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Dödsfall

)

4,
Ingenjören

Eric Torsten Däcke
" 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.. "
Jordfästningen äger rum tisdagen den 22 maj kl. 12.30 i
Trons kapell, Skogskrematori-'
et dit ev. blommor kunna sändas före kl. 11.30.
Meddelas endast på detta sätt.

I

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
Det klappar så sakta
på himmelens port
av famlande barnahänder.
Skynda er ?..nglar, att öppna
fort, ty jorden en ängel sänder.

I

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

t
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

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
-banat.
Välsigne Gud Din själ.

l

Tjällossningen
på länets vägar
.alltjämt gynnsam

IIJ~sa

I

Verkställande direktör ..
EDVINMAGNUSSON

o ••••
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Ilet, en ovanligt trivsam oc}1- lätt- I ~ade ~on sig o,m att behäl~a si~
att "umgas med
lIvssyn. !ran hennes, tId pa
och for de egen- vardhemmet l Hoverberg finns
skaperna hyllar honom ett skid- många vackra bevis på hennes
.j"
Sverige som trots vårens tid his- handarbetskonst. Det var med sorg
sar sina stavar till en äreport för hon lämnade sitt enkla men kärasin främste viking. (-x).
hem i Brånan, och när hon senare
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Vår käre far,
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
vår lille rare farfar och morfar
Storuman. Han är född i Dorotea
han på sin ti
- Fru Gina Söder, maka til f.
k d
h a d e ort ens f"Ol'S- h an dl . och pos t s t a t'lOns f"ores t . A xe l hmaj. "
Dekmera
djupgående
s 'a oma
och har sedan. bott i Vilhelmina god och spänstig.
'
l . h
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samt iStoruman.
- 70 år fyller den IS 'ds skogs- ,
sta
droskrörelse. Söder, Krokvåg, Ragunda, har avar ~.'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
~, 30/3 1886
Fru D., är född i Glen. Sedan hon skaffat sig ett trevligt egnahem i
i Arvika,
."
J ' "
tidigare
ytuppmjukningarna har
har i dag stilla avlidit efter ett
blivit vuxen hjälpte hon först en
d
som filial-L~tkl~ddare~.l OH Ndsson'f~~d efterträtts
av lokala lindrigare
oändligt tåligt buret lidande.
syster i Ljungdalen och därpå en sin byg .
chef under dess re, l! ar av l :t.
an :'ar o
skador.
Sammanfattningsvis kan
l
syster i Glen. Omkring 1918 gifte
- 70 år fyller den IS maj fru
första år i Öster- 188~ t h AJm~ndga:d~~'d Ltlt · °:a:?nt- sägas,
att situationen är mycket
Stockholm och Linköping
hon sig med renägaren Per Da- Ellen Engström, född Svensson,
d D'"
ffi ver e
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o e d a aven gynnsam för närvarande på länets
den 8/5 1956.
nielsson
i Glen, varpå makarna maka till f. banbitr.. E. A. Eng~~. ha~n1e~~~ fadern val' skraddare. N., var en lvädar
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. Född och uppväxt dracrscrivare Joel Olssons elektriska ~omd m~
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Stockholm. I vars t]anst han vant
'u
s a or,
uve - 1 1 »glansen VI'd
Barnbarnen
fick
fru D., oftasst vistas. ute på
hon i sin ungdom anställd ett tiotal år. Hans största flera al ,ant sJukh".
Sandvika, lokala skador; Dockfjället 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; Forsrenar och fick under detta arbete
