadant som husen byggdes i Ström vid tiden för utvandrandet.
Flera av de gamla saker, som finns förvarade på Hembygds-
gården, intresserade också mr Stromer mycket. Dyrgripama är
lika de saker, vilka föräldrama hade med sig till sitt nya hem-
land, och det hördes att han var glad över sina ärvda klenoder,
som han kan förevisa i hemmet i Laguna Beach i Califomien.
Makama hade inte tänkt stanna så länge i Strömsund men
lägger kanske om resplanema, för de fick höra att den 29 juli
ska det firas en Hjalmar Strömer-dag här. Att Hjalmar Strömer
var beundrad i Sven Strömers hem i Amerika är en sak. Men att
han var så berömd i sin födelsebygd som han är, det kunde
inte mr George D. Stromer tro, när han åkte hemifrån. Att så är
förhållandet, har glatt honom mycket.

Dödsfall
Fru Brita Johansson, f. Söder, Näsviken, har avlidit i en ålder
av 76 år eñer några års sjukdom. Hon var född i Lit men blev
moderlös, när hon var bara några dagar gammal och växte upp
i Kakuåsen. Hennes far arbetade vid en nna som byggde
sågverk och l90l ck han förflyttning till Arkangelsk, Ryss-
land, och dottem följde med. Där lärde hon sig till kokerska,
och när de 1906 återkom till Sverige, ck hon arbete på Knaust
i Sundsvall. l908-l9l0 var hon med fadem i Ryssland igen.
Eer återkomsten från den resan träffade hon sin blivande
make, och eer giftennålet slog de sig ner i Skönvik. l920
köpte de ett småbnrk i Hallviken. Arbetarrörelsen låg båda
makama vannt om hjärtat, och när Länstidningen kom ut med
sitt första nummer, så tog de hem ett hundratal exemplar och

cyklade runt och sålde tid-
ningen för att göra den
känd i bygdema. I936, se-

dan maken avlidit, flyt-
tade fru .l. till Strömsund.
Efter tre år yttade hon
sedan till en fosterson i
Pilgrimstad, och skött den-
nes hushåll. När han flyt-
tade till Järpen, följde hon
med men drabbades där av
ohälsa. Hon kom då åter
till Strömsund och slog sig
ner hos sin dotter och måg
i Näsviken. Sista tiden har
hon vårdats vid Ströms
sjukstuga. Brita Johansson

Sonja-Egon topp på glad Jamtlikvlll 20/7 1962
Den tredje .Iamtlikvällen på Hembygdsgården blev den hittills
trivsammaste. Till detta bidrog inte minst det vackra sommar-
vädret samt de kunniga gästartistema Sonja Stjemquist och
Egon Larsson. De gjorde en riktigt bra show tillsammans samt
var sitt utmärkt soloframträdande. Veckans godbit var Lisen
Nillbrandt från Östersund, som sjöng kupletter. Veckans profil
var kommunalkamrer Bertil Magnusson. Som sysselsättning
vid sidan av kamrersjobbet spelar han blockflöjt eller spilå

pipa, och tillsammans med Egon Wessens orkester framförde
han Sommamatt av Schrader. Veckans turist var ingen
nästgårdsgranne utan George B. Stromer från Califomien. bror-
son till Hjalmar Strömer. Gunnar Grahnström intervjuade. I

yrkestävlingen gällde det snickrande denna gång. Med stor
bågsåg skulle man kapa stolsben, som var olika långa, så sto-
len stod jämnt sedan. Karl Tranbäck lyckades bäst. AdolfPers-
son leder totalt efter två tidigare segrar.

Födelsedagar
75 år fyller den 22 ds änkefru Valborg Tängmark, f. Matts-
dotter, Kärmäset. Hon är född i Flärken, Kärrnäset och bodde
där under ungdomsåren. Sedan hade hon sitt hem på flera
olika håll bl.a. i Risselås, Harbäcken och Strömsund, innan
hon åter flyttade till födelsetrakten.

50 år fyller den 23 ds byggnadsarb. Gustaf Löfvander, Öhn.

Badlivet florerar trots kylan
Vid badplatsen i Näsviken har kommunen låtit iordningställa en
simbassäng, i vilken det stundtals är livligt. Det är ett 80-tal Lmg-

domar i åldrama från fem år och upp mot l4-l 5, som undervisas
i simning. Meningen är, att innan vattnet blir för kallt, och hösten
gör sitt intåg, skall många kurma simma och avlägga prov för
kandidat och magister. De båda simlärarinnoma Kerstin Evensjö
och Margareta Strömberg har en sttmds undervisning i ton'sim
på stranden, innan bamen släpps ut i det våta.

Två nya rymmare från Ulrlksfors stal turlstbil
I sommar har era ulriksforsintemer gett sig ut på rymmen,
och på torsdagen gav sig ytterligare två stycken iväg från
skogshuggararbetet i Jerilvattnet. De båda männen begav sig
söderut, och ett inbrott i en sportstuga i Allviken och en bil-
stöld i Ãspnäs sätts av strömsundspolisen i samband med de
båda rymmama, 22 och 24 år. Bilen, som stals i Äspnäs, ägs av
en semesterrare från Oxelösund. Kontroller upprättades längs
vägama, och polismän vid spärrama i Strömsund och Hammer-
dal var nära att bli överkörda när rymlingama kom i sin bil och
vräkte sig förbi hänsynslöst. Bilen hittades senare i Bispgården
med tom bensintank.

Vigda
I Ströms prostgård vigdes på lördagen skogsbiträdet Bo
Bengtsson och fru Kerstin Kamprad, båda ån Strömsund.
Vigselförrättare var kontraktsprost Folke Engström.

I Ströms prostgård vigdes på lördagen skogsarbetare Bo Ali
Gustaf Larsson och Solveig Birgitta Lestander, båda från
Strand. Vigselförrättare var kontraktsprost Folke Engström.

l Ströms kyrka vigdes på lördagen Per Einar Persson, Görvik-
sjön, och Inez Elise Olsson, Sundbyberg, bruden bördig från
Strömsund. Vigselfönättare var kontraktsprost Folke Engström.

Rekordblöta l Strömsund
Det ihållande regnet under sommannånadema har bl.a. resul-
terat i att nedre delen av campingplatsen nu mest liknar ett kärr
och omöjliggör tältning på större delen av området. Rekord-
nederbörden 37 mm under senaste helgdygnet tvingade ut
vägdistriktets folk för uppnrstningsarbete, som pågick oav-
brutet under närmare 24 timmar. Det arbetet spolierades emel-
lertid av det påföljande dygnets nederbördsmängder.
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Vig
l Östersunds försam-
lingshem vigdes på lör-
dagen Britta Eriksson,
Strömsund och Sune
Unosson,Vågdalen. Vig-
selförrättare var Gösta
Wiik

Dödsfall 24/7 1962

F. speditören Olof Hoof, Strömsund, har avlidit i en ålder av
nära 80 år. Han var född i Hallviken. Redan som ung begav han
sig till USA, och där bodde han i många år, innan han åter-
vände till hemlandet. Efter återkomsten till Sverige ägnade han
sig åt affärsverksamhet och hade egen affär i bl.a. Sikås och
Äspnäs. Han fick sedennera plats hos dåvarande KJ. Karls-
son lmport AB och fortsatte som föreståndare även sedan

Dödsfall
Fru Elisabet Olofsson, f. Engström, Bredkälen, har efter en tids
sjukdom avlidit 76 år gammal. Hon var född i Tullingsås och
kom till Bredkälen i samband med sitt giftermål 1913.

1.672 tittade på Toots och Lena
Toots Thielemans gav en show av verkligt bravunnässigt slag,
och Lena Konradsson hade två na framträdanden. Torsten
Roos var veckans profil. Den gamle fotbollsforwarden inter-
vjuades av programledaren, som bl.a. frågade varifrån han fått
smeknamnet “Bosco". Det var vid biljardbordet. Roos har va-
rit köpman i nästan hela sitt liv, tidigare som färghandlare och
nu i modebranschen. Vid sidan av sin vardagliga gäming spe-

lar han på såg, och till ackompanjemang av Wesséns spelade
han sitt bravumummer “O sole mio". Veckans turist var över-
ingenjörAme Jacobsson, numera Viskafors, men tidigare chef
för textilfabriken i Ulriksfors. Jacobsson gästar varje år Ström-
sund på sin semester, och han har en sportstuga vid Öhn-
sundet. l yrkestävlingen var det cykelrepatörens yrke som
skulle provas. Snabbast att hitta ett hål i en cykelslang och
laga det var Ove Danielsson. Adolf Persson blev tvåa och
leder totalt. Som avslutning blåstes tapto i näverlur av Gustaf
Bergvall och Gunnar Höglund.

Nordsvenska övertagit firman. Eer uppnådd pensionsålder |:5d¿|m-hg"
övertog han en speditionsrörelse i Strömsund, vilken han drev
i flera år.

:W §-_'

OlofHoofmed hustrun Lina

Födelsedagar
75 år fyller den 28 ds fru Anna Lövenberg, f. Mikaelsson,
Näsviken. Hon är född i Alavattnet.

50 år fyller den 26 ds snickamiästare VemerAndersson, Silje-
åsen. Åren 1935-40 drev han och en broder en kaggfabrik,
och sedan 1942 har han en snickeriverkstad. Sedan 1958, då
Siljeåsens lF upptog fotbollen, har han varit lagledare, och i

Siljeåsens frysförening och Siljeåsens bastuförening har han
varit en av förgrundsfrgurema sedan starten.

viga
l Alanäs prästgård vigdes på lördagen Gustaf Martin Sund
och Elsa Solveig Sundin. båda från Hofors församling, men
bruden bördig från Havsnäs. Vigselförrättare: Bertil Wiklund.
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80 år fyller den 29 ds f. jordbr.arb. Jöns Andersson, Tullingsås.
Under en lång följd av år var han rättare vid Tullingsås ålder-
domshem.

Municipalfullmlktige 28/7 1962
Det var nära att fullmäktige inte skulle bli beslutsmässiga, men
man lyckades till slut samla 1 1 av 20 delegatema, och samman-
trädet kunde hållas. En framställning från Lundholmsjämhan-
del om iordningställande av .lämvägsgatan fram till Skräddar-
uddsgatan bifölls. Till utbyggnaden av gatulyse efterAmalia-
gatan anslogs 14.500 kr, och till nya och större portar i
brandstationens fastighet anslogs 10.000 kr av förra årets
överskottsmedel.

Reso
har över 700 gäster som hyrt sig en stuga i Ström. De till-
bringar sammanlagt över 9.200 dygn i kommunen. På cam-
pingplatsen i Näsviken är det mesta antalet tält under en natt
73 st. Flera nätter har det också varit över 60 st, men omkring
50 tält per natt är det vanligaste.

”Wandervögeln” på visit i Strömsund
De tyska "wandervögeln" nådde på sin tumé genom Sverige
på söndagen Strömsund och gav konsert på Hembygdsgården.
De hade gjort reklam för sitt framträdande ute på samhället,
och en relativt stor publik hade hörsammat kallelsen. De unga
tyskama sjöng och spelade med glatt humör, och deras ledare
Karl Velbennann hade anlitat Nils Simonson som tolk, när de
olika numren skulle annonseras.

Dödsfall
Ströms församlings äldsta invånare, änkefru Johanna Fors, f.
Lind, avled på lördagen på ålderdomshemmet, Tullingsås, i

sitt 95:e levnadsår. Hon var född i Ockelbo och växte upp i
Lingbo. Sedan 1918 var hon bosatt i Strömsund.



Kapprodd 30/7 1962 Albin Nilsson, Tullingsås. spelade tre bitar på tvåradigt drag-

l samband med Hembygdsdagen på Strömsunds hembygds- spel, och visade att taktema ännu sitter i den gamle logdans-

gård på söndagen. var det kapprodd fram och åter över Ströms- spelmannen. Som avslutning på ett bra program, berättade

sundet. Fem roddare: Einar Ölander. Bredgård, Evert Kämlund, Gunnar Grahnström om Hjalmar Strömer och hans verk. Efter
Kärrnäset, Ove Danielsson, Näsviken, Adolf Persson, Öhn, programmet på friluñsscenen, hade publiken tillfälle att bese

och Holger Eriksson. Strömsund. ställde upp i ädel tävlan, och Ströms Hembygdsförenings samlingar. Dagen till ära hade

bäst i konsten att ro visade sig Ove Danielsson vara. Daniels- också Hjalmar Strömers släktingari Ström ställt sina innehav
son tog ledningen redan från starten och behöll den hela tiden av föremål som Strömer använt, till Hembygdsföreningens för-
men hotades starkt på slutet av Holger Eriksson, som hade fogande. Bl.a. den prästrock, som han slet av sig utanför Ströms

mycket krafter kvar. Första pris i denna gigantemas kamp var kyrka, sedan prosten Wagenius framfört negativ kritik till den

en utombordsmotor från Bilbolaget. De övriga fyra roddama predikan Strömer hållit. Den ej prästvigde förkunnaren hade

fick var sin obligation. inte hållit sig strikt till de linjer bibeln utstakade.

Vlrh Sigfrid Jonsson död
I-Ålanäs kYrk3 Vlgdes På lördagen BO Gl-'Staf Eklind °°n Sanö' Riksdagsman Sigfrid Jonsson, Strömsund. har avlidit på

Sundström- båda från N°rb°r85 församling- men bruden Inn' Östersunds lasarett, dit han förts då han hastigt insjuknat.
safe besatt i Hvsnås- Kyrkoherde Bertil Wiklund förrättede Han var road 1/men 1910. 1944 mde han 1111 Jäwsana, 1951

Vigseln- till Ulriksfors, och från 1953 var han strömsundsbo. Som så

många andra började Sigfrid Jonsson sin bana i skogen, och
Imponerandearbeten av bävrar redan i slutet av 1920-talet kom han med i den socialdemokra-
Drygt ett 50-tal strömsbor och gästande turister hade hörsam- tiska ungdomsrörelsen och fick smak på politik och fackligt
mat Resoklubbens kallelse till utfärden till bäverkoloniemai arbete. Han var mycket aktiv inom skogsarbetamas fack på

Allån på söndagen. Färden från turistbyrån företogs med bilar l930-talet, och reste omkring i bygdema och agiterade och

till Spettnåstjäm, och sedan var det 200-300 meters promenad organiserade. Till riksdagens andra kammare valdes han l940,
fram till den ena av de båda koloniema. Enligt vad guiden, och sedan dess har Sigfid Jonsson oavbrutet hañ plats och

jaktvårdskonsulent Rickard Brännström, Strömsund, förkla- stämma i riksdagen. Han var också bl.a. ledamot av jordbruks-
rade, är den övre kolonin endast två år gammal. Trots den utskottet och Nordiska rådet, ordförande i De lungsjukas riks-
korta tiden har bävrama hunnit bygga sig en hydda, som är förbund samt ledamot av länets lantbruksförbund. Dessutom
nästan i manshöjd ovanför markytan, och ändå torde det vara hann han också med en massa kommunalpolitiskt arbete. Se-

åtskilligt byggt även under vattennivån. Kommunen är någon dan l955 var Jonsson ordförande i Ströms fullmäktige, och
av de bäverrikaste i landet. Utfärden till Allån gjordes i strå- han var även ordförande i lönenämnden, bamavårdsnämnden
lande sommarväder, och som avslutning bjöd Resoklubben och gymnasiekommittén samt ledamot i en mängd andra kom-
alla på kaffe, som kokades vid en stockeld intill ån. Nisse mittéer. Han tillhörde inte den kategori politiker. som går fram
Wågberg, som svarade för trakteringens tillagande, rönte stor med pukor och tnimpeter. lstället var han nästan egmatisk,
uppskattning för sin kokkonst. och det var nästan omöjligt att rubba hans självförtroende

och lugn. Det är kanske just därför, som han vunnit respekt

Mystisk Gamun spe|"in1~v_|mis¿römsund även ett gott stycke utanför partiets gränser.

När strömsundsboma i måndags såg ett djurliknande, monst- *

ruöst vidunder fraktas genom samhällets gator mot sjön, hör-
des liksom en susning. Det är naturligtvis Yngve Gamlin, som
har något i gömingen. Rätt tippat! En TV-lm vid Sundnäset
skulle påbörjas. Handlingen är djupt hemligstämplad, men en

brittisk expedition finns på orten för att utröna hemligheten
bakom en folksägen, vars rykte nått fram till England. Flera
kända anleten var med bakom kameran och kånkade och bar

så svetten strömmade, bl.a. Hadar Dahlöw, Göthe Jönsson,

Nils Simonsson, Janne Backman, Kjell Parde, Ame Jacobsson

och Bengt-OlofAmcofT. På tisdagen drabbade filmsällskapet
samhället, där man tog några avslutande scener på filmen.

1000 trivdes på lyckad hembygdsdag
Bortemot l .000 personer hade i ett strålande vackert sommar-
väder samlats på hembygdsgården i Strömsund för att vara
med på Hembygdsdagen. Gunnar Grahnström ledde program-
met. Ströms spelmanslag inledde föreställningen på friluñs- Riksdagsman Sigfrid Jonsson
scenen med jämtlandslåtar på fiol. Lena Konradsson sjöng
två bitar, ackompanjerad av Egon Wessén på dragspel. Maria Tandläkare
Hallström framträdde med sitt specialgebit, att berätta på jämt- Carl-Gustav Lindskog lämnar Strömsund

mål. Operasångaren Sven-Erik Wikström sjöng flera vackra Han har utsetts till distriktstandläkare och föreståndare vid
sånger ackompanjerad på piano av Nisse Eriksson. 75-årige folktandvården i Skurup.
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Födelsedagar 1/8 1962 Svea Edin ersätter Sigfrid Jonsson
80 år fyller den 4 ds hem.äg. Sven Persson, Kalvhögen, Ny ledamotiriksdagens andra kammare, efter framlidne Jons-

Sporrsjönäs. Fönrtom arbetet med jord och skog har han äg- son, blir fru Svea Edin, Östersund. Hon blir därmed den andra
nat sig åt ottning. jämtländska kvinnan, som haft säte och stämma i riksdagen
su år fyller den 2 ds fru Larsson, Granholm, B|,ed_ 0Ch dll H00 l

gård, Strömsund. Hon är född i Sikås men bodde under upp-
vaxafen pa manga olika om 1 Jamuana, aa fadern arbetade Slußmvlt
vid sr och om ck srynning. 1940 kom hon nu Strömsund. Eßr 45 år har wsßminß i T°fSrd= nu tjäna! ul- Dß
De senaste åren har fru Larsson arbetat en del vid Ströms ÖPP"adCd°5°V°mb°f 1917- Sm1°“°flSSi5ï0lJ5"5ïEÖf3"Û°
sjuksmga_ föreståndare var fru Kann Berglund. Tjänsten har hon inne-

hañ sedan 1948. De omkring 20 berörda hushållen betjänas
50 år fyller den 4 ds skogsarb. Bror Jonsson, Harrsjön. Som framledes mums, poswåska fràn Lidsjöbcrg
fast anställd skogsarbetare är han i skogen året runt, men han

deltar även i ottning.

50 år fyller den 4 ds skogsarb. Arne Stamvall, Stamsele. Han
är född i Ramselevallen och kom till Stamsele tillsammans med

sina föräldrar 1927.

50 år fyller den 4 ds köpman Alf Reinhammar, Strömsund.
Han är född i Renån men flyttade 1929 tillsammans med sina
föräldrar till Hallviken. ldrott har alltid intresserat honom, och
då främst friidrott. 1934 var han med och bildade idrotts-
föreningen i Hallviken, men eftersom denna hade endast fot-
boll på sitt program, övergick Reinhammar att tävla för [FK
Strömsund 1936. 1941 köpte han en affär i Strömsund och
yttade dit. Han kom då även med i ledningen för IFK och var
bl.a. sekreterare i sex år och ordförande i två år. Reinhammar
har även varit verksam inom länets friidrottsförbund, och för
sitt verkligt intresserade ledararbete inom idrotten, har han

fått motta era utmärkelser. Han var även kassör i Nza Jämt-
lands köpmannaförening och medlem i Resoklubbens styrelse. Emm” _

1958 kopplade han dock bort alla sina uppdrag, då han fick ^n"a'Ma"° H“g°5f1°“°f» RIÛSVWIICL har avlagt Orgamst-

arbete som verkmästare vid Wfrdmark & Platzers kraverks- °°h kanmrscxamcn ' Gmebmg'
bygge i Korselbränna. 1 samma finna skall han nu tillträda en
plats dllkg In fltl OCII lllill

Lille Allan Rissén, 5 år, Strandliden, vann ju för några veckor
sedan bokpris fören teckning. Strömsundsflickorna Doris Eriks-
son och Sonja Ericsson, båda 9 år, samt 9-ärige Knut Johansson
från Bredkälen och 5-åriga Christina Mårtensson från Öjam
fick också hedersomnämnande för sin färgläggning. Under

1 nrbriken Bamens konstklubb har 10-åriga Evy-Anne Matt-
son, Bredgärd, och lnger Johannesson, Muråsen, 12 år, fått
teckningar utställda.

Karin Berglund år 2008. 92 år gammal

Faxebygden överraskade mot Oviken
Täxanpojkama vann rättvist med 3-0 borta på Kejsarvallen.
Hemmalaget hjälpte till att öka Faxebygdens målskörd, första
halvleks 1-0 var ett ordentligt självmål. Målen i andra halvlek
gjordes av Bruno Texmo och RolfKarlsson.

Övriga fotbollsresultat
Div. V norra: As-Siljeåsen 2-3

Familjen Reinhammarår I996:u Annelie, Alf Elsa och Gull Div V1 1101133 SWÖNSWÜ B'Sl°1'hÖ8°“ 7“4
Havsnäs-Häggenås B 16-0
Sikås-BK Faxen 2-3Födrb

En son
Maud och Sven Axelsson QPÖIIISIIDII ÜVGl'I'I8|(lI|C lßß Iltlllmllllllclltll
f, Borghaag Motståndare på Tingvalla var Myssjö. Mot tipsen vann Ström-

Strömsunds BB den I aug, 1962 sund med 2-1. Det var hy Thure Andersson, som gjorde båda

målen.
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Monica Z. sågs av 1600 i Strömsund Mästaren Helge Edesund tog hem vandringspriset
Det var första gången Monica Z. gästade Strömsund. Hennes Strömsunds Skyttekrets hade mästerskap på Strömsunds bana

framträdande var verkligt bra. med en repertoar helt annor- på söndagen. 26 skyttar från 3 föreningar ställde upp. Helge

lunda än den vanliga. Lindansaren Reino från Göteborg gjorde Edesund blev kretsmästare och tog hem vandringspriset för
en fömämlig uppvisning på slak lina och rev ner massor av alltid. Erik Mikaelsson blev tvåa och Nils Wilhelmsson säk-

applåder. Gunnar Grahnström presenterade inte mindre än tre rade bronset.

strömsbor, som var hemma och hälsade på. Docent Erik Eriks-
son. bosatt i Wien men bördig från Bredkälen, berättade på Dödsfall
ren oförfalskad jämtska om sitt arbete vid FN. Även Anders Fni Tilda Eriksson. Högbynäs. har avlidit i sitt 84:e levnadsår.

