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Någonting annat som kanhända
- till skillnad från den nya vä
gen.....;. haft en vida större bety
delse tidigare än fran1deles ä r
Lundsjöns bad- och tvättstuga vars
förverkligande väl till mycket sto:
del får tillskrivas fru Olofsson.

- Men allt är inte bara gott här
i Lundsjön tycker Valborg Olofs
son, något att anmärka på {lims
det också. Bland annat vår skola
vilken som s.k. B-skola tar emot
nybörjare endast vartarmat år. Nå
gon ändring härvidlag står väl dock
knappast att fä, då barnantalet
inom byn inte är sä stort och en
eventuell indragning av skolan och
skolskjuts fram till Aspäs icke hel
ler kan anses vara något önskvärt
alternativ. Lwn.

Tjällossningen
på länets vägar
.alltjämt gynnsam

KÖP SOLSTICKANI

- Fröken Karolina Persson, bör
dig från Tossåsen, Brånan, har av
lidit på vårdhemmet i Mörsil, 74
år ganlmal. Hon var född i det s.k.
Roses-torpet i Brånan, och fick
som barn bidra till familjens för
sörjning. Hon mottog ull till kard-

Ombud för: ning och spinning mot en ytterst
Sv. Eldbegängelseförenin;':<:lI blygsan1 betalning. Hennes ford-

Sv. EldbegängeJseförsäkring, ringar på ersättning' var alltid
\ kassan J Iringa. Trots. att ho:r fick le~a
"" ../ sitt liv pa skuggsldan, bemo-

r Östersunds
Begravningsbyrå

- Per .Larsson Eftr. -
- RUlle Näslund -

Prästgatan 12 - Tel. 10058
Efter affärstid: 10U58. 1163U

Ombesörjer på välkänt, Väl'dj~1

sätt allt vid dödsfall.
Hela begravningar.

Eldbegängelse.
Egen begravningsbi I

Låga, bestämda prise,

,

,

Rune

Vänd Eder till
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arbetar utan enskilt
. "instin:tresse .-:-

Värdigt
Ansvarsfullt

Kunnigt

.Begravnings..
föreningen

Folkrörelsernas begravnings-·
.byrå

BEGRAVNINGSBYRA

Vid dödsfall

.• ;,;;':;

~lOMENTO

ordnas allt diskret och
värdigt till låg kostnad av

Ester och Anton Andersson

Syskonen

För allt vänligt deltagande vid
vår älskade son och broders

För visat' deltagande Vid. min I
moder och vår farmor

Maria Kristina Lindqvi~t '
bortgång, för blommor och
gåvor till Blomsterfonden ber
vi att få rramföra vårt varma

tack.
Gävle den 11 maj 1956.

Doris och Gunnar Lindqvist
Barnen

sjukdom och bortgång, till lä
kare och övrig personal på
lasarettet, släkt och vänner för
de vackra blommorna, sången
oeh talen vid hans bår samt
gåvorna ,till Blomsterfonden
ber vi härmed få framföra vårt

varmaste tack

Vårt varma tack för allt del
tagande vid

• Dag Karlss.ons ..
bortgång, för tiden, sången .och
blomstergärder:. ' . ," .'.

Gunilla
Bo

Elsa Irentz

SOR,.GHAITAR'I
i !lUll su··l'tering. I

Sorghattar .' från ~... 22:- l
Sorgslöjor från, . ~ • • 6:-

ERIHSlij()"A'S 7JLODE
BibIioteksgatan 10:
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- 70 år fyller i
Karolina Hellgren,
Holmsta,Helgunl.

- 70 år fyller den 14 ds fru
Nilla Eriksson, maka till lantbr.
Lars Eriksson, Tullingsås, Ström.
Hon är född i Tullingsås och har
på ett erkännansvärt sätt skött
sitt hus och sitt hem. Hon är trev
lig och rejäl och varmt omtyckt av
grannar och vänner.

~ 70 år fyller den 14 ds f. tex
tilarb. Artur Sandqvist, Ström
sund. Han är bördig från Svana-Ivattnet, men kom för ett 30-tal år
sedan till Ulriksfors, där han hade
anställning vid sulfitfabriken, tills
denna nedlades. Då flyttade han

,
...kort

Tryckeri.
J'

Bengt

'--'-

Gunilla

4-.
J.