tjänade sitt eget nykterhetsrörelsen. Som medlem holm, har avlidit. Han var född Forsstrand, lokala skador; SeJsviJordfästningen äger rum i
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
Linköpings
krematoriekapell
olika äventyr. Fru D., är skicklig
ta
sammanhang han tidigare nedlagt ett betydande rar, Olaus Däcker och hans maka s~ad?~';.. Ostersunds stadsgran~onsdagen den 16 maj kl. 13.00.
i lappslöjd och har' huvudsaklikan det förtjäna arbete för nykterhetsfrämjandet. innehade
ett jordbruk.' Senare LI1lsJohogen, lokala skador; Jargast sysslat med tillverkning av
nämnas, att fru Dessutom
är han tempelriddare I flyttade de e~1elle~tid till Öst~r- pen-Kallsede~,
lokala
skador:
~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!~lappskor, som under hem1es konstE., som hade an- samt en trogen och verksam med- I sund 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; Nyoch formskönt utförande. Hon är'
lantgård under en hetsförbund. Han trivs gott med de
han
ingenjörsexamen
vid hamn-Alan as,
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 skaI sistlidna vinter själv huggit och kationer erhöll offentligt erkän- fått många verkliga vänner. Han hade sedan varit anställd vid dor; ?lJsta-Glsselas, lokala skadragit 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. Våfru E., I lIkhet med de flesta andra bättringar både
inomhus
och Stockholm.
ladaien, lokala skador; UndersMin käre Make
- 70 år fyller i
vid makarnas sommar:;:
åkersbron-Dalen, lokala skador;
Karolina Hellgren, dag fru Anna ,järnvägshustrur, fått finna sig i utomhus
Skräddaren
f.
Olsson, att byta vistelseort då och då. Se- ställe i Röde Alsen
Han är förväg till Ottsjö, lokala skador,
Holmsta,Helgunl.
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
70
år
fyller
den
14
ds
fru
O~Nilsson
ha7" hon emellert~d varit drar att fira födelsedagen på an- Sunds:all, a.:'le~ l?~ rredagen. Han -Handöl, lokal a skador; StaaNilla Eriksson, maka till lantbr. Gällö,
var fodd 1819 l' OJebyn, . Norrbot- bron-Häggsjön,
lokala skador;
f. 21/61886
Lars Eriksson, Tullingsås, Ström. bofast och l lugn och ro fatt ord- nan ort.
na i det trevliga hem, som makaro _ t e n s län.
Kallsedet-Överäng, lokala skador
Hon
är
född
i
Tullingsås
och
har
har i dag insomnat..
na byggde· för åtskilliga år sedan.
:- 60.. ar .~yller .?en.. l;:, ds ~~'b.
avstängd för lastbilstrafik; Stu~
på ett erkännansvärt sätt skött
. - . Sörjd ocl1 saknad.
Inom nykterhetsrörelsen, som hon ~rIk FaI:~lstJ:?m,.BJo~-kan~e, Mor- lleu,·u1.Jni-J1 f1 lf.1-0
gun-Hammarstrand, lokala skasitt hus och sitt hem. Hon är trevtillhört sedan ungdomen har fru' sIl. Han ar fodd I Trangsvlken och
dor.·
Stro"msund-Alana"
l k l
Söre, Lit den 8 maj 19S6.
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ax- skador;
väg till Ö. Havsnäs,
grannar och vänner.
offrande arbete.
l Liorsll, dal ~an :ysslat med olIka viken jordfästes i Laxsjö kyrka på la skador, avstängd för lastbilstra.ELVIRA
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mjukning,
avtilarb. Artur Sandqvist, Ström'--'jordfästningen talade komminister stängd för lastbilstrafik: Vikensund. Han är bördig från Svana- Olle Rimfors, Ullån, Åre. Vem ju- gen.
Lugn är den vila sOm ,döden
är och vad han har gjort
-o ar
o f Il
d
15