Mårdby, bosatt i Göteborg men bördig från Henningskälen. Hon var född i Rudsjö och kom till Alanäs i samband med sitt

berättade på jämtmål. Han är verksam som kompositör. och giftermål med f. skogsvaktaren Nils Eriksson.

hans "Lyckans dag" har just blivit förlagd i USA. Det är hus- _ _ _ _

mm Margit. skrivit texten. och hon sjöng den Själv till F. hemmansagare Johan OlofA_hlqvist,.Alanaset. har avliditi

makens pianoackompanjemang. Sverigepremiär. påpekade en ålder av 90 år' Han var född ' Havsnas'

Giahnström. Mrs Hildur Karlsson. syster till yrkestävlingskäm-
pen Kalle Tranbäck. hade heller inte glömt sitt hemlands vilda DÖ“l°°"'"PP°“ Sl08 ut GÖl“g@'m°k0"“*'
tungomål. “De vejt je int” svarade hon, om vem som Skulle Det såg hotande ut för årets sjätte Jamtlikväll i Strömsund.

komma först till månen. 1 yrkestävlingen skulle man vara elek- Regnet fulllwmllgl Vfäkle "ef Undef l°f5dag5°°"“ldÜa8°-
viker, och mmm suckkomaki och iamphåiiafe på en siadii. men när Gunnar Gfehnsnöm vevade igång kvällens program

Kalle Tranbäck vann denna omgång. För såväl AdolfPersson Val det UPP°håll5Väd°f- Såfsklll Varmt Var det inte 1 "5al°"8°““
som Ove Danielsson blev det kortslutning när monteringen men när DÖ“.l°'"'UPP°" §l°fd° 51" UPPVl5"l2- ck de l5Û0
skue pr5vas_ T,-anbäck fyjkjc 60 i onsdags, så pmgmmjedaj-en som samlats applådera sig vanna. Annars var det Göingeflick-
mb,-ingade också en |eve för honom oma. som skulle vara kvällens huvudattraktion. Veckans pro-

l var målaremästare Gustaf Bergvall. l sin ungdom var han

regementsmusiker i Sollefteå. och sedennera spelade han med

i ett danskapell i många år. Han hade inte glömt konsten att

spela trumpet. det hördes när han spelade en låt tillsammans
med Egon Wesséns. Veckans turist var Erik Nilsson. just hem-

kommen 'ån två års vistelse i Australien. Erik Nilsson hade

med sig fästmö från besöket på andra sidan klotet. Maria Kayrie

är född i Egypten, har grekisk far och italiens mor. I yrkestäv-
lingen var det målarens jobb som skulle utföras. Adolf Pers-

son lyckades bäst, och leder tävlingen med 16 poäng. Båda

medtävlama har 13. V

Födelsedagar
50 år fyller den 15 ds direktör Birger Bardosson. Strömsund.

Han är född i Yxskakälen. Eget ambulerande sågverk hade

han under den tid de s.k. Per Albin-småbruken byggdes. 1940

Hildur Karlsson på Sverigebesök. Här tillsammans med Sloš ned. Sina bopåßaïti strámåundych ad? ägn: Sigšt
.. .. . ve a arer i stor om a ning an ar au orisera ve -

brodern Kaueh Tmnbaci' hans hÉ.s"ZÅLZ0m ”ang” nu uppköpare hela kristiden. 1945 köpte jubilaren Strömsunds

age” oc sonen ar e valskvam. och den har under Bardossons ledning vuxit från
en liten rörelse till ett miljonföretag. Yrket har han lärt sig or-

K°“"ma"d-l"l_'ll°"m _6/8 l962 dentligt med studier både per korrespondens och vid
l9l2 års läsbam ' Ström var På Sölldagen Samlade till-l“b'l°“m~ Hantverksinstitutet, och ett mästarbrev i mjölnaryrket visar på
med anledning av att det är 50 år sedan de gick fram till sin hans kunskapen | em årwhörde han Styrdsen för Strömsunds

löma mmvafdsgång- ló av de b°"°m°t l00'tal°t- 50"' k°""' Resoklubb. och nu är han ordförande i ortens högerförening.
merades 1912, hade samlats. Man samlade in pengar för inköp
av en krans att placera på konfimiationsläraren Ame Arbmans

Musik: GLÖS-ALLANS kvintett
SERVERING

Födelsedagar
50 år fyller den 9 ds fru Brita Ragnhild Jonasson, f. Nilsson.

Vi de 13/8 1962
Framnäs, Gäddede. Fru Jonasson är född och uppväxt i Svan- 3
ingen l Ströms kyrka vigdes på lördagen l.mag. Carl-Ame West-

man, Västerås. och fil.mag. Anny-Mänt Sunding. dotter till
50 år fyller den 10 ds chauffören och vaktmästaren Erik Anton juvelerare Sigurd Sunding och hans maka. f. Bohlin. Ström-

Persson. Östersund. Han är född och uppväxt i Gärdnås. Han sund. Vigseln förrättades av kontraktsprost Folke Engström.

började tidigt arbeta som skjutspojke och arbetade sedan även Täma var Christina Westman, kyrkomarskalkar Lars O. Hög-

i charkuteriyrket. innan han flyttade till Östersund. lund och Rolf Westman.
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Dödsfall Födelsedagar
Torbjöm Gradin, Näsviken, son till vägarb. Malte Gradin och 50 år fyller den 20 ds reparatören och försäljaren Anton An-
hans hustru Anna, har avlidit på Östersunds lasarett efter en drée, Strömsund. l unga år ägnade han sig åt olika sysslor, och
tids sjukdom, endast 16 år gammal. var bl.a. utkörare i Strömsund tillsammans med sin far. Tidigt

började han ägna sig åt reparationer av olika slag. Hans tek-
Faxebygden S|0g åter Oviken niska kunnande var gott, och så småningom öppnade han
Resultatet blev 3-0. Rolf Carlsson fick in första målet, eñer egen verkstad, Andrées motortjänst. Med åren har företaget
grant inlägg av Hjelm. 2-0 kom i l8:e minuten, och det var en ökats ut, och för några år sedan köpte han gamla godtemplar-
exakt kopia av det första. Sven Forsberg gjorde 3-0 ensam huset och där är numer hans företag inrymt. Med framgång är
med målvakten. han både försäljare och reparatör av motorcyklar och mope-

der. Hans kraer har även tagits i anspråk i företagarförening-
Övriga fotbollsresultat: ens ledning.
Siljeåsen-Offerdal
Storhögen-Strömsund B
Faxen-Sikås
Häggenås B-Havsnäs

_.

0-2
Havsnäs har vunnit sina nio matcher och leder div. Vl norra
före Mårdsjön, som alltså har en förlust.
Havsnäs målskillnad är dessutom 62-5.

lll
_.--

l.____l

Succéartat statsmlnisterbesök i Ström
Statsminister Tage Erlander och hans maka Aina anlände vid
l2-tiden på måndagen till länsgränsen mellan Hoting och
Lövberga. l välkomstkommittén representerades Strömsunds
arbetarkommun av dess ordförande Alvar Jonsson samt P.M
Jönsson och John Anderzon. Färden från Lövbeiga gick längs
Flåsjön genom Havsnäs och Alanäs. Man gjorde en avstick-
are till den 25 meter långa bäverdammen vid Hulkasåsen. Se-
dan gick färden vidare via Ringvattnet, Högbynäs och Tors-
fjärden. Bron över den mäktiga Bågedeforsen passerades, och

sida. När statsministerparet med följe kom bilande till Svan-

färden gick vidare mot Strömsund längs Vattudalens södra Amon Andrée 50 mi. Här ”mammans mefi mmm" Elisabet
och sonerna Anders och Mikael

ingen hade en hel del människor mött upp vid vägkanten. I hu
Oscar Nilsson, en pionjär inom Svaningens arbetarkommun
hälsade välkommen. En 'ämtnalle överlämnades till aret som Ankeu Emma Jönssonf f' Pelsson' Grclsgård' avlidit 69 årJ P
minne av besöket i Svaningen, och fru Erlander erhöll också g.amm;l' Hånbšar 1 Tugllågsås men blev I samband med
blommor av Ada Andersson, som är en av den lilla skogsbyns sm gl em sam re sg
kvinnliga pionjärer inom arbetarrörelsen. l Strömsund blev
statsministem uppvaktad av en deputation från Öhn angå- K6k°"b°rd |°°k'd° Ny' Z°°““d"° tm Ulrikffors
ende den p|anem¿e bron över Öhn_sun¿et_ Depumionen be_ Kan ett köksbord locka folk att åkaöver halva jordklotet bara

stod av byggmästare Johan Karlsson, kantor Nils Håkansson _5" 3" flm På del? Mßkma Winnnifred och Qwen Jorden har
' ort en sådan resa från N a Zeeland till Ulnksfors.f. kommunalnämndsordf. Karl Olowsson samt fruama Anna- gl Y

Britta Håkansson och Birgit Löfvander. Statsminister Erlander Em F3°Ja" H°!m°" delmg 1952_' en lävlmg ' C" engelskspråhg
lovade att framföra ärendet till kommunikationsministerGösta ndnmg' Tâvlmgen gällde Mm käraste °g°“d°m * °°h h°"
Skeg|und_ Cirka 1000 personer jyssnaee på smsmin¿stem_ när tyckte att det bord hon hade i köket var det hon helst ville ha
han senare talade från Hembygesgårdens seem kvar om hon skulle stå inför valet att mista större delen av sin

egendom. Från flera håll har hon fått brev från andra som del-
De|adpo“srömsund_F“ebygden tagit i tävlingen, och i julas kom det brev från Nya Zeeland.

Lokaiderbyi spelades på Tingvalla och slutade i-i. Faxebyg- M” l°'d°“ “{"° k°““““ °°h _” b°'d°'- “äf d° Sk“l'° b°S_Ök“

dens mål gjordes av RolfCarlsson i första halvlek, och Thure Svenge' I lgh-'ksf°rS ñck de Sum bekantskap med U°c_km-'mk
Andersson -orde Strömsunds må' i andra hamek och tunnbrod samt getost och mese, maträtter som de inte ens

gl kunde ana att de fanns. eñersom det inte finns tama getter på

Födelsedagar I 7/8 1962
Nya Zeeland. Getmese fick de även se tillverkas vid ett besök
hos Maria Jönsson i Västerkälen. Mr Jordan fick vid besök

-'såg Eyllïådegzo ds Sm?br;1Hug° Fmnsån' Tulllmgsås' Ha" hos Dahlins i Håxåsen också se tunnbröd bakas. En underlig
är r ig n ngennan an , men kom ti Jämt and för över mlverknin Smemdq tyckte han
50 år sedan, då han slog sig ned i Muråsen. Tolv bam växte g
upp i det Franssonska hemmet, och under senare år även ett
bambam. För 4-5 år sedan kom jubilaren till Tullingsås. Födelsedag"

50 år fyller den 2l ds fru Elin Ömsson. f. Eriksson, Linjeviken.
50 år fyller den 20 ds byggnadssnickaren Bemhard Johans- Hon är född i Aspnäs. Till Linjeviken kom hon 1935 i samband
son, Kalkberget, Havsnäs. med giltemiålet.
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Succé för Maj-Britt och Frösö-flickorna Faxebygden fick oavgjort mot Ope
Maj-Britt Rönningberg var sjunde jamtlikvällens gästartist i Liksom i förra mötet lagen emellan blev resultatet 2-2.
Strömsund. Det framträdande hon gjorde på sin lilla isparkett Faxebygdens mål gjordes av Rolf Karlsson och lvan Jönsson.
på friluftsscenen var en trevlig sak. Visserligen var väl utrym-
met som stod till buds i minsta laget för isprinsessan. men hon |-'0;|,0|| ¿iy_ VM,-m
utnyttjade det suveränt. Frösöickoma giorde två framträdan- Hägg-|ås_5¿|jeå5en 7_0
den. Veckans prol var lngvald Kejving. Vid sidan av sitt ordi-
narie arbete som byggnadsingenjör, spelar han dragspel. För [_-“bon ¿iv_v| nom
.lamtli-publiken spelade han dels en låt på ett tvåradigt spel Häggenås B_S"Ömsund B 2_0
och'de|s en egen komposition på ett "f'ullvuxet“ spel. l yrkes- FaXen_Sm|,högen -/-_]

tävlingen skulle man med pimpelspö meta sk ur en skdamm Hammerdal B_HaVSnäs 3_ I 0
på scenen. Kalle Tranbäck lyckades bäst med tre uppdragna
firrar, Adolf Persson tog en, men Ove Danielsson kammade
noll. Inför slutomgången leder Persson med 17 poäng, Tran-
bäck har l6och Danielsson l3. Det hade samlats l.350 perso- 76 mlllulel lyckades Sllömsull hålla Selle e alm erg P
ner på Hemb ds àrden mattan i söndagens match på Tingvalla. Då gjorde laget en

yg g misslyckad utspark, som Bergs center fick tag i. Det resulte-

20/8 l962

Retfull utsparksmiss Strömsunds fall

rade i matchens enda mål, och därmed behöll Berg sin serie-
Födelsedagar _ _ _ _

50 år fyller den 22 ds hem.äg. Gunnar Blom, Hillsand. Han har Leånlng' och Strömsunds chanser "ll lbmyal kontrakt mms'
hañ förtroendeuppdrag, och är bl.a. ortsombud för skogsägar- e'
föreningen och brandsynsförrättare.

Frälsningsarméns dag
firades i Strömsund på söndagen. Platsen för högtiden varviga. Hemb .. . _ _.

ygdsgården, dar två gudstjänster holls under dagen med
T'“l“°'f0"“°_5"g N"SS°“~ T“"'“_ßSåS~ °°h K°'S"“ Nä““0'“- god riiisiuming. sifömsundskårens fanjunkm Bemiiard Elias-
Strömsund. vigdes på lördagen i Ströms prostgård av pros' son svarade för biljettförsäljningen vid Hembygdsgårdens en-
tell Folke Ellgslmm' tré. så han fick träffa många bekanta. Fönitom kåren från
Skogsarb. Karl Åke Edin, Bredgård, och sjukvårdsbitr. Hilda Strömsund, medverkade även kåren från Östersund vid efter-
Elise Andersson. Gärde, vigdes på lördagen i Ströms prost- middagens friluftsgudstjänst, och båda kåremas sträng-
gård av prosten Folke Engström. musikanter medverkade gemensamt.

Serviceman C lyde Thuresson, Örebro, och Ulla Danielsson,
dotter till Greta och Sven Danielsson, Strömsund, vigdes på Ströms lP°p'vllj°"g får ell vånlllgtlll
lördagen i Ströms kyrka av kontraktsprost Folke Engström.
Marskalk var Kun Jonsson och täma Erika Karlsson, båda °m PåbY88“3d *W den redan uppförda paviljongen på idrotts-

suömsund. ßrudnäbb Ann-Christin södemian uinksfors. vid P'*“S°"- ^" bygga Ü" °“ Vå“i“8 k°S'"“0Sbe'“-mas Ü" 28-000
uttåget ur kyrkan bildade kamrater ur ishockeylaget häck med kl' °°h där får Vlmelsponen de utrymme" som Saknas l den
höjda ishockeyklubbor utanför kyrkan.

I

Brudparet Thuresson och paraderande hockeyspelare. Till GustafNybacke.
västerframifrån UlfMånsson, Peter Näslund, Bertil Eliasson
och Sören Eliasson. Till högerframifrån Jan-Eric Ericsson.
Leo Adolfsson, RolfCarlsson och Lars Edin V

Kommunalnämnden biföll idrottsplatskommitténs framställning

byggnad som redan är uppförd. Dessutom ska det bli en ser-
veringslokal i påbyggnaden.

Födelsedagar
50 år fyller i dag den 23 ds fru Brita Holmgren, f. Henriksson,
Högbynäs. Hon är född i Äspnäs.

50 år fyller den 27 ds fru Ingeborg Elise Selander, f. Ekholm.
Östersund. Hon är född i Ström.

Dödsfall
Fru Maj Nybacke, f.
Blomberg, Svaningen,
avled hastigt på torsda-
gen i en ålder av 49 år.

Hon var född i Hillsand
men uppväxt i Svan-
ingen. där hon också
blev bosatt. sedan hon
gifte sig med hem.äg.
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2.000 på Jamtlinalen 25/8 1962 Sjuksköterskeinvigning
Avslutningen blev en trevlig tillställning med Thore Skogman Gun Granlöv och Barbro Ohlsson. båda från Strömsund. har
som gästartist. Han framförde sina glada visor med bravur och avslutat sin utbildning vid sj uksköterskeskolan i Östersund.
ck ovationsartade hyllningar av publiken. Veckans prol var Vid en högtid i Östersunds nya kyrka erhöll de på söndagen
folkskollärare John Eriksson. som vid sidan av sin lärargäming sina broscher.
spelar hammondorgel. Han bjöd på ett verkligt fint framfört
potpuni på sitt instrument. Sista grenen i yrkestävlingen gällde
älgjakt. De tre herrama fick skjuta på älgar på en miniatyrälg-
bana. Ove Danielsson och Adolf Persson lyckades pricka in
en fullträffvardera. Persson blev därmed segrare och vann en
bil. Han har inget körkort. men Gunnar Grahnström lovade på
stående fot att Adolfskulle få även körkortsutbildning. Tvåan
Danielsson och trean Kalle Tranbäck fick presentkort. l
Turalleri-lotteriet utdelades det. fönitom högsta vinsten. en
cykel. även 100 tånor. vilka hämtades på scenen. så det blev
ett livligt trampande innan alla fått sin kartong.
"Jamtligubbama" blev officiellt avtackade dagen efter årets
nal. Med tanke på ortens storlek är hembygdsföreningens
arrangemang verkligen en stor prestation. men så har också
dessa Jamtlikvällar vunnit allas uppskattning i Strömsbygden. _çjuksk¿,-,e,.sk¿,exam¿,n ,- ÖS,e,.su,,d 1951 Barbro 0/550,, och
Som ett bevis på detta uppvaktades huvudfigurema för ar- Gm, Granjöv s,~,,e,. 1¿,-ngs, ,,-11 ;,¿,-ge,
rangemangen. Gunnar Grahnström och Gunnar Simonsson,
av kommunalnämndens ordförande P.M. Jönsson och [_-5de|se¿¿g".

m“"i°iPa"1ä'““<l°“S d“° Edwfd B°'gd=*hl- Gunnar G'**h“SFff?m so år fyiiei den 3 i ds yrkesmasmre Ei-ik Johansson. Bfedkäien.
lovade att jamtlikvällama återkommer nästa år. och samtidigt Tidigare ägnade han sig åt J-ordbmkS_ och Skogsarbem och
omtalade han också. att årets publikanslutning slagit tidigare (kygt 10 år var han Sågverksarbewe pà Näsvikens ångsåg

rekmd' Sedan något år tillbaka år han anställd vid Ulriksfors fång-
vårdsanstalt som yrkesmåstare. Johansson är ombud för
Strömsunds arbetarkommun i Bredkälen.

Faxebygden obehaglig överraskning för Berg
Serieledama blev överraskande besegrade när de besökte
Täxan. Matchen slöt l-0. och därmed har Faxebygden tagit
åtta av tio möjliga höstpoäng. Rolf Carlsson gjorde seger-
målet.

Fotboll övriga resultat
Div. Vl Nona
Strömsund B-Norra Lit l-l
Havsnäs-Mårdsjön 6-l

Deltagarna i vrkestâvlingen - här som ci'kelreparaförer: Renån-larrnäset vann mmm 'lakthgstävngen .

Fr.\'. Ove Daaielsson. AdolfPersson ocli Kalle Tranbäck Strömslaklskyneklubb Stod som arrangör för tävlingen' som
" var den första i sitt slag i länet. Meningen är att tävlingen skall

återkomma vaije höst, och Ströms jaktvårdsklubb har instiat
Vlgd en särskild medalj samt satt upp ett vandringspris. en älgstud-
l Ströms kyrka vigdes på lördagen traktorföraren Rune lng- Sam Det var 72 skyttar från 24 jakwæ-ds|ag, som Samjats på

emaf P°f55°" °°h aäfsbltfädel Mona Marianne Mm55°“~ skjutbanan i Näsviken. Varje jaktvårdslag deltog med ett tre-
båda från Ulriksfors. Vigseln föirättades av komminister Bengt mannahg, och i seg,-ande |aget från Renån_|(ärmäSe; dehog
Erik Berglund. Täma var brudens syster Majlis och brudnäbbar Erik Strömberg, Renàn, Even Kg,-n|und_ gå,-mäset, sam; Hugo
brudens SYSWFÜÖWU Agela 0Cl1 M0“lka ÅHÖUSSOU- Håkansson, Östersund. På andra plats kom Finnvattnet och

trea blev Alavattnet.

Födelsedagar
80 år fyller den 30 ds fru Hanna Andersson. f. Danielsson. Dödsfall
Moskosel. Hon är född i Hillsand. F. verkmästaren Axel Löfvenberg. Näsviken. har avlidit nära
75 år fyller den 30 ds fru Maria Backman. f. Blom. Lövberga. 75 år gammal. Han var under många år maskinist på dåvarande
Hon är född i Tåsjö och kom till Lövberga i samband med sitt Strömsund l. som trafikerade Ströms Vattudal med passage-
giñemiål l926. Senaste året har hon vistats på ålderdomshem- rare och som bogserbåt. Sedemiera blev han verkmästare vid
met i Havsnäs. täljstensfabriken.

128



Dödsfall bespisningen i Strömsund. Ledamoten Per Samuelsson, Hög-

F. hem.åg. Petter Eliasson, Bredgård, har avlidit 86årgammal. bynäs, hade begärt befrielse från sitt uppdrag i socialnämn-

Han var född i Norrby. l början av l900-talet gie han sig, och den och hälsovårdsnämnden, vilket beviljades. Fyllnadsval

yttade till Trångåsen. Vid sidan av jordbrukets skötsel äg- efter Sigfrid Jonsson företogs. Till kommunalnämnden: Jöns

nade han sig åt skogs- och flottningsarbete. l mitten på 30- Risemark med Gösta Hansson som suppleant; ordf. i bama-

talet kom han till Strömsund. vårdsnämnden blev Birger Källberg. Ledamot i samma nämnd:

Elvira Sjöberg med Malte Gradin som suppleant. Valutskottet:

Sixten Fjällgren, suppl. Olle Backengård. Fullmäktiges vice ordf.

Per Johansson skall fungera som ordförande året ut. Efter sam-

manträdet hyllades mångårige kommunalmannen Mattias Jöns-

son med anledning av sin 70-årsdag.