Min käre Make
Skräddaren

Min kära syster

Vär innerligt älskade

Köpmannen

. .- . .

Syskon oc1;l syskonbal-ll

Ingrid

Is O~Nilsson
f. 21/61886

har i dag insomnat..
. - . Sörjd ocl1 saknad.

Söre, Lit den 8 maj 19S6.

.ELVIRA

Karolina Persson

Vår käre far,
vår lille rare farfar och morfar

Johan August
Karlsson

~, 30/3 1886

har i dag stilla avlidit efter ett
oändligt tåligt buret lidande.

Stockholm och Linköping
den 8/5 1956.

ERLAND

ELSA och Per
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum i
Linköpings krematoriekapell
onsdagen den 16 maj kl. 13.00.

Jordfästningen äger rum i
Hammerdals kvrka annandag
pingst efter gudstjänstens slut.
De som med sin närvaro vill
hedra vår Carls minne, inbju-

das därefter till kyrksalen,
Meddelas endast på detta sätt.

Säll är den som sina händer
I Guds händer sluter in.
Vart hans värld- och lycka

vänder,
Har han dock ett roligt sinn.
Han är nöjd i sorg och nöd,
Han har tröst i liv och död.
Allting till hans bästa länder,
Han är alltid i Guds händer.
Sist, min Gud, jag dig nu beder
Tag min hand uti din hand,
Så att du mig alltid leder,
Förer· till ditt fröjdeland,
Varest ändas allt besvär.
Och när loppet slutat är
Och jag dig min ande sänder,
Tag då den i dina händer.

Carl Winherg
född den 9/11 1901

avled hastigt Kristi Himmels
färdsdag, lämnande oss ~läk
tindar och många vänne.r l den

" djupaste sorg.

Fagerdal, Hammerdal den 10
maj 1956.

HANNA

Jordfästningen äger rum i Lits
'kyrka den 20 maj efter guds
tjänstens slut. De, som önska
hedra hans minne med sin
närvaro, inbjudas till Gästis.

Lugn är den vila sOm ,döden
ger,

~Men tömt är att aldrig få se
dej mer.

Jordfästningen äger rum i
Bergs' kyrka fredagen den 18
maj kl. 16. De, som önska hed
ra den avlidnas minne med sin I
närvaro, inbjudas till kaffe i

församlingshemmet.

Så tag nu mina händer
Och led du mig, .
Att saligt hem jag länder,
O Gud, till dig.
Ditt barn i nåd ledsaga,
Min väg är svår,
Jag vill ett steg ej taga,
Där du ej går.

från Brånan
född den 25 oktober 1881

död den 4 maj 1956

,Saknad men',i, ljwsb minnebc""
varad av mig, syskonbarn,

släkt och vänner,

Östersund den 4· maj 1956.

MARIA ROSEN
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Dödsfall

Verkställande direktör ..
EDVINMAGNUSSON

Min älskade make,
vår käre far

Gustaf Stjärnvik
född den 15/6 1889
död den 10/5 1956

GERDA STJÄRNVIK
född Scharin

Gunnar Göran
Mormor

" 15 augusti 1907
t 8 maj 19S6

Älskad. Saknad.'

Stockholm den 8 mai 1956;

BÄRNA

Göran Eva

Mor Far
Rune

Jordens oro viker
För den frid stllm varar'
Graven allt förliker
Rimlen alltföi:klarar.. "

Vårt lilla solsken
och Katyes lilla syster

Maj..Lis Christine
,'* 18 sept. 1954

lämnade oss· hastigt i dag,
djup sorg och saknad.

Hackås den 9 maj 1956.

MAJ-BRITT och RUNE
CLASSON

Katye

Jordfästningen äger rum tis
dagen den 22 maj kl. 12.30 i
Trons kapell, Skogskrematori-'
et dit ev. blommor kunna sän-

das före kl. 11.30.
Meddelas endast på detta sätt.

Ingenjören

Eric Torsten Däcke

i\v <'odhet var Ditt väsen danat
Du levde endast för vårt väl.
Allt gott för oss, till liv du

manat.
Vårt allt Du var, vår väg Du

l
-banat.

Välsigne Gud Din själ.

Jordfästningen äger rum i
. Hackås kyrka torsdagen den
17 maj kl. 15. De, som med sin
närvaro vill hedra lilla Chri
stines minne, inbjudas därefter
på kaffe i Församlingshemmet.