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Hj.· Brolinson med utgång från norska
gränsen, "tuppm'J'ukI11'ng,
vattnet, men kom för ett 30-tal år bilaren
.
sen han kom till
-;)
"y er
en
maj ru Jesu ord: ,Se jag är vä!!en, san-'
ger,
A "da EII'assoll
f
Ma"hlel'
N
y
h
e
m
'
~
avstängd
för
lastbilst.j'afik.
sedan till Ulriksfors, där han hade
våra trakter nå- ."1"
".
,
. ningen och livet, .,och sjöng däref~Men tömt är att aldrig få se
anställning vid sulfitfabriken, tills
gon gång i mitten Fru E., är ångermanländska, kom ter begravningsmässan. Violinisten
Beträffande
färjlederna
kan
dej mer.
denna nedlades.
Då flyttade han
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 förvärJordfästningen äger rum i Lits
baltern hos fältmang av kantor Arne Lövqvist,
jägarna torde stå vat ett småbruk, invid Nyhem, där Laxsjö kyrkokör sjöng till sist
o
'kyrka den 20 maj efter gudsFör allt vänligt deltagande vid
klart för de allra fru E., med intresse och omsorg från läktaren Ovan Stjärnorna av
tjänstens slut. De, som önska
vår älskade son och broders
flesta. Nun1er är ägnar sig åt hemmet.
Franz Abt. Efter gravsättningen
hedra hans minne med sin
närvaro, inbjudas till Gästis.
Rune
hans tjänst vid
-.
förekom
psalmsång och till sist
I . 5 ett avslutat f/ "fl l1 e
lyste pastorn frid över griften. Efsjukdom och bortgång, till läk,apitel, han pe~._
färghandelsbiträdet Gunnar teråt
hölls en minneshögtid på
I drygt trehundra år har Lundkare och övrig personal på
slOnerades
for Forslund och fröken Ann-Britt Laxsjö
Gästis där komminister sjöns by existerat enligt den minlasarettet, släkt och vänner för
?ågot år sedar:-. Men ?et .b.etydde Svensson, båda i Äsele.
Vigseln Brolinson talade över den bort- nessten som till 300-årsminnet av
de vackra blommorna, sången
mte att Olle Rlmfors gick I Ide el-I förrättades i Asele komminister- gångnas livsverk och vidare före- de första inbyggarna avtäcktes vid
oeh talen vid hans bår samt
ler att han numer tar det lilla gård av komminister Martin Agren. kom psalmsång. Gåvor lämnades en festlighet 1934. Trehundra år
gåvorna ,till Blomsterfonden
lugna. I besittning aven för ärs-I
.
.
~
.
till Laxsjö blomsterfond och till är ju en rätt avsevärd tid enligt
ber vi härmed få framföra vårt
klassen nästan oförskämd spänst
- bllme~amker ake Appelq;lst missionen.
människornått mätt, men troligen
varmaste tack
och vitalitet befinner han sig just oc}1- tel.efoms~ GUl?,. !sakss~n, b~da
På
daterar sig tidpunkten för Lundnu uppe i en civil gärning som I f:.an VIlhelmma kopm~. VlgselforKristi-Himmelfärdsdag sjöns första inbyggare åtskilliga år
Ester och Anton Andersson
han odlade .på fritid. under de rattare var kyrkoadjunkt Sven jordfästes
i Näs kyrka änkefru längre bakåt i tiden än kring år
Min kära syster
Syskonen
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
från Brånan
Vårt varma tack för allt dellätta' fjät över någon lappländsk
- Kristi Himme ärds ag ave Krön.-bok 29:15 samt förrättade föga. Kanhända bröt man upp och
född den 25 oktober 1881
tagande vid
sn~vidd i täten för vårturistande köpm. Carl Winberg, Fagerdal, jordfästningen, Sedan fördes kistan drog vidare när jakten eller fisket
död den 4 maj 1956
• Dag Karlss.ons ..
.
k'or, som l, likh
på katafalkvagne]l till nya kyrko- av na"gon anl",dning
slog .slm·t
elle~
-m.ännis
" et me d O 11e Hammerdal, hastigt