Petter Eliasson med hustrun Anna

Sommartoppen 3/9 l962
I ) "Speedy Gonzales” Pat Boone

2) "Ya Ya twist” Petula Clark
3) ”Dear one” Larry Finnegan
4) ”Be patient with me" Mike Landon Fl' I I I
5) «R0seS are red hßlfbby V'"“:_ F. 75 år fyller den 4 ds lantbr. Magnus Jonsson, Öhn. l unga år

3; sig åïlgiaårfiveçmïf genomgick han lantmannaskola. Han är även en intresserad

8),,l regmemberïfm,,Fmnkleld skytt och var med och startade Öhns skytteförening. Inom

9),,D0 dance” C|m.Richard Ströms centerpaniavdelning har hanvarit sekreterare, och

sedan lång tid tillbaka ar han revisor i jordbrukskassan. lnom

lo) ”Ginny come lately” Brian Hyland det kommunala har han tillhört hälsovårdsnämnden.

Nya paviljongen med Daniel Ragnvaldsson

200 firade De gamlas dag Jordßsmin
. _ _ , g

Samling skedde I kyrkan vid sondagens högmåssa° där med] På Ströms gamla kyrkogård gravsattes på lördagen filialchef
kan hölls av kontraktsprost Folke Engström. Prosten Engström _ _, .

hälsade välkommen till kyrkkaffet i församlingshemmet, och Kratïïtzíjnïteïäggåšeördlg från Stromsund' Kman

därefter bjöds det på underhållning i samlingssalen. Som in- a g pe

ledning spelade prosten och musikdir. Kerstin Bjömer
fyrirarrdigr på piano. Fröken Björner sjung därefter riii prosr- S"°m=“d=:f°f ßfltßfß
ens ackompanjemang, och de båda bjw också på dums¿ng_ l förra veckan började man asfaltera Besvärsgatan och

Fru Sywia Eriksson läste någm beränejser maj anknyming ml Amaliagatan. Det är Svenska Väg AB som gör arbetet, och det

Ström, författade av Annie Löfvenmark, tidigare kyrkoherde- befäkms ta fY'a"f°m dag"-
fru i Ström. Äldsta deltagare i högtiden var Anna Jönsson,

som i våras fyllde 90 år, Strömsund ner till div V ?

Hammerdal säkrade i helgen fömyat kontrakt i jämtfyran, efter

stmm, kømmumu-u||m¿kge vinst med I-0 över Strömsund på Tingvalla. l och med denna

ha¿e ßrjagt sömiagens sammamräcje ti" Skolan i 1-äxan_ Det förlust är fömiodligen Strömsund avsågat från fortsatt spel i

har under Senaste aren biivir rrariiriori, rm en sammanträde dw- W-

under året ska förläggas till en by i kommunen. Som ny leda-

mot hälsades John Johansson,Vedjeön. Endast ett ärende Storvinst för Faxebygden

föranledde diskussion, vilket gällde om kommunen skulle vara De blev en för svår nöt för Laxsjö att knäcka. Gästema från

med och starta aktiebolag för skapande av ett konstlat lapp- Täxan vann rättvist med hela 8-0. Första målet kom redan i

läger för turister. Fullmäktige anslog 3000 kr enligt nämndens tredje minuten genom lvan Jönsson, via ett backben. Övriga

förslag. 28.000 kr beviljades till påbyggnad av en våning på målskyttar i första halvlek: Bruno Texmo (2), Uno Forsberg

paviljongen på nya idrottsplatsen. Faxebygdens lF fick l000 och Sven Forsberg. l andra halvlek var det Faxebygden för

kr för underhåll av Täxans idrottsplats samt till inköp av gräs- hela slanten, men sämre utdelning i mål. Sven Forsberg gjorde

klippare. Skolstyrelsen fick 4320 kr för inköp av maskiner till två och Rolf Karlsson ett.

129



Övriga matcher
div. V
Föllinge-Siljeåsen I-3
div. Vl
Häggenås B-BK Faxen 2-5
Norra Lit-Havsnäs 3-5
Hammerdal B-Strömsund B l0-l

Vigda
l Ströms kyrka vigdes på lör-
dagen kraftverksmaskinist
Allan Jonasson och Berit
Backlund, båda från Blåsjö-
fallet, men bruden bördig från

Strömsund. Wgselförrättare
var komminister Bengt Berg-
lund. Brudnäbb var lngrid
och Anders Backlund, brud-
ens syster och brorson.

Sen ”vårvinter”
Att det inte blir några hjortron i norra Jämtland är inte förvå-
nande. Hjortronblommor växer vanligen inte under snön. Att
snön ligger kvar i markema så sent som första september. kon-
staterade traktorägare Olle Larsson, när han bröt väg mellan
Siljeåsen och Svanliden. Larsson tog med sig en snöklump
som bevis till Strömsund, när han åkte hem på lördagen.

Ungdomar skadades vid svår bilvurpa 6/9 I 962

En mycket allvarlig bilvurpa inträffade på onsdagskvällen vid
Harbäcken. I hög fart krockade bilen med en trakdelare, varpå

bilen gick av vägen till höger och gjorde flera våldsamma volter

ningsbåtar under skyddseld av artelleri och granatkastare samt

av kulsprutepatruller. Man hade även ygunderstöd från F4.

Det var en realistisk övning. och smällama kom brons bas-

tanta stålkonstruktion att skaka under de drygt 3000 åskådare

som samlats. Det var årets rekryter. som hade den här uppvis-
ningen, med bara fyra månaders vapenutbildning bakom sig.

Fältjägardagen i Strömsund har varit en stor händelse för or-
ten, och på kvällama har gatoma haft ett militärt inslag. som

om Strömsund varit gamisonsort.

Årets strömsrekryt mötte 1910 års vid trevlig familjefest
“Regementet och bygden", familjeprogrammet på Hembygds-
gården i Strömsund i samband med Fältjägardagen, fonnade

sig till ett trevligt och underhållande program. Det var vackert
väder, men lite kallt i luften. De l700 personer som samlats vid
friluñsscenen hade dock tillfälle att applådera sig vanna. Gun-
nar Grahnström var programledare. Sedan Annémusikkåren
konserterat talade Nils Grönlund, Vågdalen. Gunnar Grahn-
ström intervjuade en gammal och en ung fältjägare. Den gamle
var f. sotannästaren Emil Olsen, 76, som gjorde sin rekryt l9l0,
och han berättade. att hans årsklass strömsbor mönstrade hos

Lindqvists i Vallen l909. Året därpå skulle de in på tjänstgö-
ring på Frösö läger. och man samlades i Näsviken och fick
sedan marschera till Frösön. Färden skedde i fem dagsetapper

med uppehåll i Gisselås, Lorås. Häggenås och Kläppe. På kväl-
lama var det dans, innan man kojade. Det var även fordon med

på marschen. Två fjädervagnar tjänstgjorde som ambulanser
för dem. som drog på sig skavsår. samt var även transport-
redskap för de medföljande spelmännen. Vidare var det bult-
vagnar. på vilka man fraktade rekrytemas personliga egen-

dom. Vid framkomsten till Frösö läger bjöds beväringama på

mat - och konjak! Förläggningen skedde på en stor lucka. alla
70 nordjämtar låg i ett rum. Den unge rekryten var Hans-Erik
Strömberg. 18 år. som nu tjänstgjort fyra månader. Han har 2:75

i dagpenning. och Olsén hade 20 öre. Man fick tillfälle att

oeh blev helt den10le|'ad_ Bilen fördes av en yngling med en jämföfa UnlfOfl11Cl'|18. OISÉH Val' lföfd I'l'l0d6ll ä.. den möfkblå
med gula revärer och kragkanter, medan Strömberg hade sin

nya fältjägarunifonn. Nog är dagens mundering trevligare.
Olsén avslutade genom att sjunga en marschvisa.

flicka som passagerare, och båda blev svårt skadade. Via sjuk-
stugan remitterades de till Östersunds lasarett där de kvar-
ligger, men någon fara för deras liv föreligger inte. Ynglingen
hade ”lånat” bilen, som stod parkerad vid Strömsborgs bio.
och sedan kört mot Strömsbron, där han bjudit en blott l4-årig
strömsundsicka på skjuts. För hög hastighet torde vara en

av orsakema till olyckan, och det misstänks också att yng-
lingen var spritpåverkad.

Regementets dag i Strömsund
l 5:s andra bataljon föryttades från Östersund till Strömsund.

där Regementets dag firas under helgen. Med regementsche-

fen överste K. Sergel samt mc-ordonnanser i spetsen passe-

rade 600 beväpnade soldater genom samhället på fredags-

eñenniddagen. Representanter för samtliga frivilliga försvars-
organisationer i Strömsund hade mött upp på bron. Hem-
vämet,lottoma,FBU Rödakorset.Bilkåristemaoch skyttegillet F Em/ 01 .n Gunn Grahmrrömo h

var representerade. Föryttningen från Ostersund skedde med
cykeltolkning efter motorfordon och tog åtta timmar.

Fältjägarsuccé
Kmtröken låg på söndagen tät över Ströms Vattudals södra

strand öster om Strömsundsbron. Ett riktigt fältjägarkompani
var i färd med att erövra Långön. och det skedde i överskepp-
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Hans-Erik Srrömberg

Födelsedagar
90 år fyller den l2 ds f. skräddaren Hilmer Mattias Nordin.
Hemmet. Tullingsås. Han är född i Själevad och kom till Ström-

sund omkring sekelskiftet. Han drev skrädderi i Strömsund

under många år.



Dödsfall I 0/9 I 962
Fm Margareta Andersson. Högbynäs. har avlidit nyss fyllda
74 år. Hon var född och uppväxt i Täxan. l samband med sitt
giñennål med lantbr. Anders Johan Andersson yttade hon
som 22-åring till Grythöglandet.

Ströms församlings förre kyrkoherde Gunnar Berg. Västerås.

Födelsedagar
50 år fyller den I4 ds kasemföreståndare Torsten Jamte, Öst-
ersund. Han är född i Strömsund och är son till framlidne bank-
direktör O. Olovsson. Eñer skolgång i Östersund. började han
sin arbetsbana vid Jämtlands Folkbank i Strömsund. l940 ck
han anställning vid Jämtlands Flygottilj.

avled hastigt på söndagen i en ålder av nära 74 år. Han var Fö 'V ka
kyrkoherde i Åre i tio år. innan han blev kyrkoherde i Ström
1945. Efter l3 års tjänst avgick han som emeritus 1958.

Gunnar Berg med hustrun Sigrid

Myssjö fortfarande före Faxebygden
Det spelades mycket bra och snabb fotboll på Faxvallen när 0Ch ÖV°I'l0g 011 ÖTOSJUÖFCJSC-

Myssjö gästade Täxan på söndagen. Resultatet 3-3 var rätt-
vist. och betyder att Myssjö fortfarande är före Faxebygden i

serien tack vare bättre målskillnad.

Födelsedagar
85 år fyller den l4 ds änke- L

fru Kristina Mitchell, f.
Strandberg, Hemmet, Tul- ,

lingsås. Hon är född i Äsp-
näs. l899 reste hon över till J

Amerika, varifrån hon åter- ,

kom 1902. då hon återigen I

bosatte sig i Äspnäs, där
hon också gifte sig. Ma-
kama innehade affär där till
1906. De ynade då nn öst-
ersund, men l924 flyttade de

åter till Ãspnäs. Där drev de

affär, samtidigt som de före-
stod poststationen. _

Förkrossande socialdemokratisk valseger i hela landet
och deras majoritet i landstinget i Jämtlands län belstes.

Katastrofval för högem.

rsta va a n
någonsin för Strömsunds socialdemokrater hölls i Ströms-
gården. Arbetarkommunens ordf. Alvar Jonsson hyllade val-
kommittén och ungdomens valgrupp, och med ett hjärtligt tack
överlämnade han blommor till resp. ledare John Anderzon och
Gunnar Höglund.

Soeialdemokratema vann mandat i Sröm
För Ströms kommun innebär kommunalvalet, jämfört med 1958

års val, att socialdemokratema har stärkt sin ställning med
ytterligare ett mandat och skulle enligt de preliminära beräk-
ningama få 27 av kommunens 40.

Födelsedagar
50 år fyller den l5 ds gårdsä-

gare lsak Mattsson, Ström-
sund. Han är född i Äspnäs.
1937 kom han till Strömsund

l956 överlät han droskrörel-
sen och började med en ben-
sinstation. vilken han drev i

fyra år.

Födelsedagar
50 år fyller den l7 ds skogsarbetare Erik Vilhelm Jönsson,
Spjutviken, Hillsand. Han är född i Gärdnäs. Han bodde en tid
i Draganäs. innan han I946 kom till Spjutviken.

Lundin matchvinnare mot Ope
Helt oväntat drog Strömsund det längsta strået i sin hemma-
match mot Ope och vann med 2-l på Tingvalla. Redan eñer
två minuter, gjorde Bjöm Lundin l-0 på ett fint inlägg av Harry
Mårtensson. Lundin gjorde i slutet på första halvlek även 2-0.

Resultat div. V
Kall-Siljeåsen 5-2
div. Vl
Faxen-Hammerdal B 7-3
Havsnäs-Strömsund B 10-0

Fötkk Rite

Vivi-Ann och Emst Larsson Toini och Stig Forsberg
f. Olsson f. Pylkkönen

Strömsunds BB den 23 aug. l962 Strömsunds BB

En dotter ä I Två pojkar
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Dödsfall
Vägarbetare Bengt Leding, Kärrnäset. har avlidit 67 år gam-
mal. Han var född i Österåsen och kom till Ström för ca 20 år
sedan. Första tiden ägnade han sig åt kolning och bodde då

vid Öjamvägen. Sedan kom han in i vägväsendet. där han
verkade fram till pensionsåldem. Han hade skaffat sig en egen
liten stuga på en nipa i Kärmäset, och där trivdes han bäst.
även om bostaden var primitiv.

Teckning av Nipan

Begravningar 17/9 l962
l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen änkefru Hanna
Johansson, Tullingsås. Officiant var komminister Bengt-Erik
Berglund.

Födelsedagar
90 år fyller den 20 ds kronojägaren Mikael Näslund. Frösön.
Han är född i Alanäs.

85 år fyller den 20 ds änkefru Anna Sundqvist, f. Olsson.
Havsnäs. Hon är född i Lillviken. 1898 gifte hon sig och blev
bosatt med sin make i Römäset. Havsnäs.

Vigdß
l Ströms komminister-
gård vigdes på lördagen
skogsarb. Yngve Jons-
son och Brita Forsberg,
båda från Renån. Vigsel-
förrättare var komminis-
ter Bengt-Erik Berglund.

Födelsedagar
90 år fyller i dag. den 2l ds, Anna Eklund, Kroknäset. Tåsjö.
Hon är född i Lövberga.

50 år fyller den 22 ds hem.äg. Rune Jonsson, Näxåsen.

50 år fyller den 22 ds fruAnny Hopstadius, f. Skoglund, Hoting.
Hon är född i Strömsund.

80 år fyller den 23 ds f. lantbr. Mikael Bergqvist, Kalkberget
Havsnäs.
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Sröms kommunalnämnd
beslöt att som kommunalingenjör anställa ende sökanden Jöns

David Jönsson. Han har tidigare verkat som va-tekniker. Till
extra fönnan vid kommunens va-arbeten har nämnden anställt
rönnontör Sigfrid Lundgren.

Skol-DM i friidrott
Tävlingama genomfördes på Lövsta och Hofvallen i ett gan-
ska kyligt väder. Resultat för medverkande från Ström:
PojkarA-B
Löpning l00 m: 4) Örjan Mikaelsson, l2,0.
Höjdhopp: 3) Bemt Södemian, l60.
Pojkar C

Längdhopp: l )Cun Holmberg, 572.
Spjut: l ) Curt Holmberg. 39.63.
Flickor C

60 m: 4) Anita Jönsson, 9, I _

Höjdhopparen Bernt Söderman

Dödsfall
Fm Alma Stenström, Hillsand, har avlidit 54 år gammal. Sedan
föräldrama avlidit övertog hon befattningen som poststations-
föreståndare.

Jordflstningar
l Ströms gravkapell jordfästes på lördagen fröken Olga Mar-
gareta Back, Tullingsås. .lordfästningen förrättades av kom-
minister Bengt-Erik Berglund.

Nytt predikobiträde i Gärdnäs
l samband med högmässa och nattvardsgång i Gärdnäs in-
stallerades diakon Henrik Brännström till nytt predikobiträde.

Bjöm Lundin femmålsskytt mot Laxsjö
Strömsund, vann matchen med 7-l. Bjöm Lundin gjorde ett
äkta hat tric i första halvlek. och Kun Hemmingsson krutade
sedan in fjärde målet. Omvänd ordning i andra halvlek: Hem-
mingsson startade målskyttet och Lundin gjorde de två sista.



Sverker Pira klarade tredje inteckningen fann hon till sin stora glädje, att hon hade bilnyckeln i behåll i
Vid modellflygets dag på Ope-fältet tävlades det om Wentzel- en jackficka. Trots svårigheten att köra bil med trasiga fötter,
pokaler. l klassen Fl tog Sverker Pira, Strömsund, hem priset lyckades hon ta sig de tretton kilometrama fram till Harrsjön,
för alltid. Han hade två inteckningar tidigare och ck nu en dit hon anlände vid tiotiden på måndagen. Därifrån ringde
tredje. Sven Erik Pira blev tvåa och Emst Persson trea. l Sl man polisen angående tragedin, och landsskal Nils Holm-
segrade lvan Öijebo. Strömsundama Bemt Andersson och sten och tre poliser åkte genast de 77 kilometrama från Ström-
Sten Uno Fämlöf kom trea resp. fyraiGl. sund till Harrsjön. Med hjälp av Ame Taraldsson och Leo

Jonsson började man söka de förolyckade. Man draggade en
stund, medan det var ljust och fortsatte med illt pådrag på
tisdagen. dock utan resultat. Hela poliskåren i Ström deltar i

arbetet tillsammans med frivilliga, bl.a. anhöriga till de om-
komna.

En drunknad funnen
Under dagens draggningar i Fånsjön eñer dnmkningsoffren
påträffades kroppen efter Tore Modin. System Tora saknas
fortfarande.

l/l0l962

Praktiga knölar
Trots att sommaren

_ ,_ _ . _ inte varit den bästa, så
Stromsurçds modellygklubb lag I har uppstallmng pa fäller hittar skapliga

inför rävmgen' potatisarinonalämt-
Fnv. Sverker Pira, Sven-Erik Pira, Bern! Andersson, Sten- I d Hä d
Uno Färnlófoch Iwan Örjebo gïgvde Rl::ånHö:šf)[:

Höstoppen, Äspnäs,
Födelsedagar upp en knöl på 3,5 hg
85 år fyller den 27 ds fru Kann Eriksson, f. Strömstedt, av men Bimje
Abborrviken, Strömsund. Hon är född i Öjam. '

50 år fyller den 27 ds fru Sara Kajsa Svanström, Bågede. Hon
år född och uppväxt i Hillsand. Rune HöSb0

Drunkningsdrama krävde två liv 25/9 l962 Ullgllemaglldetlallsl
48-årige diligensföraren Thore Modin, Strömsund, och hans hölls Pa Söndagen l Slföms l<)'l'l<a- Oell bam fra" alla fYl'a
45_a,-jga Systan fru Tora Nysa-¿5m_ Sojjeea anmknaae på SÖn_ söndagsskoloma i Strömsund deltog i högtiden. Det var sam-

dagskväiien, då deras båt kammde under ske på Fånsjön. lins vid Frälsningsarméns tempel, den det blev ett långt tåg
T,-eaje person 5 batem 39_å,.iga Ejna Sjögl-em 5o||¿eå_ |ycka_ genom Storgatan till kyrkan. Bamen utförde körsång. Evan-
aes ta sig 5 |and maa hjajp av en jös innerbonen från den gelietexten lästes av Folke Karlsson, och predikan hölls av

kantrade båten. Det hade blivit så pass mörkt, att fru Sjögren l<°"lfal<l$Pf°$1F0ll<e Ellgslföm- Ungdomarna Ulflk llelm Oell
inte kunde se något ute på sjön, men hon anade att det värsta F°lke Ka-fl55°" Saml Ulla °ell l-ella Gfallqlllsl llanslålefde Sem

drabbat hennes kamrater p.g.a. tystnaden. Närmast till män- l<)'fl<Val'dal' Vld guelsllanslell l den fullsatta kyfka- En eXlfa
niskor hade hon i Hamjön, och du var det ii/2 mn. sällskapet hdstidlis prägel ek hösniässen. då det avslutningsvis ver
hade åkt bil till Fånsjöns utlopp, men hon var så gott som l_*_amd°P-

obekant på platsen och visste inte, hur långt hon hade till Ave” l-Manas Val del bamßudsllansl l Samband med Sönda-
bilen. Det var en kall natt, och hon var ju blöt och hade även gem llößmässa- KYfk°lleld° Beflll Wlklulld Pfedlkade- °°h
sparkat av sig skoma, när hon kämpade i vattnet, så det blev kallmf TaqVl*-ll sjöng Sale-

strapatsrikt att barfota ta sig fram i den steniga, svårframkom-
liga terrängen på södra sidan Fånsjön. Först då det började lbmlsffömauna
Üusaa, kam han fl-am ;i|| en kaja_ som sta, |i/2 km fran pjatsen, Det var blomsterhandeln i Posthuset, som natten mot sönda-

där bilen stod. Då hade hon tillryggalagt ca en halvmil i natt- ge" Ulaanes föl' della- Den ellef de Skyldlga hade befell Slg
mörkret. Föttema var sönderskuma av sten, och även benen llllïfade llll aafell 8e“°m att lU'YPa la gellem ell löllslef» Oell
hade rivas Sanda, av granar och fia Han gick in i kojan mr att krukväxter, som stod i vägen, revs ner. Skadegörelsen blev
vila en stund. Därinne hittade hon en tändsticksask med två Slöffe all Wiel» Sem lllskfallkle Slå llll nagra l<f°"0f~ Sem lör'
tändstickor, som hon gjorde upp eld med. Någon egentlig brasa Vafades l ka55aaPPal'ale“-
ck hon inte till, då det saknades ved. Hon tror hon stannade
där ca två timmar. l kojan fann hon också ett par övergivna Födelsedagar
mansskor, som hon tog på sig. sedan hon rullat några gardiner 75 år fyller den 2 ds fru Eulalia (Lala) Jönsson, f. Persson,
runt sina blodiga fötter. När hon till sist kom fram till sin bil. pensionärshemmet, Hammerdal. Hon är född i Sporrsjönäs.
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Kommunerna har upptäckt storindustrin - turismen Den drunknade har hittats
Med den turistkonferens. som hållits i Strömsund under den Under draggningari Fånsjön påträffades på fredagseftem1id-
gångna helgen, har något märkligt inträffat i jämtländskt turist- dagen även det andra drunkningsoffret Tora Nyström.
liv. Det är nämligen den första konferens av detta slag, som
hållits i hela landet. där så gott som länets samtliga kommuner grävskopa sm av ;e|e|¿abe| 3/ | 0 |9(,2
Vaflï l'°Pf°$°m°faCl° F51' att dfya fuflsmen- -lämllands Wflsl' Telefontörbindelsema med Strömsund. Gäddede och Vilhel-
löfenlnßs Ofdfömnde SVC" Wallln- Ö5lel'5U"Cl~ Öppnade k°"' mina bröts på tisdagsfömiddagen. då en grävskopa under
fefensefl- Def beslöts- På förslag *W l<ÖPm“ BÖVJÛ Sa"d5U'Öm~ arbete slet av kabeln i diket vid Bredkälens vägskäl. Vänteti-
aïï ïuflsllöfelngens Slyfelse Skulle Undefsöka mÖJll8l1°le" der på över två timmar uppstod, fram tills felet var avhjälpt vid
till ändring av beståmmelsema för uppsättning av skyltar. Ber- | 5_¿iden_

til Magnusson, Strömsund, valdes till kommunal representant
i Jämtlands turistförening. Eñer konferensens slut visades --_ -
hembygdsgården och turistanläggningama i samhället.

