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Nöjesliv!
Strömsboken 1987 rubriceras "Det glada 20-ta1et?" och läsaren bör
då lägga märke till det lilla frågetecknet. Man kan naturligtvis
fråga sig hur "glad" tillvaron egentligen var för den tidens män-
niskor. Det fanns anledning att börja våga hoppas på en ljusnande
framtid. Följderna av första världskriget avtog så sakteliga och
man förväntade sig en bättre och humanare värld att leva i. Det
betydde i första hand arbete och därmed ekonomisk trygghet för da-
gen. Det betydde också sociala reformer och att pacifismens fält-
rop "aldrig mera krig" skulle förverkligas.
Det såg först ganska lovande ut. Ledande politiker tycktes ha bli-
vit mera socialt och internationellt inriktade och framstegen som
gjordes var betydande. Men förhållandena förblev labila och osäk-
ra. Arbetsmarknaden var rörlig och oron för framtiden drev de yng-
re, som hyste de största förhoppningarna, ut i jakten på nöjenoch
förströelser. Vi fick det "glada 20-talet", en ganska uppsluppen
och tygellös period mellan första världskriget och den kommandede-
pressionen.

Utbuden på nöjessidan var många och för de flesta oprövade. Jazz-
en kom och gjorde sitt segertåg över världen. De gamle, som tyckte
att detta var en degenererad musikform, skakade på sina huvuden,
ty nu dansades det som aldrig förr i Strömsund. Den växande gram-
mofonindustrin gjorde också sitt till. Ur trattarna strömade för-
föriska toner. Vem minns inte "Bor du hemma hos din mamma...?"
God draghjälp gav också radion, som kom igång på allvar i mitten
av tjugutalet med Sven Jerring som populär hallåman: "Stockholm-
-Motala".
Nöjeslivet blev allt mera hektiskt. Folk stod i kö för att få bil-
jetter till revyerna, som blev mer och mer frivola i tonen, ochtill baletterna, i vilka de nakna inslagen blev allt vanligare.
Man sprang på bio och såg Greta Garbo och Charlie Chaplin. Man
skrattade åt Musse Pigg, som föddes till världen dessa år, ochnmn
trallade Rolf-melodierna. Vi fick nya hår- och klädmoden. De yng-
re damerna bobbade och shinglade håret. Klädseln blev ledigareoch
sportigare. Kjolfållen åkte från anklarna upp till knäna och klän-
ningen fick falla fritt utan midja. Filthatten och baskermössan
gjorde entrê. I USA sköts den allra första rymdraketen upp tillen
höjd av 12 meter under 2,5 sekunder.

Sport och idrott växte i betydelse och omfattning. Resultat och
referat förmedlades genom radion och den allt populärare dagspres-
sen - en dagstidning kostade 10 öre. Vi läste och hörde om Edvin
Wide, Paavo Nurmi, Harry Persson, Jack Dempsey, Per Erik Hedlund
och Arne Borg, för att ta några ur högen.

Tillvaron för de flesta människorna var dock fortfarande ganska
grå och slitsam, ty än var arbetsdagen lång och tung, än var in-
komsten knapp, än var de flesta trångbodda och saknade indraget
vatten, WC och centralvärme, än härjade den stora folksjukdomen
TBC, än var frukt och grönsaker ovanliga inslag i kosten, änblin-
kade fotogenlamporna i de ofta väglösa byarna och än färdadesman
häruppe huvudsakligen efter häst - även om vi fått järnväg och en
och annan bil. Men förändringens vind blåste allt starkare....
STRÖMSBOKEN förmedlar som alltid nya intryck och fyller ut många
minnesluckor. Läs och gläds åt årets utgåva. Vi hoppas att års-
skriften väl försvarar sin plats i bokhyllan!