. i en ålder av
d"
_
.
'
,. ,sig'någraodtilometer
55
år.' Han' . ha
'Ud.graveI;l,.
ock.så emek' det som 11led så' män".
a
bortgång, för tiden, sången .och
,Saknad men',i, ljwsb minnebc""
s;äh'..1).åJler
o ·
hOl"e gårde.n- dQch"gr;<vs.a:t:te",
-- 'd'
'.,,k
"
.J
t;-atagit
sig
att·
a'
framfar
es
'e
annörigas
tac
av
andra.
byar"..
".törre
och
Inin<iJ.-e
än
blomstergärder:. '
. ," .'.
varad av mig, syskonbarn,
, t~~e6ytrl~~~f()~~s~ek:~~g'grn~~~;
_ .' la ett anförande i' dottern Erika Karlsson som även' Lundsjöns när svarta pesten eller
släkt och vänner,
Gunilla
samband med att läste
en'\'acker dikt, samt av digerdöden drog härjande fram gemellan tre lokaliteter numer: på
den stOl;a kortege, svärsonen Karl Andersson. För nom landet.
Östersund den 4· maj 1956.
Bo
sommarn påtar han' i den egna
k
l
d
J"
som anordnats i slä tingarna ta ade An ers onsFrån att vid tiden för storfisket
Elsa Irentz
MARIA ROSEN
täppan invid den trivsamma stuHaIhmerdal i an- son i Haraby och för grannarna bestå av endast ett fåtal gårdar
!!an vid Ullån bortom Are.. på förIl
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 inSå tag nu mina händer
vintern kvistar han till Storlien
nykterhetens dag, Jonsson i Månsta samt Sigrid Wer- vånare
Österlångan medräkoch där brukar han stanna till
d
1 d
Och led du mig, .
skulle göra ett ner i Ostersun. Dessutom ta a enat vilka alla tar sin näring
Att saligt hem jag länder,
För visat' deltagande Vid. min
dess Lapplandia i Riksgränsen beuppehåll i Fager- Karin Theng samt Maria Segersten från jorden och skogen. Och precis
moder och vår farmor
O Gud, till dig.
höver kunnigt fjällfolk som ordnar
dal.
Under sitt som nedlade en krans från koop. som inom så många andra byar
Ditt barn i nåd ledsaga,
gästernas friluftsrrågor. Olle Rimanförande segna- kvinnogillet och framförde dess inom länet är det allt för många
Maria
Kristina
Lindqvi~t
'
Min väg är svår,
fors är inom skidsport och skidåk- de han plötsligt ned, och omedel- tack. Sedan pastor Wallin lyst frid av ungdomarna som söker sig bort
Jag vill ett steg ej taga,
bortgång, för blommor och
ning detsamma som potatisen är bart tillkallad läkare kunde endast' över griften samlades de deltagan- och gårdarna blir så småningom
Där du ej går.
för hushållet, han kan användas konstatera, att livet flytt. Winberg d e, tI'11 en mmnesstun
.
d pa° Alsta tomma och ö d e. Sa° f ar l'Igt manga
"
gåvor till Blomsterfonden ber
vi att få rramföra vårt varma
till allt. Och nog har han under var född i Äsen, Hammerdal, och kafe.
ödegårdar finns det nu icke i Lundårens lopp varit anlitad. Det bör.
d
Il l'
b
Il f"
tack.
Jordfästningen äger rum i
Wm_ I GI'llho,'s kYI'ka J'ol'dfa"stes pao ksjön, ärti
Igger
jade
med en lång tävlingsepok tillhörde,.. den .k.'ändao släk.te.n
d
k
h
l '11yn a t dor vacBergs' kyrka fredagen den 18
Gävle den 11 maj 1956.
och under den tiden hann han berg fran Haggenas. Tl Igt o~ Kristi Himmelfärdsdag fru Ingrid
ert oc centra t tl , men e som
maj kl. 16. De, som önska hedvinna allt som vinnas kunde på h,:n i?- i .affärsliv~~ som aff~rsb~- Brita Magnusson, f. Johansson; som allaredan finnas utgör ett memenDoris och Gunnar Lindqvist
l Llt,
åderlåtra den avlidnas minne med sin
I S, Ebersteins, Novos m.m. Det trade l. Enkssons Jarnhandel
..
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