Födelsedagar
75 år fyller i dag f. skogsarb. Jakob Munter, Strand. l unga år Vigda
hade han anställning som dräng hos olika jordbrukare. Sedan Sigurd Karlsson, Ström-
blev skogsarbete hans huvudsakliga sysselsättning. Tidvis sund, och Iréne Haag,
har han även ägnat sig åt vägbyggen. Fagerdal. Vigsel i Ham-

Bispgården klarade oavgiort mot Faxebygden l<)'l'l<°l1°l'd° Y"8V° B°h'
Som tippats blev det delad pott mellan lagen på Östervåg. mm V

Söndagens resultat blev 4-4 (3-1). Först i matchens fem sista
minuter lyckades Faxebygdens OskarTexmo ordna de två mål.
som utjämnade siffroma. Assar Göransson och lvan Jönsson
gjorde de övriga målen.

merdals prästgård av

Strömsunds seger räckte inte Födekedagar

Del Val dell llefl-le lakll Segel" på Tlllgvalla denna llösl' Och 50 år fyller den 5 ds bilmontör GustafModin, Strömsund. Han
nu var det Fröson, som ck stryka på foten. Resultatet blev 3- är föd¿ ¿ Strömsund men ymde som he" men ml Stymäs i

2 (l"l l' me" segel" llll llllls blll del llellllylllllllg' Målglllale Ångemianland med föräldrama. 1937 kom han åter till Jämt-
löl Sllölllslllld Val Kull ll°lllllllllgS5°ll°Tllle Allllelssoll (stram land och bosatte sig i Yxskañkälen, där han fick plats som
och P.G. Gustin. busschaufför. Tillsammans med en broder övertog Modin

bussrörelsen och drev den några år. 1945 kom han till Ström-
Div. IV.Iämtland sund och hade lastbilsåkeri ett par år, innan han 1947 började
Ope 18 I 1 4 1 1 26
Berg 18121

3 5 - 9 hos postverket. där han blev bilmontör vid deras verkstad.
5 67-22 25 Modin har några år varit sektionsordtörande för postmanna-

Myssjö 18 10 3 5 54-22 23 förbundets avdelningiStrömsund. och tidigare var han verk-
Frösön 18 11 l 6 59-27 21 sam inom MHF.
Oviken 18101 7 34-41 21 f -

Faxebygden 18 7 6 5 50-44 20
Hammerdal 18 8 2 842-39 18
Bispgården 18 5 3 10 35-50 13

Strömsund 18 5 2 ll 25-50 12

Laxsjö 18 01 17 l0-ll3 l -

Div. VI non'a Jämtland
Havsnäs 1615 l 0104-15 31

Mårdsjön 16 14 0 2 73-30 28
BKFaxen 16 10 2 4 58-28 22
Storhögen 16 6 2 8 39-55 14

Häggenåsß 16 6 010 24-48 12

Sikås 16 5 1 10 33-85 11

NonaLit 16 4 210 30-43 10
Hammerdalß 16 3 21149-63 8
Strömsund B

_.

10 24-67 8

Div.5
Siljeåsen-Lit 4-2. Med sina sju vinster och en kryssmatch
skrapade Siljeåsen ihop 15 poäng och slutade på femte plats. GustafModin
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Födelsedagar dra till en ökad turistfrekvens. Den årliga kostnaden för färjan
50 ar fyller den 5 ds fm Olivia Edholm, f. Tängrnark, Hammer- beräknas till ca l00.0()0 kr, och bron har kostnadsberäknats till
dal. Hon är född i Öjam. ungefär 900.000 kr, så öhnboma påpekar, att enbart dessa siff-

90 år fyller den 8 ds fru Lydia Hamqvist f Johansdotter Östra for talar för en brobygge'
Havsnäs. Hon är född i Dorotea och kom till Ö. Havsnäs i

samband med giennål. Blomning i oktober
Då jämvägstjänsteman Gunnar Berg, Strömsund, på sönda-

gen kom till sin sportstuga i Strand, överraskades han av att

skomaten i Swömflut på 4'l miljon" vissa blommor på tomten börjat blomma om. Rölleka, som bru-
Skolstyrelsen har gjort upp staten för kommande år, och dn- kal, blomma VM midsommankt hade på nytt böljat bjomma för

°ch kapitalutgmema går Sammanlagt på 4134500 kmnor' fullt. Som jämförelse minns Berg, att för två år sedan var mar-
ken täckt av snö vid den här tiden. och den gick inte bon

Rltkle förrän det blev vår.
Vår son Johan

Anna-Maria och Bertil Wikström
f. Lindström

Strömsunds sjukstuga den 3 oktober 1962

Vißd
Teknisk msianm Owe 1°"SS° °°h Åfmy
Sven Andersson, maskinist vid fångvårdsanstalten i Ulriksfors, Rlsllmd- Strömsund
har som gmikanon erhållit 300 kr för teknisk sfsiagsvefk- d°=f1i|lh<~=m-äs Evert

samhet. Belöningen har utdelats av Kungl. statskontoret på Rlslund °°h hans maka
försla av fån vårdsst relsen och äller för detaländrin ar Magda f Fmsmafk8 8 Y 8 J E _ ' ' _ T

av skånnaskin och fotostatkopieringsapparat. TU""185å5- V'85°l I

Frösö kyrka av kommi-
nister Lars-Erik Wester-

Rattrnästerskapet
för norra Jämtland avgjordes i Strömsund på söndagen med berg'
JMK norra som arrangör. Rattmästare blev Sven Johan .löns-
son med 94 poäng, och näst på prislistan kom fóne rattmästaren

Ingvar Emilsson, Strömsund, med 89 poäng. l0 strömsunds-
förare samt en från Vågdalen deltog i tävlingen. Jönsson samt É *

trean Karl Gustaf Eriksson var de enda, som klarade det kör- Födelsedagar 15/I 0 1962

tekniska provet man några prickar' 80 år fyller den I6 ds f. skogsarb. Jakob Larsson, Uddebo,
Gäddede. Han år född och uppväxt i Byvattnet.

Folksam utökar i Strömsund 9/ 10 l962
Folksams distriktskontor har yttat in i nya lokaler, och samti- Död” lldhä | ask .D anidhsm '_ . _

nlgat rå:o::31iz:E::aåT;:anaj1sar Sgt: HI; avearlbet: fet: F. krono_|ägaren Mauntz Trangius, Grelsgård, har avlidit i en

fzlltet. De ngya lokalema i Strömsund är inrymda i Grand hotells ålder :V na: 75lår'| Eer .genïmgåjlgçn Skogïkola tlaçstglordâ
fastighet. DistriktschefHarald Baudin har hañ sin verksamhet p en em p atser I tm ten' nya var .an en m ressera

förlagd till Strömsund sedan I946. Han började då i en lokal, Slaktforskale' Den bongåflgne har även vant en av de ansva-
som var ca 20 kvm, och hade en flicka till hjälp med expeditions- nga för mgwandet av Strómsboken'
arbetet. Nu har Baudin och hans medhjälpare fått en modem
och trivsam arbetsplats i en lokal på 77 kvm, och personalstyr-
kan är 5 st. Bland dem som nu börjar återfinns skrirmarsprintem
Hasse Wilhelmsson. De nya ljusa och trevliga lokalema be-

står av expeditionsrum, chefskontor, sammanträdesrum samt
arkiv, och dessutom har man ett pentry.

Delegation från Öhn uppvaktade Skoglund
Två av Öhns byamän, byggmästare Johan Karlsson och kan-
tor Nils Håkansson, steg på tisdagen in hos kommunikations-
minister Gösta Skoglund på kommunikationsdepartementet för
att uppvakta denne om en pennanent broförbindelse över
Ölmsundet vid Strömsund. l skrivelsen, som lämnades till stats-

rådet, hänvisade man bl.a. till de fördyrade transporter av mjölk,
som färjsystemet innebär. Vidare framhölls de besvärligheter
öhnboma har vintertid, då färjan avbnitit sina turer, och man
är hänvisad till att ta sig fram på isen. Genom en bro skulle
näringslivet på Öhn stimuleras, minska avyttningen och bi- Mauritz Trangius med hustrun Mia
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Havsnäspojluima ser ljust på framtiden
Seriesegrare i div. Vl norra blev Havsnäs lF. Med tre poäng Fm* _

tillgodo på tvåan tog de hem serien och återfinns till våren i Gumllaharkommll
“nare" sällskap i norra Vzan. Detta innebär dock större ford- Wera och Paul Holmgren"
ringar på spelare samt dyrbarare resor, men själva tror sig grab- f' 'lohanswn Havsnas
bama kunna klara båda delama. Gott om spelare har man re- Slromsunds BB den ls Oktober N62
dan nu, och pengar kan skaffas genom olika arrangemang,
bl.a. fester. Laget innehåller till åtta elñedelar unga grabbar. Dllllslllll
Återstående tre är alltså något äldre och spelar backar samt Gllldsmedell Slgge Slllldlllg' 1
centerhalv. De unga grabbamas genomsnittsålder är 2l år, och Sllömsulldj avled hasllgl på
med något undantag kommer också dessa att återfinnas i laget måndagen l ellåldf" av "ära
i div. V. Lagledare för fotbollslaget och kassör i föreningen är 67 ål' Ha" var född Åre'
Tore Eriksson. Han spelar med i laget som centerhalv och till- Halle" k°m han llll_S"°m'
hör alltså de tre "åldemiännen“ i gänget. Han säger: “Publik- Sund l9l 8' l k°"l_pa"J°"5llap
mässigt har vi kunnat räkna in mellan l00 och 150 personer, med en broder k°pl° han då' I

men i bland har vädret skrämt folk. Intresse för fotbollen finns varande _Oll°S5°"S guld'
i byn, och jag hoppas och tror, att vi ska få mera folk på hemma- Smedfalll' Elle' llågla år
matchema, när vi kommeri en högre serie.“ Under den gångna upphörde lwmpanlonskaf
säsongen har Havsnäs IF gjort förbättringar på planen. Man pel* °°h_ Sedall drev han l
har kan din innijeni een mfiängi den, så en den får månen °2°" WE' 5““d'“gS Uf' °°h
l00x60 meter, och för sådant arbete svarar spelama själva. Guldâmedsaär' Ha" var

också intresserad av det sam-
hälleliga arbetet och kom
därför med i en hel del kom-
munala nämnder och styrel-
ser i municipalsamhället.

Föte
Vår son Erik Magnus

Sonja och Ivar Sandhill
f. Nilsson

Strömsunds BB den l6 oktober I962

Skattesänkning i Ströms största stat
Ströms kommunalnämnd har gjort klan förslaget till kommande
års stat. Det går enl. uppgi ut på en skattesänkning med 20
öre, från I 2,70 till l2,50. Statsförslaget omsluter 9.100.000 kr
och torde vara det största i kommunens historia. En av orsa-

_. kema till att kommunens stat har ökat, är att municipiet nästa
Havsnas fotbollslag år går upp i kommunen, och då skall kommunen också svaraÖvre radent v. Berndt Söderman, Karl Göran Ahlqvist, Bure , ,Berglund Pe,__Axel Sundqvm och Ku_Åke Sundqviu för all kommunal förvaltning i Strömsund. Att nämnden ändå

Mellersta raden fr. v. NN, Tore Eriksson och Kur! Holm en. kunnat föreslå en _sänkn_lng beror på Ökat skanelmderlag och3*
Nedre raden : v. Sven Knutsson, Helge Söderman och Karl- Statens skmellndnngsbldl-ag på 534' 177 kr'
Gunnar Persson

Strömsundspojkar i TV-pucken i dag
Mandarßrddningen mrvakt i Ström |9/10 1962 Kalle Ol0fSSOn Spelar baek, Och .lan Ohlander ingår i B-kedjan,
Röstjrdemng och mandat Högern 408, 4 (_| )¿ Cemem 545, 5 när Jämtland-Härjedalen möter Hälsingland på konstfrusen

(en~andmi); Fnikpeniei 39i, 4 tesni; seeinidemeiennefne bana i Falun- Mßwhn ingår i Pojkpucken och visas på TV-
2.838, 27 (+l ); Kommunal Demokrati 70 röster.

Högem: Edvard Bergdahl. Måns Erik Espmark, Jonas Pers- Ingeborg Nyberg sjöngiStrömsund
son, Tore Näslund. Centem: Per Johansson, Erik N. Eriksson, Hon lockade inte fullsatt kyrka på söndagskvällen, men åskå-
Guimar Brorsson, Jöns Hugo Näsström, Birgit Lövander. Folk- darantalet var dock bra med hänsyn till att det förekom även
partiet: Georg Öijebo, Per Tejbo, Erik Hemmingsson, Emil Fors- en hel del andra arrangemang i Strömsund samma tid.För alla
gren. Socialdemokratema: P.M. Jönsson, Nils Strömgren, Al- som älskar vacker sång, blev musikgudstjänsten en upple-
var Jonsson, Artur Mattsson, Bendikt Johansson, Erik Adolfs- velse, som man minns länge. Frälsningsarméns strängmusik-
son, O.E. Backengård, Birger Källberg, Sixten Fjällgren, Axel kår inledde, och sedan sjön Ingeborg Nyberg först några
Jonsson, ViktorAndersson, John Forsmark, Malte Gradin, Leo sånger från läktaren till orgelackompanjemang av Kerstin
Eriksson, Alvar Jonsson, Valdemar Rungdal, Hugo Persson, Bjömer. Efter ytterligare sång och musik av Frälsningsarmén,
Jöns Risemark, Pelle Wänberg, Tora Berg, Per Erik Persson, fortsatte kyrkosångerskan med sitt sångnummer från fonden i
Hilding Amundsson, Jonas Hansson, Erik Johansson, Erik kyrkan. Kontraktsprost Folke Engström avslutade det högtid-
Taraldsson,Alfred Thom, Anders Bäckman. liga och uppskattade programmet med en andaktsstund.
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Födelsedagar
50 år fyller den 22 ds hem.äg.
Karl Mikael Bergqvist, Järv-
sand. Han är född i Kalkberget.

Skolbaren utspisar l200 elever per dag
Skolbarnsbespisningen i Strömsund är ett livligt frekventerat
matställe. Omkring 1200 skolelever från låg-, mellan- och hög-
stadiet samt realskolan och gymnasiet intar där sina luncher.
För att rationalisera serveringen, sker detta enligt barprincipen.
Under måltidema är det liv och rörelse i den ljusa och trevliga
matsalen i nya skolans fastighet. Det är enorma kvantiteter
med mat, som går åt vid måltidema. Bortemot fyra tunnor po-
tatis behöver kokas. Närmare 300 liter mjölk dricker skoleleve-
ma vid en måltid. Smörgåsar i tusental går åt. Köket är mo-
demt utrustat, så allt som behöver finnas i ett storkök nns.

Kyrkge ekenen egßrgmh-e¿| 23/101952 Tolv damer arbetar vid bambespisningen, och av dessa har
Kyrkemdet 5 Sn-öm är Ha, me¿ kemmamje års smsß,-S|ag, fem heltid, medan resten har varierande antal tjänstgörings-

som har oförändrad utdebitering med l, l 5 per skattekrona. dmmaf Per dag- NNWY Zakflssd är fd|'°Sïå"dafl"a= Och ASI-
Ãven Alanäs behåller sin nuvarande utdebitering kr l ,75. Tid Jdssdn» Ena Efikssd» Måa Åmlmdssd Och Greta Ndfd'

rmerwagaf
gren är några av dem hon basar över.

50 år fyller den 26 ds rektor Stig Lander, Sundsvall. Han är Sn-nmeumj bn,-en ,|m|ee|m-um _ gm- utbyggmn
född l VdX.ld~d5f hanåwn “lade fdlkskdlläfafexdme- I-dndef Skolväsendet i Ströms kommun expanderar för närvarande
Éldnsïåldfdd W ål' i Sïfdm- Sedd" Sex år 5 Värmland- dch åïef' ganska kraigt. Grundskolans genomförande innebär, att den
Vänd'-1 dåfeef Ü" Strömsund 1945 S°m dísddsövefläff- Den obligatoriska skolförmånen redan från och med läsåret 1964/
tjänsten innehade han till l958, då han utnämndes som rektor 65 omfamr mo ån Gymnasiet är under uppbyggnad och vän-
l Undel' Slfl VlSlClSC Stföms k0mmU Val' k0l'l'l' [as från och mgd näsm Vafa det nännaste utbyggt Den

mudd" °8a8°fad °°hÜ|"1Öfd° bland 0111181 |<0mmmU|fU"' nya skolans krav på likställighet, även i fråga om lokaler och
mäktige- Han nedlade åV°" en Uppskamï “bete ldm hem' utrustning, gör det nödvändigt med en rätt kraftig centralise-
bY8d55|'°i“8°“» både Sdm 5°|d'°t°mf° ddh dfdmfdde» °°h ring till bärkraftiga tätorter. Strömsund är vårt naturliga skol-
vid sin avresa utnämndes han till hedersledamot. Lander till- eem,-um, och här år rena" nu bemjiga lokajel- umynjaee nu
hdfde äV°n Rdïafy- Vafs Pfesidem han Varit- bristningsgränsen. Även om Strömsund av naturliga skäl f.n.

Fötlh
En son

dominerar lokalfrågoma, så är bygdeskoloma för den skull
inte bortglömda. Ulriksfors skola står nu färdig eñer en ge-
nomgripande renovering som följd av branden för ett par år

Astrid och Uno Öhnström sedan. l Lidsjöbergs skola pågår ombyggnadsarbeten. Rit-
f. Jönsson ningar för ombyggnad av Gubbhögens skola är godkända av

Strömsunds BB den 22 oktober 1962 skolöverstyrelsen, och så snart statsbidrag beviljats, avses

Vit*
arbetena komma igång även vid denna skola. Sedan kommer
turen till Havsnäs, där en nybyggnad planeras. Svaningens

sjökapten Ove Ericsson, Strömsund och Bi,-gma Sjöstemq (im- och Lövbergas skolor har nyligen renoverats i begränsad
;eni|| Emmy och Assa, gjöstede 55¿en¿1je_ omfattning. Övriga bygdeskolor inom kommunen är av god

Strömslottornå måste arbeta utan kårchef

klass.

Vid årsmötet var det ingen som ville åta sig detta uppdrag. Ûddßflll
Styrelse i övrigt: Britta Telenius, sekr., Gun Modin, v. sekr., FN M8- NOHMI1, f- NÜSSOII. maka till f- hem-åg-AUg1lSIN0l=
Anna Hansson, kaggaßm, Ebba Risgelborn, v_ kagsaßi-v_, man, Vågdalen, har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 74
Linnea Fridell, Ingeborg Bardosson och Ella Olofsson. år- H00 var född i Svaíg. där h0I1 0CkSå VåXl0 UPP-

Födelsedagar Harbåcken får V/A-anläggning
80 år fyller den 29 ds fru Brita Erika Eriksson, Bonäset. Hon är För närvarande håller man på att anlägga vatten- och avlopps-
född i Bredkalen 1900 gifte hon sig med skogsm-b, Gustav ledningar från kommunens vattenledningsnät i Näsviken till
Eriksson, och makama bodde först i Strömsund, innan de år Harbäcken. För denna anläggning svarar Harbäckens vatten-
1903 yttade till Bonaset.

Dödsfall

och avloppsledningsföretag, och kostnadema är beräknade
till 225.000 kr. Det blir 16 fastigheter, som kommer att förses
med vatten och avlopp genom detta ledningsnät. Av allt att
döma bör harbäcksboma få vatten i sina badkar till jul. För-Fm Ingeborg Ersson, f. Mårtensdotter, änka redan l906 eñer .

lambn Per Ersson, Håxàsen, har avlidit nära 96 àrgammal_ Fm utom tätorten Strömsund har tro byar fått välordnade vatten-

Ersson var född i Henningskälen. och avloppsanläggmngar'

Zakris Olofsson, Älghallen, har avlidit 57 år gammal. Han var Födelsedagar
född i Storåbränna och yttade tillsammans med föräldrama 50 år fyller den 2 nov. telearb. Magnus Mikkiasson, Öster-
till Öjam i unga år. sund. Han är född i Alanäs.
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Födelsedagar 2/1 1 1962 ”Fröken” succé i Strömsund
85 år fyller den 3 ds fru Ingeborg Hillström, f. Nilsson. Hill- Den lilla operetten "En förtjusande fröken" gavs på lördags-
sand. Hon är född i Gärdnäs. I samband med sitt giftennål med
framlidne hem.äg. Nikolaus Hillström. blev hon vid sekelski-
et bosatt i Hillsand.

kvällen i Strömsund, inför en nästan fullsatt salong. Den var
mycket roande och rollprestationema väl genomförda. och

ensemblen avtackades med livliga applåder. Särskilt fäste man

sig vid huvudrollsinnehavama Tilly Stephan och Lennart
80 år fyller i dag skogsarb. Jonas Andersson. Strand. Han är Gregon Samt kape||mäS¿a|.e Herbert Wambergs föusamma Spe|_

född i Ramsele och växte upp tillsammans med tretton syskon.
Andersson kom till Jämtland 1905. Storstrejksommaren 1909

var han slåtterarbetare i Bredkälen. Han har arbetat 65 år i

skogen, därav 26 vintrar som brosslare. och är fortfarande i

farten i skogen.

75 år fyller 5 ds skogsarb. Erik Eriksson. Vedjeön.

Minnesgudstjänst
över de avlidna i församlingen hölls på Alla helgons dag i

Alanäsets kyrka. De bortgångna församlingsboma är 16 sed-

an förra årets Allhelgonadag. Gudstjänsten var talrikt besökt,
och kyrkoherde Bertil Wiklund predikade. Då han läste upp
namnen på de avlidna, tändes ett ljus vid altaret för varje bort-
gången. Fru lnga Sundeman medverkade med solosång vid
högtiden.

ved»
I Ströms prästgård vigdes
på fredagen Uno Forsberg,
Renån, och Bertha Kåm-
lund, Kärmäset. Vigselför-
rättare var kontraktsprost
Folke Engström.