Arne Rosenberg
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Fridlysning 3 Ja" 1924-

FRIDLYST ARBETSOMRÅDE

På framställning av Guldsmeds-
hytte a.-b. 1 Strömsund har
länsstyrelsen utsatt ett ve-
to av 100 kr., vartill envar
gör sig förfallen, som olov-
ligen beträder det bolaget
tillhöriga omrâde varest kol-
ningsarbeten pågå och som är
beläget inom Vågdalens by av -få
Ströms socken och Mullnäsets
by 1 Hammerdals socken samt
begränsas 1 norr, öster och

.In-

väster av den del av Ströms *_ _
vattudal som kallas Russfjär-
den och 1 söder av järnvägs-
linjen Hallviken-Ulríksfors.

tra polisuppsyningsman inom

VINTERBILÛ AV FRIDSBERGS BARNHEM I HILLSAND

L'a'nSSt_yr-e'|Sen har förordnat v(U'lVla S671. Öaml./Åiåa ba/UI å/tVl_f'UtQ/I. az/blå
f_ Skøgvaktaren Nestor Ander- stonsta áontnocndc och tande vana en unik ¿nAIiIuIXon ¿

sson att under 1924 vara ex- Våïf Üad-

TQRKBASTU <.ill

g0o

o”'8

BI-

f

nlu-nuI-I.

Här i Ström är torkbastun inrättad på följande sätt:
A) "Svalan"

b) Bastulavarna.

c) "Spåren", två breda "klöv", ett på vardera sidan,
att stå på medan man "sopen ta bastun". Man begag-
nar alltid en'Vinge" då den torkade säden skall
sopas av lavarna, liksom då säden bredes ut för
torkning.

d) "Omna ugn". Ugnen är välvd av sten, som en källa-g re, men ej tätad med något murbruk, och eldas med

I b 1 torr och smått kluven björkved. Björk brinner ut-
L______ -__ ~

an raknin och er hö värme.
LJ

SP 8 8 8

e) öppningar där den torkade säden sopas ned i säck-
ar.

f) 6-7 cm hög karm å lavens ytterkant. Karmen består
av en kluven och täljd stock.

g) Lyshål i väggen. De täppes till under eldning.

h) Bastulavens utskott.
i-j Svalen är i många fall öppen utåt, från knytnings-

stocken (j) och upp till ett par varv under "röst-
moran", nämligen nedersta stocken i röstet, allt-
så öppet en 6-7 stockvarv högt. I somliga bastur
finns infälld brädbalkar (i) mellan stolpar (k)
och vägg.

All säd och all malt som skall malas å hand- eller
PARTI Av NÄSVIKENS ÅNGSÅG bäckkvarn, bör först torkas i bastun. Ävep slöjdvirke

kan man torka där, samt kott, korv och flask efter
Sfääwbbygdenb btötbta expohtöä av höstslakten. Att bastun begagnas för varmvattenbad är
bagade täavaäoä 1111 utßandet. ej bekant, men däremot är det ganska vanligt att taga

svettbad där.
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olycka 5 jan 1924. 7 jan 192%

Norra Jämtlands travkörningssällskap i Strömsund, som före
KONDUKTÖR PÅKÖRES OCH DÖDAS storkriget var i livlig verksamhet men en följd av år legat
AV TÅGET nere, har nu i dagarna återupplivats. Sällskapet beslöt att

ÖP) D 1 k hä d 1 under vinterns lopp om möjligt vid marknadstiden anordna
årävdeegtg ššn:ís:oïi:e';:T en travtävling. Årsavgiften bestämdes till 5 kr.

I
träffade som vi meddelade i

° ad 'a F1° ' håli-gar mi ag vi asjöns ° '°
och lastplats. När det från i|iëåâl_)SRÄTT

Östersund utgående tåget 864

skulle lämna Flåsjöns stati- § 33. Vid pårop av det i domboken för den 23 oktober
en kl 1-30 råkade tjänstgör- under § 231 förut antecknade målet emellan Nya A.B.
ande kondukcören olof Hans- Paulssons Möbelverkstäder i östersund, kärande, samt

s°n från Östersund dragas un- provinsialläkare Jacob Krenzisky i Strömsund angåen-
der tåget Och massakrerades de fordran inställde sig parterna genom sina förut i
På det Ohyggligaste till målet anlitade ombud, för kärandebolaget advokaten
döds. Gösta Heilborn i östersund, och för svaranden advoka-
om olyckans närmare detaljér ten C.G. Lokrantz i Stromsund.