Det klappar så sakta
på himmelens port
av famlande barnahänder.
Skynda er ?..nglar, att öppna

fort, -Ity jorden en ängel sänder.

Telefon: växel 174 40

'Yöxem hålJes öppen vard. Id. 8.00-17.00
. lörd, kI.8.00-16.00

Efter växelns stängning:
Redaktion. .nottagning .••••.••.•
ldrotlsredakfion .... ,.•.•.••••.
Jourtiänst fär distribution yard.
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Östersunds BB, priv~tavd.,·den 9
maj i9S6. .
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•• I [ ~~~~~!!!!!!!!!~!'!!!!!!!~~~!.'a [ Ilet, en ovanligt trivsam oc}1- lätt- I~ade ~on sig o,m att behäl~a si~
. /t\a' AY&fun" d'.•~ of1·!t)n.:l, l, Isam människa' att "umgas med IIJ~sa lIvssyn. !ran hennes, tId pa
~"U-:A.~ UD V t överhuvudtaget och for de egen- vardhemmet l Hoverberg finns

I
skaperna hyllar honom ett skid- många vackra bevis på hennes

Huvudred. och ansvarig utgivare .j" Sverige som trots vårens tid his- handarbetskonst. Det var med sorg
sar sina stavar till en äreport för hon lämnade sitt enkla men kära-

SVEN WALLIN sin främste viking. (-x). hem i Brånan, och när hon senare

I
I IIN:delse,dagar' Itill Strömsund, där haIi sysslat . 60 ° f II d -lS' . k···· måste flytta från, Berg till en Tjällossningen fortskrider på ett

il! " - ar y er en maj op- fr" d t f" l d h k . ° 1"med litet av varje. Han är en er- H Id F' l .. t d H amman e or, or ora e on en myc 'et gynnsamt sått pa anets
- 85 år fyller i dag .lantbr. ka--nt ha"ndl'g man' och alltjam"t vI'd man a o rIS -, Os ersun. an sto del av Sl'tt 'f a' g .. "g .. f" lt' g . ... f'dd' Y" b d Al d" r orn Ja. vagar, sa er vag orva .nm en I sm

A1exandrinus Åberg, Näsvattnet, sina 70 år pigg och vital, glad och ,ar o I' ast yg en, sen, adr l vägrapport avseende läget den 9
Storuman. Han är född i Dorotea I han på sin ti - Fru Gina Söder, maka til f. k d

god och spänstig. h d t f" h dl h t t t' f" t A l maj. De mera djupgående s 'a omaoch har sedan. bott i Vilhelmina a e or ens Ol'S- an . oc pos s a lOns ores . xe h "k' l . h d" "t t
samt iStoruman. - 70 år fyller den IS 'ds skogs- , sta droskrörelse. Söder, Krokvåg, Ragunda, har av- ar ~.'a~. I ant~ l uvu vagna e ,

arb Arvid' Hansson. Tullingsås. f Undel' ett 20-tal lidit i en ålder av 74 år. Den bort- m:n ar an~u ej av omfattande och
- 75 år fyller den 15 maj än- Ha~ är född i Tulli~gsås och har i år var han senare gångna, som var född i Lidensbo-I svarare ar .

kefru Sigrid Danielsson, f. Fred- gjort s.ig ~änd som en duktig ar-I knuten till Nord- da, Lidens socken, flyttade till Vägarna uppåt fjälltrakterna
riksson, Hosjöbottnarna, Hallen. betare l sm krafts dagar och har & Jansson, Krokvåg omkring 1910. har till stor del torkat upp och de
Fru D., är född i Glen. Sedan hon skaffat sig ett trevligt egnahem i I i Arvika, ." J'" tidigare ytuppmjukningarna har
blivit vuxen hjälpte hon först en d I som filial- -L~tkl~ddare~.lOH Ndsson'f~~d efterträtts av lokala lindrigare
syster i Ljungdalen och därpå en sin byg . chef under dess re, l! ar av l :t. an :'ar o skador. Sammanfattningsvis kan
syster i Glen. Omkring 1918 gifte - 70 år fyller den IS maj fru I första år i Öster- 188~ t l hAJm~ndga:d~~'dLtlt

d
· °:a:?nt- sägas, att situationen är mycket

hon sig med renägaren Per Da- Ellen Engström, född Svensson, d D'" ffi ver e a e a:;t l o e a aven gynnsam för närvarande på länets
nielsson i Glen, varpå makarna maka till f. banbitr.. E. A. Eng- ~~. ha~n1e~~~ fadern val' skraddare. N., var en lvädar