Dödsfall

Arbetsam helg för Strömsundspolisen
Den gångna allhelgonahelgen hade ortens polis en hel del att
göra. På fredagskvällen ck de rycka ut till en havererad bil på

vägen mellan Lövberga och Järvsand. De resande var på väg
mot Högbynäs. när föraren fick sladd på bilen. Den gick då

tvärt av vägen och blev liggande på taket i diket. Det uppstod

en del skador på bilen. och de fyra personer, som åkte fick
söka upp sjukstugan. På Iördagsnatten körde en bil av vägen

vid Tullingsåsån och hamnade långt inne i skogen. Under
trafikövervakning omhändertog polisen på lördagskvällen en

16-årig yngling som körde bil.

Födelsedagar
75 år fyller den 8 ds
hem.äg. Jakob Edesund.
Edet. Han är född i Strand.

1914 flyttade han till Edet.

där han köpte gården av

sin morfar. och med ma-
kans hjälp sköter han fort-
farande gården själv. Vid
sidan om detta har han ar-

betat i skogen och med
ottning. År 1930 byggde
han ett eget kraftverk i

Edsån. och detta förser
fortfarande gården med
el.

Dödsfall 7/1 1 1962

F. smeden Per Erik Mattsson. Strömsund. har avlidit i en ålder
av 83 år. Han var född i Östersund. och kom till Strömsund

F_ hem_äg_ Lars Magnusson Ringvannet har avdit i en å|der 1907, och från då till 1945 drev han hela tiden smidesrörelse.

av 84 år.

F. hem.äg. Anders Persson, Bredkälen. har efter en tids sjuk-
dom avlidit i en ålder av 79 år.

Vigda
I Ströms kyrka vigdes på lördagen Örjan Blomkvist. Ström-
sund, och Margareta Lindström, Ulriksfors. Vigseln förrätta-
des av komminister Bengt-Erik Berglund.

I Ströms kyrka vigdes på lördagen skogsvaktaren Tore Inge-
mar Nordberg, Sveg, och Barbro Lucia Pålsson. Östersund,
bruden bördig från Lövberga. Vigseln förrättades av kommi-
nister Bengt-Erik Berglund.

I Ströms kyrka vigdes på lördagen muraren Erik Andersson
och hårfrisörskan Britta Maria Vikström, båda från Östersund
men bruden bördig från Alavatmet. Vigseln förrättades av kom-
minister Bengt-Erik Berglund.

138

De tre senaste åren hade han vistats på Hemmet i Tullingsås.

Strömsundsflicka går till kungen
Ingrid Sundberg. Strömsund. 16-årig svensk Iagmästare i gång.

damjuniorer. är en av de 13 kurirer, som den I I ds överlämnar
kungastafettens budkavlar till kung Gustaf VI Adolf på hans

80-årsdag.

Utmärkelser vid IF Kamraternas årsmöte
Sigge Lybecks kontantpris på 100 kr delades mellan Ingrid
Sundberg och Leopold Adolfsson. Föreningens hedersdiplom
tilldelades Bertil Holmqvist. och IFK:s flagga gick till Elsa

Einarsson. Hon fick också av ordf. i J/H skridskoförbund John

Anderzon motta Svenska skridskoförbundets medaljer för
svenskt rekord på 1000 och 500 meter samt för sammanlagt
rekord. Ordföranden i Jämtlands fotbollsförbund. Alvar Hilldén.
överlämnade Svenska fotbollsförbundets fönjänstdiplom till
föreningen.



Födelsedagar
75 år fyller den 9 ds f.
byggnadssnickaren Johan
Berg, Vågdalen. Han är
född i Risselås. Första för-
värvsarbetet var timmer-
huggning. och sedan blev
det elektriskt arbete. bl.a. 14

år som maskinist vid kraft-
stationen i Lövön. Berg ar-
betade också i många år åt
Ströms kommun. lnom
Ströms konsumtionsfören-
ing har han tillhört med-

vägen. medan resten består av statsmedel. Båda vägama är
byggda i Vägförvaltningens regi. Redan tidigare fanns det
väg - med mindre god framkomlighet - mellan Täxan och
Sporrsjönäs. Till Trångåsen har det de senaste åtta åren varit
vägförbindelse från Österåsen. Den nya vägen till Trångåsen
är ca en mil lång och går över kuperad terräng.

Strömsundsfotograf trea i Sveriges största lmtävling
Fotograf Bror Sandmark. Strömsund. har åter hedrande ut-
märkt sig i filmsammanhang. l Resa 62. Sveriges största film-
tävling under året. har han erövrat tredje pris. Tävlingen gick
ut på att göra en smalfilm. I6 mm färgfilm. med mottot rese-
skildring från utlandet. Bakom tävlingen står tidningen Film-
teknik, i samarbete med Scandinavian Touring. Sandmarks film

lemsfådeï l många åf- är en reseskildring. som berättas av hans dotter Christina. l0

Turisthotellet byter ägare
Turisthotellets nuvarande ägare. makama Nils och Lisa Wil-
helmsson. ska flytta till Örebro. Fr.o.m. den 15 ds övergår ho-
tellet till makama Sally och Sven Nyberg

l . ma a. il “

Turisthotellet. In/ål!! makarna Sally och Sven Nvberg

Födelsedagar l2/I I l962
50 år fyller den l4 ds hem.äg. Erik Hemmingsson, Tullingsås.
Han är född i Ottsjön, och kom till Tullingsås l935. Året därpå
köpte han den s.k. Klockargården och slog sig på jordbntk.
För några år sedan köpte han en grävmaskin, så på somrama
är han nu mest sysselsatt med grävningar på olika platser.
Några fritidsproblem har han inte, hans hobby är trädgårdsar-
bete, vilket han också är mycket kunnig på. För något år sedan
ck han och makan bekräftelse på detta, då deras trädgård.
bland länets alla hemträdgårdar. av Trädgårdsodlarföreningen
belönades med första pris. Han sysslar även med uppfödning

år. Hon bläddrar i ett album och visar bilder. Så kopplas den
tagna smalfilmen in, och i denna spelar unga Christina huvud-
rollen. Filmen vill skildra dels de stora kontraster. som råder
mellan olika befolkningsgrupper både i klädsel och bostads-
förhållande, samt hur dessa människor lever till vardags och
fest. Bland annat nns påskfestligheter och kamevaler med.
När Bror Sandmark med fru Ingeborg och dotter var på säll-
skapsresa till Medelhavets nejder i våras. tog han denna film
utan tanke på att tävla med den. Det var först eer återkoms-
ten till Strömsund, som han ck veta att en tävling var utlyst.
och då beslöt han delta med filmen, som han kallar "En semes-
terresa”. I sitt utlåtande om filmen har juryn framhållit, att den
är tekniskt bra och välregisserad. Som pris får Bror Sandmark
en valfri resa under nästa år samt 1000 kr i kontanter.

Bror Sandmark med dotrern Christina

SJ auktionerade bort fastighet i Ulriksfors
l2.500 kronor blev högsta budet i Ulriksfors på lördagen, då

av häsral-_ Hemmingsson äräven verksam ingm fö;-emngs|ive1_ jämvägsstyrelsen auktionerade bort ett bostadshus. innehål-
och tillhör b|.a. styrelsen för ortens folkpartiförening samt lo-
kalavdelningen av RLF. l957 invaldes han i kommunalfullmäk-
tige och har även en del andra kommunala uppdrag.

Nya vägar till Sporrsjönäs och Trångåsen
Tisdagen den 13 november l962 togs två nya vägar in i non'a
Jämtland till allmänt underhåll. I ena fallet gäller det en väg
från Täxan till Sporrsjönäs. och i andra fallet en väg från denna
och till Trångåsen. Medan Sporrsjönäsvägen är helt bekostad
av statliga medel. har Svanö AB svarat för 40 % av Trångås-

lande fyra bostadslägenheter om två rum och kök. Byggna-
den är uppförd 192 I . och fastigheten har två ordentliga uthus.
Tomten är l.700 kvm. Att jämvägen avyttrar sina bostäder
kanske beror på ytterligare indragning av jämvägsförbindelser.
och därav minskad personal. För högsta budet stod Ivan Rho-
din. Strömsund.

Jordfástningar
l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen fru Agnes Persson.

Gärde. Jordfästningen förrättades av prosten Folke Engström.
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Glansfullt nllrABF fyllde 50 år
Författaren Folke Fridell ville se fram i tiden då han på lördags-
kvällen hyllningstalade på ABF:s jubileumsfest i Strömsund.
Han ville väma om en rikare fritid och avslutade sitt tal med att
läsa en dikt, som han skrivit i anledning av ABF:s jubileum.
Festen blev en riktig högtid. Först ck man lyssna till mycket
vacker musik på piano och violin av Nils Håkansson och Carl
Cehlinder. Däreer hälsningstalade ABF-avdelningens ordf.
Alvar Jonsson, som med en kort resumé erinrade om ABF:s
50-åriga tillvaro. Jubileumsdikten “ABF går vidare" lästes av
avdelningens studieledare Bendikt Johansson.

Födelsedagar
50 år fyller den l7 ds

skogsarb. Nils Hansson,
Öjam. Under senare år har
han arbetat åt Indalsäl-
vens ottningsförening
som förare av en bogser-
båt. Han har varit verksam
både politiskt och fackligt.

Klosknytt l7/ l l 1962

Den I november var det ägarskifte vid Johanssons kiosk på

Lövbergavägen i Strömsund. Den förre ägaren avlöstes då av

Knut Moverare, en ung man, som kommer från Huså. City-
kiosken blir det nya namnet, och till rörelsen hör också försälj-
ning vid sjukstugan. För Knut Moverare är det en gammal
dröm som nu kunnat förverkligas. Tack vare bistånd från bl.a.
de hjälpfonder Jämtlands läns Lucia-kommitté skapat, har han

kunnat skaffa sig denna kioskrörelse, som blir en utmärkt sys-
selsättning för honom som rörelsehindrad. Knut är nämligen
handikappad i sviter efter den svåra polioepidemin 1953.

Strömsunds Lutherska Missionsförening
har under tiden 5-7 och 14-l8 november haft besök av

riksevangelisten och pastom Erik Bemspång. Det har varit
möten varje kväll i Missionshuset, och intresset har ökat un-
dan för undan. Under de åtta kvällama har sammanlagt om-
kring 800 besökanden räknats in.

Födelsedagar
90 år fyller den 24 ds f. husföreståndarinnan Ingeborg Pet-

ronella Persson, Tandsbyn. Hon är född i Alanäs.

Matlagningskurs
ABF-avdelningen i Strömsund har många strängar på sin lyra.
Till en av de ”smakligare” får väl en matlagningskurs för herrar
räknas. När cirkeln startade härom kvällen gjorde Rolf
Waldemarsson, Gösta Elofsson, Kurt Jonsson, Enar Jonas-

son, Bo Wätterstam och Sten Sundquist krabbstuvning,
skinkstuvning och en del annat till "sandvikare“. Cirkelledaren,
skolkökslärarinnan Ann-Mari Rothoff, gick mellan spisama i

skolköket och gav råd och anvisningar.

Skolornas gymnastik-DM
I ickomas C-klass hemförde Carina Lund, Ströms läroverk,
förstaplaceringen, efter en hård strid med en östersundsicka.
Eva Simonsson blev femma i klassen flickor E.

En tidig lilla julafton
har Ströms Pensionärsförening hållit i samlingssalen. Ett 70-
tal pensionärer hade mött upp, av vilka l2 var nya medlemmar,
som anslöt sig i samband med mötet. Dragspelaren Albin Nils-
son understödd av Jöns Svedberg bjöd på gammal dansmusik
från förra seklet. Karl Olowsson och Torsten Blomberg på fiol
och Ture Larsson, dragspel, spelade musik av yngre datum.

Födelsedagar
50 år fylleri dag den 20 ds kontrollassistent FritjofMattsson,
Strömsund. Han är född i Bredkälen. I unga år genomgick han
lantmannaskola och kontrollassistentutbildning samt hade
anställning på olika platser, innan han för omkring l5 år sedan

kom till Strömsund. Mattsson sköter även besiktningar och
mätningar vid fastställande av skördeskador.

l40

Födelsedagar
95 år fyller den 26 ds änkefiu Katarina Sjödin, f. Andersdotter,
ålderdomshemmet, Havsnäs. Hon är född i Lillånäset, men har
varit alanäsbo i drygt 80 år. Hon är änka sedan 1927 efter lantbr.

J.P. Sjödin. Jubilaren ärAlanäs församlings äldsta invånare.

Fötkk
Vår dotter Maria

Hedvig och Harald Eriksson
f. Eijde

Strömsunds BB den 23 november l962

Födelsedagar :Mi
50 år fyller den 26 ds åkeri-
ägaren Karl Jönsson. Ström-
sund. 1937 skaffade han sig
eget lastbilsåkeri, som han
drev några år. Under fyra år
gjorde han uppehåll som egen

åkare och körde linjebil mel-
lan Strömsund och Gäddede.
Därefter blev han åter sin egen

och har nu två lastbilar och
en grävmaskin. Han är leda-
mot av styrelsen för Ström-
Alanäs lastbilscentral.

Födelsedagar
95 år fyller den 28 ds änkefm Ingeborg Eriksson. f. Mårtens-
son, Gärdnäs. Hon är född i Högama, Häggenås och ck där
tidigt börja hjälpa sin far som drev hästavel. Det var åtskilliga
gånger hon som l0-l 2-åring fick köra hästar in till marknaden
i Östersund. Hon gifte sig med hem.äg. Lars Eriksson och fick
tre ickor. Efter åtta års äktenskap dog maken. Fm Eriksson
hade gården kvar i två år, varpå hon sålde den och flyttade till
en bror i Falkenströmsberget i Alanäs, där bamen uppfostra-
des. Hon var även i Stockholm ett par år, innan hon kom till
Lidsjöberg, där hon blev föreståndare för Handelsföreningen.
Jubilaren är Ströms församlings äldsta invånare.



Födelsedagar 26/ l I |962 skott på dryga 800 kr. Resoma drar stora kostnader, och eer-

50 år fyller den 27 ds fni Maj Eriksson, f. Olsson, Östra Havs- som man har spelare på andra orter, kostar det extra. Man har

näs. Hon är född i Tåsjö. Som helt liten kom hon till Ström- rekryterat spelare från Harrsjön och Gärdnäs, några andra vis-

sund, och 1920 yttade hon till Öhn. l samband med sitt gifter- tas i Östersund genom militärtjänst eller skolgång, och dessa

mål bosatte hon sig i Sikås,där makama skötte vaktmästar- brukar föreningen hjälpa med resebidrag, när de ska hem och

sysslan vid skolan. l9l4 övertog maken sin farfaders gård i spela boll. När Siljeåsens IF skulle upp i femman. kom det

Östra Havsnäs, varför de flyttade dit och blev jordbrukare. direktiv från länets fotbollsförbund, att de skulle förlänga och

bredda planen, för att denna skulle hålla måtten. Ett anslag på

Jordßstnin ar 5.000 kr från Svenska fotbollsförbundet erhölls. Det blev ett
8 _ _ ._ .

l Ströms kyrka jordfästes på söndagen folkskollärare Karl styv' albele' men lack vale hlàlp av Sêval akllva s°l_“ alldla
Holmner Sveg Han var bördig från Ström och avled på bybor lyckades det. .Arbetet utfördeshosten l96l. Förening-

Manoreašjnrr Omciam var kommnnsrer Bengr Erik Bergrnnd ens omklädnmgspaviljong har också tillkommit på fnvillighet-
Q ens väg, och virke på rot fick man av SCA. Siljeåsens lF:s

styrelseledamöter spelar med i laget. Kassör Nils Höglund är

Flldclsuhlglll' en brytsäker och stadig centerhake, sekreteraren Staffan Sund-

sh hl' fyll"dell 29 ds hem-hg' Måne" l'"ldb°lg° Öhll' K°lllm“' berg och materialförvaltaren Tore Sundberg spelar ytterhal-

halhllllhâkllge llllhölde hah håll del delllla 5lYl'°lS°f°llll llllöl' vor och UK-ledamoten Sigurd Svensson vänsterback. Lag-

des l Ström- °°h dessllmm hal hall “lll med l så g°ll s°m ledaren VemerAndersson har själv sysslat med fotboll i yngre
samtliga styrelser och nämnder i kommunen. dagar sann vant skidåkare

Stort intresse för konsthantverksutställning
Ett konsthantverk är alltid välkommet som gåva och inte minst
som julklapp. Den tanken har säkert också Ströms konstklubb,
som så här års har ordnat den mest omfattande konsthantverks-

utställning som någonsin förekommit i Strömsund. Utställ-
ningen är inrymd i församlingshemmet och pågår fyra dagar.

Alstren representerar så skilda saker som reliefer. keramik, ar-

beten av trä, terrakotta och näver, träskulpturer, textilier och

slipsar. Tycker man om textilier måste man beundra alstren

som Anne Marie Nilsen, Strömsund. ställt ut. En mycket in-
tressant slipskollektion svarar Karl Olowsson för. På äldre dagar

har han slagit sig på att väva slipsar, som funnit köpare t.o.m.
i Amerika. Sixten Norberg, Bredkälen, ställer också ut träarbeten

och Eugen Hällkvist arbetar med näver.

Siljeåsens fotbollslag 1962

Tempglinvigning i Sr]-ömgund Stående fr. v. Verner Andersson, Nisse Höglund, Allan

Frälsningsarmén i Strömsund har, i samband med fö;-513 advent- Jonsson, Erik Jonsson, Ray Lindahl, Nils RudolfJohansson

firandet, tempelinvigning av sin nyrenoverade lokal. Den ljusa 00/1 RO/and EVÜKSSOH

trevliga lokalenäj-målad i en |ju5g|~,§ färg, med pe|are,d5|-|». och Knästående fr.v. Gösta Eriksson. Sigurd Svensson, Ragnar

fönsterfoder samt lister i avbrytande duvblå färg och har fått -l0h0"SS0". Ûllf J0h0"SS0" Och Sfaa Slmdbefg

en ny mycket trevlig interiör. Den nya inredningen tas i bruk
vid invigningsfesten, så det blir nästan som en helt ny lokal Födelsedagar

som möter deltagama. 80 år fyller i dag, den 30 ds, fru Maria Karlsson, f. Holmqvist,
Östersund, änka sedan l7 år eñer smeden Gustav Karlsson.

sjeåsen reser 350 rn" mr bortamatcher Hon är född i Strömsund. Sjutton bam har hon fött, av vilka tio

Det lag inom fotbollens seriesystem, som ligger längst norr i ällllll ål' l llV°l-

vårt län är Siljeåsens lF. Denna geografiska placering ger en 30 år fyner i eng, den 30 ds, f_ Skegsenefen Osear Nyrnan_

löga avllhdsvällll "slängd löl' b°llalhal°h°llla- °llll“lllg 350 Frösön. Han är född i Svaningen. Sedan han utbildat sig till
lhll l°lall löl hl° hlalcheh alllså 38 "lll P" lllalch- S°lh-lhmlö' forstmästare vid skogshögskolan i Stockholm, återvände han
relsc kan nämnas, att detta avstånd motsvarar sträckan Öster- nu hembygden nen var en nn insnekrer vid Ströms n.ävaru_

sund-Falun! Fotbollssponen i den lilla byn finansieras ge- be|ng_ innan nan b|eV Skegsrörvnnere i Sveg

nom fester, lotterier och supporterklubben, säger föreningens
kassör Nils Höglund. Intresset för fotbollen är stort i Silje- 75 år fyller den 2 dec- ff" Nanny KHUISSOYL f- ÛlS50|1- Hallen-

åsen. När laget spelar hemmamatch, löser halva befolkningen H0" ål' lödd l Alalläs-

in sig, och av den andra halvan är det många som spelar eller
är funktionärer. Siljeåsen har en egen supporterklubb. Det är Trevlig lmpremiär
ett tjugotal karlar i byn, som under säsongen satsat en krona På torsdagskvällen visades den av fotograf Bror Sandmark,

var för varje mål laget gjort, och eñersom man lyckades klämma Strömsund. inspelade filmen "De blå bergen" för första gången

in 42 bollar bakom motståndannålvaktema, så bisträcktes offentligt. Föreställningen gavs på Sagabiografen i Ström-

klubbkassan den vägen med ett synnerligen välkommet till- sund, där premiärpubliken uppgick till 200 personer.
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Födtb
Dödsfall
En av arbetarrörelsens pionjärer i Ström. f. smeden Emil Löf.

Vår son Sven _. _ _ _ . .

Svea och GÖ P Nasviken. har avlidit 79 år gammal. Han var född 1 bergslags-
ra "S50" bygd, Stridsbergs gruvfält i Nora. Liksom fadem valde han till

f. Näsström
d BB 29 I 96,, en början arbete i gruvan. där han var svarvare. I9 l 2 kom Löf

I " . .. - . - _. -

S mmsun S den nov till Strömsund och arbetade som smed på olika stallen. mnan

Fem generafmer i Alanäs åldem. När arbetarkommunen bildades l9l2 hörde smeden Löf
var samlade vid en släktträffpå Hemmet | Havsnäs hos änke- li" förgmmsgurema och stod ¿ 28 åri hdningen för k0mmu_
fru Karm Sjödin. 25 år, förut bosatt 1 Gubbhögen. Där var so- “em och när han under första krigsåren avsade sig syssla"

ne" Lambert S-|Öd'"~ 75 år' s°"d°"°m fr" Elle" 0|55°"° 44 år' kallades han till hedersordförande. Nykterhetsrörelsen var ett
bägge tmsam i Gubbhögen' fru Gunn Lidekm"S~ 25 år' D-lurs' annat intresseområde. lnnan Länstidningen öppnade redak-
holm, samt femte länken i släktkedjan, 3-åriga flickan Susann

Lidekrans.

Saga Strömsund

En ny nervpirrande thrilleri Hillman-serien

VITA FRUN
Karl-Ame Holmsten, Anita Björk

Födelsedagar I/l2 1962

80 år fyller den 4 ds f. maskinisten Jonas Persson, Strömsund.
Han är född i Vallen men yttade i unga år till Frostviken. där
han började på båtama \f1king och Gäddede, som på den tiden
trafikerade Kvambergsvattnet. Efter att en tid ha varit på bå-
ten Turisten på Hetögeln, kom Persson till Strömsund l92l

han kom till vägförvaltningen, där han blev kvar till pensions-

tion i Strömsund var han platsmedarbetare där.

År l923 kom han i ottningsföreningens tjänst och stod kvar Emil Löfpå Sin 70-årS0'0g
där tills han pensionerades I949. Under sina år på båtama
blev jubilaren känd av en stor del av befolkningen längs Ströms Advellíßhögüdßl'
Vattudal_A|la som kommit i kontakt med honom känner säkert Första advent firades traditionellt på flera platser. l Ströms
till hans humor ooh gkämtsamhet kyrka hölls predikan av prosten Folke Engström och här med-

TURISTEN

verkade även kyrkokören. som inledningsvis sjöng Hosianna.
I Gärdnäs kapell predikade prosten Engström på lördagskväl-
len. Han invigde även en ny dopfunt, som genast togs i bruk
för dop av gossebamet Kjell Gunnar Strid. Risede. I Alanäs
kyrka predikade kyrkoherde Bertil Wiklund.