medde1as= Kärandeombudet åberopade en skrift som jämte bilagor
Tåget som var närmare 25 mi- var så iydandei § 33 _ 33 E'

nnter försenat hade just av Svarandeombudet bestred avseende vid skriften samtan-
kendnktör Hansson, som från höll om vittnesförhör med förut i målet såsom vittne
Oeh med Ulriksfers även avhörde Anders Berg ävensom flottningschefen Mårten
tjånstgjerde sem tågbefälha- Edström, skolläraren Daniel Nordfors, tandläkarenErik
Vare givits avgångssignaleeh Färnlöf samt ombudsmannen Ragnar Axelsson-Berg, alla
satts igång, då Hanssenvlöt- i Strömsund, vilka samtliga vid pårop företrädde och,
sligt visade st°PP med hand- då jäv mot dem icke anfördes fingo - utom Anders Berg,
en- Detta nPPfattades desk ie- som erinrades om att den förut i målet av honom avlag-
ke av lekföraren. då den från da ed fortfarande vore för honom bindande - avlägga
l°k°m°tiVet Utströmmande ång- dylik ed, om vars vikt de erinrades, varefter vid
an hindrade förarens utsikt. Skilda förhör berättade;
K d k °' H h" d° _ . _ .. .

f°n “.t°r .fnssïn Ogg ah l:o/ Anders Berg: Vittnet vitsordade sin forut i mål-
ast 1 en Jarnvagsvagn oc _ H

sprang jämsides med tåget, et avgivna berattelse till alla delar samt tillade på

som nu hade fått rätt Stark av svarandeombudet given anledning, att det enligt
h - h h - d 11 vittnets formenande icke vore mojligt att tillverka
jgââlâeâtêngchaååëñ Étâppt en hållbar mobel av ifrågavarande slag på en tid av

' f' t dDetta observerades ej heller Jor on agar'
nu av lekpersanalen men sta- 2:0/ Edström: Vittnet hade varit närvarande vid ett
tíensföreståndaren, snniblev tillfälle, antagligen den l4 juni 1922, i svarandens
varse Hanssons beteende och bostad, då uppgörelsen träffats mellan ombud för bola-
just såg h°n°m halka Oeh kam- get och svaranden. Bolagets ombud hade därvid medhaft

ma Under tåget Oeh skjutas en träklots samt förklarat att möbeln skulle tillver-
före hjulen några meter, gav kas av samma trä som klotsen ävensom att möbeln i så

st°PPsignal, vilken nu gen- fall icke skulle taga skada eller spricka på grund av

ast Uvvfattades av föraren värmeledningen. Vittnet kunde bestämt erinra sig att
sem st°PPade tåget så fert tal varit om värmeledningen ävensom att möbeln med

sig göra lät, men 3 å 4 vag- hänsyn till denna skulle limmas på något särskt sätt.
h d d " N n . . .

Ear a e ie an påssrat Over 3:0/ Farnlof: Vittnet hade på inbjudan av svarandens
gšïâsgïê ïg3íÉaïaâ:t¿rS°:Lan_ vikarie, doktor Lundgren, som vid tiden bebott svaran-
nade Hansson blev soà red_ dens lägenhet, vid ett tillfälle omkring fjorton dag-

1 -' " ln ankommit till lägenheten besökt
an namnts' ohyggligt massa- âånååååå dâådgåbåessförinnan hade vittnet pe; telefon
krerad. '

av svaranden anmodats att besöka lägenheten för att
Om Orsaken till att H- strax efterse att det icke eldades för mycket i lägenheten.
efter given avgångssignal Vid nämnda besök hade vittnet tagit i betraktande mö-

försökte st°PPa taget, antag- beln, som vid första påseende sett utmärkt ut. Emell-
er man, att han Plötsligt kam- ertid hade doktor Lundgren påvisat för vittnet sprick-
mit att tånka På att "klar" or i såväl bokhyllan som skrivbordet samt därvid ytt-
ieke visats från banavdelning- rat: "Det blir ej Krenzisky glad över." Vittnet fick
ens avlöningsvagn sem medfölj- vid tillfället intryck av att möbeln på grund av nämn-
de tåget.
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da felaktighet minskat myck-
et i värde. Vittnet hade ef-
ter nämnda besök vid flera
tillfällen såväl före som ef-
ter renoveringen besökt läg-
enheten. Vittnet hade vid
ett tillfälle efter renover-
ingen iakttagit en spricka i
bokhyllan på ett djup av en
cm. Innevarande dag hade vitt-
net vid besök i lägenheten
fäst sig vid att ytan å div-
ansbordet gingo i bucklor.
Slutligen förklarade vittnet,
att vittnet för sin del och
med hänsyn till möbelns dyr-
het icke skulle hava varit
nöjd med densamma.