---".'. stro"m, Ga·."110", . . - tystlåten och försynt människa, " .. : '. ."flyttade till Hosjöbottnarna, Där . bmdelse med sm nuvarande upp- d 't h k' kr h t t FolJande skadOI noteras, vagen
byggde de först en kåta och efter I . Född och uppväxt dracrscrivare Joel Olssons elektriska I~omd m~ l1l

k
OCH s llic 'dlg de kU ~ IMörsil-Järpen-Duved, lokala

t 'd tu I' ° I . 19cr und kOln " ,., . .,. . ova e Sltt ~.'r 'e. an a e OC' l k d . D d ··k- ." 'den l en s ga. sma yngre ar l ",es Stockholm. I vars t]anst han vant o. , • " 'u s a or, uve -11 »glansen VI
fick fru D., oftasst vistas. ute på hon i sin ungdom anställd ett tiotal år. Hans största flera al ,ant sJukh". Sandvika, lokala skador; Dock-
fjället under flera dygn och vakta ut i livet och för- sociala intresse är och har varit __ Ingenjör El"ic Däckel" Stock- myr-Fors, lokala skador; Fors-
renar och fick under detta arbete tjänade sitt eget nykterhetsrörelsen. Som medlem holm, har avlidit. Han var född Forsstrand, lokala skador; SeJsvi-
utstå svåra strapatser och uppleva uppehälle. I det- av IOGT sedan ungdomsåren har 1907 i Torsta. As, d~r hans. föräld- ken-Fors-::-Fångsjöbacken, l~kala
olika äventyr. Fru D., är skicklig ta sammanhang han tidigare nedlagt ett betydande rar, Olaus Däcker och hans maka s~ad?~';.. Ostersunds stadsgran~-
i lappslöjd och har' huvudsakli- kan det förtjäna arbete för nykterhetsfrämjandet. innehade ett jordbruk.' Senare LI1lsJohogen, lokala skador; Jar-
gast sysslat med tillverkning av nämnas, att fru Dessutom är han tempelriddare Iflyttade de e~1elle~tid till Öst~r- pen-Kallsede~, lokala skador:

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!~lappskor, som under hem1es konst- E., som hade an- samt en trogen och verksam med- Isund och Enc Dacker har tlll- KalJ~edet-~nJehem,.r0kal~ skador,
Ii I skickliga händer fått ett gediget ställning på en lem i Motorförarnas helnykter-, bringat sin skoltid här. 1929 avla- avstangd f??' lastbIlstrahk; Ny-

Ioch formskönt utförande. Hon är' lantgård under en hetsförbund. Han trivs gott med Ide han ingenjörsexamen vid hamn-Alanas, lokala skador.
frisk och kry och har b1.a, under lång följd av år, för sina kvalifi- sina affärslm.nder bland vilka han Stockhol.ms tekniska institut. Han HalJviken- Uh-~ksfo!s, lokala ska

I sistlidna vinter själv huggit och kationer erhöll offentligt erkän- fått många verkliga vänner. Han hade sedan varit anställd vid dor; ?lJsta-Glsselas, lokala ska-

ldragit hem den ved hon behövt. nande i form av diplom från hus- är en stor humorist och har ett Svenska väg 'ab i Stockholm samt dor; Overammer-Ammer, lokala
Sigrid Danielsson är en gladlynt, hållningssällskapet _i d~t län, där ljust och glatt sinne. Sin fritid an- i statens AK. 1936 övertog han A. skador; Ulriks!ors-Täxan, lokala
gästfri och rättfram person. (G.). hon bo~d~. Efter SItt giftermalhar I vänder han mest på att utföra för- Appelbergs ljuskopieringsanstalt i s!':ador; Undersakersbron- V. Vå-

fru E., I lIkhet med de flesta andra bättringar både inomhus och Stockholm. ladaien, lokala skador; Unders-
dag fru Anna ,järnvägshustrur, fått finna sig i utomhus vid makarnas sommar- :;: åkersbron-Dalen, lokala skador;

