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Folkminnen från Ström.

De folkminnen, som här publiceras, härröra från en enda familj i byn Bo-
näset, Anders Erssons. De återgivas efter uppteckningar, som jag år 1928 och
1929 utförde för Landsmålsarkivets i Uppsala räkning. De tillägg till och avvikel-
ser från nämnda uppteckningar, som här förefinnas, ha tillkommit, när jag inne-
varande är genomgick uppteckningarna hos meddelarna.

Vid uppteckningen hade jag att tillgå de omsorgsfullt gjorda anteckningar,
som Anders Ersson tidigare under årens lopp gjort. Några partier äro i stort
sett endast en avskrift av dessa, andra ha tillkommit på så sätt, att meddelarna
återberättat anteckningarna, varvid berättelsen i allmänhet upptecknats med
landsmálsalfabet.

Jag har ej funnit skäl att här ersätta landsmålsalfabetet med vanliga bok-
stäver eller grov beteckning. Andra än strömsbor skulle nämligen i så fall ej
ha möjlighet att korrekt läsa strömsmàl. Men då landsmålstecknen ej torde vara
förståeliga utan förklaring, har en sådan bifogats. Den som ej vill underkasta
sig mödan att läsa originaltexten, har - liksom den enbart sakligt intresserade- den ordagranna översättningen att tillgå.

Landsmälet är inte överallt äkta strömsmål. Av främmande ingredienser
påträffas, särskilt i visorna, riksspråk och inflytelser från andra dialekter. Många
folkminnen av detta slag ha ju vandrat in från andra trakter och endast delvis
blivit införlivade med dialekten. F. ö. kan anmärkas, att särskilt egennamnen
i många fall ha akut accent för väntad gravis, en företeelse, som ofta möter i
folkminnen, vilka traderats i mera bunden form, och som ej beror på inflytelser
utifrån. Vissa andra inkonsekvenser ha sin grund i olika uttal hos de olika
meddelarna.

I en följande årsskrift kommer en fortsättning av dessa uppteckningar
att publiceras. - Det vore önskvärt, att de som sitta inne med liknande material
frän andra byar i socknen. ville nedteckna sitt vetande och överlämna det ät de
folkminnessamlande institutionerna. Det är ej alls nödvändigt, att landsmåls-
alfabetet därvid begagnas. Användes detta, bör emellertid observeras, att de
här nyttjade tecknen ej äro helt användbara för det i socknens sydligare byar
talade, av hammerdalsmålet påverkade språket, än mindre för andra sockenmål.

Carl Lindberg.



W@§&ß«Z'QÉQ=,':ßQ'*"~“'.“.<ä®:§Q

Förklaring av landsmàlstecknen.

Vokaler. Konsonanter.

= a i hat. Följande tecken uttalas som i vanlig
= ett ljud mellan a i hat och a i hatt. skrift: b, då, f, h, k, l, m, n, p, s, t, v.
= a i hatt med en dragning åt ä..' g = g.“
= ett ö-färgat a.' 1 = g med “vä.sning“.
= e i het. 7 =j (j utan “väsning“, som är det van-
= e i hett. liga j-ljudet i dial., har tecknats 3).

= i i hit. 1 = tonlpst l.
= i i hitta. 1' = r. Aven = ett “tjockt“ r, som före-
= o i hot och hosta. kommer efter 4.

= föreg. med dragning åt ä.

*I

= tonlöst r.
= u i hut. = rd i hard.
= u i- hugg.
= för_eg. med en dragning at ö.
=y 1 yta.
=y i hytt.
= å i låt.

-«l§_l%'!q¿§§;.ê_

= rl i sorl.
= rn i torn.
= rs i barsk.
= rt i hårt.
= ett ljud, tjockare än rd i härd.

= å i mått. = ett ljud, tjockare än rl i sorl
= ä i lät! (“tjockt“ 1).

= ö i möta.
= ö i mött och smör!
= ett ljud mellan ö och e.

\i'I3<*9=3

f .

d5= di-

= ett ljud, tjockare än rn i torn.
= ett ljud, tjockare än rs i barsk.
= ett ljud, tjockare än rt- i hårt.
= ng-ljud.
= sche-ljud,frä.mre. Tecknet har ibland

även använts för det följ.
= sche-ljud, bakre.

j§ = tje ljud.
gg = tjockt tje-ljud.

* Före kakuminaler borde det kanske hellre ha skrivits a. _- ' Tecknet användes
alltså ej, såsom annars vanligt, för ett ljud mellan å. och ö. - ' När ljudet är kort,
närmar det sig (alltid?) a. - * Tecknet användes alltsä för två olika ljud. Det korta
borde i vissa fall ha skrivits a. _ De alltid korta a, I och 'gp ha också ett mera
slutet uttal och närma sig resp. e, 1 och y. _ 5 Frikatívt d, som i flera ställningar
användes av en medlem av familjen och torde vara vanligt hos äldre strömsbor, har ej
särskilt betecknats. - ° Främre g-, k- och ng-ljud ha ej särskilt betecknats.
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Övriga tecken.

' i Ü, J, g m. fl. betecknar, att ljuden äro tonlösa, d. v. s. de uttalas nästan
som resp. p, t, k etc.

i över n anger, att ljudet är en blandning av n och
under vokal anger, att den är konsonantisk (ag uttalas alltså som ej) eller

mindre hörbar (i ag höres alltså g mindre än a).
under en bokstav anger, att ljudet är föga hörbart.

,, ,, ,, ,, ,, ,, bildar särskild stavelse.
mellan tva ord anger. att det förras slutljud förändrat (eller borttagit) det

senare ordets begynnelse-ljud, vice versa. Förändringen har dock ofta
lämnats obetecknad.

under en bokstav anger, att ljudet är långt. Ar det kort, har detta någon
gang utmâirkts med under bokstaven.

under en bokstav anger, att ljudet iir halvlángt.
' över en vokal anger akut accent. d. v. s. samma som i anden av and.
" ,, ,, ,, ,, grav ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, anden av ande.

,, ,, ,, ,, bitryck, d. \'. s. svagare betoning än de två föregående.
A ,, ,, ,, ,, att den uttalas “tudelad“. När '°tndelningen“ är föga

hörbar, har detta utmâirk_ts med °.

Bergudden .Vordhösen med Hösa.

ett gumhuvud strax till höger om

bildens mitt - se sägnen om Hösa

och Runmannen sid. 5! _ C. Lind-
berg foto ",Ü6 1929.



Sägner.
De första inbyggarna i Ström.

Den första bebyggelsen i Ström skall ha tillkommit på sa sätt, att tre ny-
byggare bosatt sig här, en i Stamsele, en i Strand och en i Aspnäs Kanske
hade de utvandrat från samma trakt och varit i sällskap, då de sökte sig nya
hem. En dag gingo de tillsammans för att_ rådgöra med varandra och tala om
hur de trivdes. Männen i Stamsele och Aspnäs voro riktigt belåtna, men det
var inte strandbonden. Han “satt mellan två. gethorn“. Det var kantänka trångt
för honom i fiskevatten och jaktmarker, med ràgrannar så nära inpå honom som
i Stamsele och Aspnäs!

När den första kyrkan i Ström byggdes. r

När de skulle bygga kyrkan i Ström, började de i Bredmon.* Men det de
byggde om dagen, blev nedrivet om natten av trollen. De förstodo då, att det
var omöjligt att hålla på där. Alla timmerkarlarna höggo därför sina yxor i en
stock och sköto ut den i sjön. Där stocken flöt i land, skulle de bygga kyrkan.
Stocken stannade i Kråkvàgen' -- De voro sju bönder, då de började arbetet
på kyrkan, och fjorton, då de slutade. Byggmästaren var densamme, som byggt
ramselekyrkanf

Kyrkklockan, som sjönk i Strömssundet.

Det var en kyrkklocka, som skulle fraktas till kyrkan, men den sjönk på
sundet. På det ställe, där den sjönk, blir det tidigt på våren svagis och en vak.
Vaken kallades förr Klockvaken, men nu säger man Trollövakenf' Det är omöjligt
att få upp klockan, om man inte har två alldeles lika billingoxar° till att dra
upp den.

När domkyrkan i Trondhjem byggdes.

Det var två troll, som åtagit sig domkyrkobygget åt Sankt Olof. Kunde
Sankt Olof - så var överenskommelsen - få veta byggmästarnas namn, innan
kyrkan var fullt färdig, sa skulle de dö; i motsatt fall skulle sol, måne och

1 Byar resp. två mil sydöst, en halv mil och två mil nordväst om kyrkan. --
' Gård sju km. söder om kyrkan. _ 9 Vik vid kyrkan. - 4 R. socken i nordvästra
Ångermanland. _ 5 Norr om färjsundet, nära Trollön. - 5 Tvillingoxar.
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Sankt Olof bli mat åt trollen. Kyrkobygget gick raskt undan, och samtidigt
blev Sankt Olof mer och mer förtvivlad. En dag, när kyrkan var i det när-
maste färdig, var Sankt Olof ute och red på sin häst i skogen. Han var mycket
ängslig, eftersom han trodde, att han snart skulle dö. Sá kom han till ett berg.
Därinne i berget hörde han barn, som gräto av hunger och bådo sin mor om
mat. Modern sökte lugna dem och tröstade dem med följande ord: “Gråt inte,
mina barn! I morgon kommer Solfjäder" och Fjäderklippts hem till oss och
har sol, måne och Sankt Olof till mat åt er“. - Nu visste Sankt Olof trollens
namn och red i sporrsträck hem till Trondhjem. När han kom fram till bygg-
platsen, voro trollen just i färd med att sätta upp tornspiran - sedan var
kyrkan färdig! När Sankt Olof kom inom hörhàll för trollen, ropade han till
dem: “Solfjäder och Fjäderklippt, ni har satt spiran skackt!“ - Då. Sankt Olof
hade sagt byggmästarnas namn, förvandlades trollen till stenbilder och fastnade
på kyrkans väggar.

Om Hösa och Runmannen.

Det fanns tre jättekvinnor i Vattudalenf* En hette Gull och bodde uppe
i Gullösundet", den andra hette Ogel och boddei Ogelhättanll, den tredje
hette Hösa 1' och bodde här i trakten, där Sörhösen" är. Hösa tänkte bygga
igen sjön och kom och bar Sörhösen i förklädet, men då gick det sönder, för-
klädet, och Sörhösen föll ned. Emellertid kom Runmannen vösterifrån vid den
tid hon höll pá att bygga igen sjön, och han var stor till växten och hade stor-
stövlar och gick torrskodd i sjön. Han blev arg på Hösa och tog tag i henne
och slog henne i Nordhösen" i bergväggen, och där sitter hon fast efter den
dagen. Han sparkade till stenarna, som hon hade burit dit, så det blev smàskär
och holmar i sjön. Sedan fortsatte han österut. På skämt tog han ett härbärge
i Aspnäs med en kvinna i och satte ner det i Strand, utan att kvinnan skada-
des. - I bergväggen på Nordhösen finns det ränder liksom efter Hösas kjol,
och så rinner det vatten ner över henne, och därför säger man, att hon pissar.

Om kalvhalltackan.
En man i Hillsand l° skulle fara fram till julottan, Han gick hemifrån på

julafton och åt julkväll i Aspnäs. Där varnade de honom att fortsätta färden

7 scjlfgér. - 3 fyfrklóft. - 9 Ströms vattudal, - 1° Sund i Ströms vattudal
sex mil ovanför kyrkan. - “ Stort berg vid Vattudalen fem mil ovanför kyrkan. -
" Uttalas hågsv. - 13 Bergudde på södra sidan Vattudalen 2.3 mil ovanför kyrkan.- 1* Bergndde på norra sidan Vattudalen mitt emot Sörhösen. I den skrovliga berg-
hällen synes (se foto s. 3!) ett några meter stort gumansikte. _ '5 By vid Vattudalen
3,5 mil ovanför kyrkan.
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under natten. Men han brydde sig inte om deras varningar utan fortsatte. Når
han kom mitt för Kalvhallen", kom tackan ut och antastade honom. Han blev
slutligen tvimgen att läsa “Fader vår“, och då han hunnit till “fräls oss från
ondo“, så lämnade tackan honom. Han vände då om till Aspnäs. När äsp-
näsarna och han själv på julmorgon gåvo sig i väg till kyrkan, syntes det intet
spår i snön av tackan.

När digerdöden kom till Äspnäs.
Före digerdöden fanns det sju bönder i Äspnäs. På den tiden brukade

folk, som gingo norröver skogen och ville komma över till Aspnäs, tända upp
eld vid Gammelbodviken" till tecken på att de ville över sjön. Så en gång
varsnade man i Aspnås rök vid Gammelbodviken, och en “gammelstårsa“ rodde
dit. När hon landat, såg hon ingen människa, men en råfsa och en kvast stego
i båten, och en röst frågade: “Ske je raka *° häll ske je soop?“ _ “Raka“, sva-
rade kvinnan. -- Ti_l_l tack för att hon skjutsat digerdöden över sjön, fick hon
leva. Alla andra i Aspnås dogo.

Den ihärdiga Lars Långomlår.
dn é 1 sàgja am un làj lóg- Det är en saga om honom Lars Lång-

amlqir. him vd po 0 slö 0 omlår. Han var på myren och slog och
bruka häl po låg ullgt kvrêlv. 0'_.5a brukade hålla på länge utåt kvällen. Och så
var a áp' dçërzkmg, sam hål pa mn var det flera däromkring, som höll på med
sófgw irrbeèg, övglam tgkt, hzm gçil samma arbete, och de tyckte, han gjorde
êlalas fog-“lá dirjn, sa da-m rqëkna -ut, alldeles för långa dagar, så de räknade ut,
dam skal säcréøn an tilam' fr0 r'n'- de skulle skrämma honom tidigare från ar-
bøègvn. - du va tvö stör skójshéjrl, betet. - Det var två stora skogshöjder,
eêg po van sian om m_|_írv, dag-_da^m hål en på var sidan om myren, där de höll
tal, ö,.5a bógl a n pä; tr vándam lá till, och så bodde det en jätte i vardera av
dam. dí_,§am skal skrèm an, toy dem. De som skulle skrämma honom, tog
0 gèk op z t'§r_§e hójd, 0 sa ropa och gick upp i var sin höjd, och så ropade
n êgn vt ga imrn: “ha':¿», hingmr z den ene åt den andre: “Hej, Hammar “i
hólv!“ 0 do svirrn imarr¿: fw Hallen '°!“ Och då svarade andren: “Vad
vil du, slèrklígar z skêlv?“ 0 do vill du, Storklinger" iSkallen "?“ Och då
svirrv fèftgz: “ga ml lqin st_óg~_}§éln 0 svarade försten: “Jag vill låna storkitteln och
kcjk an laj lógamlár, for him gqïga koka honom Lars Långomlår, för han gör så
lóg en kv(êl.“ lång en kväll.“ "

W Stor skogshöjd sju km, sydöst om Äspnås. - " Vik på södra sidan Vattu-
dalen något ovanför Aspnäs. som ligger på norra sidan. -- 13 Räfsa. - li' Egentligen:
bergknalle. - '° 'Skogshöjden'. - 'I 'Stor-rund'. -- " 'Bergkna|len'. - ” Avslut-
ningen ha meddelarna ej hört.
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Om Karl Xll.
Karl XII sades vara i besittning av omänskliga kroppskrafter. Hans ovan-

ligt stora svärd var ihåligt, och därinne låg kvicksilver, som alltefter svärdets
läge förflyttade sig mellan fästet och spetsen, och detta i förening med hans
stora styrka gjorde, att han alltid utdelade dödande hugg.

Karl XII gick en gång in till påven i Rom. Denne sträckte då fram sin
fot, för att kungen skulle kyssa den, men kungen lyfte sitt stora svärd till hugg
och sade: “Tag tillbaka foten, eljest hugger jag bort den!“ - Påven begärde
då få veta, vem den ovanlige främlingen var, och fick till svar: “Jag är kung
Karl från Norden, den starkaste på jorden“.

Den kula, som ândade Karl XlI:s liv, var en silverkula; någon annan kula
eller något annat vapen hade aldrig kunnat skada honom.

Minnen från krigstider.
Under Sveriges sista krig. år 1814, foro kvinnor och barn från Bonäset

till Alavattnet ", emedan de fruktade, att norska krigare skulle__komma ned över
Vattudalen och härja och plundra. Två gamla underofficerare - Orbom hette båda- blevo med något manskap utposterade, den ene vid Stråken " och den andre
vid Håkafot ", för att avvärja de befarade anfallen. Några norska krigare
kommp till Gäddede", men där vände de tillbaka hem. -- En sång om kriget
och Orbomarna författades, och en rad därur lyder: “Orbomar två, helt gamla
och gi-å“.