4:0/ Nordfors: Vittnet hade
iakttagit ifrågavarande möb-
el såväl före som efter reno-
veringen. Sålunda hade vitt-
net besökt lägenheten dagen
efter renoveringen fullbord-
ats samt kunde intyga att
sargarna voro dåligt fogade,
att ytorna å bordsskivorna
gått i vågor, att å ena sid-
an av bokhyllan befunnits en
stor spricka samt att en del
stolar haft rankiga ryggstöd.
Vittnet tillade, att vittnet
icke skulle varit nöjd med
möbeln såsom garanterad fel-
fri.
5:0/ Ragnar Berg: Vittnet
hade iakttagit möbeln före
renoveringen, samt hade där-

HAMMERDÅLS HÄRADSRÄTT
15 januari 1924.

Efterspel till demonstrationer mot arbetsvilliga vid
kolningsarbetena i Tännviken, Ström.

§ ll6. Vid pårop av det i domboken för den 23 oktober
1923 under § 269 senast antecknade målet mellan lands-
fiskalen Alfred Carlsson i Hammerdal, å tjänstens väg-
nar åklagare, samt arbetaren NN från Vågdalen, svaran-
de, inställde sig i bemälte åklagares närvaro svarand-
en personligen.
u ø o n oo

Åklagaren anhöll om vittnesförhör med förmannen Nils
Petter Stål i Tännviken samt arbetarna Anders Henriks-
son i Espnäs och J.A. Jonsson i Hökvattnet, vilka
samtliga vid pårop företrädde.
Åklagaren uppgav till rättelse av vad som förut uppgi-
vits, att Stål vid tiden för ifrågavarande demonstra-
tion icke varit sysselsatt med sådant arbete, som var-
it blockerat ävensom att åkl. icke gjorde gällande
att ifrågavarande demonstration på något sätt varit
riktad emot Stål.
På frågor uppgav Stål, att han vid tiden för ifråga-
varande demonstration varit sysselsatt med rengöring
av kolbottnar, att berörda arbete utförts med samtyc-
ke av Strömsunds Lokala Samorganisation, som lämnat
detta medgivande på det Stål skulle kunna försörja sin
familj, samt att Stål jämväl efter demonstrationen
fortsatt med arbetet.
Henriksson och J.O. Jonsson uppgåvo på frågor att de
tillhört de arbetsvilliga, mot vilka demonstrationen
varit riktad samt att de på grund av densamma avbrut-
it arbetet.
o ø . . a u no

vid ytorna pä två bord Varit Henrikssonzn han bekräftade den berättelse, som nyss
buktiga, en spricka funnits avhorde infor polismyndigheten avgivit med foljande
å ena sidan av bokhyllansamt
en fanërbit saknats på en
stol. Vittnet ansåge att ge-
nom berörda felaktigheter
värdet å möbeln betydligtmin-
skats. Vittnet hade jämväl
iakttagit möbeln efter reno-
veringen samt hade därvid un-
gefärligen samma brister å
densamma förefunnits. Sprick-
an i bokhyllan hade fyllts
men likväl varit synlig. Po-
leringen hade möjligen något
förbättrats.

| I

ILTELEGRAM 23Jani924.
FRÅN MoskvA MEnosšAs Aii
LENIN AVLED KL 6. 0 PÅ
MÅNDAGSEFTERMIDDAGEN,
21 JANUARI.