f. Olsson, att byta vistelseort då och då. Se- ställe i Röde Alsen Han är för- väg till Ottsjö, lokala skador,
dan 1929, då familjen flyttade till synt O.Ch tilibakadr~den och före-I- Folkskolinsp.Fritz .B.äc!;:striin.l, Staa-Ann, lokala skador, Enafors
Gällö, ha7" hon emellert~d varit drar att fira födelsedagen på an- Sunds:all, a.:'le~ l?~ rredagen. Han -Handöl, lokal a skador; Staa-
bofast och l lugn och ro fatt ord- nan ort. var fodd 1819 l' OJebyn, .Norrbot- bron-Häggsjön, lokala skador;
na i det trevliga hem, som makar- o_tens län. Kallsedet-Överäng, lokala skador
na byggde· för åtskilliga år sedan. :- 60.. ar .~yller .?en.. l;:, ds ~~'b. avstängd för lastbilstrafik; Stu~
Inom nykterhetsrörelsen, som hon ~rIk FaI:~lstJ:?m,.BJo~-kan~e, Mor- lleu,·u1.Jni-J1f1 lf.1-0 gun-Hammarstrand, lokala ska-
tillhört sedan ungdomen har fru' sIl. Han ar fodd I Trangsvlken och dor.· Stro"msund-Alana" l k l

' h d 10 f"l'd o b tt A k f B 't . 'N'l L' s, o a aE., nedlagt ett hängivet och upp- .;~ .:.In. er .~~ ang o J av ar .0, - ",-n e ru rI a - l sson, ax- skador; väg till Ö. Havsnäs, loka-
offrande arbete. l Liorsll, dal ~an :ysslat med olIka viken jordfästes i Laxsjö kyrka på la skador, avstängd för lastbilstra-

slag av anlaggnmgsarbete samt Kristi. Himmelsfärdsdag, efter hög- fik' S BlaoO)'o"n_ A k d 't
° "Il d - 14 . . .. 'd' h f' b . k .. I t I l" t'll ,. » ",-n are e. y upp-- 60 ar ry er en ma) major aven tl VIS a t Sltt ar ete I s '0- massans s u . ans utnmg l mjukning, svårframkomlig. av-

Olle Rimfors, Ullån, Åre. Vem ju- gen. jordfästningen talade komminister stängd för lastbilstrafik: Viken-
bilaren är och vad han har gjort -o o f Il d 15 . f Hj.· Brolinson med utgång från norska gränsen, "tuppm'J'ukI11'ng,

. sen han kom till -;) ar "y er en maj ru Jesu ord: ,Se jag är vä!!en, san- -'
A "da EII'assoll f Ma"hlel' Nyhem' ~ avstängd för lastbilst.j'afik.våra trakter nå- ."1" ". , . ningen och livet, .,och sjöng däref-

gon gång i mitten Fru E., är ångermanländska, kom ter begravningsmässan. Violinisten Beträffande färjlederna kan
av första världs- i yngre år som tjänsteflicka till Gunnar . Olsson spela~e Air av meddelas, att samtliga färjor nu är

Nvhem där hon sedan bott. Sedan Mattheson till ol'gelackompanJ'e- i trafik.
kriget som su- m~karna gifte sig har de förvär-
baltern hos fält- mang av kantor Arne Lövqvist,
jägarna torde stå vat ett småbruk, invid Nyhem, där Laxsjö kyrkokör sjöng till sist No l
klart för de allra fru E., med intresse och omsorg från läktaren Ovan Stjärnorna av agra g imtar
flesta. Nun1er är ägnar sig åt hemmet. Franz Abt. Efter gravsättningen

hans tjänst vid -. förekom psalmsång och till sist från LundsJ'ön
I . 5 ett avslutat f/ "fl l1e lyste pastorn frid över griften. Ef-
k,apitel, han pe~.- _ färghandelsbiträdet Gunnar teråt hölls en minneshögtid på I drygt trehundra år har Lund
slOnerades for IForslund och fröken Ann-Britt Laxsjö Gästis där komminister sjöns by existerat enligt den min