Historier.
n gil *, 12311 2 *, va dreêg ha m,v Han Ola *, en i *, var dräng här med

gámal-* 1 *. 0 him va sa be- honom Gammel-* i *. Och han var så be-
trógï ta rg nte: . . ., se. ggámal-* trodd av honom att . . ., så han Gammel-*
bruka sr_í>,y.' “ga ha sagt ta v brukade säga: “Jag har sagt av " honom
Qlv, ga. hvn gå sam z bè.g~mén“. - mvn Ola, jag. Han är som ett besman“. - Men
go Qlv va n mäkta n 314;-gpeègal. _ do han Ola var en riktig en urspegel." -- Då
dam va po nzgíg-v¿,sa hadßam mer sun de var på myren, så hade de med sig en
stog-_r¿ óst, Ö do gàöan, n gámøl-*, stor en ost, och då gubben, han Gammel-*,
va mrj-, se bga hón dn dam skal ha var med, så bytte " han det de skulle ha
for vem mqlla, ó_çIo bruka n spizrv för var målet, och då brukade han spara

" Byar resp. två mil nordväst och två och en halv mil norr om kyrkan. A. är
en skogsby inemot en mil avlägsen från Vattudalen, medan B. ligger invid detta
vatten. - *5 Sund i Ströms vattudal sju mil ovanför kyrkan. - *G By i Frostvikens
sn. - " Litar på. - '° Ulspegel, skälm. - " Fördelade.
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ósln, sa hnn va mæst hágl, do dam for osten, så han var mest °° hel, då de for
hágm ta hizlgan. min sa g_góg, do dom hem till helgen. Men så en gång, då de
va dar, sa get gàöan forn hz_2¿m ta var där, så gat" gubben fara hem till
i2nag°,clá¿v, 0,110 säs; n far, ole. andra dagen, och då satte han för". att
n glo skal by! mata, mon han va han Ola skulle byta maten, medan han var
bóy. _ “mlm da trèst no spizro borta. _ “Men du tröstar” nu 5* spara
óst1_z“, sa an, do han for. _ man int osten“, sade han, då han for. _ Men inte
golm Qlv dq- 1. 0 do gàëan kóma gjorde han Ola det inte. Och då gubben kom
tabákar, sa sa n èlv: “ga golvsam tillbaka, så sade han Ola: “Jag gjorde som
do sa, 31:. ga toy 0 byta óp óstn ni sade, jag. Jag tog och bytte upp” osten
don, 3a“. _ 0 gàëan tróf_Y, 'hon a där, jag“. _ Och gubben trodde, han hade
háaí mast, n ola, 0 do han sgjnt sa hört miste, han Ola, och då han syntes* så
àprákta, n cjlv, sa va t a na mègr uppriktig, han Ola, så var inte det något mer
mçí' (lr clo. med det då.

do va n im góg 0, do dam va Det var en annan gång ock, då de var
po m_1_)g~r¿ 0 gáïgan va mçê. mon do på myren och gubben var med. Men då
var a mgólkn dn va fróqynn am. dam var det mjölken det var frågan om. De
had no mr? so mjjsa ta an, mon hade nu med sig mycket av henne, men
gàëan vila, dam skal blir farsaktat, “for gubben ville, de skulle äta försiktigt, “för
0 *“ _ do va jyjerzpn hvns dv _ “e hon *“ _ det var käringen hans det _ “är
no sa hàgjan po flàskmgólkv sa ga. nu så hågen 37 på flaskmjölken“, sade han.
0 do dv vota lgírclon 0 dam skal hagm, Och då det vart lördagen och de skulle hem,
sa hàffam no mjïjsv mgélk kvgïmlz så hade de nu mycken mjölk kvar i
flaskan. dv va no n èlo, drøèñgan, flaskan. Det var nu han Ola, drängen,
sam skal birro hágm v, mon lnm tjkt, som skulle bära hem henne, men han tyckte,
ßn va bra no Qnødat 1 irrbáeg, sa hon det var bra nog onödigt ett arbete, så han
hjra pa hara han skal val fri n don lurade på huru han skulle varda fri den där
mgólkan. 0 do dn bar wæy háyn, sa mjölken. Och då det bar iväg hem, så
gak an stráks fara gàšo 0 had flàskn gick han strax före gubben och hade flaskan
àpne te mágsn. 0 do dam a koma uppned i mesen.°° Och då de hade kommit
n bit po va':¿an, sa dra; an óp slápan en bit på vägen. så drog han upp stuppen”
tæ flaskan. man dogàåan fak s¿',nta i flaskan. Men då gubben fick se, att
mgélkv lo po rån, sa ropa n: “èln, mjölken tog på rann. så ropade han: “Ola,
glo, stápan e ó¿ø!“ _ “ga kám, Ola, stuppen är uppe!“ '° _ “Jag kommer,
ga k6m“, haga n olo 0 las tro, jag kommer“,hö_jade“han Ola och låtsade tro,
do gàöan va fèra, 0 to po sprbga det gubben var före, och tog på språngade"

'° Nästan. _ " Måste. _ ” Föreskrev. _ 3' Måste. _ 3* Förvisso. I det
följande även 'ju', 'förstås' el. d. _ '5 Portionerade ut. _ " Syntes. _ " Begiven.
_ 'B Slags bårredskap, bestående av en på ryggen buren träkonstruktion, på vilken
bördan fästes med vidjor l. remmar. _ ” Tappen. _ 4” Ur. _ “ Repa. _ " Sprang.
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frvmiwa. 0 do bahóñd n mt spróg framöver. Och då behövde han inte språnga
se leêg, faran mgélkv va bo! u så länge, förrän mjölken var borta ur
fláskan. 0 do him vakna dm 0 soqy flaskan. Och då han vände om och såg
mgólkn va (träna, sz: le¿.5' ga val mjölken var utrunnen, så låtsade han varda
fàla b«_kv(m him. mtm gàöan trógï farligt” bäven“ han. Men gubben trodde
v no, far /mn häl gg no sa honom nu, för han höll“'/= honom nu så
àprøíkln. uppriktig.

gàöan had e fin 1 mrifr, sam him Gubben hade en fin en märr, som han
bruke klâp 0 stryk, do him va 1 brukade klappa och stryka, då han vari
stóln 0 skul stil. 0 do vøjr a stallen“' och skulle stilla.'° Och då var det
g,góg. ulf: dreí=ñ¿m1 hall sprzfdn, se en gång, att drängen hade spruten ", så
gák an op_0 síèlbéln 0 mizkv gick han upp på stallbotten 4” och makade
Qmn brev mi! omnfør mr_í>g~r¿ 0 undan brädena mitt ovanför märren och

sprgtf: po n. 0 z liga ston âr; sprutade på henne. Och en liten stund efter
koma gàïyzn 0 skal stil mr_i>m, 0 hun kom gubben och skulle stilla märren, och han

klàpe; nn 0 slrágk 0 som vànla, klappade henne och strök henne som vanligt,
hnn, 0 fèl: pá sv ta n dvn si_z)gh¿3t¿z. han, och fick på sig av den där styggheten.- män do dv vom fróqyrn árn a, sa -- Men då det vart frågan om det, så
stáflt no n Qlv sv sa máyzlags 0 ställde nu han Ola sig så menlös och
fasta) rt po øzágya vjsvómokan a förstod inte på något vis han, vilken hade
fula rl_:}ñ¿v po mr_i*rn. 0 gàöanvvn fordat 4” dyngan på mårren. Och gubben han
trogï 12 no, farn vc_i no se àprešktn trodde honom nu, för han var nu så uppriktig
ta sn n çílv. av sig han Ola.

Ola * blev senare handlande i *. Om hans bokföringsmetoder berättas
följande. Han hade sålt en slipsten åt en person på kredit och betecknat den
med en ring i boken. Vid betalningen sade han: “Ja, jag sålde en ost åt dej,
också“. - “Nej, det var en slipsten“, svarade den andre. - “Ja-visst“, sade
Ola, “jag glömde av att göra hålet“.

Gammel-Per i N. (f. 1742) försökte en gång flyga. Han gjorde sig vingar
av björknäver och ställde sig på fjöstaket för att ta sats. Men då han lämnade
taket, damp han ned på gödselhögen.

“ Mycket. - “ Förfärad. _ “lä Ansåg. -- *5 Stallet. -- “ Fodra kreaturen.- " Diarré. - 4' Höskulle. - ^° Lagt.
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Ordspråk.
bagn mv n knàpnäl o ståt mn Begynna med en knappnàl och sluta med

n sàlvskqil. _ en silverskal.
dm sam jóä føra klokn séks am De som sjunger före klockan sex om

mqírvn, kom 1 àqkrévv ta kváln. morgonen, kommer i hökröven °° till kvällen.
dam ç' mt ön o lök, dm som cêt De är inte onda 5* att locka, de som efter

vel köp. vill hoppa. ' '

dan sam gg' sv 1 l¿;_]§an, ska tglæ Den som ger sig i leken, skall tåla
knégjyan. kneken.

den sem vit vâgk, han nàcya sógk. Den som vitt vankar, han nagot samkar.
dn kim mt val gzjqra ba vt fréan Det kan inte varda godäret både åt frun

0 kylan. och kon."
dv kom mt bógdv som rig u Det kommer inte bort, det som rinner ur

nšsan o z ta mån. näsan och in i munnen.
du lén int sa sånn o lit po Det lönar inte så sådorna och lita pà

gágnévn. gudsnåderna.
dv rín m_z}j§a vátn, man mizlmvg-r¿ Det rinner mycket vatten, medan malma-

sév. ren 5* sover.
dn a átn tz knátv. Det är arten i knarten.“
dv é mt gála e1t_a sam glirmv. Det är inte guldet allt det som glamar.“
do dv e skrgïft, s_er_æ cjlak, Da det är skrypt °°, så är det en olycka,

som mt sån. som inte synar."
égn bi, mun iznam brjr. En bidar, medan andren bär.
lmn ské mt sqëlæ _/ïna, famn Han ”'32 skall inte sälja skinnet, förrän

bgén a sköta. björnen är skjuten.
tå; wifi krm int brïn, 0 få; En vedskida 5” kan inte brinna, och en

j§ø_“er-eg krm int trât. käring kan inte träta.
ágn a ségn. En “är sen.
fá fáft, flqí Få. först, flá sedan.
grirgklastógv flêt gqil far gqil. Grannklädstàngen” flyttar gård för gård*
hizkv sógk mizkn. Hake söker make.
hàsta géemzg 1: sàalvn gó. Hastig gärning är sällan god.
hey hngs o 169; gås, stói 2 jt 0 Höga hus och låga ljus, stort ett fat och

lite. mát. litet mat.

5° Råkar illa ut. _ M Svåra. _ 5' God årsväxt ifråga om både säd och halm.

_ 5' Mjölnaren. _ 5* 'Arten röjes hos den unge'. _ 55 Glimmar _ °° Odrygt. -
57 Syns. _ 57'/I Man. _ 5' Vedträ. -- 5' En som arbetar ensam. _ °° Stangen på

vilken småbarnskläder hängas. _ “ D. v. s. generationerna i olika gårdar äro ej

jämnåriga. '
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har :kl sam mjdu é, 0 nègk sam Hör efter “ som nödig är, och neka som

mt rija he_i=. inte raden har.
ige: brèlop ska àgms mv mígar vn Inget bröllop skall ändas med mindre än

ng] jsrjeg-leígk ska tàegeas. ny kärlek skall tändas.
'kvšpfójga 0 hàyfígm ska n Kvinnfolket och huudskinnen skall han

ímt skgda 2 ésgèsvn. inte skåda i°eldsljuset.
j§¿erzgz'n~van a sam bèstwrërman. Kâringarven är som bastuvärmenf' _

lö sam em fgkdom a s¿kag;1¿ då. Långsam en sjukdom är säker en döde.°*
tj/iarvgírvnas gäst far éforvgírvnas Oförvarandes °5 gäster får oförvarandes

rät. rätter.
am vàlgan a go, sa ráms a tvó tø Om viljan är god, så ryms det tva i

égn grisnçi. en grisno.“
såga fcjg-“za róm man koma tabcjkar Suggan for till Rom men kom tillbaka

lika tóøp. lika tom.
àtn blágk o ïgm krágk. Utan °' blank och innan °° krank.
va- gizlp az, am kz_'m myålk fiil Vad hjälper det, om kon mjölkar full

stèva, do hu spgißg 1,2 an stráks. stäyan, då hon spjältar W ur henne strax.
àzgklægsårgv a sm e irrmbaqyezbé. ênklingssorgen är som ett armbågebud."
e dom nàqya 1 tàyam, sa e dom fal Ar de något i tänderna", så är de väl

nàzya 1 hàgwm. nagot i händerna."
àqyv vil ha, mzm révv áfrk ut dra. Ögonen vill ha, men röven orkar inte dra.

Talesätt.
du va for fág 1 flcêsk nt sa maya; Det var för fett ett fläsk åt så mager

_,1¿ Inigo. en hund.
dv a ràgnwn æt skfjcm 0 tàgvn Detär remmarnaefterskornaochtussarna“

æt fèrrm. efter föret.
dv a sam do masa pis ta hava. Det är som då musen pissar i havet.
yílp at a, sa stálp at a. Hjälper inte det, så stjälper inte det.
ga ha jsáat fgál o fgèra. Jag har kört fjäll och fjära."
ga va bógdo lèlm va bghta. ' Jag var borta, da lyckan var bytt."'
¿a a várkan ta sál-'ar hæl ta sizlt; Jag är varken av socker eller av salt;

smá=.'Lt a nàfya, sa snuêlt a mt ólt. smälter det något, så smälter det inte allt."

” Den må höra sig för (att få låna el. dyl.). - °' D. v. s. hnstruarvet försvinner
lika snabbt etc. - “ Död. - °5 Qförmodade. _ “ Grisho. - °7 Utvändigt. -
" Invändigt. - °° Sparkar. - 7° Ankestöt. - 71 D. v. s. duktiga att äta. -
" D. v. s. duktiga att arbeta. - " Tygsko med skinnsula. - 7* (Stenig) strand,
särskilt vid lågvatten. - 75 Utdelades. - " Säges av en person, som under regn
arbetar utomhus och bedes gå in under tak.
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slá 2 slizan 0 mègn po mr_êrv. $lå i släden och mena på märren.
é t a ng; bra, sa f«_|'g'_du ga e Ar inte det nog bra, så får du gåi

pràsggán. pra_stgå.rden. i

é t a se: fág, sa 45 t fa sf: hégg. Ar inte det så fett, så är inte det så hett."

Ordstäv.
ákt s_c_}m2.' sa lórvan, d0_n feígs. Akta synen! sade Torven 78, då han fes.
ólt fmyóskul, sa gášan o kaslr: Allt för ro skull, sade gubben och kastade

j§r_ërægv po égln. kâringen 7” på elden.
dán sam ha vf) dar! sa glzjan, Den som hade varit där! sade Gladen”°,

do hvn háqjzjl am hèrhzjsa 2 stélralm, då han hörde tal om horhuset i Stockholm.
dn ska spøên, om dv mmm Det skall spänna 81, om det varder någon

smiæg ædçíy, sa n anaf (jfr 1' smiding °* idag, sade han Anders Olsson“i
á_[m~v. Öjaren.

d_c: íánt °*, sa glrjan. Det är tunt, sade Gladen.
dárv ska ó¿ø, sa glcjezn, do hvn Dörren skall upp, sade Gladen, då han

dimsa mv n rjnækn e fgifsnn. dansade med henne Annika” i fjöset.
gi] skåda rèkzgv, sa n písgógka. Gud skåde rakingen °°, sade han Piss-

' Jonke."
ma dqê, sa n lqvsvép. Ma det, sade han Löv-Sven."
p3álag',spró9Ic, sa n rí¿¿à¿u:f. Pjollerspråk, sade han Ring-Anders."
fjlspróçk, sa n rígànaf. Skitspråk, sade han Ring-Anders.
våg-_§e:t vis, sa bnjrv, droy vn ban- Var sitt vis, sade bruden, drog in barn-

«vó¿_'fn. vaggan.

Ramsor.
Fíngrarnas namn: '

lalfzgaràla, rí(_lvr pàala, snèlva, Lillfinger-Olle, Riddar Pelle, Snicke,
slàgka, slípag~dó¿u:n; támatóg, slílra- Slicke, Slipperduppen; Tummetott, Slicke-
póf, lógamógz, gálabrón, ljtrggpøêfeg-_ pott, Làngeman, Gullebrand, Liten Petter
spélezmvn. speleman.

77 Säges t. ex. om ett arbete, som inte är så inbringande men inte heller så på-
kostande. - 79 En dragon Torv. - 79 Hustrun. - “° En fältjägare Glad. - Ü Det
är föga troligt, att . . . - 3' Smidning. - 5' Sysslade med smide som binäring. -
5* I detta ordstäv har ordet tunt a i st. f. dialektens a. -- 85 Glads hustru. -
°° Räfsningen. - 37 Korpral J. Sehlstedt. - 5” I Öjaren. - 5” I Öjaren.
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Tárnas namn:

l§.1tej,t¿:tá,irlnrqi, izpvfrz;,stèrprasa- Lilltå, Täta, Alarå, Apafru, Storprase-
káln op 1 dómpen. karlen uppe i dumpen.

När man med barnet i knä räknar upp dessa namn och vid vart och ett
fattar om ifrågavarande tå och kommer till stortån, lyfter man denna hastigt
upp i luften.