Dödsfall
Fru Albertina Bäckström. änka eer hem.äg. Ante Bäckström.
Hillsand, har avlidit i en ålder av 73 år. Hon var född i Ring-
Valïnel.

Julskyltningen saknade levande tomtar
Även i år var folk i rörelse för att titta på julskyltningen i Ström-
sund. På kvällen var det faktiskt trångt om utrymmet framför
en del skyltfönster. Men det milda vädret och det slaskiga

Passagerarbåten Turisren föret gjorde att man saknade den riktiga julskyltnings-
stämningen. Vad man saknade var levande tomtar. Däremot

Vigda hade gissningstävlingama fått ökad spridning. l Handels-
l Ströms kyrka vigdes på söndagen Sigurd Blomqvist, Ström- bankens lokaler serverade Röda korset vannt och gott kaffe.
sund, och Berit Sundin. dotter till Magnhild och OlofSundin ~

Havsnäs. Vigseln förrättades av kontraktsprost Folke Eng- lghockey div_[Vn0|-fa
ström. Hoting-Tullingsås l2-2

Strömsunds Lions Club

Tullingsås målskyttar: Kim Stengård och Börje Nordström

hade ett minst sagt lyckat arrangemang i Pelarsalen på lörda- Strömsunds Lucia 1962
gen. Cirka 500 personer besökte tillställningen och nettot blev Eñer omröstning bland läroverkets elever har Barbro Dahlén.
l600 kronor. "Lejonens“ syfte med auktionen var att skaffa hemmahörande i Tåsjö-Löwik, valts till luciai Strömsund. Hon
pengar åt skrinnarungdomen. är I 8 år och går i gymnasiets ring L ll:3.
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Östersund helt utan chans i Strömsund Känd strömsbo skadad i trafikolycka
De yttre betingelsema var föga gynnsamma när kamratlagen DistriktschefHarald Baudin skadades svårt vid en trafikolycka
från Strömsund och Östersund inledde serieharvandet i div. i Lorås på torsdagskvällen. Bl.a. fick han skadori underkäken
lll södra nordsvenska C på söndagseftermiddagen. Ström- och huvudet samt en kraftig hjämskakning. Han fördes till
sund var klart överlägset och vann med 8-l. Första målet kom Ströms sjukstuga där han kvarligger för vård, men någon fara

redan efter fyra minuter, när Lasse Edin slängde in ett lång- för hans liv föreligger inte.

skott. Kedjan Rolf Carlsson-Bjöm Lundin-Ove Hedlund
gladde med finurligt spel. Fem av målen kom från den anfalls-
trion. Ett mål gjordes av Hans Erik Strömberg.

50 år sedan järnvägen kom till Strömsund
l lördags var det 50 år sedan jämvägen till Strömsund invig-
des. Den I december 1912 gick första passageranåget från
Östersund till Strömsund. Eñer tågets ankomst hölls invig-
ningsmiddag i Grand Hotell, där kuvenen kostade 40 kr, en

fantastisk summa pengar på den tiden. Dagen till ära mötte
nästan allt folk i Ström och närliggande kommuner upp i Ström-
sund ßr att se det första tåget ånga in på stationen. Dåva-
rande passagerarbåten Virgo gick extra turer på Vattudalen, 3
för att människoma i de väglösa byama skulle kunna få vara _. ._ .

med och glädjas åt den sensationella händelsen. Vid den tiden Den kande stmmsundspmle" Harald Baudin
fanns det inte något .stationshus i Strömsund, utan gamla Beredsknpsjobben ck skarp kritik av fackga

S°°k°"s'“3a" vid får-'Sundet ck f“"3°m mm Smi°"Sh“5' Vid Ströms Fackliga Centralorganisations möte i Strömsund
De S°m minns invigningsdage" påstår att det var Ovanligt på söndagen riktades skarp kritik mot det sätt beredskapsar-

kam och Snöym den dagen' betena drivs, och i synnerhet hur man tillsätter arbetskraften.
Kommunalnämndens ordförande P.M. Jönsson hade inbju-

Sommarblommor 5/ l 2 l962 dits att orientera vilka åtgärder kommunen vidtagit för att möta
När det är december och skulle vara som allra värsta vinter- eventuell arbetslöshet. Herr Jönsson upplyste om att det nu

rusket inrapporteras sommanecken från Strömsund. På tisda- går bra att få starta beredskapsarbeten med statsmedel, men
gen den 4 ds hittade fru Gunnel Forsberg och hennes dotter detärsvårare att finna lämpliga arbetsprojekt, och i synnerhet
Gunilla en styvmorsviol påtomten. Den väna blomman plocka- arbeten som kan hållas i gång på vintem. Mötesdeltagama
des med försiktig hand och placerades i en vas i hemmet vid var tillfredsställda med Jönssons infonnation och kommunens
Lövbergavägen. åtgärder, men synnerligen missbelåtna med det sätt varpå ar-

PCIISÉBHI8 b|0mmr 0CkSå- FN Signe Afljung. ÖSIT8 H8VSI1äS. betskraen tillsättes vid de olika beredskapsarbetena. Som ett
plockade en hel bukett och satte in i sitt vardagsnim, vilket exempel på den dåliga planeringen från arbetsmarknadshåll
hon inte har gjort tidigare vid den här årstiden. upplystes det också om, att vid det påbörjade garagebygget

vid Lidsjöberg, som är kostnadsberäknat till 360.000 kr, är det

endast två arbetare sysselsatta. Till råga på allt är dessa två
personer också så främmande för allt vad byggnadsarbeten
heter, att de tidigare inte sett en hammare. Man beslöt att fack-
föreningen och kommunen ska uppvakta arbetsfönnedlings-
föreståndaren i Strömsund, för att åstadkomma liv i den sam-

arbetsnämnd den sistnämnde är ordförande i.

.Li

Postverket
Hjördis Persson, Strömsund, har vid Postskolan utexaminerat
som extra postexpeditör.
Eo l:e kontrollör ÅG Eveland, Strömsund, har utnämnts till
förste kontrollör vid Västerås postkontor.

Dödsfall
Fru Anna Dorotea Persson, Hansjön, har avlidit 84 år gammal.
Hon var född i Tåsjö. lnom byn blev hon något av en allas
hjälpreda, och hos de esta hade hon utfört dagsverken av de

Gunnel Forsberg med dottern Gunilla och mamma Rut f“_lf5:|§k"::"d° shg- De" sista tiden Våfdades h°" på Hemmet
i u ing s.

Ur vintersömnen
En ”frosk" iakttogs på onsdagen på det tunna snötäcket i en Jordßstningar
avverkning i närheten av Älghallen. Desom såg det hoppande l Alanäs kyrka jordfästes på söndagen hem.äg. Nils Evald
groddjuret var John och Sten-Olof Enevåg samt Olle Lööv. Hjälm, lnviken. Oñiciant var kyrkoherde Bertil Wiklund.
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Filmen får publiken tillbaka Storseger för Strömsund mot Järpen
En stark nedgång i besöksfrekvensen noterades när TV:n Matchresultat: l0-2. l Strömsund var som vanligt kedjan Rolf
nådde våra bygder, men botten är nådd och publiken börjar Carlsson. Bjöm Lundin och Ove Hedlund bäst med sitt snabba

komma åter. Men visst känner Saga-biografen fortfarande av samspel och na passningar. Sju av målen kom från deras

konkurrensen från TV. och i synnerhet på lördagama är det lite klubbor. H-E Strömberg. Peter Wikström och S-Å Persson

folk, säger expeditionsbiträdet Hadar Dahllöw. Skogsfaktor Ole gjorde de tre övriga målen.
Flatbacke som driver Strömsborgs biograf känner heller inte
någon större oro för framtiden. Höstsäsongens publiklm fram-
för andra var där “Kanonema på Navarone".

O
0 Û ':°

Födelsedagar Û 1 --
80 år fyller den I4 ds hem.äg. Erik Rosenberg, Öhn.

75 år fyller den l5 ds Anders Hallström, Lillholmsjö. Han är
född i Strömsund. Han bodde även ett 40-tal år i Laxviken.

Luciafirande
Strömsunds sjukstuga höll sig med egen lucia, och ljusets
drottning där var sjukhusbiträdet Hjördis Larsson. som med
ett långt följe tämor och stjämgossar hälsade på hos respek-
tive läkare och sjukhusintendenten. Sedan besöktes sjuk-
stugans vårdavdelningar. och överallt bjöds det på rikligt med
sång. Till sist kom luciaföljet till sjukstugans matsal. där all “
personal hade samlats till lussekaffet. Talet till Lucia hölls av X \ / ___/~
doktor Stig Eneroth, som också förärade henne ett smycke. “
som liksom tidigare skänkts av Sundings ur- och guldsmeds- En målfarlig duo. Fr. v. Björn Lundin och RolfCarlsson
affär i Strömsund. Vid ålderdomshemmet i Tullingsås svarade

Frälsningsarméns kår och deras lucia för underhållningen. Dödsfall
F. skogsarb. Lars Olof Larsson, ålderdomshemmet Tullingsås.
har avlidit i en ålder av 76 år. Han var född i Byvattnet, och där

hade han sin hemvist långt efter det han var vuxen. Sedan

vistades han på ett flertal platser, bland annat i Norge. Däref-
ter återvände han till sin hembygd och bosatte sig i Svan-
ingen.

Kommunalfullmäktige
beslöt inköpa f.d. hemvämsgården i Strömsund. där finna Hed-
ström och Tallbom tidigare halt sin verkstad inrymd i botten-
våningen. l övre våningsplanet är yrkesskolans målarkurs in-
rymd. Verkstadslokalen kommeri fortsättningen att hyras av

ett par personer från Strömsund som ämnar starta reparations-
verkstad för jord- och skogsbruksmaskiner.
El-ljusspåret kommer att utföras som beredskapsarbete, och
kommunen lämnar ett anslag på 8.000 kr för arbetets utförande.

Sjukstugans lucia Hjördis Larsson med tärnan IngridHaglund
Födelsedagar

|)öd§fg|| 14/12 1962 50 år fyller på julafton byggnadsarb. Nils Petter Nilsson,

Gårdsägare Martin Andersson, Bredgård. Strömsund, avled TU|li8SåS-

På llsdagfm 62 år gammal- Han VÄ' fódq l HÉde5lf"da_~ 1934 50 år fyller på julafton Anton Eriksson, Näsviken. Han är född
kom han till Strömsund. Underden tid textilfabnken i Ulnksfors 5 HÖgama_ 1959 S|0g han sig ned i Näsviken under sin rid i

var i driñ arbetade han där. Sedennera arbetade Andersson åt Ström har han handm merj begagnade br|ar_ som han reparerar
Ströms kommun. och Så|r_

Födelsedgaf Strömsund fick oavgjort mot Nälden
50 år fyller den 20 ds fru Gerda Andersson. f. Gabrielsson, Lagen (Made broderjigt på poängen 5 ongagens jämna upp-

Vågdalen- H0" är född l Alghallen- görelse i Nälden som slutade 4-4. RolfCarlsson gjorde tre av
Strömsunds mål och Nils-OlofSandström det fjärde.

Ishockey div. IV norra
Faxen-Tullingsås 4-7 Födelsedagar
Hammerdal-Strömsund B 4-10 50 år fyller den 28 ds fru Märta Andersson, Bredgård.
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Dödsfall 22/12 l962 57.000 dagskassa vid Systemet
Fastighetsägaren Per Mattsson, Strömsund, har avlidit 60 år Systembutiken i Strömsund har under årets julvecka haft en
gammal. Han var född i Äspnäs. l början på 40-talet kom han försäljning av minst samma omfattning som i fjol. eller 2 l 0.000
till Strömsund, där han sysslade med byggnadsarbete. kr. Största dagskassan räknades in på fredagen den Zl ds. då

den i runt tal uppgick till 57.000 kr. Under hela december har
Fmebedagar det sålts för 330.000 kronor.
75 år fyller den 27 ds f. skogvaktaren Magnus Adolfsson.
Risselås. Strömsund. Han började tidigt arbeta i skogen men Strömsund och Bräcke delade på poängen
fick samtidigt om somrama följa sin far och lära snickeri. Många Matchen mot Bräcke hemma på Tingvallarinken slutade oav-
byggen har fárdigställts av hans föifama händer. Så småningom gjord 5-5. Bjöm Lundin gjorde tre mål och RolfCarlsson och
tog han tjänst som skogvaktare. Nils-Erik Eriksson ett vardera.

Vigde
l Ströms kyrka vigdes på annandagen verkstadsägaren Bruno
Texmo och aärsbiträdet Marlene Berglund. båda från Ström-
sund. Vigselförrättare var komminister Bengt Erik Berglund.

Oavgjort Boston-Strömsund i rafïelmatch
1 I77 betalande fick se en rafflande match. när den första serie-
0 nalen mellan lagen spelades på annandagen på Fyrvalla. Man

delade rättvist på poängen, matchen slutade I-l . Leo Adolfs-
son hade en av sina bästa dagar och gjorde paradräddningar
på löpande band.

Dödsfall
Magnus Adams” med hmmm Grem Den kände allmogespelmannen Anders Mårtensson. Renån.

-I-ingvauabyænad dems bmndmrstörd har avlidit 74 år gammal. Musiken blev hans stora livsintresse.

Omklädningsbyggnaden på idrottsplatsen Tingvalla blev del- I ung? år började han med_ àm °_| Spela dansmusik' Sedanvis förstörd av brand i dag på morgonen' Klockan 6.30 |arma_ overgick han alltmer till lselnos musik. Mozart och Beethoven
(165 brandkåren och då den kom Ü" platsen dog lågoma ut var hans favontkompositorer. 'Forutom att Mårtensson sjalv
genom ena väggen Elden upptäcktes först av verkmästare komponerat ett stort antal musikstycken. tecknade han också
sigmd Lundgrem som larmwe bran¿kåren_ Då den kom fram ner andras kompositioner. främst allmogemusik - bitar han

till platsen var redan två av Sixten Forsbergs söner. l7-årige också satte stämmomn'
Börje och l4-årige Sture. på platsen och höll på att släcka. De

I

hade sett elden från hemmet. och skyndat till och dragit ut en
vattenslang som används för spolning av ishockeybanan. Hur
elden uppstått vet man inte.

Lodjurshona har lllts iAlanäset
En lyckad lodjursjakt skedde på fredagen i Alanäset. Det var
Alvar Knutsson och Emst Strömgren, Alanäset, samt Rickard
Brändström, Strömsund. som lyckades fälla en lodjurshona
vägande drygt 12 kilo. Minst två lodjur till, en större och en
mindre av spåren att döma, nns säkert i trakten. När tillfället
lämpar sig skall man försöka förpassa även dessa från deras
jaktmarker.

Dödsfall
F. småbnikaren Hans Jonsson, ålderdomshemmet Havsnäs,
har avlidit i en ålder av 87 år. Han härstammade från Tåsjö. men
hade större delen av sin levnad varit bosatt i Alanäs försam-
ling, där han en längre tid hade ett småbruk i Kalkberget.

Alanäs kyrkofullmäktige
När fullmäktige på söndagen sammanträdde för sista gången
detta år. beslöts bl.a. att församlingen skall teckna gruppliv- .

försäkring för sina anställda. Kyrkofullmäktige fattade även i ï
beslut om att anskaffa en anslagstavla, samt biföll några smärre En ung Anders Mårtensson, här rillsammans med
tilläggsanslag på totalt 900 kr. dragspelaren Arne Videmo
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Flicka vann bil på julafton 27/ I 2 1962 Födelsedagar
Den som troligen ck mesta och bästa julklappen i länet är 80 år fyller den 30 ds Henning Andersson. Ulriksfors. Han är

Renée Ragnvaldsdotter. 20-årig elev vid sjuksköterskeskolan ångermanlänning till börden och kom till Ulriksfors lör om-
i Östersund. Hon fick en bil! En kritvit Renault sport. värde kring 50 år sedan. Andersson anställdes då vid sultfabriken.
16.000 kronor ungefär. Hon vann bilen genom en pristävling i där han så småningom blev fönnan. Han tillhör dem som var

en veckotidning. Det gällde att döpa en parfym. och hon raf- med och bildade fackföreningen och arbetarkommunen i

sade ner ordet Channette. Påjulañon kontaktade parfymrman Ulriksfors och har även varit kommunalt verksam.

henne och talade om att hon vunnit bilen. Men hon kunde
knappast tro det var sant. Fröken Ragnvaldsdotter tog kör- 50 år fyller pa nyafsaon Ûverbanmaslare Rude OlSS°"°

kort lörra året. och bilen kommer hon att använda bland annat Duved' Hanjär född ' S_"Öm' På 40'ta|°t var han banvakt på

för att åka hem till löräldrahemmet i Strömsund. Sträcka" Ul"kSf°rS'H°""g'

Födelsedagarš / 75 år fyller på nyårsdagen hem.äg. Mattias Forsberg. Bonä-
- set. Han är född i Renån. men kom omkring 19 l 0 till Bonäset

där han gifte sig. Under årens lopp har han anlitats för en del

kommunala uppdrag.

Vigda
l Ströms kyrka vigdes på lördagen byggnadsarb. Bror Herbert
Perry Jönsson och Majvor Lilianne Månensson. båda från
Stockholm. Vigseln förrättades av prosten Folke Engström.

En glad Renée i sin nya bil
Dödsfall

|5h0cke.V div- 'V "°f|' F. skogsarb. Joel Jonsson. ålderdomshemmet Havsnäs. har

Hammefdl~F&'4en 3-2 avlidit i en ålder av 75 år. Han härstammade från Vilhelmina.

Strömsund B_H0ll"8 3-2 men kom redan i unga år till Alanäs. där han en längre tid hade
Vängelsby-Tullingsås 7-4 Småbmk 5 Vä5mk_
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En epok till ända - municipet åter till kommunen
LT 1962

Från och med instundande årsskifte upphör Strömsunds mu-
nicipalsamhälle och återgår till kommtmen. Den 19 januari 1900

delgav krnt att Strömsund skulle bli municipalsamhälle, och i
augusti i år beviljade samma institution en framställning om
dess upphörande. En 62-årig epok är dänned till ända, en epok
som krasst räknat innebär att municipalsamhällets innevånare,
vid sidan om den ordinarie kommunalskatten, betalat drygt 4
miljoner kronor till det omdaningsarbete som av en by skapat
ett ordnat samhälle. Den dag då strömsundsboma med ett
kungligt brev delgavs att Strömsund skulle bli ett municipal-
samhälle, var tätorten efter dåtida förhållanden en livlig mark-
nadsplats, i dagligt tal på den tiden kallat "Flata", och av de

mera avlägset boende Ström Flaten. De män som för 62 år
sedan stod i den kommunala ledningen i Strömsund, och
drömde om samhällets utveckling till länets andra stad i och
med municipalbildningen, nns inte längre i livet. Vad dessa

herrar företog sig finns dock nedskrivet med sirlig stil i gul-
nade protokollsböcker. Det nns också ännu fullt aktiva per-
soner som vet en hel del om utvecklingen i samhället. Till dem
hör bl.a. nuvarande municipalfullmäktiges ordförande Algot
Eliasson. Han var helt ung då han kom till Strömsund, och har
sedan 1931 tillhört municipalfullmäktige.

En av de största ekonomiska frågoma municipet tagit ställ-
ning till är ordnandet av vatten och avlopp i samhället. 1913

beslöts det att ett vattenverk skulle byggas, och vatten- och
avloppsledningar skulle anläggas i samhällets centrum. Men
hela projektet gick på inte mindre än 130.000 kr. En så stor
kostnadsfråga kunde man inte ordna på annat sätt än genom
lån. Man tog upp ett 40-årigt lån med 5 '/1 procents ränta.

Första municipalstämman hölls den 19 januari 1900 under led- . j

ning av kommunalstämmans ordförande inspektor N.A. Ro-
senberg, Näset, och det klubbades då också fast att det skulle
bildas ett municipalsamhälle, som kom att omfatta delar av
hemmanen Bredgård, Näset, Grelsgård och Prästbordet.
Ordning och reda tycks strömsundsboma hållit på så långt
det var möjligt. Ordningsstadga och brandstadga lyckades
man komma överens om på ett tidigt stadium. Redan året efter
municipets bildande antog man första sotartaxan, och taxe-
avgiften som sotaren hade rätt att uppbära löd på 25 öre eld-
staden. Skrän och oljud i samhället ck på inga villkor före-
komma. Vid en stämma den 2 augusti 1903 ansågs det absolut
nödvändigt att en polis tillsattes. Men alla fann att det var en

mycket kostnadskrävande fråga. Årslönen för en polisman på

den tiden var nämligen 700 kr, en lön som betraktades mycket
hög. För att kunna lösa frågan vände man sig till kommunen
med begäran om ett årligt anslag på 500 kr. Även byboma
ansågs skyldiga till det skrän och oljud som fördes i tätorten
vid vissa tillfällen. särskilt vid storhelgema, och då borde de
också vara med och betala för ordningens upprätthållande.
Kommunen gick också med på att betala 500 kr per år. Municipet
svarade med 200 kr till polistjänsten. Första ordinarie polis-
man blev C.A. Jönsson. 191 1 ck polisman Jönsson en extra
polis till sin hjälp för att hålla ordning på 'ataboma'.
Elektriskt gatljus beslöts också om 1903. Strömsund var långt

GustafSkogman ledamot i * Algot Eliasson, fullmäktiges
å första municipallllmäktige f siste orcörande
\ .

Andra mlrkesåri Strömsund under en 62-årig epok

1904 skedde första framställningen till postverket om en brev-
bärare i Strömsund.

1906 utgavs ortens första tidning - Strömsunds Tidning.

1911 togs Tingshuset i bruk.

1912 öppnades jämvägslinjen Östersund-Strömsund för pas-

sagerartrafik.

1915 startade samrealskolan.

1916 fastställdes stadsplanen av kmt.

1918 beslöt municipalstämman att anslå 250 kr som en årlig
avgi till televerket, för att telestationen skulle hållas öppen
för telefonering även på nättema.

1919 infördes nöjesskatt.

1921 valdes municipalfullmäktige och municipalnämnd.

1933 invigdes Tingvalla, och samma år inköptes också första
brandbilen.