?ågot år sedar:-. Men ?et .b.etydde Svensson, båda i Äsele. Vigseln Brolinson talade över den bort- nessten som till 300-årsminnet av
mte att Olle Rlmfors gick I Ide el-I förrättades i Asele komminister- gångnas livsverk och vidare före- de första inbyggarna avtäcktes vid
ler att han numer tar det lilla gård av komminister Martin Agren. kom psalmsång. Gåvor lämnades en festlighet 1934. Trehundra år
lugna. I besittning aven för ärs-I . . ~ . till Laxsjö blomsterfond och till är ju en rätt avsevärd tid enligt
klassen nästan oförskämd spänst - bllme~amker ake Appelq;lst missionen. människornått mätt, men troligen
och vitalitet befinner han sig just oc}1- tel.efoms~ GUl?,. !sakss~n, b~da På daterar sig tidpunkten för Lund-
nu uppe i en civil gärning som If:.an VIlhelmma kopm~. Vlgselfor- Kristi-Himmelfärdsdag sjöns första inbyggare åtskilliga år

lhan odlade .på fritid. under de rattare var kyrkoadjunkt Sven jordfästes i Näs kyrka änkefru längre bakåt i tiden än kring år
många åren i kungens tjänst. Han Nygren. Karolilla HelIgren. Näkten. Sedan 1634, ty den första byn lär ha legat
är skidfrämjare i det ordets alla den blomsterprydda kistan place- en bit längre mot sydost vid sjön
meningar. I det här ögonblicket l)ihlsj'l111 rats i koret höll komminister Hel- med samma namn och 0111 den byn
flyktar han med stor säkerhet med lf d . l d ge Wallin griftetal med text från I och dess innbyggares öden vet man
lätta' fjät över någon lappländsk - Kristi Himme ärds ag ave Krön.-bok 29:15 samt förrättade föga. Kanhända bröt man upp och
sn~vidd i täten för vårturistande köpm. Carl Winberg, Fagerdal, jordfästningen, Sedan fördes kistan drog vidare när jakten eller fisket
. k' , likh d 11 Hammerdal, hastigt i en ålder av på katafalkvagne]l till nya kyrko- av na"gon anl",dning slog .slm·t elle~-m.ännis or, som l " et me O e . d" _.
-' ,. 55 år.' Han ha e gårde.n Qch"gr;<vs.a:t:te", 'Ud.graveI;l,. ock.så mek' det som 11led så' män".as;äh'..1).åJler ,sig'någraodtilometer o· '. hOl" - d -- 'd' '.,,- k e- "
.J t;-- atagit sig att· a' - framfar es 'e annörigas tac - av andra. byar"..".törre och Inin<iJ.-e än

, t~~e6ytrl~~~f()~~s~ek:~~g'grn~~~; __.' la ett anförande i' dottern Erika Karlsson som även' Lundsjöns när svarta pesten eller
samband med att läste en'\'acker dikt, samt av digerdöden drog härjande fram ge-

mellan tre lokaliteter numer: på den stOl;a kortege, svärsonen Karl Andersson. För nom landet.
sommarn påtar han' i den egna k l d J"

som anordnats i slä tingarna ta ade An ers ons- Från att vid tiden för storfisket
täppan invid den trivsamma stu- HaIhmerdal i an- son i Haraby och för grannarna bestå av endast ett fåtal gårdar
!!an vid Ullån bortom Are.. på för- Il lk l d K Is h 011
~ slutning ti Fo - ta a e Greta ar son oc· e har Lundsjön av i dag c:a 130 in-
vintern kvistar han till Storlien nykterhetens dag, Jonsson i Månsta samt Sigrid Wer- vånare Österlångan medräk-
och där brukar han stanna till I .. d 1 d

skulle göra ett ner i Ostersun. Dessutom ta a enat - vilka alla tar sin näring
dess Lapplandia i Riksgränsen be- uppehåll i Fager- Karin Theng samt Maria Segersten från jorden och skogen. Och precis
höver kunnigt fjällfolk som ordnar dal. Under sitt som nedlade en krans från koop. som inom så många andra byar
gästernas friluftsrrågor. Olle Rim- anförande segna- kvinnogillet och framförde dess inom länet är det allt för många
fors är inom skidsport och skidåk- de han plötsligt ned, och omedel- tack. Sedan pastor Wallin lyst frid av ungdomarna som söker sig bort
ning detsamma som potatisen är bart tillkallad läkare kunde endast' över griften samlades de deltagan- och gårdarna blir så småningom
för hushållet, han kan användas d '11 . d ° Al d ° f l' "konstatera, att livet flytt. Winberg e, tI en mmnesstun pa sta tomma och ö e. Sa ar Igt manga
till allt. Och nog har han under var född i Äsen, Hammerdal, och kafe. ödegårdar finns det nu icke i Lund-
årens lopp varit anlitad. Det bör- . d Il l' b Il f"