Ramsa, som användes, när man lär barn räkna:

ágn 0 tvo j§z_åg-_[e: mo. trg' o für En och två kör till Mo." Tre och fyra
j§ø_år_,[a fánn o seeks j§¿'r¿'_,[a vaêšs. kör till Bye." Fem och sex kör till vägs.
[tj o ât jyøjggta góf. nja-tia kvista Sju och åtta kör till gårds. Nio-tio kvistade
via. fela-tólv flgí 2» kótv. trøètnn- vidje. Elva-tolv flådde en kalv. Tretton-
gàtnn flály op logon. føemtvn-sàkstvn fjorton plockar upp lortarna. Femton-sexton
j§¿'rr po hàstvn. sótan-áton jsér po kör på hästarna. Sjutton-aderton kör på
kàtnn. nítnn-]§r,'aya jsør ól smapógkvn kattorna. Nitton-tjugo kör alla smàpojkarna
op ¿ønag tz,'4tr_z. upp genom tuten."

Vid sista satsen höjes rösten till fortissimo.

Om ett barn härmar ett annat, kan det senare säga:

hizrmkróqk, _/Et ajt, slègk óp! var Härmkråka, skit åt °', slicka upp! Var
a gót, ska du fa mágr. _ det gott, skall du få mer.

Om ett barn säger sig skola skvallra på ett annat barn, “tala om det“, kan det
andra barnet säga:

tizlv, tiølv, sv_t_“/nmgëlvf kèk an irtor- Tala, tala, svinmalal” Koka en ärter-
vélzg ta kváiv, sa far ga smirkv. välling till kvällen, så får jag smaka.

Följande tre ramsor begagnas av barn, som retas med varandra:

n gófnr 1 grzjven, som fégt po Han goffarl" _i groven “, som sket på
tovan, slàgkg kvgênn o gt op sopen. toven ", slickade kvarnen och åt upp sopen.

n gzêns gejgulzt hon vcêns, mon Han Jäns gar dit han vänges, men
fg'g°_r¿ 2 síl, sa ge_ir_n_ det hvn vil. får han en sill, så går han dit han vill.

°° Mo resp. Bye i Hammerdals socken? _ " Skorstenen. _ ” Skit på dig.
_ 9' Foder, som malts till svinföda. _ “ Farfar eller morfar såsom födorádstagare._ ” Spisvrån. _ " Tovigt gräs.
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pá pipa felgl íguz, e_i_sta_'at blir z_'at, Per Pinne sket inne, Ola Stut" bar ut,
yèns knåp lit óp. Jäns Knopp °° åt opp.

va sóçy da, do du va git 0 zlas? Vad såg du, då du var ute och färdades?- ga sóq; dan smàgv, sam smïlïan - Jag såg den smedjan, som smidde den
óksn, sam hášßan j§á¿u:n, sam slö yxen, som högg den kappen, som slog
clan háp, sam bágtezn kr_í=n, sm den hunden, som bet den karlen, som
fláskat blir. fläsket bar.

du kóm rt lztp láp flèjsanas næsl Det kommer en liten lapp flyttandes näst”
nèlvn øva fgála. láp 2 mir; 0 mir; nordan* över fjället. Lapp i varg och varg
2- hágz, háy 1 rqêv o rqêv e kál, kál 1 i hund, hund i räv och räv i katt, katt i
mås o mgis 1 hlis, nqil a pil o pll 1 mus och mus i hus *, nål i pil och pil i
bli. rígçl, rágçl, [lll am kvást. làp- by. Ringel, rangel, Sjuli om kvast. Lapp-
lcogan krig at stgggdom. kungen kan inte styra dem.

Ramsan om lcärínyen och bocken.

dv mj a j§ø_ërzg, sám skal gg' ta Det var en käring, som skulle gå till
kvgin, ö,.5a mól v bájsn 1 íølarlógmn. kvarn, och så mötte hon bocken iarterlandet.
ö_(_lo sà v: “bàl:, bálc, vel du hágm Och då sade hon: “Bock, bock, vill du hem
ga la kvá:lv?“ -- “ná>3, náe_g“, sa gå till kvällen?“ -- “Nej, nej“, sade
bájsan. - sa gálc n a stfpjya tål, se. bocken. - Så gick hon ett stycke till, så
mel v bgélm. - b_f_lo sej v: “b¿à¿z, mötte hon björnen. Och då sade hon: “Björn,
bgáp, vel du bájsan riv? ba'j§an val björn, vill du bocken riva? Bocken vill
rt hágm ga ta kvæ°ln“. - “mêg, mêg“, inte hem gå till kvällen“. - “Nej, nej“,
sa bgága. - se gálc v a stgßjye. tål, sade björnen. - Så gick hon ett stycke_till,
sa mól 12 ólgv. ö,do så v: “ñl;, så mötte hon ålgen. Och då sade hon: “Alg,
fälg, val du bgéga slg'? bgélz val rt älg, vill du björnen slå? Björnen vill inte
bájyem rlv, báj§an val rt hágm ga ta bocken riva, bocken vill inte hem gå till
kvøèlv“. - “mê¿, né3“, sa vlgezn. - kvållen“. - “Nej, nej“, sade älgen. -
sa gále v a styijya tál, sa mel a Så gick hon ett stycke till, så mötte hon
film. ö_,.5a sej Ir: “fílh vtl du finnen.4 Och så sade hon: “Finne, vill du
il; fult, far il; vel at bgép slej, 0 älg skjuta, för älg vill inte björn slå, och
bgáp val ut bálc rlv, o bálc ml at hágm björn vill inte bock riva, och bock vill inte
ga ta kv¿èlv“. - “ná:g, ná_g“, sa hem gå till kvallen“. _ “Nej, nej“, sade
fígz. - sa gala n a styijsa tål, se: finnen. - Så gick hon ett stycke till, så

" Smörgås. - " Eller: Knapp. - 99 Närmast. _ 4 Norrifrån. - ' Här synes
något saknas, men meddalarna kunna ej erinra sig det. - Vanligt rnansnamn bland
lappar = Sigurd. _ * Lappen. Denna betydelse är dock okånd i dialekten.
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md! 0 ga tól, b_f_l0 sej 0: “tél, mötte hon en tall, och då. sade hon: “Tall,
val du figa ffêl, far fira val at zila vill du finne fälla, för finne vill inte älg
fait, 0 fila val at bgága slaj, 0 bgégi skjuta, och älg vill inte björn slå och björn
val al báls riv, 0 bål' val at háam vill inte bock riva, och bock vill inte hem
ga ta kvøëlv“. _ “ná>a, mêg“, sa téln. gå till kvâllen“. - “Nej, nej“, sade tallen.
_- sa geålc 0 a stg'pj§a tél, se met v _- Så gick hon ett stycke till, så mötte hon
éalv. 0 sa så v: “é_al, val du lól elden. Och så sade hon: “Eld, vill du tall
brzèga, far tól val at fšga fázl, 0 fšga bränna, för tall vill inte finne fälla, och finne
val at fil; fatt, 0 til; val at baága vill inte älg skjuta, och älg vill inte björn
slej, 0 byiy val at bále riv, 0 bálc slå., och björn vill inte bock riva, och bock
val at háam ga ta kvcêlv“. - “mêg, vill inte hem ga till kvällen“. _ “Nej,
né_a_“, sa áaln. _ sa gilt v a stjajy: nej“, sade elden. _ Så gick hon ett stycke
tél, sa me! n vàtmm. 0 sa så v: till, sa mötte hon vattnet. Och så sade hon:
“vát¿a, val du áaln slélc, far éaln val “Vatten, vill du elden släcka, för elden vill
at tóln bnèga, tóln val al figa fcël, inte tallen bränna, tallen vill inte finnen fälla,
figa val at öl; fgkt, 0 fila val at finne(n) vill inte älg skjuta, och älg vill inte
baága slqt, 0 baága val at bálc riv, 0 björn slå, och björn vill inte bock riva, och
bák val at háam ga ta kvá:lv“. - bock vill inte ga hem till kvällen“. -
“mêa, mêg“, sa vátna. - sa gálc v “Nej, nej“, sade vattnet. - Så. gick hon
a st_|'pj§a tål, sa möt v àksv. ó_.5a ett stšcke till, så mötte hon oxen. Och så
så v: “ólcs, val du vátne. drált, far sade on: “Oxe, vill du vattnet dricka, för
vátna val at áaln slólc, 0 éaln val vattnet vill inte elden släcka, och elden vill
al tóln brrèga, tóln val at fip føêl, inte tallenbränna,tallen vill inte finnen fälla,
figa val at fila fatt, 0 fila val finne(n) vill inte älg skjuta, och älg vill
at baága slqi, 0 bgéga val at bálc riv, inte björn slå, och björn vill inte bock riva,
0 bål; val at hágm ga ta lcvázln“. - och bock vill inte hem gå till kvällen“. -
“naš¿, mi'¿“, sa óksga: - se aált v 1: “Nej, nej“, sade oxen. - Så gick hon ett
stfpjya tål, sa mot v règpzm. b,r_l0 så stycke till, så mötte hon repet. Och då sade
v: “ráap, val du óksga bíga, far àksgc hon: “Rep, vill du oxen binda, för oxen
val at vátna drálc, 0 vátna val at vill inte vattnet dricka, och vattnet vill inte
áaln slólw, 0 áaln val at tóln brcèga, elden släcka, och elden vill inte tallen bränna,
tóln val at figa faël, figa val at tallen vill inte finnen fälla, finne(n) vill inte
óla fa_'4t, 0 óla val at baága slqt, 0 älg skjuta, och älg vill inte björn slå, och
baáp val at bálc riv, 0 bål; val at björn vill inte bock riva, och, bock vill inte
hágm ga ta kvá>lv“. - “mêa, mê¿“, sa hem gå till kvällen“. - “Nej, nej“, sade

rešgpa. - sa 3:21: v ca sty'1j§a tål, se. repet. - Så gick hon ett stycke till, så
met v mgtsga, b_t_l0 så 0: mus, mötte hon musen, och då sade hon: “Mus,
val du rágpa håla, far régpa val at vill du repet hacka, för repet vill inte
àksga biga, 0 àlcsga val at válna drélc, oxen binda, och oxen vill inte vattnet dricka,
0 vátna val at áaln slät-, 0 áaln och vattnet vill inte elden släcka, och elden
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ml st lóln breèy, tóln ml et fšp vill inte tallen bränna, tallen vill inte fínnen
feèl, [39 ml vt fil; fajl, 0 öl; ml fälla, finne(n) vill inte älg skjuta, och älg vill
at bgágz slå, 0 bgéy ml at bák riv, inte björn slå, och björn vill inte bock riva,
0 bål; ml et hégm ga ta kvá:lv“. - och bock vill inte hem gå till kvällen“. -
“mê3, mêg“, sa mz_'4sv. - sa gák 0 0 “Nej, nej“, sade musen. - Så gick hon ett

st_|}_]§a tál, sa md! n kàfgz. sa så stycke till, så mötte hon kattan. Så sade

0: “kà{, ml du mgisn td, far mqsv hon: “Katta, vill du musen ta, för musen

ml it rá;pa håla, 0 réjpa ml st vill inte repet hacka, och repet vill inte
óksp bin, 0 àksgz ml et vátna oxen binda, och oxen vill inte vattnet
drálc, 0 vátna ml et épln slál-', dricka, och vattnet vill inte elden släcka,

0 ágln ml at táln brøêp, 0 tóln och elden vill inte tallen bränna, och tallen
ml at filt frèl, fïp ml at il; vill inte finnen fälla och finne(n) vill inte älg
fait, 0 fil; ml zt bgáp slqk, 0 bgágt skjuta, och älg vill inte björn slå, och björn
ml et bål: riv, 0 bål: ml rt hégm vill inte bock riva, och bock vill inte hem

ga ta kvá:lv“. - “m¿áo“, sa kàgn. gå till kvällen“. _- “Mjau“, sade kattan.
0 kåta 1 majsv, 0 mgisv e rágpa, Och kattan i musen, och musen i repet,

0 rágpa e àksrj, 0 àksp 1 válna, 0 och repet i oxen, och oxen i vattnet, och

vátna a égln, 0 ágln 1 tóln, 0 táln vattnet ielden, och elden i tallen, och tallen
1 fin, 0 fm z álgan, 0 ólgan o i finnen, och finnen i älgen, och älgeni
bgágz, 0 bgágu z bájsem, 0 bájsan björnen, och björnen i bocken, och bocken
kula há¿m 0 in gømg dgjfghgla 0 kut-ade hem och in genom dynghålet och

lgêt: “b_;r_ê!“ lät: “Bjii!“

Ramsa om husdjurens namn.

háfstgz hagta krigamfzjt, àksgz hagta, Hästen hette Kringomfotå, oxen hette
bæ'ryamst|,2t, knjm hagta spgírvros, kül- Bergomstut °. kon hette Spararos, kal-
van hagta tipølros, 301310 hagta sprilz- ven hette Tippelros, geten hette Sprili-
nálm, tfelm hagla tál_:0mtàzlm 8, tàlm nacken 7, tackan hette Täckomtacka, tuppan°
hagta träpalápv, kàgkan hagta skrik- hette Tuppeluppa, kanken 1° hette Skrik-
lml“ e tjsklnn. ball i Tyskland.

5 Snabb-i-fot. -- ° Stark-i-röst? Detta och flera följande namn äro flertydiga
eller svåra att tyda. Några äro kanske fördärvade. -- 7 Spröt-i-nacken. Accenterna

i detta liksom i de följande namnen kunna variera. - 9 Variant: likamfrèkfl. -
' Hönan. - W Tuppen. - “ Variant: skrikbel.
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Ur Trångåsens bebyggelsehistoria.

Troligen år 1818 hade tvenne fältjägare, Olof Malm och Jöns Gerd, slagit sig
ned på kronoallmänningen “Malmsjö Afradsland“, belägen i Vesternorrlands län
nordväst om Malmsjön i Ströms socken, och där å en as eller s. k. “rem“ invid
Mellersta Toksjön sydöst om Trångsjön börjat arbeta upp åt sig nybyggen. På
grund av sin belägenhet kallades den nya boplatsen Trangåsen. Sedan ansökan
om avvittring ingivits, hade Konungens Befallningshavande genom resolution den
9 juli 1818 uppdragit åt kronolänsman M. Höglund samt nämndemännen Jöns
Ersson i Tullingsås och Lars Håff i jerfsand att förrätta syn å nybygget och upp-
rätta beskrivning däröver. Syneförrättningen hölls den 18 och 19 september 1820.
Redan dessförinnan hade Malm och Gerd den 24 april 1820, under förutsättning
att “vid skeende Syn och sedermera blifvande Afvittring tillstånd vinnes till nya
hemmans upparbetande“, till korpralen Olof Ferm för en köpesumma av 20 Rdr
Rglds upplåtit och försålt intill “en tredjedel uti alla de ägor och Lägenheter,
som detta wårt sökte nybygge kommer att underlyda, att af honom, "hans hustru,
barn och efterkommande“ oqvalt nyttjas, evärderligen ägas och behållas“.

Det vid synen förda protokollet innehåller en sådan mängd uppgifter dels
om Trångåsen och därintill gränsande byar dels ock om betingelserna för an-
läggandet av ett nybygge i början på 1800-talet, att det mer än väl försvarar
sin plats i årsskiften. Rätt läst ger oss detta dokument en god inblick i ny-
byggarens strävsamma och karga lott. Med ledning av muntlig tradition samt
av kyrkoböcker och andra i Ströms kyrkoarkiv förvarade handlingar må dock
inledningsvis lämnas en del upplysningar om Trångåsen och dess första bebyg-
gare. Ofullständigheten av dessa meddelanden beror därpå, att ehdast å orten
tillgängliga källor använts.

l Ströms kyrkoböcker är Trångåsen första gången upptaget i Förhörs- och
Communionboken för åren 1834-1846. l Kungl. Majzts resolution den 15 sept.
1828 angående Trångåsens upplåtande till nybygge medgavs, att åborna, ehuru
boende inom Fjällsjö församling i Vesternorrlands län, dock finge åtnjuta kyrko-
rätt i Ström.

Vid avvittringssammanträde å Vikens gästgivaregård i Ramsele den 13 juni
1836 bestämdes gränserna för den del av nybygget, som tillhörde Ramsele för-
samling. Detta område hade en areal av 5,598 tunnland 22 '/, kappland. Det
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till Fjällsjö hörande området uppgick till 4,720 tunnland 24 kappland.
Vid kyrkostämma i Ström den 24 oktober 1875 väcktes fråga om huru det

bör “förfaras med Trångåsens och Sporrsjönäs Nybyggare, som genom någon
tyst öfverenskommelse kommit att räknas till Ströms församling, fastän de höra
till Vesternorrlands län, och i följe deraf här åtnjuta alla förmåner, som åtfölja
kyrklig gemenskap med församlingen utan att vara lagligen förbundna att hit an-
svara några utskylder vare sig till kyrkan eller skolan“. Stämman beslöt, att an-
tingen skola de betala “hvad på dem ålöper af desse utskylder“ i den ordning
de skola utgå, eller också, om de vägra, skole de “ifrån all kyrklig gemenskap
med församlingen uteslutas“. Beslutet förnyades den 26 december 1876 - med
okänd verkan. ~

En av Kungl. Majzt i början på 1800-talet tillsatt kommitté för utarbetande
av förslag till “reglering af oregelbundenheter i Rikets administrativa, judiciella,
ecklesiastika och kommunala indelning" föreslog i sitt avgivna betänkande, att
“de hemman och lägenheter af Ströms församling, vilka nu i kommunalt hänseen-
de tillhöra Ramsele och Fjällsjö socknar af Vesternorrlands län, öfverföras till
Ströms kommun i Jämtland”. Kyrkostämman den 15 mars 1887 uttalade sig en-
hälligt för detta förslag.