1940 infördes köttbesiktning i municipalsamhället.

tmigam en samhäue som ml]-de me¿ miens uweck|ing_ Redan 1942 tillsattes första municipalläkaren, 18 läkare sökte tjäns-

på 1880-talet fanns det nämligen gasljuslyktor efter det strögi ten' Nuvarande bmndsmnomn byggdes °°k5å Samma år'
samhället som idag heter Storgatan.
Brandförsvaret är känt att ha ägnats stort intresse av de sty-
rande i Strömsund, och det torde till större delen varit brand-
chefemas förtjänst. Den 1 januari 1912 valdes första brand-
chefen, och det blev jämhandlare Gustaf Lundholm. Lund-
holm blev den person som byggde upp ett ordentligt brand-
försvar i Strömsund. Han ck också en god avlösare i sin

1944 fick samhället renhållningsstation.

1945 brann dåvarande kommunalhuset ned till grunden.

1948 blev det borgarbrandkår.

1956 invigdes bron över Strömsundet.

1957 invigdes nuvarande Hembygdsgården.

1958 ck samhället två modema byggnadsverk, då invigdes

efterträdare, plåtslagarrnästare .1.F. Nyström, som var brand- nämligen "Ya k°mmU“3|hU5°1 Och Sïfömsgåfde-
chef i 25 år, innan han avgick. 1961 startade gymnasiet.
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Den 30 juni l96l var det 55 år sedan Strömsund ck rang och och skräddannästaren Per Valfrid Ohlsson, allmänt kallad för
värdighet av tidningsutgivarort. då veckobladet, Strömsunds Peve. Ohlsson är en 86-åring med gott minne och tillsammans
Tidning, utkom med sitt första nummer. Tidningen omfattade med Karin Nilsson upplever han på nytt många roande ung-
fyra sidor och bjöd i många stycken på både intressant och domsminnen.
roande läsning. På första sidan presenterades Strömsunds - Vi hade ett mycket bra ungdomskapell på den tiden och Peve
municipalsamhälle och vidare Ströms kyrka och prästgård med spelade första olen. berättar fröken Nilsson. De båda
byggnader, förknippade med sägner. Det berättades också om ungdomsvännema bläddrar försiktigt i den gamla tidningens
Ströms skyttegille. som bildades den I4 januari l894. med 60 gulnade och sköra blad. Ohlsson erinrar sig att intresset för en
medlemmar och handlande Erik GustafLundholm som ordfö- egen lokaltidning var stort både bland affärsmän och lokal-
rande. Ströms Elektricitetsverk. som grundades 1904, omnämn- befolkning. Stalheim hade fått i uppdrag att göra ett minnes-
des också i ord och bild. För närvarande var elledning framdra- blad vid ungdomsmötet och hos honom föddes då tanken på
gen den l2 km långa vägen till Strömsund med avgreningar till en veckotidning för strömsbygden. Starten för tidningen blev
Ulriksfors. Risselås och Jonsgård. där spänningen på l0.000 emellertid inte så lyckad.
volt nedtransformerades till 220 volt. Redaktör och ansvarig - Redaktören föll på eget grepp. säger Ohlsson och avser ett
utgivare var 36-årige Theodor Stalheim med rötter från Bohus- missöde, som man lyssnar till med ett igenkännande småle-
län. I sin anmälan och förklaring av den linje tidningen ämnade ende. Det stora ungdomsmötet blev av någon anledning
hålla, fastslog han två oeftergiftliga punkter på programmet: uppskjutet i sista stund. Redaktören hade emellertid förhands-
Fosterländskhet och Nykterhet. Stalheim förklarade också att refererat den stora tillställningen punkt efter punkt i program-
endast undantagsvis skulle tidningen blanda sig i de politiska met och uttalat sig synnerligen positivt om teaterstyckena,
spörsmålen samt undvika "pressens ogräs". som gick under musikprogrammen och de olika talama. När nu alltsammans
benämningen notiser. ställdes in förstår man. att det var med mycket stor förvåning
Upprinnelsen till Strömsunds Tidning var den mycket livak- som strömsboma läste alla vacka ord om en erdagarsfest.
tiga godtemplarorden med 250 medlemmar. Det skulle bli ett som inte blev av. Vattudalingama tappade förtroendet för sin
stort ungdomsmöte i Strömsund och programmet sträckte sig redaktör. som lämnade sin post l908. Ny redaktör blev Olof
över era dagar. l första tidningsnumret presenterades ung- Alström . l9l2 tog Wilhelm Annèr över redaktörsysslan för
domskommittèn på sammanlagt 14 personer. Av dessa finns Strömsunds Tidning, vars sista nummer utkom i slutet av l9l 7.
nu l96l endast två kvar i livet. slöjdlärarinnan Karin Nilsson
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Gamla kommunhuset vid Strandvägen som brann I 945 Sanatorie! som brann 1946
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Två klämtar i klockan och en tut i brandlur för röde hanen
ör roar

Vid brandkåren i Strömsund har man åtminstone två värde- inte själv dög till att släcka med vattenhämtaren. Den tidens
rade trotjänare. Kårens första brandbil från 1932, som nu är brandsignal var två klämt i kyrkklockan och en tut i luren när
färdig att pensioneras, och så naturligtvis ännu aktive och det brann på Näs-sidan, och för Bredgårds-sidan var signalen
oerhört intresserade Helmer Strömgren, 58, som förresten va- en klämt och två tutar i brandluren. Första gången Helmer
rit aktiv i brandkåren ärmu längre än brandbilen, eller nännare blåste i den gamla brandluren tjänade han fem kronor. Det var
bestämt i 30 år. Brandbilen och Helmer Strömgren har mycket honoraret till den som blåste först. Men eftersom det fanns
annat gemensamt. För man kan nästan säga att Helmer är far era brandlurar på olika platser i byn. i avsikt att alla ströms-
till den eldröda Forden. Snickeriema och inredningen fick han bor skulle höra signalema och hjälpa till, så kunde det ibland
förtroendet att göra, sedan Rune Lundholm kört den blivande bli så många signaleri lurama, att man var villrådig om vilken
brandbilen - Ströms första - från Östersund, sittande på en sida det brann på. Någon ersättning till brandmännen var det
trälåda på ramen. - Det var en stor händelse i Strömsund när annars inte på den gamla goda tiden. Helmer kommer ihåg, att
jag höll på att bygga vår första brandbil, berättar Helmer. Det ett år när det varit 20-talet hårda bränder, så tyckte brand-
var nästan folkvandring till snickeriverkstaden varje dag, för styrelsen att brandmännen skulle få en liten uppmuntran. Det
att se hur underverket skulle ta sig ut. Och det var kanske inte blev en härlig supé för alla gubbama, men det blev anmärk-
så underligt. Fram till 1927 hade Ströms brandkår sprungit och ning från revisorema, så det hände bara en gång.
släpat med handkärror och handpumpar, trä- och skinnkar för
vattenhämtning, och den utrustningen använde man för öv-
rigt ända fram till 1931, men de fem sista åren kasserades kär-
roma och man hyrde lastbil i stället, när det började brinna
någonstans. Men det var ju också ganska osäkert. För vem
kunde veta om lastbilen stod hemma i garaget just när det
började brinna. Men så blev i alla fall brandbilen färdig och
kunde tas i bruk, och man slapp det våldsamma slitet. -Jag ser

rött bara jag tänker på brandkärmma, säger Helmer och tar sig
för ryggen, som om han ännu känner hur det sved i ryggbastet
eñer några kilometers hårdköming. Det var ju faktiskt så, att
man var uttröttad när man kom fram till brandplatsen, och
tungan hängde som en röd slips utefter bröstet, berättar Hel-
mer vidare, och suckar lättad vid tanken på att den tiden är
förbi. Och förresten var det oftast så, att hade det börjat brinna
så fick det brinna upp. Man lannade inte brandkåren i onödan
på den tiden inte. Först skulle det ha tagit sig ordentligt, och
helst slagit genom taket, innan man kom underfund med att man Ada och Helmer Strömgren vid sitt hus på Storgatan

ChrlsterArvidsson - - -

Årgång 1942 (tidigare Strömsundsbo) Från Sllverpll Bubbla
Under 50-talets senare del lanserade Husqvama mc-model- och en del ”amerikanare". Stor uppmärksamhet väckte Bosse
lema Silverpilen och Guldpi len. Nymans Verkstäderi Uppsala Sjödins röda MGA. En engelsk tvåsitsig öppen sportvagn
svarade med .let Crosser och Monark kom med Blue Stinget. med tilltalande fonner och försedd med äkta ekerhjul. För min
Dessa "16-årscyklar” hade allt. Det rätta stuket med limpdyna, del blev det en begagnad VW-bubbla. där den luftkylda
upplagt avgasrör och en kraftfull motor. Tajmingen för lanse- boxerfyran på 30 hk och två avgasrör skapade "lite" Porsche-
ringen var perfekt. med rock'n roll. Elvis, Tommy Steele och brummande.
Ung Rebell.
Husqvama fick stor genomslagskra med många prestigefyllda
segrar. Intresset lät inte vänta på sig. Försäljningen ökade
explosionsartat i hela landet, så även i Strömsund. Enbart
Husqvama sålde närmare 20.000 "pilar" under tillverknings-
perioden.
Många 16-åringar kunde förverkliga drömmen om att få äga,
köra och meka någon av dessa läckra och snabba hojar. Detta
var ett enonnt lyft jämfört med tidigare mopedkörande.
l Strömsund gick vägen till det lätta mc-körkortet genom Roos
Trafikskola. På samhället fanns samtliga mc-märken represen-
terade. dock med en klar övervikt för Husqvamas "pilar".
Efter två fantastiska år av mc-åkande såg många fram emot ett
bilkörkort och bilägande. Nu skulle man kunna förytta sig
torrt och vannt i vänners sällskap, och med musik från bil-
radion. Populära bilmärken var Volkswagen, Volvo PV, SAAB Christer Arvidsson på sin Si/verpil
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Trångåsen

Familjen Olssons gård

Byn Trångåsen är belägen knappa 2 mil fågelvägen öst-syd- man ro. Pâ hösten var det viktigt. att den första snön trampa-
öst Strömsund. Man kommer dit antingen via Täxan eller via des ner på myrama. så att den frös i vattnet och blev stark nog
Österåsen. Båda sätten erbjuder numera bilväg. men så har att bära häst och släde.
det minsann inte alltid varit. Båda dessa vägar kom tyvärr \f|ktiga årtal är l958. då man fick lyse och slapp fotogen och
alldeles för sent. Människoma hade redan då börjat ytta från karbid, samt l96l. då telefonen kom till byn. Konstigt nog
byn. När den nya vägen över Täxan blev klar l962. fanns en- drogs telefonen från stationen i Vängelsby, vilket hade till
dast sex bofasta personer kvar i byn. följd att man ringde riks. när man ringde till grannen. då
Enligt tillgängliga dokument bröts mark här första gången 1818. Vängelsby ligger i Ångermanland.
Dåvarande korpralen OlofOlofsson. med soldatnamnet Fenn. Skola fanns i byn t.o.m. l933. Den byggnad. som då hade an-
var en av de första nybyggama. Värt att nämna i samman- vänts som skolbyggnad yttades och finns nu i Strömsund.
hanget är. att i nio generationer hette sedan arvtagaren till Samtliga. som bottiTrångåsen harlivnärt sig på jordbruk med
denna fastighet OlofOlofsson. Denna tradition bröts. då dot- boskapsskötsel. Självhushåll var det enda möjliga. Smör. ägg
tem till den siste av dessa. Gerda, l927 övertog gården tillsam- och ost kunde man sälja till affären. där man också gjorde sina
mans med sin make Anders Erik Olsson. Deras fem bam är de inköp. Närmaste affär fanns i Vågdalen l.5 mil bort, kortaste
sista, som växt upp och levt där. Gården är nu såld, och ingen väg. om man kunde färdas över sjöama. Någon affär har aldrig
av dem bor kvar i byn. funnits i Trångåsen. lnte heller hantverkare.
Det började alltså på l820-talet med fyra nybyggare, alla rote- Karlama på gårdama hade ofta arbete i skogen, åtminstone
soldater. Så småningom ökade både antalet fastighets- vintertid. Så gott som all skog köptes tidigt upp av skogsbo-
bildningar och invånarantal. Som mest bodde 70 personer i lagen. som sedan använde byboma som arbetskra. Natur-
byn. Trångåsen har sedan genomgått samma negativa pro- ligtvis var den inkomsten ett välkommet tillskott. men det
cess som många andra byar. 1962, då vägen till Täxan blev klar. innebar ju då. att manfolket inte fanns hemma gårdama, till-
hade befolkningen som nämnts minskat till sex personer. Nu. gängliga för tyngre gårdssysslor. Nog så bekymmersamt.
2008. finns tre bofasta, fördelade på två fastigheter. Alla andra När Olle. äldst av bamen hos Gerda och Anders Erik Olsson.
fastigheter är rivna. blev erbjuden att följa med lärarinnan Anna-Greta Hellzén till
Den första vägen. en bättre kärrväg över Österåsen. blev klar Österkälen, och där gå andra tem1inen i skolan. blev beskedet
l954. Dessförinnan var det väglöst land. Man ck gå och bära, hemma: “Du måste hjälpa till på gården"
vare sig man var postbud (2 ggr i veckan). präst, läkare eller Livet i Trångåsen innebar nu och då stor dramatik. T.ex. då
bybo. Över myrama byggde man pontonbroar av träd. som man hade anledning att få hjälp av bammorska eller doktor och
växte längs stigama. Över Malmsjön och och Fångsjön fick sjuksköterska:
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När Olles syster Mariann skulle födas, fick mor Gerda kän-
ningar. när hon satt och mjölkade. Det var vinter. och Gerdas
bror, som bodde på gården och tillhörde hushållet, körde häst

till Vågdalen cza 2 mil. varifrån han kunde ringa till bammors-
kan Jenny Ronne i Strömsund. Hon åkte då taxi till Vågdalen
och sedan vidare med hästskjuts till Trångåsen. Dom var
framme på morgonsidan och kunde konstatera, att då var
flickan Mariann redan född.
Jenny Ronne hade sedan bråttom hem igen, för hon hade fem
dagar tidigare själv fått bam. Brösten kändes stinna, och hon

måste hem och amma.
Det är naturligt att tro att de umbäranden. som präglade tillva-
ron under dessa omständigheter. skulle resultera i en tidig död

för en sliten kropp. men faktum är att anmärkningsvärt många
uppnådde mycket hög ålder. Mor Gerda blev själv nästan

hundra år gammal. och hennes fannor blev etthundratre år.

En av hennes söner var då åttiotre år och bodde på ålder-
domshemmet i Tullingsås. När han fick vetskap om sin mors
död. gick han till föreståndarinnan och sa: “Till helgen måste

jag ha kostymen, för jag ska på min mors begravning." Före-
ståndarinnan bara skrattade och gick. Senare kom hon tillbaka
och bad om ursäkt. Det var ju inte så vanligt att en åttio-
treåring skulle på sin mors begravning.
Flera liknande händelser skulle här kunna bilda underlag för -- .. Û. OI F .

å d kid _ '_ _ Trä å _ få Orre raden. zi. Per Farmegar , of armegard. Gerda
m nga Spannan e S I "ngar om wet' ng sen' men V' r Olsson med Vivianne på armen, Olle Damander: Anders-Erik
Sluta dar för denna gång' Olsson och OlofOlofsson (dxä) Nedre raden. fnv. Marianne

Eriksson, Gerrrud Olofsson och Gerd Samuelsson

Faxebygdens IF
AlfRedelöv, UlfNoman

l juni l932 sammanträdde några idrottsintresserade personeri träde i Börjes konditori i Strömsund efter avslutad säsong.

Täxan och Stamsele för att bilda en idrottsförening. Man hade beslutade man att sluta med seriespel i fotboll. Tragiskt och

två förslag på namn: Orion och Faxälven. Det blev Faxebygdens tråkigt tyckte alla berörda. men flytten från skogslänen kunde

lF (FIF). Den skulle omfatta byama Täxan, Stamsele. man inte råda över.
Sporrsjönäs, Vimmervattnet och Storön. Man bestämde att Några duktiga Faxebygdsspelare blev dock kvar i Jämtland
främst ägna sig åt skidåkning och fotboll. Årsavgiñen var två och de ville fortsätta att spela seriefotboll. De gick över till
kronor för seniorer och en krona för juniorer. Div. lll-laget IFK Strömsund. som tacksamt tog emot den klara

En hägn till fotbollsplan arrenderades av Strömsnäs AB fram förstärkningen.
till I938. då handlaren i Färjsundet. Nils-Johan Nilsson. köpte Det är nu 50 år sedan "faxebygdstiden" började. Självklart var
marken 0Cl1 Sedan Skänkl den lill FIF 1957- det då förhållanden som är svåra att förstå för nutidens 20-

lnte förrän 1954 började man att spela fotboll på allvar, Innan åringar. (Medelåldem var ca 20 år i de första fotbollslagen.)

dess hade man mest tränat och med viss framgång tävlat i J954. när Seriespelet började. fick spelama själva hugga tim-
skidåkning. Anslutningen till Jämtland-Härjedalens fotbolls- mer till nya målstolpar. för de som fanns var inte reglements-

förbund skedde 1954, och nu skedde en snabb utveckling Qçh enllga. Några nät till målen fanns inte. Då köpte man Snören.

betydande framsteg för föreningens fotbollslag. Ett juniorlag drog dem genom tjärblandning och knöt målnät.

anmäldes till JDM. där man nådde semifinal. Samma år började
man spela i Div. VI, Jämtlandsserien Norra, och uppflyttades
året därpå till Div. V, som man vann 1959 (med endast en tap-
pad poäng) och blev då ett Div. lV-lag.
Faxebygdens framgångsrikaste år var 1964 då laget toppade
serien större delen av säsongen, men efter några mindre
lyckade matcher under höstomgången slutade man som tvåa
efter Tandsbyn - en poäng eñer. Då serisegrande Tandsbyn
tvekade att flytta upp i Div. lll, erbjöds FIF i stället att spela i

den högre serien. Redan då hade dock några spelare flyttat
från länet och flera var på väg från trakten, så man beslöt att
tacka nej till uppyttning.
1966 hamnade Faxebygden på nedre halvan av Div. IV. Ned-
gången hade börjat. Återväxten av nya spelare föreslog inte Faxebygdens 50 års jubileum 1982. Fr. v. Nils-Johan
att hålla den tidigare spelstyrkan uppe. och vid ett samman- Nilsson. Thure Samuelsson, .Mia Texmo och Stina Norman
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Spelama körde i egna bilar till matchema. Trots att reseersät- Det fanns en särskild faxebygdsanda är alla överens om. Det
tningen var mycket låg, måste man på alla möjliga sätt försöka var ett verkligt kamratgäng som spelade fotboll för att ha roligt
få in pengar. Några sponsorer eller lätta inkomster som Bingo- tillsammans. Taktiken i spelet var enkel: "lnge fjommel, hårda
lotto fanns inte. Några exempel på inkomstbringande arrang- skott i kryssetl" Spelare värvades inte till Faxebygden, de kom
emang: danser på Backlogen i Stamsele, timmerrullning åt själva och självklart gratis.
ottningsföreningen, timmerhuggning åt SCA, tillverkning och Någon organiserad träning var det nästan aldrig. Många av
försäljning av fågelholkar, metartävlingar vid Stamselebron och spelama hade heller inte möjlighet att åka till träningskvållama,
festeri skolan i Täxan med uppskattad underhållning av spela- eñersom de arbetade eller bodde ganska långt bon. Några
ma och lagledaren Thure Samuelsson. Mammor och fästmör/ som arbetade i Östersund fick dock träna med någon välvillig
fruar var många gånger värdefulla supporters, inte minst Mia klubb där, bl.a. Frösö IF. En sommar semestrade Sigge Parling,
Texmo, som tvättade tröjor och strumpor efter varje match. känd från Djurgården och svenska landslaget, i Täxan. Han
Det var spelama själva som ordnade det mesta, även plan- tränade FaX6bygd6I1 några VCCKOT 0Ch gav många Iråt1ingS-
skötseln och träningen. Gräsklippningen med några hand- och taktikråd. En träningsmatch där Parling också spelade ord-
klippare var ett drygt arbete - oast på söndagmorgnama - nades. Det visade sig att han var mycket hårdare i sitt spel än
krimingen likaså, spelare på Div. 4-nivå.
Vid en kombinerad tränings- och gräsklippningskväll på Det skojades och skämtades alltid. På det skämtsamma planet
Faxvallerr ek FIF en oväntad “spon5rir|g“_ Två personer sågs var många former av tävlingar. Ett exempel: Det fanns inga
cykla förbi Faxvallen och Jan-Erik Eriksson, som då arbetade som helst dusch- eller tvättmöjligheter i omklädningsrummet
vid fångvårdsanstalten i Ulriksfors, kände igen dem. Det var vid FaX6Va||CI1. Så man ßk gå Ilßftíll FaXå|\/en nåra Planen- Då
två "tjyvar” på rymmen. (Alla intemer kallades för tjyvar, obe- skulle det tävlas om vilka som var modigast att hoppa i det
roende av varför de satt inne.) Man hoppade in i sina bilar och oast mycket kalla vattnet. Var det I 5-arna. A4-ama eller F 4-
nådde ifatt rymlingama, som snabbt övermannades och se- arna?
dan överlämnades till polisen. För det rådliga ingpandet gav
ledningen för fångvårdsanstalten l00 kr till Faxebygden, och
dessutom fick man utan kostnad låna en åkgräsklippare resten
av säsongen!!
Trots att Faxebygden geografiskt är ett stort område med
många byar, insåg man ganska snart att upptagningsområdet
måste vidgas. Från den lilla byn Renålandet, som ligger 55 km
från Faxvallen, fick man genom släktband åren l954-66 inte
mindre än sju spelare. Nästan alltid var halva laget “rejnå-
pöjkan”. Ulriksfors kom också att bidra med spelare. Det var
flera av ishockeyspelama därifrån som sommartid var duktiga
faxebygdare.
Det är nu många år sedan den aktiva tiden, men än i dag träffas
många faxebygdare och minns och trivs. Vid flera tillfällen har
jubiléer hållits. Då spelar man fotboll förstås - Faxebygden
mot Faxebygden. 2004 åkte 15 f.d. spelare till Sundsvall för att
träffas och titta på Giffamas match mot IFK Göteborg - då nytt
allsvenskt kontrakt säkrades_ Gamla FlF.'Ûre ålersamlade år
Ett bestående minne för många är bussresan till fotbolls-VM Slåendeïv- Bfmgf Zf1k"i5f0"- Anders G"0"1ÖV» Eiw' Hjälm'
1958. Först sågs matchen om tredje pris på Ullevi i Göteborg, U/fN0""“"- -/“"'E"'k E"'k-'S__0"- Oskar Texmo» Åke -1Ö"$-V0"-

Tyskland - Frankrike, och sedan finalen på Råsunda, Sverige - Ûl0fF0"51798 04'/1 f4lfR@de10\l'-

Brasilien. Minnen för livet ßr alla, för ingen har varken förr K"ä5'åe"de fr-'Ä Be"g"Y"gVe Hjälm- Smre Rel"e'"Y'- Rolf
ene; Senare sen fotbou på den nivå,-|_ Carlsson, Bruno Texmo och Kurt-Allan Hjälm
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Gamla byggnader med historia
Vandrarhemmet

1 1940-talet 2008L Å ' . _: ~;4, ü .