tillhörde, den .k.'ändao släk.te.n Wm- _ I GI'llho,'s kYI'ka J'ol'dfa"stes pao sjön, ärti Igger yn a t or vac-jade med en lång tävlingsepok .. d k k h l '11 d
och under den tiden hann han berg fran Haggenas. Tl Igt o~ Kristi Himmelfärdsdag fru Ingrid ert oc centra t tl , men e som
vinna allt som vinnas kunde på h,:n i?- i .affärsliv~~ som aff~rsb~- Brita Magnusson, f. Johansson; som allaredan finnas utgör ett memen-

trade l Enkssons Jarnhandel l Llt, l'd't' Old 88 o "nka to om den landsbygdens åderlåt-I S, Ebersteins, Novos m.m. Det . .. l' av I I I en a er av ar, a . ° o . Il t
fortsatte med att han introducera- Han. v~le emellertId se.. Sl.~ o~ 1- efter f. lantbr. Markus Magnusson, mng som pagar l a t mera segrat
de en ny gren i det svenska skid- !et lo varlden och for darfor .:ld 18 Finnsved. Komminister H. Wallin tempo,
programmet, slalomsporten, för ars alder ull Spetsber,gen, dar han höll griftetal och förrättade jord- Av de gårdar son nu står tomma

r"-----------'----;." vilken vagedan i det här landet stod stannade ungefar ett ar. Sedan ~a~ fästningen. intar "donationsgården" den sto!"a
kommit hem arbetade han en tId I

nån gång i mitten av 30-talet med en svågers snickerifabrik, där han Fröken Ingeborg Åslund gård som syskonen Eriksson år 1945
nuvarande skidförbundsbasen Sig- dock på grund aven svår olycka i Backen, Föllinge, jordfästes på donerade till Aspås dåvarande kom
ge Bergman som en andra fadder. med fingrarna på höger hand mås- Kristi Himmelfärdsdag i Föllinge mun en dominerande ställning, Här
Och det har fortsatt för Olles del te sluta. Hans lust för affärer' fick kyrka, Sedan kistan placerats i var fordom en efter jämtländsb
med skidor i alla form.er och det nu honom helt i sin hand. Först koret sjöng fröken Mia Sundin i förhållanden riktig storgård med
kommer att fortsätta i många, genomgick han SundsvalIs han- Hammerdal från läktaren Jag har präktiga ekonomi- och mangårds
_många år ännu. Han har en ena- delsskola och började därpå egen hört om en stad av Lydia Lithell. byggnader, bastu där man långt il'
stående kunskap i facket, han är diversehandel i Fagerdal, vilken Kontraktsprost Vilh. Lundström i senare tider rökte kött, och er
nånting av professor. Förutom att han med framgång drev till 1949, höll griftetal över ord i Dav. 23 väldig skogsareal vars avkastning
han under årens lopp i främst då han överlät den för att ägna psalm och förrättade jordfästning- i form av betydligt över hundra,
Storlien och Riksgränsen opererat d" tusentalet kronor kommit Aspå,
som något slags universalorgan :~; å~å~:d~:o:~:~:~'?et ;:~~~iS~: ~~ ~~gk~~n;:l~~ /jo;:.gHU~~~~~ kommun till godo i form aV bidrar

Iinom det vintriga friluftslivet har d till såväl vägar, pensionärshem somutBildning hade han skött bok- varefter samtliga skolbarn vi ,
OBS.! Inga extra arvoden. hans suveräna skidveta::~e ~tnytt- förin!! och deklarationer för åtskil- Kyrkslättens skolor under ledning mycket annat. I dag star byggna-

jats inom bl.a. den Jamtlandska ~ d . l k derna öde och åtskilligt förfallna
[{~'rkgatan 44 Tel. 14969 f 11 "ddni '''1 k' liga företag. Så länge den erkän a av sma ärare sjöng Tryggam an men lär visst snart bli föremål för