Enligt nådigt brev den 29 november 1889 överflyttades från och med den
1 januari 1891 hemmanen Trångåsen I mantal, Stamåsen '/, mantal, Sporrsjönäs
1 mantal, Storhöjden 1 mantal, Stamsele 3/4 mantal och Täxan 5/,, mantal jämte
en söder om Malmsjön belägen kronomark från Vestemorrlands län till jämtlands
län och Ströms socken. Sammanlagda arealen av det överflyttade omradet upp-
gick tjll 142,62 kvadratkilometer.

Ar 1830 den 12 oktober, således 10 år efter den första synen, hölls av
ekonomie direktören, kronolänsmannen Pehr Ulrik Nilsson i Hammerdal på för-
ordnande av Konungens Befallningshavande ekonomisk besiktning hos “Nybyg-
garen Olof Färm å dess innehafvande Nybygge på Trångåsen“. Protokollet vid
synen ger en tydlig bild av utvecklingen “från ris och rot” till hemman. Vid
synen antecknades följande byggnader å gården: l/ Stugu Byggning, 2/ Brygg-
stuga med kammare och förstuga, 3/ Stall med foderbod och mellanbotten, 4/
Fähus inredt med 10 Båsrum och hjäll samt widstående Foderbod, hvilken sed-
nare genom afbalkning af den begagnas till tröskloge och kornlada, 5/ Herrberge
med mellanbotten, 6/ Wedlider, 7/ Badstuga, 8/ Källare med trädbotten och derå
stående mjölkbod, 9/ 2:ne st. Hölador. Samtliga byggnader i gott skick, nzris 2,
3 och 7 alldeles nya. _ lnnehavaren uppgav sig “af egen Fodertillgång
kunna föda en Häst och en fohle, 9 st. Klafbundne Nöt samt 30 st. Får och
Getter sammanräknade“. Öppen åker, försvarligen odlad och hävdad, fanns till
en vidd av “7 Mälingar“.

Ströms kyrkoböcker och muntlig tradition ha följande upplysninger om de
första nybyggarna.
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Olof Malm var fältjägare (enligt 1820 års syneprotokoll) vid “jemtlands
Regemente och 1:e Majorens Compagnie“. Möjligt är, att han antagit namnet
Malm efter Malmsjön. Denna sjös namn är i alla fall av äldre datum och åter-
finnes bl. a. i Hülphers jämtlandsbeskrivning av 1775. jägare Malm omkom
genom olyckshändelse under odlingsarbete i Trångåsen, i det han krossades un-
der ett stenblock. Ett verkligt nybyggaröde! Hustrun Magdalena Månsdotter,
född 1780, avled i Trångåsen 27 februari 1858; hon är i kyrkoboken för åren
1834-1846 antecknad som änka. Sönerna Lars Olofsson, född 1816, kallad
“Malm-Lars“, och Måns Olofsson, född 1819, kallad “Malm-Måns“, övertog
hemmanet efter fadern.

jöns Gerd, fältjägare vid samma regemente och kompani som Malm,
började jämte denne odlingsarbete i Trångåsen. Han efterföljdes av nybyggaren
Nils Svärd, född 1795, död i Trångåsen den 15 januari 1846. Svärd hade 1826
ingått äktenskap med Anna jönsdotter, född 1797. Hon flyttade 1849 till Stam-
sele och avled där den 3 juni 1852. Från 1849 är såsom innehavare av hem-
manet skriven f. d. fältjägaren jöns Olofsson (Glantz), född 1802, gift 1837 med
Anna Mattsdotter från Risselås, född 1807.

Olof (Olofsson) Ferm, fällmakare och gratialist, f. d. “'6:te Corporal
vid Majorens Compagnie“, härstammade från jonsgård och var född den 17 aug.
1775. Han avled 1861. Han gifte sig 1802 med Anna Zakrisdotter, född den
27 april 1775, död 1863. Ferm hade deltagit i finska kriget 1808-1809 och var
känd som något skrytsam av sig (“kärut“). När han kom i berättartagen, lät
han fantasien spela fritt och trodde väl även själv det han berättade. Efter hans död
lär hans uniform ha återsänts till regementet. Sonen Olof Olofsson, född 1802,
övertog hemmanet efter fadern. Den 28 maj 1833 förrättades arvsskifte “hos Ny-
byggaren Olof Olofsson Ferm och dess hustru Anna Zakrisdotter i Trångåsen
och Ramsele socken mellan dess Barn och Arfvingar“. Sedan föräldrarna undan-
tagit “sin frivilliga del af Lösa Egendomen, lades det öfriga mellan Arftagarne i

jämngoda delar efter lottning”. Nybyggnadsdelen “med derå värkstälde odlingar
och Byggen åsattes nu samma värde som uti Hemmans Afhandlingen den 16de
junii förl. år 1832 anfördt är nämligen 66:32 Rdr. Banco". Föräldrarnas “För-
behållna Lösa Egendom” uppräknas därefter utan åsatt värde. Var och en av
de fem barnens, Olof, Zakarias, Carl, Marin och Merit, arvslott värderas till 27
Rdr. Banco 28 Skillingar 4 Rundstycken. Sammanlagda summan av värdet å
hemmanet och arvslotterna uppgick till 205 Rdr. Banco 27 Skillingar.

Om Trångåsens senare öden intill denna dag är icke här platsen att tala,
det är “en annan historia”.

Gunnar Lófvcnmar/c.
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(Trångàsem)

Syneprotokoll vid besiktning och beskrivning
den 18 och 19 september år 1820 av

Trångåsens nybygge.

Avskrift.

År 1820 den l8:de och 19:de September förrättades med anledning af Ko-
nungens llöge lšefallningshafvandes i Länet meddelte Resolution och förordnande af
den Slzde Julii 1818, och efter derom tidig kungjord termin från Predikstolerne uti
Ströms, samt Fjellsjö och Ramsele kyrkor, Syn och beskrifning af underteknad kro-
no Länsman och Xämndcmän, à en krono Allmänningstract belägen a norra sidan
om den så kallade Malmsjön, uti berörde Höge Remiss kallad Malmsjö Afradsland,
som Fältjägarne hvid Kongl. Jämtlands Regemente och 1:ste Majorens Compagnie
Olof Malm och Jöns Gärd genom ansökning anhållit att till nya hemman för sig få
uparbeta och af hvilken Lägenhet desse sökande, sedan under den 24:de April 1820,
genom Afhandling uplåtit en tredjedel till Gzte Corporalen vid samma Regemente
och Compagnie Olof Färm - hvid hvilken förrättning kommo tillstädes ej mindre
bemäldte Sökande personligen, än ock alle angränsande, dels i egen person, dels ock
genom antagne fullmäktige, nämligen från norröstra sidan Xybyggarcn S_ven Ersson
Nyström i Sikselet uti Ramsele Socken och södra Ångermanland, från Ostra sidan
kronohcmmansäbocrne Matts Pehrsson och Eric Andersson i Märdsjön, Ramsele Sock-
en och berörde Län, från sydöstra sidan skattehemmansåboen Sven Ersson i Stam-
sele, omrörde Församling och Län, i egenskap af fullmäktig så väl för sine granner
i nyssberörde b_v, som för Täxans b_vemän i sagde församling och Län, dels från
södra sidan kronohemmansinnehafvaren Jöns Jonsson i Storön, och Ströms Soeken,
från Sydvästra sidan niimdemannen Carl Carlsson i liisselås, sagde församling, sa för
egen del som fullmäktig för sine granner iberörde b_v, äfvensom Bonden Eric Svens-
son i \\'allen, merberörde Socken för egen del och ombud för sin granne Olof Pehrs-
son - ifrån wästra sidan Bönderne Sven Mattsson och Sivert Pehrsson i Hösjöber-
get, så viil å egna vägner som fullmäktige för de öfrigc deres grannar i Làngäsen
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och llösjön - samt å norrvästra sidan Rudsjöns byemän i Fjellsjö Socken förrbe-
rörde Landsdel, genom antagen fullmäktige, Bonden Matts Ersson i Hösjön.

S. I). Sedan samlingen skedd å det af Sökanderne upsöktc och redan påbör-
jade Byggiingsstället, Trångåsen kallad, och innan någon besiktning kunde företagas
å samma Lägenhet, fan Synelnännen nödigt att efter Sökandernes påstående, först
upläsa och noga utröna innehollen af deras nu framlemnade Handlingar, som äfven
efter deras begäran borde uti detta Sync Instrument korteligen införas neml[I_ 1:0)
Sven Ersson .\'_vström framlemnade Konungens Höge Befallningshafvandes i\\'äster-
norrlands Län Resolution af den 22:dre Oktober IT97, innehållande tillstånd för
förre åboen därstädes Måns Nilsson, att bebo krono .\'_vb_vgget Sikselet med åtföljan-
de inägor och utmark, samt däruti uptagne Slotter, hvid och omkring, samt väster-
ut från berörde Xybygge och ibland hvilka endast en starrm_vra Stockbergflon be-

nämn, fans vara uptagen på sagde Resolution, som är belägen på den tract, Sökan-
derne nu ärna anlägga Xybygget, men i öfrigt fans icke något vidare vara anmärkt
som sträcker sig till samme Lägenhet, eller som kan hindra n_vb_vgges anläggningen.
Denna Slott påstod bemäldte åbo sig vilja utan intrång behålla, dock uplystes af
andre angränsande att omrörde Slott Lägenhet aldrig varit begagnad af Sikselsåboen
utan endast af Mårdsjö krono hemmans innehafvare, som på sätt framdeles i detta
Instrument t_vdeligen skall uplysas, hafva äldre Papper därpå; Sven Ersson Nyström
påstod äfven att märket mellan hans innehafvande Lägenhet Sikselet och denne Xy-
bygges tract borde tagas uti så kallade Björnberget, samt förbehöll tillika att orubbat
få behålla sitt fiske uti så kallade Sponsjön -, men på tillfrågan förklarade sig
icke hafva vidare att påminna emot desse X_vb_vgges sökande -; på ytterligare till-
frågan upl_vstes äfven att ifrån detta Xybygge till Síkselet är ungefär-ligen två och
en half (2'/2) mil.

2:0). Mårdsjö krono hemmans åboerne Matts Pehrsson och Eric Andersson
framlemnade följande Handlingar nemlg 1:mo Konungens Ilöge Befallningshafvandes
i Wästernorrlands Län Resolution af den 19:de November 1783, öfver hållen uts_v-

ning af en sökt X_vb_vgges Lägenhet hvid så kallade Unsjön, belägen en half mil
i sydöster från detta ßyggningsställe, men hvilket .\'_vbygge därstädes icke blifvit
anlagd eller påbörjat, utan hafva samme Sökande i det stället uparbetat n_va hem-
man hvid .\lårdsjön ungefärligen 2:ne mil ifrån detta .\'yb_vgge och som af förr-
nämnde nu bebos, hvilka Lägenheter äfven för Längre tid sedan blifvit skattlagd.'-
2:0 ('harta beskrifning öfver samma .\'_va krono hemman, som uti Jnnii Månad
l«'40l blifvit till inägorna Refvade och Afvittrade. - 3:io Lofl. Afvittrings líättens
Utslag utfärdat samma tid nemll den lö Julii 1801. - ~l:to \\'älloflige Lagmans
Rättens Dom af den 24:de Augusti 1802, utaf desse upviste Handlingar inhämtas, att
sagde hemman blifvit skattlagde till Fem Seland, men i anseende till åboernes

fattigdom och oförmögenhet att hålla förrättningsmännen nödig kost och handtlang-
ning, har Skog och utmarken icke blifvit llefvat och Afvittradt eller gränsorne för
desse hemman utstakade. Likväl har kronofullmäktigen hvid samma tillfälle å Em-
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betets vägnar gjordt det påstående att deras skogsrymd då borde dem blifva bestämdt
tillslagen, så att andra till äfventyrs varande tjenlige Xybygges tillfällen på krono
Allmänningen därigenom icke blefve förhindrade -; Alla desse upräknade Ilend-
lingar funnos likväl icke af den lydelse att denne sökte X_vb_vgges tract därmed af
Mårdsjö åboerne kunde försvaras, endast att å Onsjö .\'_vb_vgges Synebeskrifningen
och därá erhâllen Resolution funnos någre Slotter uptagne som äro belägne pa den-
ne krono Allmänning eller på den tract X_vb_vgget nu är sökt, hvilka Slotter Lägen-
heter efter Sökandernes nu giorde anmälan och fleres andras intygande, Skall för
längre tid sedan och äfven förut afdem själfve få gånger blifvit bärgade och be-
gagnade, Xemll \\'acker Myran, benämd, belägen på sydvästra sidan helt nära in-
till Byggnings- eller boningsstället, hvarå finnas li gamla Hässjor upförda, som
fodret varit bärgat uti, men synes kunna gifva Lägenhet att upodla till 20 Lass
starrfoder som hvart annat år kan afbärgas, Stockbergflon norrut ungefarligen en

fjerdedels mil från Xybygget, hvarest också 10 gamla liässjor funnos och saledes

10 Lass starr hvartannat är afbärgades, men ansågs kunna upränsas, Dikas och od-
las till flere Lass afkastning -- denne Slottlägenhet finnes också intagen på .Värd-
sjö Chartas beskrivning. Samme hemmansåboer upgåfvo likaledes en å berörde tract
liggande starrmyra Piprörflon kallad, med ungeirligen 10 Lass, hvilken likväl icke
finnes intagen på deras Handlingar, men hvilken de såväl som de förre påstodo att
fritt och utan åvärkan eller intrång af Xybyggarne få behålla -; Det påståendet
gjordes också af desse åboer, att då den till deras hemman i)lårdsjön underlydande
Skog och Utmark, icke var afskuren och skiljdt ifrån den öfrige krono Allmänning-
en, borde någre Xybyggare icke eller få nedsätta sig på samma tract, förr än de

fått sin fullsutenhet, hvaremot Xybyggessökanderne förklarade, att då denne till .\'ya
hemman tjenlige traeten, är liggande så aägse eller tvcnne mil från Mårdsjön och
desse under så lång tid icke användt den minsta odling därstädes, emedan de up-
gifne slotterne äro af Xaturen växtelige, icke eller hade de af nöden att däraf pä

minsta sätt sig begagna, hälst tillräckelige Slotter, Skog och Betesmark var för dem
att tillgå närmare åt deras hemvister, på ömse sidor om Mårdsjön, samt emellan
Onsjön och den förre, så tycktes de hvarken kunna eller böra lägga något hinder
emot det sökte Xybygget --; Afvenledes gjordes af Märdsjö aboerne den invänning
att denne tract var belägen på norra sidan om rå Linicn och således hör:-.nde till
Ångermanland, samt i grund däraf ville helt och hållet bestrida, att desse .\'_vbyggare
omögeligen fingo nedsätta sig där; men då desse åboer af Synemännen tillfrågades hvarest
berörde Linia verkligen framsträete öfver tracten, hade de ingen fullständig känne-
dom därom --; Sökanderne upgåfvo däremot projectvis det berörde Linia skulle gå

till ungefärligen '/2, dels också 3/¿ dels mil norrom .\'yb_vgget efter följande märken,
nemll ifrån söder, Onsjötufvan, S onsjöklimpen, Kolberget och Bergsjöholmen, så-

ledes hela tracten liggande inom femtlands område , När alla dessa ordväxlingar
och tvistigheter änteligen en gång uphörde, yttrade sluteligen Mårdsjö byamän sig
icke längre kunna eller vilja bestrida för sin del desse Sökande den begärde Ny-
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byggesanläggningen å omrörda tract, endast de utan intrång och åverkan få behålla
de förut upgifne Slotternc -, hvilka Xybyggarne också lofvade att så länge de äro
Mårdsjöåboerne tillhörige dem därnti på intet sätt ofreda, men i händelse sagde _Lä-

genheter hvid skeende Lofl. Afvittringen dem frångår, är Sökandernes enhälliga Uns-
kan att de då måga .\'_vb_vgget underläggas.
3:ti0. Bonden Sven Ersson i Stamsele framlemnade samma B_vs Charta öfver
förrättadt .-\fvittring och Skattläggning år 1754 och Konungens llöge Befallnings-
hafvandcs i \\'ästernorrlands Län Resolution af den 31:stc Julii 179%, som u lyser
att deras Slotter, Skog och ägo områden äro belägna på tracten omkring och pnorr-
ut från berörde hy, nära åt den så kallade Älalmån, dock fans där inga gränsor eller
märkes punctcr för deras skogsrymd uptagen -; Fullmäktigen gjorde i anledning
däraf det förbehåll att de ville och borde utan intrång få behålla deras tillhöriga
Lägenheter som de förut begagnad och för hvilka de blifvit skattlagda, äfvensom
att Xybyggarne borde från Boskapens tramp och åverkan vårda de 2:ne Slotter be-
lägna på södra sidan helt nära åt Malmån, hvilka också äro på deras Charta up-
tagne, nemlll Xyflon Xzo 34 och Xyflosundet n:o 38, iöfrigt förklarade sig nämnde
fullmäktige icke hafva vidare att påminna emot det sökte X_vb_vgget, när märket
togs uti berörde Elf samt att Täxans b_vemän icke besväras med intrång ideras Af-
radsfiske uti Älalmån utom Långfallct och utefter samma Elf. Sökanderne anhöllo
äfven att få göra någon odling på södra sidan om berörde Malmå och i söder upp
till norresta klumpen af så kallade Storhögden och i Uster och \\'äster där emellan,
hvilket meranämnde fullmäktige icke vägrade, men förbehöll likväl att sådan odling
icke må företagas hvid, nära omkring eller framför deras gamla Slotter ifrån
detta Xybygge till Stamsele och Täxan, är ungefårligen 1'/, mil.
4:to. Bonden Jöns Jonsson i Storön upvistc Charta och åtföljandex Beskrivning
öfver dess ägor och områden af år 1783, Skogen Refvat och Afmätt . ren 1782 och