1 I

. 1 1

1 1

1 . . _ 1

Bildema ovan visar den byggnad, som i dagligt tal går under Styrelsen för bamhemmet var:
benämningen "Vandrarhemmet". Namnet är befogat såtillvida OlofSandström ordf., kyrkoherde Gunnar Löwenmark och Nils
att det under cza 25 år verkligen varit just det, men bygg11aden Magnus Jönsson. Tranabacken.
har också en tidigare historia. 1933 upphörde bamhemsverksamheten, och delar av huset
Ett lokalt skogsbolag, Holm & Burman, verkade längs Vattu- hyrdes sedan ut sporadiskt under några år till människor. som
dalen från 1800-talets mitt och köpte upp stora skogsarealer. tillfälligt behövde lösa sina bostadsproblem. l slutet av 30-
De byggde huset dels som kontor men också som privatbo- talet fungerade också huset som en tillfällig epidemiavdelning.
stad till en av delägama, Karl Burman. En del av huset hyrdes Scharlakansfeber härjade då i samhället.
också ut till postverket, som hade sitt kontor där från 1870 till Svenska Turistföreningen anmälde emellertid sitt intresse av

1894. att få hyra och 1940, eñer omfattande restaurering och om-
En besökande har i sin reseberättelse ondgjort sig över den byggnad, startade man vandrarhemsverksamhet där.

placeringen av postkontoret i samhället. Den första värdinnan var Agnes Olofsson. Hon eñerträddes
Firma Holm & Bumtan bildade 1880, tillsammans med två 1946 av Karin Wänberg, och 1956 tillträdde Brita Hemmings-
sundsvallsdirektörer, "Ströms trävarubolag“. När dom flyt- son, som blev kvar till 1972, då fastigheten såldes och blev
tade sitt huvudkontor till Svaningen, blev Per Holm ensam privatbostad, vilket den fortfarande är.

ägare till fastigheten. Han och hans hustru donerade 1923 Vandrarhemmet var öppet endast sommannånadema. men var
fastigheten till Ströms kommun att användas till behövande då ofta fullbelagt d.v.s. 40 gäster. Den oinredda vinden var
bam. Kommunen inrättadedåett bamhem där. Bam, som mist den största sovsalen. l bottenvåningen fanns en sovsal. ett
sina föräldrar eller av annan anledning ansågs ha oacceptabla samlingsrum, en toalett samt lägenheten på ett rum och kök
hemförhållanden, fick bo på bamhemmet och få sin omvård- för värdinnan och hennes familj.
nad där. Några år under krigstiden på 40-talet var huset militärförlägg-
Den första föreståndarinnan hette Annie Eriksson och hade ning. Strömsunds första förskoleverksamhet bedrevs i loka-
75 kr i månadslön. Det kan synas välbetalt för den tiden, men lema på slutet av 60-talet.
det ställdes höga krav på både utbildning och erfarenhet för
en sådan tjänst.

Baptistkapellet

Det nybyggda baptistkapellet beläget vid Näs-
vägen. 1

Mellan åren 1914 och 1917 inrymdes i kapellet
lärosalar för Ströms högre folkskola, vilken
därefter flyttade till den nya realskole-
byggnaden. Under 1940-talet och början av
1950-talet användes kapellet som bespisnings-
lokal för små- och folkskolans elever, samt real-
skolan under överinseende av husmor Serafia
Lipkin. l mitten av 1950-talet, när baptist-
församlingen upplösts, övergick huset i privat
ägo. Kapellet revs 1974.

På bilden ses första klassen i Ströms högre
folkskola, hösten 1914. med sin lärare Alfred
Mattesson.
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Verksamheßberättelse 2007

Medlemsantalet Ånmöm
år stablll °°h håller slg lmng drygt 500 sl' °°h ansträngmngar Hölls den 29 mars på Folkets Hus. Vice ordf. Sten Sundqvist
2°“ fö' a" Öka *“““'°'- nalsadeenzoial medlemmarvaiimnma uimarireisei-_ rarmang-

årigt engagerande arbete utsågs Sten Sundqvist till hedersle-
mmsbolml damot i föreningen. Riksförbundets märke tilldelades Märta

_ b°lf,°n_ 2008 mm handlar (lm åre" l9?,9'l960 ck under' Bergström, Gunvor Göransson, Lars Edin, Sven-lvar Lindfors
mel" vmnande skär en stjärna lllds s°m anspelar på och RolfWaldemarsson. Ströms Hembygdsförenings diplom
S'°“d“'°°sP°“°“S “PP@å“2 '“°d Ü” E'““'“°“ S°{“ “*'8“'“dS' mr izsnjansrfirll iiembygdsvardaride verksamhet tilldelades ing-
guf. Centfal0nen fonsänef att expandera, de|V|$ på bekst' Borg, Persson, Thorpemoy
nad av byama. Bilbolaget bygger sin verkstad, HSB uppför -I-omdahl och lugn-¿ _|0nss0n_

ett hyreshus bredvid Grand Hotell som för övrigt fyller 50 år.

På Hembygdsgården uppträder sådana storheter som Max “embygmßnnmgens aktiviteter

"“!Sé“- Ch§"'° N°““““: S“°'D°“°? '“'"- Areis aidiviieier borjade med vissmga på Kafe Tomten den zi
S'“'!°°“?““'“é“ ha' å*F“2°“- '“°d 'WP “V B"“° s°“' 'W “"“ febr. riaii nnderiiisii med sang een semlnr serverades till kaffe
lokaltidningar och tagit fram matenalet och Roffe som skött “ -ölk h klad Anm - - k-kam - V f b_

det redaktionella, lyckats få till en mycket aptitlig produkt. :u;_ri_ml C 0 ' gemangetmglc I panlen lt e

Man har också han god hjälp av Blldvàrden med blldhan' Fredagen den 2 mars invigdes snöskulpturveckan och vinter-
teringen. Boken, som var_klar till första advent, är den mest marknaden Underhållning av Mika' Rahm samt en ston fyr_
omfattande hittills med sina I44 sidor, och den har fått en verkeri inför ca 300 beSÖkan¿e_

“rykande åtgáng' Lördagen inleddes med klan och nt väder, vilket lockade
mycket folk till marknaden. Tyvärr blev det glest med besökare

Byggnad" _ _ under söndagen. Hembygdsföreningen hade Kafé Tomten
Lars Th°°d°m"gan ynad och mrdmngslàlld' Tre nya smell' öppet. Tunnbröd bakades och såldes i bakstugan. Föreningen
varv och fönster. Strandstugan iordningställd för visningar. sålde dessutom varmkorv böcker och 'omr med direkt vinsp
Lillvikslogen, byte av fönster. dragning '

Kafé T°““°“_°°h k““S"°' ha' fm ““'ä“d'8“ ““?f““"“ßs'“PP°' Den 20 mars noiis en ber-anarimfe om Bie Nisse infzsr den imm-
från övervåningen, efter krav från brandmyndigheten. mande umänningcn
Storstugans kök har rustats upp samt nytt fönster har satts in. Nationamagen rades med flaggparad genom samhället med
wd Kafe Tomte" har området bakom och mot SJÖ" fyllts ul och musik av Hainmerdals Tuttiblås. På Hembygdsgården svarade
planerats med matjofd Samt Såns. k 'k k I fö d ° K fr T
F.d. Tekniska Magasinet har tömts och byggts om till en hög- Öggllïägetgï, nslälïnšcïor r un er mngen' a e omm"

klassig umàllnlngslolufl' Tak °°ll Väggar har ls°l_°mS °°h län Midsommarrandet sköttes även i år av Strömslaget. Vädret
ny beklädriad, specialgjord för Bio-Nisseutställningen. Först- på Mmsommamonens mnnmdag var småregnigt men k|ar_
klassig belysning i form av spotlights på skenor samt även ny nade upp precis när midsommarmndet skulle bóda med att

allmän belysmng har monterats' bamen blomstersmyckade midsommarstången. Eer lite mu-
sik- och sångunderliållning samt Strömslagets uppvisning blev

GÛWI' det dans nint stången innan bamen bjöds på saft och bullar.
Förutom en del föremål samt gåvor till föreningens minnes- som vanlig; var de; Konsum och Simongong som stod för
fend har föreningen erhållit 100-000» sem sàvn nån en dödsbo- dena. Manga nade sold sig :iii Hembygdsgården mr an delta

i firandet, fönnodligen er än på många år. På Midsommarda-
Reklamplatser gen hölls frilusgudstjänst.
Tack vare ett idogt arbete av i första hand föreningens ordfö- Slöjdmässan öppnade den 25 juni och även utställningen av
rande, har reklamplatser sålts för 255.881:-. 2007 såldes 214 utombordsmotorer i Storlogen, dit även modellen av gamla
platser, en ökning med 104 jämfört med 2006. Hela gaveln på Strömsund ymis_ Dar samlades f_d_ Flaiabor tillsammans med
storlogen mot Kafé Tomten är därför fylld med namn på före- ”hemfolket” och mindes tiden som flytt.
tag som köpt reklamplatser. Gåvoma och inkomstema från Den 2 juli invigdes utställningen Bio-Nisses Tåltbiografer. Mer
reklamplatsema hari hög grad bidragit till att föreningens verk- om den i ett särskilt avsnitt.
samhet under året visat ett litet överskott.

Vattudalsveckan inleddes torsd. l2 juli med Strömskväll med
Bikmlßlll Norrland som husband samt allsång m.m. Fredag var Bamens
Ett nytt rekord har slagits när det gäller antalet uthyrda dagar. .jag meg; |eka,-, hoppborg, godis,-ggn, ku¿¿|u-ig m_m_ Lö,-dagen

|Ü°|Va1'bak$fU8a“ Uïhyfd 218 dagar °°h i år 270 dagaf- ägnades åt tidsresor, musikalisk underhållning samt Nisse
Simonssons kåseri: "Mitt gamla Strömsund", vilket lockade

KaféTomten drygt I 70 personer. Försök gjordes med bakluckeloppis, men
På grund av åtstramningar inom arbetsmarknadsåtgärder har tyvän bara två som ville sälja saker. Söndagens programpunkt
arbetsförmedlingen inte kunnat placera praktikanter hos för- var Köpmannatåvlingen, som trots det regniga vädret lockade
eningen i samma omfattning som tidigare. Därför kunde fören- många åskådare. Tack och lov gjorde regnet ett uppehåll när
ingen inte fortsätta driva kaféet i egen regi, utan det har drivits tävlingama skulle igång, så de genomfördes med stor frenesi
av en arrendator. av de deltagande lagen, som blev livligt påhejade av publiken.
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Hembygdsgårdens dag rades den 29 juli. Tjämmyrbergaren om en utställning på detta tema. Efter en hel del forskning
underhöll med musik, sång, historier samt bjöd in till allsång. kunde hon i slutet på 2006 presentera en idéskiss om utställ-
Kesl och stritar serverades och i bakstugan var det försälj- ningen för styrelsens arbetsutskott, och hon fick godkännande
ning av nybakt turmbröd. att fortsätta med detta arbete. Det innebar också att iordning-
En tradjazzaon den 12 augusti kunde den fåtaliga publiken ställa en utställningslokal i gamla talkfabriken och tömma Tek-
njuta av när Delta Seven stod för musiken. niska Magasinet. Den kostnadsberäkning som gjordes slu-
Under tre torsdagar i juli har det bjudits på lunchunderhållning tade på ca. 350.000:- Dessa pengar fanns inte tillgängliga och
i form av musik en timme mitt på dagen prognosen för 2006 visade ett underskott på nännare l00.000:-
Sommarsäsongen avslutades den 30 aug. med att all personal . Trots detta beslutades att påbörja arbetet med förhoppning
och alla som ställt upp ideellt bjöds på en bit mat och en stunds om att få bygdeavgiftsmedel i enlighet med den ansökan som
underhållning i Nya dansbanan. gjordes. Tyvärr blev bidraget bara ca. en tredjedel av det sökta
Gammeldags Jul som Strömslaget ansvarat för i många år ck beloppet, men arbetet fortsatte och tack vare långa kredittider
det här året nya arrangörer. Det var skolklassen 9 B med för- hos några leverantörer och en utökning av föreningens check-
äldrar som ställde upp med mycket gott resultat så traditionen kredit fick alla betalt så småningom. Det blev ett omfattande
kunde hållas vid liv. Där farms naturligtvis tomten som tog och intensivt arbete för att få lokalen klar så att utställningen
emot bamens julklappsönskningar. Det fanns möjlighet att åka kunde börja byggas. Först skulle lokalen tömmas på allt som

släde eer häst, sagostund, fika på Kafé Tomten m.m. fanns där, båtmotorer, brandbil, slädar, kärror och tusen och
en olika saker innan själva byggnationema kunde påbörjas.

Övriga arrangemang Medan Christer och hans medhjälpare arbetade med detta
Skolavslutningen med kamevalståg genom samhället avslu- arbetade Camilla och hennes medhjälpare intensivt med att få
tades på Hembygdsgården, där Konsum bjöd på förtäring med fram allt material som skulle användas i utställningen. Det åt-
hjälp av Lions. gick såväl kvällar som helger för att få allt klart till invigningen
Den 5 till 8 juli anordnade IFK Strömsund den traditionella den 2 juli som fönättades av chefen för Jamtli, landsantikvarien
Dundermarknaden med länets största knallemarknad. Ett brett Henrik Zipsane. Camilla sökte också pengar från olika håll för
utbud av populära artister lockade en stor publik att besöka att finansiera själva utställningen som kostnadsberäknats till
“Drmder” som evenemanget kallas i dagligt tal. l64.70l :-. Bidrag på sammanlagt l65.000:- erhölls från Läns-
De kyrkliga samfunden har hållit stugmöten varje tisdag un- styrelsen, Sparbanksstielsen och Länskulturen, dessutom
derjuli månad. l5.0()0:- ån SUAB till marknadsföring. Totala kostnaden blev
Kyrkan har förlagt många av kyrkans bamtimmar till timmer- l7l.74l :-.

kojan och hembygdsområdet, och även förskoloma har som Under själva monteringen av utställningen hade Camilla god
vanligt varit flitiga besökare och använt Hembygdsgården för hjälp förutom av hembygdsföreningens personal även perso-
olika aktiviteter. nal från Bildvården och ideella kraer. Att beskriva själva ut-

ställningen skulle bli för omfattande, utan det kan bara kon-
Bio Nisses Tältblografer stateras att den blev en succé och väckte stor uppmärksamhet
April 2006 kom antikvarie Camilla Olofsson till hembygds- i media och lockade besökare från när och fjärran. Därför vill
föreningen. Hon hade blivit anställdpåJamtli iAeeessprojektet styrelsen rikta ett särskilt stor tack till alla som på olika sätt
och blev placeradi Strömsund förattarbeta med bl.a. föremåls- bidragit till att den blev förverkligad samt till alla som under
inventering och registrering. Det var i samband med detta ar- sommaren ställt upp som guider.
bete som hon kom i kontakt med den biografutrustning som Detta tack riktas också till alla andra goda medhjälpare som

Nils-Gösta Nilsson skänkt till Hernbygdsföreningen. Hon blev medverkat till att alla besökare kunnat få njuta av Strömsunds
mycket intresserad av den ambulatoriska biografen som Bio- "stadspark”.
Nisse körde runt med i Norrland i första hand. Hon fick då idén Styn|,en
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Styrelser och kommittéer
från och med årsmötet 2008

srvnmss uorm:RiKoMMn'nï: 11-1x'nu«mMrm': VALBEREDNING
Christer Birgersson. ordf. RolfWaldemarsson. sk Ingrid Jonsson. sk Styrelsen
Sten Sundquist. v. ordf. Sven-lvar Lindfors Ingrid Wiik
Urban Olofsson. kassör Gertrud Sundin Elin Andersson KONTAKTPERSONER
lnga-Maj Persson. sekr. Margit Lindfors Ninni Leufvén Bonäset: Birger Edelswärd
Sven-lvar Lindfors Berit Waldemarsson Bredkälen: Margit Johansson
RolfWaldemarsson SKRIFTKOMMIITÉ Gärdnäs: Gertrud Blomberg
Cais Jonsson PROGRÅMKOMMUTÉ Sten Sundquist. sk Hillsand: Kun Sandberg
.Ian-Erik Löfvenberg RolfWaldemarsson. Sk Kurt Ericsson Lövberga: Ebba Bjurström
Lars Edin. ers. H8nS-Erik Dahlgren Ronald Ragnvaldsson Renån: MajLis Zakrisson
Sakka Nejne. ers. Jörgen 0l0fSSO Nils-Olof Mårtensson Risselås: Klas Taraldsson
Inga-Britt Nilsson. ers. Gunilla Backlund-Grind6f0rS Kerstin Mårtensson Stamselez Märta Bergström
Leif Mattsson. ers. Maria RiCkardSSOI1 Hedvig Eriksson. adj. Strand: Gertrud Sundin

Sigurd Z8l<l'íSSOI1 Ame Rosenberg. adj. Södra Öhn: Inger Svanberg
Marie Ål1|Sl0Cll Tullingsås: Helvig Näslund

HEÜERSLEDÅMÜIER Vågdalen: Ulla Johnsson
Ame Rosenberg BYGGNÅIEKOMNÜTTE REVISORER Älghallen: Inger Welumstein
SW" Slmdlvlsl Vilande*-“ Byggnads' Bruno Svensson Äspnäs: Monica Espvall
Gunnar Giahnström ärenden hänskjutes till Egon Forsberg Öhm 30 Dangdsson

Sïyfelses all- Kun Ericsson. ers. Öjam: Göran Karlsson

l______ _ -

Släkttràff vid Anna Jönssons 80-årsdag

Ståena'efr.v. Anita, Olga Gerda, Astrid och Karl Jönsson
Sittandefr: \'. Tore. Dagny och Karl Håkan Jönsson, Isak Mattsson, Erik och Anna Jönsson. Anna .Mattsson och Inga Jönsson
La'ngstframfi:\'. Jan-Sture Jönsson. .Margareta Åberg och Trjrggve Mattsson

158



Ekonomisk redovisning

Resultaträkning 2007 Balansräkning

Intäkter Tillgångar
Strömsboken 128 627,00 Anläggningstillgångar
Försäljning Café Tomten 8 279,00 Fastighetema 2:24, 2:32 160 500,00

Försäljning Café Svaningen 0,00 Nya bakstugan 68 179,00

Övrig försäljning 21 784,00 Bustuga 52 014,00

Lotterier 20 000,00 Fastighet 3:3 SJ Magasin 4800(),00
Slöjdmässa 51 916,35 Inventarier 73 800,00

Entréavgier 26 629,00 - avskrivning inventarier -73 8()(),00

Mötesplats Hempan bidrag+förs. 182 676,00 Svaningens bevarande 1999-2005 562 353,00

Medlemsavgifter 41 600,00 - avskrivning Svaningen -200 000,00

Temaveckor 56 219,00 BM 2 1 8 Baklastare 40 000,00

Reklamplats 255 881,00 - avskrivning baklastare -40 00(),00

Hyresintäkter 79 300,00 Kiosker 743l4,00
Minnesfond 18455,00 - avskrivning kiosker -74 314,00
Gåvor 101 583,00 Summa anläggningstillgångar 691 046,00

Kommunala bidrag 95 000,00 Omsättningstillgångar
Merkostnadsbidrag 8 550,00 Boklager 20 00(),00

Övriga bidrag 192 163,00 Samlingar 25 000,00

Försåkringsersättningar 44335,00 Skattefordran 31042,00
Summa rörelseintäkter 1.332 997,35 Upplupna lönebidrag 67 389,00

Bidrag till arbetskraft 836 537,00 Gamlins fond 1 5 238,54

Ränteintäkter 865,63 Putte Lundholms fond 13 868,19

2 170 399,98 Kassa, bank, postgiro 150 810,89

Kostnader Summa omsättningstillgångar 323 348,62

Strömsboken tryckning 53 236,00

lnköp Café Tomten 4 126,00 Summa tillgångar 1.014 394,62

Mötesplats Hempan 172416,00

Lotterier, varor 21 125,25

Temaveckor 19 600,00 Skulder och eget kapital
Reklamplats, reklam o pr 32 201,75 Eget kapital
Elavgier, olja 96 746,00 Ingående kapital 1/ 1 866 607,52
Förbmknmtrl, -inventarier 71 308,00 Årets resultat 35 142,10
Rep. och underhåll 349 306,00 Summa eget kapital 901 749,62

Övriga lokalkostnader 4 7 376,00 Skulder
Traktorkostnader l2234,50 Leverantörsskulder 63 557,00

Svaningens bevarande 30 194,00 Övriga skulder 16 342,00

Kontor, tele, porto 85 638,83 Upplupna kostnader 32 746,00
Försåkringspremier 20 012,00 Summa skulder l 12 645,00

Föreningsavgifter 8070,00
Främmande tjänster övrigt l6327,50 Summa eget kapital och skulder 1.014 394,62

Övriga kostnader 40625,00
Summa rörelsekostnader 1080542,83
Löner och personalkostnader 1 051 1 19,00

Räntekostnader 3 596,05
Summa kostnader 2 135 257,88
Årets resultat 35 142,10

2 1 70 399,98
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sTRöMs HEMBYGDSFÖRENING
som bildades år 1906, är en av länets äldsta sammanslutningar för främjande av kultur
och hembygdsvård. Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till en hem-
bygdsgård, men l932 yttades Ströms sockenskrivarstuga till Gärde och utgjorde i 25 år
en naturlig samlingsplats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin placering på Aspudden
vid Strömssundet, där en ansenlig samling äldre byggnader sammanförts.

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och besöks itigt av så väl turister
som ortsbor.

En levande förening är beroende av en stark medlemskår, som på olika sätt stödjer
hembygdstanken. Kanske samlar man fotografier och föremål från en gången tid; kan-
ske dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera händelser i dagens sam-
hälle. Både dessa aktiviteter ingår i hembygdsföreningens arbete och dess målsättning
att hjälpa strömsboma att förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom medlemskap din hembygdsförening!

srRöMs HEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagar eller då någon vän
eller anförvant gått bort. Fondens avkastning går till vård av hembygdsföreningens bygg-
nader. Kontakta oss för upplysningar om Ströms Hembygdsförening och Ströms
Hembygdsförenings Hembygdsfond!

Ströms Hembygdsförening
Hembygdsgården 1003
833 35 STRÖMSUND
Telefon 0670-61 12 32, Postgiro 2 43 30-3

Brommatryck & Brolins AB. Stockholm 2008



Marie Hemmingsson

”Före regn”

“.'".J_(

i
x

”Hjortronland”

uuy -4

'“*",e~e-ß.f~

f _ _

1%

99Vår”i v,,v'r~ ;_ .

' 'I vr "
'v'\í”^¿ är I \/“' ..-

~

w--få,

Bb-

”Katedralens Ska gom ”



Vyer över Strömsund
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