'''~==============~I ,jä ra b ngein, val:st ~Ja",:s 'nv~~ sjukkassan existerade, var han av ingen vara. Vid graven talade en va"lbeho""lig reparation.
- overste as lan van I manga al, centralkassan utsedd till lokalkas- överlärare R. Odelbo för lärar- >

inom Svenska skidförbundet, som sans revisor. Samma uppgift hade persoinalen och nedlade dess För att nu i någon mån sök" fä
ofta anlitat honom som ledare för han även i ABF:s studiecirkelbib- krans, Ambr. Henriksson i Norr- reda på vad lundsjöborna av idag
utförsåkningstrupper till utlandet d" tycker om sin by låter vi fru Val-

M o.. liotek. I pensionsnämnden och va1- gård talade för skolstyrelsen, a borg Olofsson, maka till hemmans-
m.m., m.m. an vagar nog saga nämnden i Fa!!erdals distrikt var dess krans nedlades. Vidare tala-
tt h S h ·a--l·ta har klappat alldeles - ägare Erik Olofsson komma till tals.a an J han ma'nga'l-i!! ledamot. Dessutom de Per Aslund, O. J. Bra!!ee och. llt f" den alpina sport - ~ - ~ Fru OlofssOli. som är en gladl"ntspeCIe or en hade han sko"tt telefonstationen i O. Hemmingsson m.fl. vid graven. "
h h .. d ed d h" och språksa~ kvinna tycker att

~~mm:ns ~fJ:ranieT~ro1en:~~an~~ GSi~~se~~äräng:r.se~~1h~~rbö~~~~~ ~~; ~:~a~;~in;:af~~el~~~::tnS~~ särskilt de senaste åren medfört
backar är en av ingredienserna i L d stora förbättringar för Lundsjöns

llb d d °d mångårig medlem av kyrkobröd- monsson. Sedan prosten un - b" o.ch nämner som exempel den
den tro ryg, som me sa an rakåren i Hammerdal och var bl.a. ström lyst frid ö,'er graven sam- J

framgång lyckats konservera en av . d Il . splitternya vägen genom byn och
det här landets yngsta 60-åringar. dess representant vid senaste lades de mirvaran e ti en mm- fram till Österlångan, en sträcka
Mestadels är Olle Rimfors som den rikskonventet. Carl Winberg var nesstund på.dhotell Norrgårild

l
, ddär om c:a 5 km. som kostat nära

'lk h h l t r en utomordentligt god och hjälp- prosten Lun ström talade f en 100.000 kr. ,att bygga. I statsbidrag
fjällsol under VI en an e s ar- sam medmänniska, en stor humo- avlidnas minne och fröken Sundin
das men under hans vädervana o • har man dock erhållit ett betydande
mesosthy finns det också ett tem- rist, gästvänlig och gladlynt, var~- sjöng nagra sanger. belopp samt likaså bidrag från
perament som kan säga till för hans hastiga frånfälle framhka - _ På Kristi himmelsfärdsdag Wifstawarvs AB, vilket bolag är
'på fjällstorrnars språk. Han .är en lat allmän förstänming linom l~ns jardfästes i Brunflo kyrka lantbr. stor intressent i Österlångan. För
gosse att hålla i handen på fjäl- omfattande vänkrets, bkand vi e~ Bror NilssOll, Akre. Från läktaren vägsträckan genom det egentliga

dock hans ljusa minne 'omrner at sjöng hr Karl-Erik Forslund till Lundsjön hoppas man även på bi
leva länge. orgelackompanjemang av kantor drag från syskonen Erikssons dona

- Direktör Olov Eriksson, Berg- Iwan Englund, före jordfästningen tionsfond.
'sjö, har avlidit 84 år gammal. Han Säg minnes Du psalmen av Meri
var bördig från Kall i Jämtland kanta och efter jordfästningen
och startade kring sekelskiftet Härlighetens morgon. Officiant var
Bergsjö järnhandel och Baståsens kyrkoherde A. Wilunan som höll
Yxfabrik. Den bortgångne var ti- en betraktelse över bibeltexten:
digare kommunalfullmäktige och ,Människan går då ut till sin gär
ledamot av flera kommunala sty- ning och till sitt arbete intill af
relser oeh nämnder. tonen,. Vid graven utförde syst

rarna Ulla och Kerstin Svensson
sång och grannarnas blomstergär-"
der nedlades av hrr Karl-Olof
Jönsson och Anders Persson. Kyr
koherden lyste Guds frid över
stoftet och en psalm sjöngs uni
sont, En minnesstund följdedäref
ter i Brunflo hotell.

. Östersunds-Paslens Tryckeri A.B, Östersund
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