1783 --. Likalcdes framlernnades Lofl. Allmännings Afvittrings Rättens däröfver
meddelade Utslag, men uti samma Handlingar finnes icke någon uplysning om grän-
sornc för dess utmark och Skogsrymd, hvarföre gjordes af honom det förbehåll att
hans tillhörige Slotter mon, som äro belägne på södra sidan om Malmån icke må af
.\'_vb_vggarne ofrcdas eller förnärmas, men sade sig i öfrigt icke hafva det minsta
att påminna emot desse X_vb_vgges Sökande och medgaf äfven, om X_vb_vggare funno
någon Slotter Lägenhet att å Xyo upodla på södra sidan nära Malmån, skulle de

också för sig få uparbeta och under .\'_vb_vgget begagna ifrån .\'_vb_vgget och till
Storön är ungefirligen 1'/7 mil.
5:0. Riselås och \Vallens b_vamän i Ströms Sockcn, Xämndemannen Carl Carlsson
i Risclås och Bonden Eric Svensson, gåfvo sine _vttranden tillkänna, att icke vore
dem emot det desse Xybyggare på den sökte traeten så vida Höga vederbörandes
tillåtelse därtill vinnas, få sig nedsätta och X_va hemman därstädes uparbeta -, to-
go endast i förbehåll deras gamla, eller till deras B_var hörande Slotter och Utägor,
som därintill stöter, samt deras Afradssken uti Malm och Trångsjöarna och påsto-
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do att märket dem emellan borde gå från Älgsgårdsviken på norra sidan om Malm-
sjön i Norr till Bustaviken i Trångsjön; på tracten å västra sidan om detta märke
hafva äfven Östbygdens Byemän deras Febodar anlagda till bättre Mulbete för de-
ras Boskap ; Till Riselås och \\'allens byar är nära 2:ne mil till detta Xybygge.
6:0. För Långåsen, Hösjön och Hösjöbergs byar i Ströms Soeken framlemnades
genom deras fullmäktige Sven Mattsson och Sivert Pehrsson i Hösjöberget Ko-
nungens llöge Befallningshafvandes Resolution i Sundsvalls Län af den ltste Feb-
ruarii 1764, uppå hållen Utsyning den 3:dje October 1763 å berörde Byars områden
som efter bemäldte fullmäktigers föregifvande skulle stöta intill denne Allmännings
tract, men samme llandling innehåller 'icke någon rättighet för dem hvarken till
Slott, Skog, eller Mulbete från den del däraf som nu blifvit sökt till Xybygget
Likväl förbehöllo desse fullmäktige, att alt hvad berörde Byar tillhört och under-
lyder i ägor och utmark, vilja de hädanefter som hitintills utan intrång och för-
närmande få begagna ; Likaledes gjordes å desse Byemäns wägnar det påstående
att få anlägga Febodar på denna tract å norra sidan om Trångsjöbäcken, hvilket
ställe och Betesmark de utan intrång af Xybyggarne ville ensam behålla dock
medgåfvo de 'att desse senare skulle vara berättiga att å samma blifvande febomark
begagna de Slotter och Upodlings Lägenheter där tilläfventyrs kan vara att tillgå --;
Häremot anmälrlte .\'_vb_vggarne att på deras blifvande öfrige hemskog, är ganska
magert Mulbete och således otillräckeligt för deras Boskap öfver hela Sommaren,
hvanföre de för sin del äro själve nödsakade att anlägga Febodar på samma tract
och bestridde således att desse Byamän utan Laga tillstånd och rättighet därtill,
icke måga påbörja sine Febodar därstädes.

Bonden Sven Mattsson, som någon tid förut n_vttjat en del af traeten till
Fogelfångs, och Jagtgång, förbandt sig nu efter Xybyggarnes därom gjorde påstå-
ende, från denne dag eller hädanefter med allo därifrån afstå -. Likaledes utfästa-
de nämnde Sven Mattsson, att äfven hädanefter afstå från de smärre Slotter han nå-
gon tid begagnad på denna .\'_vb_vggestraet neml[l_ Medsjöflon, belägen i sörr från
Bustaviken i Trångsjön, innehållande circa 10 Lass starrfoder, Trångsjöbäcken, nemlg
ifrån Trångsjön utefter samma bäck till Sponsjön och på södra sidan någre små myror
tillhopa 12 Lass, äfven som också flere små slotter på tractcn. lfrån ofvanbcrörde
Byar till Xybygget, innehåller ungefärligen en mil i Längden. '

7:0. ltudsjöns Byemän i Fjellsjö Socken, framlemnade och upviste genom fullmäk-
tigen Bonden .\latts Ersson i llösjön deras b_vs Skogs Charta uprättadt hvid Lofl.
Afvittringen af Herr Landtmätaren Joh. Jae. Stangnell jemte Allmännings Afvittrings
Bättens l'tslag den 7 de Julii 1734, som ock \\'ällofl. Lagmans och Höglofl. Kongl.
Svea Hof llättens Dommar, som gilladt och stadfästat samma Skattläggning och af
hvilka Handlingar inhämtas att berörde B_vs Skog och Slotter m. m. sträcker sig från
samma By i söder till en å berörde Charta updragen project skillnads Linia emellan
Jemtland och Ångermanland, som går från miirkespuncten Sponsjöklimpcn ungefär-
ligen '/2 mil i Norr Ost ifrån från Byggningsstället i Trångåsen inorr och väster till
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Bergsjöholmen, som ligger en half mil norrom Långåsen och Hösjön och för-
behöll nämnde fullmäktige att deras sålunda Lagligen tillvundne samt inom sine
märken utstakade Slotter och Lägenheter, må utan intrång få behållas, hvilket Xy-
byggarne också villigt utfästade, men gjorde däremot- det påståendet att som nämnde
märkes Linia, går på långt afstånd å norra sidan om en Elf som framrinner från
större Hösjön i Oster till Lill Hösjön, hvilken ligger ungefärligen en half mil i
norr från Xybygget, att de Slottes eller smärre Starrmyror som en del af Rudsjöns
Byemän hitintils eller på någon tid afbärgat, hvilka äro belägne på södra sidan om
berörde Elf eller inom denna Allmänningstract, samt inom de märken sökanderne
till denne Nybygges Lägenhet upgifvit och utom de förres tilldelade områden", hvar-
på sagde Byamän icke eller hafva användt den minsta odling, emedan desse Slottcr
voro sådane som Naturen sjelf danat till växtlighet och för hvilka någon afgift till
Kongl. Majzt och Kronan icke erlägges -; icke heller hafva desse Byamän därå sökt
att förskaffa sig någon åtkomst eller försvars Handling; desse Slottes Lägenheter nu
måtte blifva Lagda under Nybygget, 'samt anhöllo att de af Syncmännen nu äfven
borde besiktigas och till beskaffenheten uti detta Instrument införas -; fullmäkti-
gen Matts Ersson medgaf väl att därå icke fans någre papper och att någon afgift
därföre icke eller betaldts af förre innehafvarne, men på samme sine Hufvudmäns
vägnar, ville han bestrida ägande rätten däraf, att de hädanåt som hitintills borde
af dem få begagnas yttrade tillika att han icke ärnade komma på stället eller till
desse Slottcr då de besiktigades, utan att Sökanderne fick syna dem bäst de
ville -. Efter Sökandernes begäran anträdde Synemännen till omrörde Slottes Lä-
genhet och befans desse 2:ne små Myror belägna, den första straxt västom Lill Hö-
sjöberget, beväxt med smärre Tallskog och en Holme mitt på Myran också beväxt
med enahanda skog sort, samt en mindre tjern på västra sidan af merberörde Myra,
hvarå äfven fans 10 gamla Häsjor, som de förre bärgat fodret uti, men syntes gifva
Lägenhet till flere Lass afbärgning på åtskillige ställen när den dikes och uprän-
ses -. Den andra Myran belägen i söder ett stycke därifrån, utan skog, och med
10 gamla Iläsjor hvaruti äfven fodret för längre tid sedan varit bärgade -, ansågs
också genom flitig odling kunna gifva något mera afkastning -. Desse af fullmäk-
tigen kallade Hösjöbergs Myrorne, äro som nys förmäles, belägne på södre sidan om
Hösjö Elfven, samt uppå den Allmänningstract och innom dc gränser Sökanderne up-
gifvit och begärt till Xybygget, hvarföre S_vnemännen i så beskaffadt förhållande
för sin del äfven inser ganska billigt och rättvist att samma Slott Lägenhet må hä-
danåt hel och hållen komma att l_vda under berörde .\'_vb_vgge eller påbörjade .\'_va

hemman. Rudsjöns by ligger också ungefärligen en mil i norr från Xybyggct.
Sedan af angränsades företedde Handlingar, jämförd med deras påståenden och

utlåtanden, om förhållandet blifvit sålunda utrönt, finna Synemännen följande af
krono Allmänningen blifva öfrig, eller såsom odisponerad till det sökte .\'yb_vgget,
hvarföre och på grund däraf besiktningen företogs, först å sjelfva Byggnings och
Åkerstället, som är beläget ungefärligen cn íjerdedels mil i Xorröst från Malmsjön,
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nära intill och på samma sida om en mindre sjö kallad Millesta lill Toksjön, samt cir-
ca en åttonde dels mil i sydöster från Trångsjön, en något uphögd så kallde Rom
eller Mo -, jemn och med en tjenlig lutning i söder och öster mot mårgon och
meddags Solen, med ett lågare Landskap bädc på södra och norra sidan, ungefärli-
gen en åttonde dels mil i Längden med en därefter tjenlig bredd och således till-
räckeligt upodlings Land till Åker och inägor för flere äboer -; .lordmonen bestir
af rödmylla och hvit mjäla öfverst i ytan; pä sine ställen dels tre qvarter, dels en
aln och dels fem qvarters djup, samt stadig botten, med blandade stenkl:-ppar -,
öfverbeväxt med större Tallskog, som hafva grofva rötter, äfvensom något Bj.'»rk och
Asp, men få Granträden, än mer än mindre stenbunden -; Efter utsikten syntes
detta ställe i det närmaste vara frostfridt, dock fordras ett ganska kännbart och kost-
samt arbete för desse fattige Xybyggare i att upbringa denna Lägenhet till nya
hemman, hvarföre också fär uplysningsvis nämnas att under den korta tid de varit
vistande på Nybygget hafva de här användt ett ganska berömligt arbete, upfört någ-
re mäst behöflige Hus, nemlg boningsrummen för sig sjelfve och Fehusen_ för Bo-
skapen m. flfí Afvensom borthuggit skogen och gjordt någon början med .~\kerbr_vt-
ningen. På Sökandernes därom gjorde hemställan och efter belägenheten kommer
detta .\'yb_vgge att hafva sitt namn af Trångåsen - ungefärligen 2:ne mil i Xorr-
öst från Ströms Annexe Kyrka beläget.

Följande Slotter upvistes och besägs, nemll

1:mo) Pipróron, belägen ungefarligen '/3 dels mil i sydöster från Nybyg-
get, Sw-rrfoder ............................................................................. .. 10 Lass

2:0) Xyodlings Lägenhet på Pipróron .............................................. .. 10 DÜO
3:tio) Söderom piprörflon, Llllmyran kallad ....................................... .. 3 Dim
4:to) Sydöster '/8 dels mil från Piprörsflon. smdljernslollen kallad _______ ,, 12 Dito
5:0) Bjdmbergs Myrorna, belägna norrom smätjernslotten hvid västra

ändan af Björnberget ....................... _. ............. ._ lli Do

6:to) Sponsjó Rlsel, beläget nära Sponsjön pä'södra sidan om Träng-
sjöbäcken .......................................... _. ....................................... .. G D0

7=d0) På norra sidan Om Trångjöbäcken .......................................... _. 6 Do
3:de) Upodlings Ldgenhel, som börjas hvid den härnästförut antekna-

de och därifrån up efter bäcken till Trängsjön, dels starr och
dels Hästfuder, som här nu icke kan uptagas till något bestämdt
Lass tal, förrän Odlingen är verkstäld

Transport 63 Lass
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Transport 63 Lass

9:de) Lillaloclcberg Myran i Öster från Byggningsstället ungefâírligen

'/2 mil ..................................................................................... _. 16 D0
10:de) Ldngmyran norrom Trångsjöbäcken på västra sidan och nära åt

Stockberget ................................................................................. _. 8 D0
11:e) Slockbergobâcken på Östra sidan om Stockberget __________________ __ 6 Do
12:te) I \\'iister från Sponsjöklimpen, smärre Hästfoder sund tillsammans 12 Do
13:de) Hósjóbergs Myrorna, nemll 2:ne små Myror belägne hvid västra

ändan af Lill Hösjöberget som förut i detta Instrument äro be-

krefne ........................................................................................ ._

14=de) Upodlings Ldgenhel på nyßberörde myror ............................... _.

l5:de) Lillljern Myran, belägen '/8 dels mil i norrväst från Xybygget,
eller 'Is dels mil väswm Stockbergflon .................................... _. 6 DO

lßzde) 2:ne små myror, belägne i söder från den förre _____________________ __ 4 Do
17:de) Meajóan, belägen söderom Bustaviken iTrångsjön, ungefarligen 8 Do

18:de) En Myra emellan större och mindre Elgsgårdshögderna _________ __ 6 Do
19:de) Malm-rise! straxt östom Malmsjön på norra sidan om Malmån __ 12 Do
20:de) Lillljem Myran söderom Malmån, upmot Lillmalmberget efter

upgift ........................................................................................ ._ 9 D0
21:ste) Smärre Slaller på södra sidan om Malmän som sträcker sig ut- .

öfver Elfven mot Nyflosundet ................................................... _. 6 D0
22:dre) Nyflosundcl på södra sidan om Malmån, efter Xybyggarnes egen

upgift ............................................................................. _. 3 D0
23:e) Gammal Slamscl Myran på norra sidan om Malmån mitt emot

Nyosllndet ........................................................................... ._ 3 D0

24=d°) Rißwmlel mittemot Smmelmymn ............................................ _. 4 D0
25:e) Hdslskornyran på södra sidan om Malmån mitt emot Långfallet 14 Do
26:e) Malm Myran på norra sidan om Malmån mitt emot Hästsko

Myran.. ._ .. .. ... _. ._ _. .. ._ _. .................... ._ 10 DO

27:e) Lapp Icoji Myran belägen norr västom Xybygget, helt nära där-
intill, Odlings Lägenhet ............................................................ .. 6 DO

28:de) Ldngmyran straxt söderom Làngsjön i s_\'düster och helt nära till
Nybygget ............................................................................... ._ 6 Do

Transport 246 Lass

20 Do
15 Do '
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Transport 246 Lass
29:de) Några smärre Slollea Lägenheter, som kunna upodlas omkring och

helt nära intill Xybygget, hvid de smärre Sjöarne eller tjernarna
därstädes, hvilka för det närvarande icke kunna uptagas till nä-
got bestümdt -- ....................................................................... _.

Summa 246 Lass

Detta qvantum Tvähundra Fyratio Sex (246) Lass bestå dels af Starr och dels
af Rödnings eller Hästfoder; Starrslotten afbärgas annat hvart år, men Hästfoderslottcu
årligen, af hvilken senare äfven gifves upodlings tillfällen på åtskilliga ställen ä
tracten att uparbetas -. På Byggningsstället syntes likväl vara nog mager Lägen-
het för Ilårdvalls Höväxten, dock torde på en framtid något kunna tillbringas hvid
Åkerrenarne och mellan Akertegarne, äfvensom uti Febodarne, hvilka på sätt förut
är nämndt, Nybyggarne ärna anlägga norrom Tràngsjöbäcken, lwarest syntes nägor-
lunda god Lägenhet att i småningom odla till Hårdwall -. Utom dess kan foder-
inkomsten ogksä något förbättras genom den Halm, som framdeles kan erhällas af
.\'yh_vggets Akrar samt Aspskaf och Löf med annan mindre betydande åtfångst --.
llusbehofs Timmer af Tall eller Furu träden, finnes till förnödenhet både nämnare
och längre från Išyggningsstället äfvensom ock till vedbrand eller bränsle af hvarje-
handa trädsorter för behofvet tillräckelig. - Goda Lägenheter till husbchofsmjöl-
qvarnars anläggande, gifves både uti Malmån och Trängsjöbäcken -, på förra stället
fordras likväl mera kostsamt arbete med qvarndammets inrättande -. På hcmsko-
gen, eller emellan Malmsjön och Malmän á södra sidan, samt Trångsjöbäckcn ä den
norra, är styckevis ganska magert Landskap till Mulbete, hvarigenom .\'yb_vgg:~,rne
äro nödsakade att anlägga Febodarne på förut orhskrefvet ställe. Husbehofsfisket är
ganska ringa, emedan alla större Fiskewatten på denna Krono allmänningstract, så-
som, Malm, Trång, On och Sponsjöarne samt Malmän utom Längfallet, äro förut
taxerade och af en del angränsande begagnas, så att endast nâgre smärre tjernar fin-
nes odisponerade, som .\'_vbyggarne kunna få begagna, nemll Spontjern, belägen i
wäster från Sponsjöklimpcn -, de 3:ne så kallade smärre Toksjöarne, alla i storlek
som smärre tjernar, samt i Malmän ifrån Malmsjön till Längfallet där Täxans bye-
mäns afradsfiske tager sin början. .

Med angriinsandes bifall och på Xybyggarnes begäran blef intill dess den Lofl.
Afvittringen för sig gått ä denne kronoallmänning följande obestridda gränser eller
märkespuncter för detta Xybygge här uptagen, nemll Ifrån Ålgagdrdavllcen i Malm-
.qjøn en rätt linia i norr till Buslavlkcn i Trångsjön och därifrån inorr öfver samma

till Tvdrhdllome på norra sidan däraf; därifrån åter i norr till Hósjódn där så
kallade Lill Bergsjöberget stöter uti An emot sten Myran eller mitt emot samma
Bergsklippa och därifrån efter samma Elf i Oster till Sponsjóklimpen, hvilken föregafs
vara en märkespunct uti rä Linien emellan Jämtland och Ångermanland, ifrån sam-
ma klimp och i söder till Bjómbergel och därifrån äter i söder till Onsjólufvan i
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Onsjöns västra ända, som uplystes också vara en märkespunet uti samma skillnads
Linia emellan desse bägge Länen - därifrån i väster efter Malmdn till Malmsjón -,
i väster åter efter samma sjö till Älgsgdrdsvikcn, där gränsgången börjades till norr -.

Rymden inom dessa märken ansågs kunna bestå af en mil i Längd och bredd,
men till en stor del af onyttigare Landskap, såsom torra och steniga Bergshögder,
Dällder och eljest styckevis stenbundet land med öfverlupen mossa -, ätskillige vå-
ta och sumpiga Myror, samt källdrag, Bäckar och Sjöar, så att mindre delen kan an-
vändas till odling eller nyttjas till Älulbete.

Att åsätta eller projectera något skattetal för detta Xybygge, hvarom fråga nu
väl blifvit väckt, inser Syncmännen för sin del icke vara tillständigt, hälst sådan

åtgärd egenteligen tillhörer den snart kommande Lofl. Afvittringen inom Länet, i
hvilket afseende då samme förrättning å denne krono Allmänning och .\'_vb_vgges

tract kommer att för sig gå -, Lämpelig skatt och grundränta, dä äfven torde å-

sättas -, men på grund af de förut i detta Instrument åberopade Ordres, och i
betraktande af den känbara kostnad och det betydeliga arbete som fordras till up-
bringande af dessa nya hemman; få Synemännen för sin del härigenom såsom pro-
jeetvis allerödmjukast föreslå desse Nybyggare Tjugufem frihetsär hvardera -, hvil-
ka likväl synes vara otillräckelige; därom hvid berörde Lofl. Afvittring efter de om-
ständigheter som därmed då befinnas äfven nogare torde utrönas och gunsträttvisli-
gen bestämmas -; Hvarföre och då inga angränsandes Handlingar finnas af den ly-
delse, att någon däraf kan bestrida eller förtava sökandcrne nyttjanderätten af den-
ne krono Allmänningstract eller Nybygges ryrçid med bcfintelige upodlingstillfällen,
Slotter och andre förmoner som förut i detta Instrument är beskrifven jämte det
att bemälte angränsande dessutom nu munteligen anmäla sig icke hafva något att
påminna emot denna Nybygges anläggning; nner Synemännen äfven skäligt att för sin

del uti lika ödmjukhet ej allenast tillstyrka det desse Xybygges Sökande Corporalen
Olof Färm, Fältjägarne Olof Malm och Jöns Gärd, som redan nedsatt sig på tracten
och börjad med upodlingen, mätte Ilöggunstigt tillåtas att såsom eljest driftige och

flitige arbetare därstädes hvar för sig få nya hemman uparbeta, än ock att det hvid
skeende Lofl. Afvittringen öfver denne krono Allmänning och angränsandernes Sko-
gar, Slotter och Lägenheter till äfventyrs blifvande öfverskatt, må emot den skatt
och Ränta till Kongl. Majzt och Kronan skäligen kan afsättas, omrördc deras Xy-
bygge blifva. underlagde -. Likväl eller innan sade Lofl. Afvittrino' gått, må desse

Nybyggare ingalunda hvidröra andras Lagligen tilïvundna Lägenhetgr, Slotter och

fisken m. m.
Hvarest rå Linien emellan bägge desse Länen kommer att framsträcka öfver

denne tract, eller hvilka märkespuncter som verkeligen blifva antagne för de rätta,
kan icke genom nàgre Handlingar, icke eller på annat sätt nu utletas, eller inhämtas
någon fulïlständig tkännediomfdiïåpi, åiälstd som dsaplnnåa lšigia, ännåi ickpl är upröjt
e er upgzngen, u an tor e ör an et ärme vi 1 r ffavaran c oc snart in-
träffande Lofl. Afvittring, komma att i sin wederbörligav Ordning utrönas -, i-



30

niellertid när denne krono Allmiinning nu bcnncs såsom odisponcrud och tjculig
att upmlictxi till nya lieimnnn, kan efter Syneluiinncns befinnundo sådant; icke böra
förorsaka hinder för den nyttiga odlin_<_fcn u en krono tract som från evürdcliga ti-
der stzidt öde, utan måtte blifva ansedd saisomulikgiltigt, elivad detta .\'yl>_vgge fnun-
dcles kommer att lyda under Jcmtland eller _-\ng<-rmanlmid. _-Xlltsammans liemstiilles
allerödlnjukust till Koilungens lícspcctivc ßcfullningslmfvandcs omprüfvande.

[vt uipra

M. Höglund, Kr. Länsman.

Ións Ersson, Tullingsás, Lars (bomär/ce) Háff i Ierfsanrl, Ndmndemånn.

I liíitt nvskrivet den 9 septeinlir-1' 1936.

Gunnar Lófvenmark
Kyrkoherde.

Sjöfågelskyddet i Ströms Vattudal.

Man kan tryggt våga påståendet, att norra Jämtland i avseende på djurlivet
är en bland de mest intressanta trakterna i vårt land. Här mötas odlad bygd och
vildmark. Vi finna alla de arter. som kunna väntas i den bördiga kulturbygden
omkring Strömsund, i Alanäs vida skogsbygder och i Frostvikens oändliga hög-
fjällsområden. Och här finnes dessutom den sällsynta kombinationen av både björn
och bäver, och på sistone även rådjur. En sådan rikedom förpliktar, och det är
utomordentligt glädjande, att befolkningen i dessa trakter visat sig hava den
verkligt humana inställning till djurvärlden, som många gånger kommit till sy-
nes. Här bor ett gammalt jägarfolk, som erlagt sina skatter i hudar och skinn och
beräknat milarna efter jaktfärdernas långvarighet. Denna befolkning har ej dra-
git man ur huse för att utrota allt detta vilda utan levat som en god granne till
markernas fänad och därav endast tagit sin tillbörliga tribut. Den hysteriska
skräck för björnen och utrotningslusta, som påstås råda i nordligaste Sve-
rige, finner man icke här. Efter mångåriga och vidsträckta färder bland folket i
dessa trakter kan man konstatera: jämtarna äro åtminstone icke rädda för båöm.

Särskilt beträffande sjöfågeln har intresset för naturskydd framträtt. D de
många vattnen häruppe började te sig skrämmande livlösa, kommo byborna på flera
ställen själva överens om att skydda sjöfågeln genom jaktförbud, och samtidigt
började uppsättandet av knipholkar (andstutar) ater att komma till heders. Så i
t. ex. Jormlien, Ringvattnet, Vågdalen m. fl. byar. Tanken att skydda sjöfågeln
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spred sig, och hösten 1932 begärde kommunalfullmäktige i Alanäs och Ström
totalfridlysning i hela socknarna. Exemplet följdes senare av Frostviken. Det bör
därför fastslås, att just ifrån norra Jämtlands befolkning utgick impulsen till den
femåriga fridlysning av sjöfågel i hela länet, som nu gäller. Denna åtgärd har
väckt hedrande uppmärksamhet ej blott i Sverige utan även inom naturskydds-
intresserade kretsar i hela Norden.

Men ej nog härmed! Då planerna att åter införa till Jämtland den utrotade
sångsvanen väcktes till liv, kunde i den lilla byn Vågdalen insamlas större delen
av det rätt avsevärda belopp, som behövdes för inplantering av ett par sångsva-
nar i kraftverksdammen vid Lövön. På omslaget till denna publikation finns en
bild av sångsvanarna.

Det är som om naturen själv ville visa sin tacksamhet för så välvilliga åt-
gärder som de här nämnda, och helt nšligen har Vågdalens närmaste skogsmark
begåvats med en bosättning av bäver. ven över bävrarna med hydda och damm
hålla byborna sin skyddande hand.

Här i socknarna omkring Ströms Vattudal kan man alltså med fog tala om
levande hembygdsvård.

Heimer Wi/cslröm.

Hur Ström fick läkare.

. Ännu på 1850-talet fanns i Jämtlands län endast två provinsialläkare, en i
Östersund och en i Vemdalen. Norra Jämtland var i sjukdomsfall hänvisad till
Östersund, vilket i praktiken var detsamma som att vara utan läkare på grund
av de långa avstånden och de dåliga kommunikationerna. I mitten på 1850-talet
började dock “höga överheten“ vakna upp för behovet av bättre läkarevård för
länets norra delar, och genom dåvarande landshövdingen Jak. Ax. Dahlströms be-
mödanden hölls 1858 en gällstämma i Hammerdal i närvaro av sockenombud för
Ström, Alanäs, Frostviken, Föllinge och Borgvattnet för läkarefrågans dryftande.
Hammerdal var ju centralpunkten i norra Jämtland och ansågs allmänt som
lämpligaste platsen för en läkare. Men vid stämman visade det sig icke vara
så lätt att komma överens och få något samfällt beslut. Dels hängde frågan
upp sig på vissa vägbyggnadsförslag för underlättande av de kringliggande
socknarnas kommunikation med Hammerdal, dels spelade personliga synpunkter
in. Prosten Östlund och ekonomiedirektören, länsman Nilsson, kämpade vis-
serligen för både vägar och läkare till Hammerdal, men förgäves. Särskilt en
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del yngre Hammerdalsbor opponerade sig, inte minst av lust att stuka prosten
och länsman. Somliga menade, att läkarefrågan kommit upp för att prostens
son, som var medicine studerande, skulle få sig en plats, da han blev färdig, en
talare ansåg, att “herrskape vill bara lägg på tyngdan“ och anförde som bevis
härför, att hans “son feck gå två år på möte nu“, något som ju inte hade med
saken att göra. En annan framhöll, att “det var bättre att vända sig till Israels
rätte läkare“ 0. s. v. För övrigt tycktes den allmänna meningen varit den, att
man hittills rett sig bra utan doktor och då skulle det väl gå sedan också.

Den l0 oktober l858 hade Strömsborna sockenstämma för att närmare
dryfta frågan om en “Districts Läkares antagande“, eftersom intet beslut kunnat
fattasi Hammerdal vid gällstämman den 3 oktober. Sedan direktör Nilsson lämnat
en del upplysningar, “medgåfvo de fläste av Församlingens närvarande ledamöter,
att en läkare vore af behofvet påkallad“. Av bönderna Mårten och Hans Zakrisson
samt Sven Svensson i Näset erhålles löfte om 2 revar jord, som upplåtas till
byggnadsplats för en läkarebostad, “söder om Skolhuset“, på det villkoret att
givarna befrias från allt deltagande uti åbyggnadens uppförande och framtida
underhåll. Församlingen lämnade sitt bifall härtill och förband sig till att på
den upplåtna platsen uppföra ett boningshus 16 alnar långt och 16 alnar brett samt
så högt, att en vindskammare kunde inredas på övre bottnen. Indelning av rummen
skulle “enligt crtens sed“ göras så, att ett kök och två kamrar jämte förstuga inredas
på nedre bottnen. Ett härbärge till 9 alnars längd och bredd med tvenne bottnar
samt ett “afträdeshus'“ skulle också uppföras.

Slutet på denna fråga blev, att den nye provinsialläkaren placerades i Ström
i stället för i Hammerdal, något som i hög grad bidragit till att Ström och sär-
skilt Strömsund utvecklats till medelpunkten i norra Jämtland. Vägarna kommo
nu att riktas mot Ström, där man hade läkare och där apotek nu också inrätta-
des. En viss strävhet i umgänget mellan Hammerdal och Ström har dock efter
detta velat göra sig märkbar.

Gunnar Lófvcnmarlc.



33

STRÖMS SOCKENSTUGA.

Ströms gamla sockenstuga, om vars ålder för närvarande intet är känt, sy-
nes ha nedbrunnit någon gång mellan den 9 december 1866 och 10 februari 1867,
ty den 9 december 1866 hålles kyrkostämma, såsom det står i ingressen till pro-
tokollet “med Ströms Socknemän i deras Socknestuga“, men nästa stämma, den
10 februari 1867, hålles i “Skolsalen“. Något omnämnande av olyckan finnes icke
i kyrkostämmans och kyrkorådets protokoll och icke heller ikyrkoräkenskaperna.
Först i.ett kyrkostämmoprotokoll den 4/4 1869 omnämnes en ny sockenstuga i
samband med bestämmandet av villkoren för antagande av en ny kyrkvaktare:
“Den nye Kyrkovaktaren skulle få åtnjuta fri bostad uti det rum, som för hans
räkning kommer att uppföras och inredas i den blifvande Sockenstugubyggnaden“.
Tio år senare, då ny kyrkvaktare åter anställdes, föreskrevs, att “sasom lön er-
håller kyrkovaktaren fri bostad uti det därtill avsedda rum äfvensom vedbrand“.

Vid ordinarie kommunalstämma “i skolsalen“ den 23/11 1868 upptogs i sta-
ten för 1869 bland utgifterna “300 Riksdaler Riksmynt för inköp av fönster och
sådana materialier till sockenstugan, som ej lämpligen kunna in natura lefvereras“.
Vid samma tillfälle beslöts viss ändring i den upprättade planen för den “till-
ämnade Sockenstugubyggnaden“. Debiterings- och uppbördslängden för 1869, upp-
rättad den 7/1 1870, upptar “kostnader i och för sockenstugubyggnaden Riksd.
Rmt 804:60“ och debiteringslängden för 1871 har 900 riksdaler för ändamålet.
Kommunalstämman den 3/4 1875 utsåg granskningsmän av sockenstugubyggnads-
direktionens räkenskaper, vilken granskning av någon anledning synes ha varit
fördröšd.

ockenstugan, som byggts av den borgerliga kommunen, har synbarligen
att börja med också förvaltats av denna, så upplater t. ex. 1879 kommunalnämn-
den till en enskild person ett rum i övre våningen mot en årshyra av 15 konor.
Men så småningom gled förvaltningen över på den kyrkliga kommunen. Av ett
kyrko- och skolrådsprotokoll från 1885 framgår, att sockenstugan då även använ-
des för skoländamål för Bredgård-Näsets smaskola, likaså 1887, och att hyra här-
för uppburits av skolkassan.

Troligen har upplåtandet av bostad åt kyrkvaktaren i sockenstugan föranlett
till att kyrkoförsamlingen kommit att så småningom övertaga förvaltningen. Nå-
got formellt beslut härom tycks dock icke föreligga. l varje fall har äganderätten
till huset icke övergått till kyrkoförsamlingen.

G. L-k.
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En nordjämtsk jul i gammaldags stil.

Av Levi Iohansson.

Vi tänka oss en 40 år tillbaka i tiden till någon av byama i Frostviken.
Det kommer på ett ut, vilken av dem vi välja. Livet och förhållandena äro täm-
ligen ensartade i dem alla. Att vi fixera tidpunkten till 90-talet beror helt och
hallet därpå, att förf. den här gången vill bygga sin framställning uteslutande
på egna iakttagelser. Med lätthet skulle man kunna låta den här skildringen
avse t. ex. 1860-talets Frostviken. Det vore bara att akta sig för att nämna
sådana detaljer som fotografier, stocksåg och lampa, så vore framställningen fullt
tidstrogen även för detta äldre skede. Tro och föreställning, sed och bruk hade
här knappast ändrats någonting alls under flera årtionden för att ej säga mans-
åldrar.

Det är veckan före jul och fruktansvärt kallt. Mitt på dagen tittar solen
som hastigast upp över fjället i söder - om belägenheten är gynnsam. Gårdar
finnas, där hon inte alls går upp denna tid på aret. Solen värmer ingenting
utan kastar endast ett blekt sken över det alpliknande, stelfrusna landskapet.
Snart glider hon ned under horisonten, och den långa vinterkvällen vidtar. Him-
melens alla stjärnor tändas, gnistra och glimma, och norrskenet skjuter fräsande
flammor ända upp mot zenit. Kölden smäller som små skott i husknutarna, och
det råmar och dånar likt åska, då isen på den stora sjön remnar i råkar från
strand till strand. Från de grå stugornas vida skorstenar stiga väldiga rökpelare
alldeles rakt upp så högt, att det ser ut som om de berörde himlavalvet. Där
breda de ut sig till stora, runda torvor. Alla människor tvingas inom hus. Det
är för mörkt för utesysslor, och välkommet, för att inte säga alldeles nödvändigt,
är det också att få komma intill den sköna värmen och tina upp sig ordentligt.
På den väldiga öppna spisen flammar ett veritabelt bål, och "kokugnen" av järn
är bitvis rödglödgad - den eldas med kastved - men ändock äro alla fönster-
rutor i stugan fullständigt överisade av kritvit rimfrost. Det finns naturligtvis
inga innanfönster. Boningshusen denna tid äro genomgående urusla. Ofta sak-
nas varje tillstymmelse till väggbeklädnad såväl in- som utvändigt, och tross-
botten är ett fullständigt okänt begrepp. Det är dragigt och golvkallt över all
beskrivning. Om stenfoten inte är allt för hög, skottar man upp en snövall runt
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stugan högt upp på väggarna, och då blir det strax bra mycket bättre. Till nat-
ten skjuter man spjället om den stora glödhögen på "grova" (gruvan den öppna
spisen), och då kan det råka hända, att det blir så väldigt varmt i stugan, att
isen tinar av fönstren. Innan morgonen kan det dock vara så pass väl utkylt, att
det frusit tjock is på vattenbyttan i spisvrån. Under sådana förhållanden kan
man inte gärna bjuda en frusen att ”komma in i värmen” men väl ”intill vär-
men" d. v. s. i närheten av brasan eller ugnen. Den mest uppskattade sittplatsen
är spishörnet. Där går det bra att tina upp sin genomkälade lekamen, och obe-
skrivligt skönt känns det, att få göra detta. Att möjligheten också utnyttjas, kan
man utläsa på männens ryggtavla. Gråvadmalsrockarna äro ofta starkt brunbrända.

Fram på kvällssidan går ”drängsola” (månen) upp, och då bär det iväg
ut på vedbacken med alle man. Vedhuggningen (“veflinan“) är ett nästan dag-
ligen återkommande arbete vintern i ända. Några förråd av den varan har man icke.
Det kommer att dröja ännu ett par årtionden, innan man mera allmänt går in för att på
vårarna hugga upp ved för kommande vinters behov. Den enda omtanke man vid tid-
punkten för denna sklidring i detta stycke ägnar framtiden är, att man årligen ringbar-
kar ett antal granar för att de ska dö och torka på rot. Det kallas att “sööir“. Som sko-
garna än så länge äro samfällda, går man härvid helst loss på de vackraste och
värdefullaste träden, detta så mycket hellre, som avverkningsrätten ofta äges av
trävarubolag för lång tid framåt. Än mera eftersökta till “töirve“ äro självtorka-
de granar, av vilka det finns bjässar på bortåt metern i diameter, men då måste
man köra ganska långt till skogs, ty beståndet hemomkring är uttaget. Mest
bränner man råbjörk, ty den ger mera värme och är lättare att åstadkomma. Det
är gammalt skick och bruk, att man inte skall utföra något egentligt arbete un-
der hela julhelgen, och då den anses räcka till tjugondedagen, vill det allt till,
att man tar väl vara på stunderna veckorna närmast före jul, om man skall hinna
“fli“ ved nog, helst som arbetet går sakta på grund av verktygens dåliga be-
skaffenhet. Stora tvåmans stocksågar är det enda man har i sågväg för veden.
Ordentligt filade och ställda, voro de ypperliga för grovt virke, men det är
skralt med den delen. En användbar fil för ändamålet finns inte i alla gårdar.
Vekare stammar kapar man både fortare och lättsammare med yxan än med
sågen. Då julens vedförråd efter mycken möda äntligen är färdigställd, är det
en så ansenlig trave, att den säkert räckte hela vintern för ett nagorlunda om-
bonat rum. Intensiv “vedflina“ hör ofrånkomligen till julens förberedelser, och
den är ingen sinekur. Synnerligen pressande är det att kapa upp torrgranstockar-
na, ofta alnstjocka och mer, späckade med kviströtter, hårda som älghorn.

Hemforslingen av den för hela julen behövliga fodermängden är också ett
drygt och otrevligt göra. Myrstarren är ännu vid denna tid det huvudsakligaste
fodret för kor och småfä. Så synnerligen långt är det inte bort till slåttesmyror-
na - sällan över halvmilen - men man kan inte köra ett steg till vägs utan
att ha trygor på hästen, och då går det ingalunda att sätta gångaren i trav.
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Framkommen till stacken får man i regel ett drygt göra med snöskottning och
trampning, innan lassningen kan börja. Höskrindan är ännu okänd i trakten,
varför lassningen är ett omständligt och tidsödande knåpgöra. Försiktigt måste
de i viss, bestämd ordning i stacken inbyggda fången lossas för att så hela som
möjligt läggas i förband på släden. Lasset formligen muras upp för att till sist
medelst läderrep härdas ihop till ett paket, som måste vara så fast, att det inte
det minsta ändrar form, hur omilt det än törnar mot trädstammarna på ömse
sidor om den s. k. vägen. ja, det skall t. o. m. kunna rulla runt i en snedbacke
utan att det går i sär. Nu är lasset äntligen klart. Resten av stacken, om den
varit på mera än ett lass, ligger på bottnen av snökratern, som kanske är ett par
meter djup. Turar det sig mot ovanligheten så bra, att vackervädret står över
natten, är det “bara en helgadag“ att i morgon hämta hem “lävvdan“ (avlevan)
av stacken. Men det kan lika fort hända, att snöstormen till dess fullständigt
fyllt igen både vägen och stackrummet. Vill det sig riktigtilla, utplånas detuppkör-
da spåret, under det man lägger på lasset, så att man får köra hem “vägalöust“ (väga-
löst). Hur det än ställer sig med väder och före. så måste man “fli heim“ så mycket
foder, att det räcker åtminstone över 13-dagen. Eljest blir det ingen riktig jul.

Någon av de närmaste dagarna far man till _|orm eller Gäddede och gör
de behövliga uppköpen. Det är nästan uteslutande matvaror man handlar och i
varje tall endast absolut nödvändiga nyttighetsartiklar. Det är så alldeles sär-
skilt smått om slantar de här åren. Lyckligtvis har inte seden med julklappar
nått hit ännu. Sedan ålder förekommer visserligen en gåvoform, benämnt “jultråd“,
men dels är den inte ovillkorlig, dels hugnas de unga ytterst sällan därmed, och dels
har den dygden att inte anstränga slantpungen. jultråden utgöres av strumpor,
vantar, band och andra liknande hemslöjdsalster, som man när som helst under
året förärar åt dem, som på ett eller annat sätt gjort sig förtjänt därav. En
gammal regel bjuder, att varenda en i huset skall pa julkväll ha pa sig åtminstone
någon ny klädespersedel, för att vederbörande skall slippa “sitta på stabben“
d.v. s. huggkubben - den hemlöse tiggarens plats i stugan. Men denna klädes-
persedel kan få vara av ringa beskaffenhet. En skjorta eller ett par strumpor
duger utmärkt. l nödfall kan det gå för sig med ett par nya skoband.

Den stundande stora högtidens matfråga har ett par månaders tid gjort sig
obehagligt påmint för alla och envar i huset, i det att smöret varit så gott' som
landsförvist, och även med annat fett har det hushållats snålt. Det är smått om
mjölken denna årstid, dels emedan korna äro olämpligt ställda för kalvningen,
och dels emedan utfodringen är alldeles för svag. Varenda liten gräddskvätt har
därför en längre tid måst sparas för tryggandet av julens smörbehov och ersatts
med “gommen“ eller “sovelgröten“, ett praktiskt taget fettfritt preparat av skum-
mjölk mesost och ostsmulor.

Här som annorstädes är julen mathelgen framför andra. Av förberedelsema
härför kan dock inte åtminstone främlingen ana, att något särskilt förestår. Bak-
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ningen och kliningsberedningen är det viktigaste. Man arbetar dock inte med syn-
nerligen stora stöpor. Det är knappa penningtider, och äringen har varit på

svagare sidan. Man bakar jäst och ojäst tunnbröd, en del smolkakor samt några
limpor. Det jästa brödet vill inte lyckas, ty man har endast hemmagjord kärn-
mjölksjäst att tillgå. Mycket skralt är det också med bakugnar. l många byar
finnas inga sådana, och där får man hjälpa sig fram med diverse primitiva an-
ordningar å den öppna spisen t. ex. en stekpanna med en skifferhälla till lock,
å vilket lägges glöd för erhållande av övervärme. Tunnbrödet gräddas å gjut-
järnshällar, och det går bra. För trakten egendomliga brödsorter äro “pärrkav-
ringen“ (potatiskavring) och “klenningen“. Kavringen bakas av mosad potatis
med en obetydlig tillsats av kornmjöl i tunna kakor av ett kaffefats storlek och
gräddas hastigt på något hett underlag. Nybakad smakar den ganska bra, men

den åldras fort och blir då tungäten. Klenningen kan kort och gott karaktäriseras
som färdigbredd smörgås av ett särskilt preparerat ojäst tunnbröd. Brödet lägges
dubbelt med ett lager svagt saltat smör emellan. Somliga sockra ymnigt över
smörskiktet eller stryka på sirap. Klenningen framstod länge hos traktens befolk-
ning som den högsta tänkbara delikatessen och var obligatorisk vid alla högtid-
liga och festliga tillfällen. Utan den absolut ingen jul! Kaffebröd får heller
inte saknas till julen. Först och främst är det “gorån“ av rinnande potatis-
eller vetemjölssmet. Vidare har man “krus“ (smabröd)ett flertal sorter - trissor,
ringar, stjärnor, hjärtan etc. - alla exakt lika till färg, smak och koncistens,
vilket antagligen kommer sig därav att de formats ur en och samma stöpa, en

lös vetmjölsdeg med hjortronssalt till övermått som pösmedel. Man känner i

hela trakten inte till något annat kakrecept än detta enda. Av annan mat, som

ställes i ordning före helgen, är “pörsa“ det viktigaste. Det är palt av blod,
vatten, råriven potatis, mjöl och bastutorkad fårtalg, som kokas i påsar av våm,
nät- och bladmage, vilka förvarats uppblåsta och torkade sedan höstslakten. ju
fetare pörsan är, dessto högre skattas den. Det är en både smaklig och kraftigt
närande anrättning, iförfzs tycke vida överlägsen både klenning och flötgröt. För
att om möjligt få färsk fisk till julkväll, sätter man ut ståndkrokar, här kallad
“hoan“. Får man någon fisk, är det alltid en försvarlig storöring, men sådant
är mera ett lyckträff, väl mycket beroende därpå att man inte kan ha så många
vonor ute, eftersom isen är mycket tjock och isbillen okänd.

Framåt kl. 4 på julaftonen komma karlarna in från sitt nu äntligen slut-
förda utegöra och finna stugan nyskurad och fin. På spisen puttrar grytan med
doppkoket, som utgöres av bastutorkade feta fårryggar. Var och en får nu en

kaka tunnbröd, och hela familjen ställer sig att doppa i det feta spadet. Detta
är det första julmålet, fast helgen räknas inte gå in förrän kl. 6. Sedan dopp-
ningen är undangjort, gripa karlarna sig an med att bära in julveden. Man
söker därtill ut den allra vitaste och finaste sorten och lägger traven i spisvrån
så jämn, som vore den efterjusterad med sågen. Under juldagarna skall man
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icke befatta sig med ett sådant “gropjårå“ (grovgöra) som vedbärning, och där-
för måste man nu “fli in“ betydliga mängder. Det “hyyr“ (räcker) nog knappast
med mindre än en hel famn. Under tiden kokar mor kaffe och bullar upp rån,
krus och klenning, och sedan kläder man om sig för helgen. Vardagskläderna
hängas undan pa “loftet“, d.v. s. på vinden för att inte hämtas ner före
13-dagen.

Aftonens största händelse kommer nu, och det är att “klä väggen“ eller
“sätt opp julen“, som barnen gärna säga. Ur kistan på loftet hämtas det fram
en hel bröte färgtryck, “blomsterkort“, tömda storkaramellsomslag, fotografier
och andra “tav|or“, vilket allt tämligen huller om buller medelst knappnålar
fästes på väggen ovanför matbordet. Samlingen, som hopbringats under ett
par mansåldrar, är synnerligen brokig. Där ser man “svenska arméns uniformer"
och några illustrerade strofer av Bellman, båda så gamla och nötta, att de inte
hänga ihop utan måste sättas upp bitvis. Mellan tsaren av Ryssland och tyske
kejsaren vaktar den gode herden, finlemmad, krullhårig och purpurmantlad, sitt lilla
välfriserade lamm. Där smilar en madonna med barn, och ett äkta par vandrar sin
dubbeltrappaåtavlan “Människans åldrar". Skönt uniformerade beväringar stå där i
stramtgivakt med för fot gevär, och en tysk småfurste blickar mordiskt ut över
rummet. Svenske kungen syns däremot inte till. Han har inte hunnit hit ännu,
men han anländer om några år, och då har han hela familjen med sig. Räcker
väggutrymmet till mellan “kammersdörrarna“, spänner man slutligen upp nägra
“krusaplagg“ (blommiga halsdukar), och sen är det definitivt jul. julgranen är
alldeles okänd, och fotogenlampan har utrotat julljusen.

Framåt kl. 9 dukas julkvällsbordet. Gammalt bredde man ett “krusatjäIl“
(konstvävt fälltäcke) över bordsskivan, men nu har man vaxdukar, färggranna,
krusiga -- underbart vackra! Då allt är uppbullat, som det skall vara, tar det
sig onekligen något ut på bordet. Gårdens hela förråd av smör och praktiskt
taget allt “helgabrödet“, inklusive klenningen, kavringen och våfflorna, är framsatt.
Där ligga ett par hela ostar av sommarsparet och stora stycken av bastutorkade,
mycket feta fårsidor och hela bogar. Vidare stora fat med kokt kött och fisk
såväl färsk som salt, om båda delarna finnas. Potatisen har förr inte ansetts
fin nog att få komma fram på julkvällsbordet, och den lär ha bett slippa det
på den tiden, då allting kunde tala. Detta bryr man sig dock icke alltid om
numera. Gröten, kokad på mjölk av det bästa kornmjöl man äger, är huvudrätten.
Den är uppöst i så många fat, att envar vid bordet kan nå den från sin plats.
Gröten formligen flyter i sirap, och i mitten av varje fat är ett smöröga. Den
ätes direkt ur fatet, likaledes mjölken, av alla, som nå dit. Var och en äter vid
sin brädd av kärlet, men alla doppa i det gemensamma smörögat. Det hör till
gott bordsskick, att man med läpparna omsorgsfullt jämnar till sin grötklick, in-
nan man doppar den i smörögat.

Husbondefolket sätter sig först vid bordet, varefter far kallar dit den ene
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efter den andre i tur och ordning efter åldern, men finns det någon gäst, vilket
sällan är fallet, får den intaga hedersplatsen till höger om far. Sedan alla in-
tagit sina platser, tillsäges ett av barnen att “läsa för maten". ju flera böner
det läser, desto bättre är det i föräldrarnas tycke. De andra önska nog helst,
att det skall ta slut någon gång, så att man får hugga in på anrättningarna. Vid
bordet sitter man länge och väl. Så pass missgynnade i fråga om fett och soc-
ker, som kropparna en längre tid blivit, tar det om ett bra tag, innan magarna
reagera belåtenhet. Sedan alla äro mätta och belåtna och det lästs för maten,
vidtar den omständliga tackningsceremonin. Först ta far och mor varandra i

hand och säga: “Tack för mat!“ Sedan avtackas de på enahanda sätt av
samtliga bordsgästerna, och slutligen tacka dessa varandra. Sen skall boskapen
ha sin julkväll, ett extra mål av verkligt hö och inte bara starr. Hästen, som
ju äter hö beständigt, får en kaka bröd. lnnan man går till sängs, fylles lampan,
ty den skall brinna hela denna natt. Så får man inte glömma att ta en över-
blick av himlavalvet. Är detta “stjärntjockt“, skall det bli ymnigt med bär till
sommaren, men synes ingen stjärna, blir det inte heller några bär. Ett dåligt
märke är det också, om mer än en ko sliter sig på julkväll. Annandagen är märkes-
dag, i det att dess väderlek skall bli förhärskande resten av vintern.

Tidigt på julmorgonen blir man väckt med kaffe, dopp och en duktig mat-
lott. Sedan står det en fritt att somna om på ett par timmar, om man sa vill.
Den som objuden går bort under juldagarna anses vara obelevad. Man riskerar
dock ej att behöva sitta hemma, ty det är sedan ålder vanligt, att alla, små så
väl som stora, bjudas till en av gårdarna, och de bjudnas plikt är förstås att
bjuda i stället var sin dag under helgen. Det blir följaktligen ett ideligt kala-
sande hela helgen, om det är en större by. Utan att det är avtalat, går det
hela i tur och ordning. Budet går först pa julmorgonen men så tidigt, att man
hinner göra från sig hemma och vara samlade till “mässdags“. Först hålles
bön eller rättare sagt högmässa, ty man går samvetgrant igenom hela ritualen
enligt handboksutdraget i psalmboken. Predikan läses ur Lutheri eller Lars Lin-
derots postilla. Bönen tar sin rundliga tid, ty den gamle bönprästen läser lång-
samt och släpande, och predikan är lång. På en sådan bjudning stannar man
vanligen hela dagen. Man äter minst tre gånger, Och kaffepannan är ideligen i

farten. Så inte behöver man vare sig hungra eller törsta. Däremot förekommer
under dessa år icke starkvaror i någon form i den trakt av socknen förf. här av-
ser, beroende på att en stark religiös väckelse nyligen där svept fram, men den
fröjden varade dess värre inte så länge. Detta kom sig nog uteslutande därav,
att predikanterna urskillningslöst stämplade allt roligt sasom varande farlig synd,
så att livet blev alldelse för trist och tråkigt.

Under mellandagama fara de äldre gärna till andra byar och hälsa på
släkt och vänner. Vanligen är man bjuden. Till nyåret inträffar man i regel vid
kyrkan. Till julottan och juldagarnas gudstjänster åter komma knappast andra
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än Gäddedebor. Landsvägar saknas nämligen helt och hållet, och de större
sjöarna äro vanligen alldeles ofarbara vid det här laget. Gudshuset är inte
heller synnerligen lockande denna årsens tid, totalt iavsaknad av uppvärm-
ningsanordningar som det är. Gudstjänsterna måste därför ofta förläggas till
skolhuset.

Efter trettondagen börjar man så småningom återgå till näringarna, både
vad arbetet och födan beträffar. Så t. ex. sättas snaror och andra giller i fångst-
bart skick. De sättas nämligen ur funktion senast på julaftonens morgon. Så

gör man förresten varje lördag. Även skogens djur ska njuta sabbatsfriden. Det-
ta hindrar dock icke, att man kan vara ute och "jaakt" (jakta : jaga) med hund
och bössa redan under mellandagarna. Tjugondedag Knut går julen ut. Vägg-
prydnaderna tagas då ned och läggas i sin kista, där de få vila ostörda till näs-
ta jul, och sen blir det “rein vukku“ (ren vecka) ända till påsk.

:Cäc/re från Bred/cálen. Folo: Ellen Wahlslróm. Ulri/rsfors.
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Medlemsförlecning 1955.
(Adress: Strömsund, där ej annat angives.)

Amcoff, E. jonas, handlande önsson, Emma, fru, folkskollärarinna, Strand
Andersson, E., kommunalordf. önsson, Mattias, nämndeman, Täxan
Bergström, llen, fru, Östersund önsson, Sven, hemmansägare, Risselås
Berghström, A., förvaltare lintman, Gusten, bankkassörska
Berghult, Nils, handelsföreståndare Krenzisky, j., provinsialläkare
Blom. Anna. fru, lärarinna Larsson, Ebba, fil. mag.
Blom. N. L., gårdsägare Larsson, jêâns, hemmansägare, Långåsen
Blomqvist, Fabian, apotekare Larsson, arl, handlande
Callersten, Helge, tel.-komm., Ljusdal Levander. Anna, fil. mag., fru, jonsgård
Carlsson, Oscar, Disponent Levander, Helmer, läroverksadjunkt, jonsgård
Carlsson, Signe, fru Lindén, Karl, stationsinspektor, Östersund
Carlsson, Torsten, handelsföresfåndare Lindqvist, Bror, hemmansägare, Risselås
Eijde, A., tummare Lundholm, E. Gustaf, järnhandlare
Eliasson, Algot, skräddarmästare Lundholm, Rut, fru
Ericsson, Anders, frisör Lundström, Ebba, lärarinna '
Eriksson, Alma, fru Lundström, Signe, folkskollärar., Ulriksfors
Eriksson, Elvira, lärarinna, Vågdalen Löfvenmark, Annie, fru, (avled den 2'/41936)
Eriksson, Erik, hemmansägare, Gärde Löfvenmark, Gunnar, kyrkoherde
Eriksson, Karl, ,, Risselås Lögdberg, Asbjörg, fru
Eriksson, L. E., källarmästare Lögdberg, Ida. fru, lärarinna
Ersson, Anders, hemmansägare, Bonäset Mattesson, Alfred, rektor
Ersson, Eric E., handlande, Östersund Mattesson, Hanna. fru
Espmark, E. A., tandläkare Mattesson, Oscar, kontorist
Espvall, Mattias, hemmansägare, Äspnäs Mattsson, Anna, fru
Everitt, R., ingenjör, Stockholm Modigh, Ragnvald, bokhållare. Näsviken
Fjällgren, Sixten, tryckeriägare Molander, Georg, vandringsrättare, Gärde
Forsberg, F., gårdsägare Månsson, jonas, handlande
Forsberg, Mattias. hemmansägare, Bonäset Mårten, Hans, handlande
Frykberg, Ebbe, löjtnant, gymnastikdirektör Mårten, Uno, handlande
Gabrielsson, jonas, hemmansäg., Tullingsås Mårtensson, A. A., handlande
Gärdin, Esbj., bankkassör Mårtensson, Erik, hemmansägare, Hallviken
Göhle, Astrid, kassörska Mårtensson, Henning, hemmansägare
Göransson, Göran, hemmansägare, Gärde Mårtensson, Carin, fru
Hallberg, Yngve, landsfiskal Mårtensson, Alina, fru, Hallviken
Holm, Per. lantbrukare, jonsgård Nilsdotter, Betty, lärarinna, Näsviken
Hoppe, Alvar, postmllstare Nilsson, Greta, fru
Häggbom, Arne, postassistent, Örnsköldsvik Nilsson, _|. A., hemmansägare, Tullingsås
Isaksson, Gölin, fru, Bonäset Nilsson, Signe, fru, Tullingsås
_|acobsson, Per, länsskogvaktare, Näsviken Nilsson, Simon, handlande
ohansson, Elias V., ingenjör Nordenius, Jacob, handlande, Bredkälen
ohansson, Per. folkskollärare - Nordfors. D. Fr., folkskollärare
ohansson, Zulamith, fru Nordlund, johan, hemmansägare, Ohn
onasson, jonas, kommunalkamrer Nordlund, _ E., nämndeman, Öhn

Jonsson, Algot. fjärdingsman Nordwall, Helmer, bankkamrer
onsson, H. E., nämndeman Nyström, j. F., plåtslagarmästare
önsson, Brita, fröken, Gärdnäsbyn Ohlson, P. W., handlande
önsson, Brita, fru, lärarinna, Svaninge Olofsson, Anna, fru, Näset
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Olofsson, B. O., hemmansägare, Bredkälen Ström, Rebecka, vävlärarinna
Olofsson, Olof, f. landstingsman, jonsgård Strömgren, Anna, interurbantelefonist
Olofsson, Olof, hemmansägare, Kärrnäset Strömstedt, G.. åkeriägare, Egnahem
Olofsson, O., bankdirektör, Näset Strömstedt. Nic, hemmansägare. Bonäset
Olofsson, Signe, bankkassörska, jonsgård Sundell, Kristoffer, ångbåtsbefälhavare
Olofsson, Sigrid, fru. Tullingsås Sunding, S., guldsmed
Olofström, Per, hemmansägare, Bredkälen Svensson, Elise, sjuksköterska, Uppsala
Olsson, Märta, fru, lärarinna Sällvin, Gunnar, komminister
Olsén, Emil, skorstensfejare Tallqvist, Anders, handlande, Strand
Olsen, Tora, fru Tallqvist, Gerda, fru, Strand
Persson, Anna, folkskollärarinna Thorvaldsen, Thure, handlande
Persson, Eric, hemmansägare, Tullingsås Tuveland, P. W., överlärare
Persson, Erik, hemmansägare, Alavattnet Wallin, Karin, fröken
Persson, Regina, fru Wallin, Mia, fröken
Persson, Sally, fröken, Lit Wallin. Sven, montör
Persson, Walfrid, skolvaktmästare Wik, Engelbrekt, hemmansägare, Grelsgård
Ring, Karin, bokhandlare Wikström, Heimer, distriktslantm., Östersund
Ring, Ulrik. bokhandlare Willman, P. C., kronojägare, Lycksele
Ronne, 'Anders, folkskollärare Åström, Amaldor, sjökapten
Ronne, jenny, fru, barnmorska
Roos, Waldemar, handlande Sïyfelse 1934 ' 1937-

Rosenberg, Anders, hemmansägare önsson, Brita, fröken, Gärdnäsbyn
Rönnberg, A. F., skogsinspektor i-önsson, Mattias, nämndeman, Täxan
Sandström, Greta, folkskollärarinna öfvenmark, Gunnar, kyrkoherde. v. ordf.
Scherman, ]. R., handlande Mattesson, Alfred, rektor, ordf. o. kassaförv.
Siede, H., bankkamrer Mårten, Uno. handlande, sekreterare
Sjöberg, Karin. fru, Kärrnäset Mårtensson. Carin, fru
Sjöberg, P. K., hemmansägare, Kärrnäset Nilsdotter, Betty. lärarinna, Näsviken
Sjölund, N. E., folkskollärare, Ulriksfors Olofsson, O., bankdirektör
Stenberg, j. F., folkskollärare Persson, Eric, hemmansägare, Tullingsås
Ström, Per, kronojägare Ström, Rebecka, vävlärarinna

Ströms tiembygdslörenings eñouornisña ställning den ål dec. 1955.

Tillgångar den '/. 1935.

Ströms hembygdsförenings arkivkassa:
k929 års statsobl ....... _. Kr. 4000:-

sparkasseräkning .... ._ ,, 650.71 |"k°m9t°f=
Upplupen ränta ....... ._ ,, 8:77 4659:48

Å sparkasseräkning.....
Upplupen ränta
Lägenh. Gärde 3"
Div. inventarier
Kontant i kassan ._

601172 ' Anslag av ämtl. läns sparbank
21140 523112 Behållningjav kulturmässan ..

250%- 142 st. medlemsavgifter ...... _.

1:- Försålda årspublikationer
18-1:20 Bidrag av arkivkassan .......... ..

Kontant i kassan ................. _. Kr. 184%)
500-

1562:31
267:--
l8:-

Szma Kronor 7967:80 S:ma Kronor 277l:5l



Utgifter: Tillgångar den 1'/,, 1935.

Omkostn. å årspubl. 1935 Kr. 490:27~ Ströms hembygdsförenings arkivkassa:
,, å Gärde 32%.. ,, 332:03 1929 års statsobl. Kr. 4000:-

Böcker o. tidskrifter .... ._ ,, 298:55 Insatt å sparkasseräkn.
gvriga utgßfter ......... _. ,, 125:40 Upplupen ränta ......... ..

ontanti assan ....... .. ,, 1 . | tt å k äk_
10533 å SP3fkaSSel'5k---- » lçåålupen srgia:1rtaá.S.sf.r....[.].

Lägenn. Game av ..... _.

Div. inventarier ........ ._

I

599148

43

13:69 4613:17
1958:12

26:38 1984:50

3000:-

Kontant i kassan ....... .. ,, 190:26
Sima Kronor 9788:93

Strömsund i januari 1936.

_/Ilfred Mallesson
ordf. o. kaua fllnallurc.

Föreningsmeddelande.

Länge har det varit ett önskemål att få läget för Ströms gamla kyrka konsta-
terat, så att i sinom tid platsen på lämpligt sätt kunde utmärkas och bevaras
från glömska för kommande släkten. Den sista gudstjänsten i denna kyrka, som
troligen blivit uppförd på 1200-talet, hölls 1848. Församlingen beslöt den 14
juni 1884, att “ruinerna efter den gamla kyrkan skola borttagas och platsen
planeras etc.“ Beslutet verkställdes, och planeringen gjordes grundligt, ty varje
spår av kyrkan ovan markytan har utplånats. Kyrkoherde Gunnar köfvenmark
har uttömmande och sakligt behandlat Ströms gamla kyrka i Från dalar och
Fjäll, Härnösands stifts julbok 1925. Två bilder av den gamla kyrkan ha av
herr Richard Gothe påträffats i de Ekdahlska samlingarna i Vitt. hist. o. ant.
akademins arkiv. Den ena bilden återfinnes på Ströms hembygdsförenings års-
kort och på omslaget till årspublikationen 1932. Den andra (troligen från 1822)
finns bland bilderna i årspublikationen 1935. Med vederbörligt tillstånd av riks-
antikvarien S. Curman har hembygdsföreningen i september 1936 gjort en för-
söksgrävning å Ströms gamla kyrkogård för att utröna den gamla kyrkans läge.
Länsantikvarien Eric Festin var vid tidpunkten för grävningarna av offentligt
uppdrag förhindrad besiktiga de framgrävda resterna av murarna, varför, sedan
platserna markerats och fotograferats, det hela återställdes i sitt ursprungliga
skick. En redogörelse för de gjorda fynden inlämnades till Riksantikvarieämbetet,
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som fann ärendet av vikt och har lovat sända en av sina tjänstemän hit för attfullfölja grävningarna. Säkerligen blir resultatet av denna undersökning, att vi
få en klar och bestämd uppfattning om platsen för den gamla kyrkan. Sedan
kommer frågan, hur denna plats skall utmärkas för att ej ånyo glömmas bort. Bild
4 i denna publikation är tagen vid dessa grävningar och torde vara restematill sakristian.

Föreningen har lämnat bidrag till kostnaderna för inplantering av ett par
sångsvanar i Lövöns kraftverksdamm. Initiativet härtill har utgått fran Heimbygda
och distriktslantmätaren Heimer Wikström. lngenjören Elias V. johansson och
disponenten Oscar Carlsson ställde sig i spetsen för en insamling av nödiga
penningmedel. Vågdalsborna skänkte större delen av de erforderliga medlen,
som påpekats i Heimer Wikströms artikel Sjöfågelskyddet i Ströms Vattudal.
På aftonen den 26 maj 1936 anlände svanparet med tåg från Malmö till Ulriks-
fors, och en timme efter tågets ankomst släpptes svanarna ut i dammen friska,
och krya efter den långa järnvägsresan. Nu är det vågdalsborna med Per Mattias
Sjögren i spetsen, som vårda och sköta sina sk ddslingar på ett förtjänstfullt sätt.

Styrelsens verkställande utskott har hos štröms kommunalfullmäktige an-
hållit, att fullmäktige måtte besluta anskaffa ett av Kungl. Majzt fastställt vapen
för Ströms kommun. Förslaget har mötts med välvilja och intresse av alla, som
tagit del av förslaget.

Det är nu sjätte året, som Ströms hembygdsförenings styrelse utger sin
årspublikation. Det är styrelsens strävan och önskan att göra sin lilla publika-
tion mer och mer innehållsrik. Styrelsen hoppas, att strömsborna skola stödja
denna vår strävan. Lättaste sättet att ge föreningen sitt stöd är att ingå som
medlem i föreningen. Blir ej medlemsantalet större än hittills, blir föreningen
nödsakad upphöra med utgivandet av sin publikation. Styrelsen riktar härmed
en varm vädjan till föreningens vänner och gynnare att hjälpa till att värva nya
medlemmar till föreningen. Till sist ett tack till medarbetarna i årspublikationen
och till alla medlemmarna i föreningen för hjälp och stöd under det nu snart
tilländalupna verksamhetsåret.

Strömsund i december 1936.

Å styrelsens vägnar:

Alfred Jïfallesson
ordförande
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