andringar och tillagg: att icke heller han iakttagit
Löf bliva nedknuffad från trappan till baracken, att
det särskilt angivna yttrandet, som NN fällt
fallit ungefär så “nu är vi cirka 150 man och det är
bäst ni går härifrån för vi kan komma igen dubbelt så
många. Där finns tjugufem bland dem som gör vad som

helst och följderna står vi ej för", att han icke er-
hållit någon tillsägelse att uppgiva att han frivill-
igt nedlade arbetet, samt att orsaken till att han
slutat arbetet varit att han icke velat utsätta sig
för de obehag, som eljest blivit följden.
o o o o o o nu

Svaranden medgav att den av Stål avgivna vittnesberät-
telsen i vad den avsåge hans åtgöranden i huvudsakvo-
re riktig. Däremot förklarade svaranden att han be-
strede de båda övrigas uppgifter. Särskilt bestred
svaranden att han fällt det honom särskilt tillskriv-
na uttrycket. Han hade endast påpekat att i trakten
funnes 250 organiserade arbetare.
Åklagaren anhöll om ytterligare uppskov med målet för
bevisning. Svaranden bestred vidare uppskov.
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Radiøn 24 jan 1924. Annons 1 ö1>, 28 jan 1924.

(ÖP) Föreläsningsförbundets föreläsare, ing. Söderman, Å OFFENTLIG AUKTION
assisterad av teknikern G. Landberg, hölloi tisdags förrättas under

n s n . . . S n dkvall forelasning med radiodemonstration a tromsun s Stromsmarknaden med bor_
teater' jan den 15 februari kl
Efter det synnerligen intressanta föredraget förekom 12 kommer att i Turist-
musik från London, Haag, Paris, Stockholm m.fl. stat- hotellet försäljas alla
ioner, förmedlat genom föreläsarnas stora super-hete- dess inventarier bestå-
rodynmottagare. På slutet av det långa programmet fö- ende av möbler till mat-
rekom tyvärr en del störningar av gnist. Sal, kafê o tio rum;

. . . _ linne silver hus er-Föreläsarna avtackades pa det livligaste av den talri- ådssaåerl glaš' pogslin'
ka publiken, som till trängsel fyllde lokalen. kristall' gardiner' mat_

tor, pianino m.m., allt-
RADIOKLUBB BILDAD 5 feb 1924. nytt och i gott
Ströms radioklubb bildades i söndags i Strömsund. Klub- stånd. Betalning vid
bens ändamål är att genom sammankomster och föredrag klubbslaget. Anbud mot-
utbreda kännedom om radio. tagas även underhand av
Till styrelse valdes: ordf. Joel Björk, Ulriksfors, v. Éggïftecknad intill 9

ordf. Sven Wallin, Strömsund, sekr. And. Eriksson,
Strömsund, v. sekr. Per Johansson, Strömsund, kassör
O. Olsson, Strömsund, materialförvaltare Wald. Roos,
Strömsund, affärsombud Nic. Nilsson. Revisorer blevo
hrr Th. Olsson och A.G. Jansson, Ulriksfors. Ragnar Ax:son Berg

Vid starten erhöll föreningen 15 medlemmar. enl. uppdrag

sjukkassa 7 feb 1924.

(JT) I söndags höll avd. 120 Vågdalen av
Framtidsförbundets sjukkassa sitt 14:e års-
möte. Mötet öppnades av Per Back, vilken
varit avdelningens ordf. sedan avdelningen
bildades. Av styrelsens årsberättelse fram-
gick att avdelningen den 1 jan. 1923 hade
86 godkända medlemmar, därav 69 män och 17
kvinnor. Under året hava ingått 17 nya med-
lemmar, därav 13 män och 4 kvinnor. Från 7
annan avdelning har 1 medlem transporterats.
Slutsumman visar alltså 104 medlemmar. Und-
er året ha uteslutits 9 män och 2 kvinnor
och en avgått med döden. Den 31 dec. 1923
räknade avdelningen ett antal av 92 medlem-
mar. Inkomster och utgifter balansera på en
summa av kr. 3.203:90.

Enär kassans verksamhetsområde är ganska
vidsträckt valdes sjukbesökare för olika
platser. För Vågdalen valdes Karl Olsson
och Per Andersson,för Ulriksfors N.E. Wes-
terlund och K.R. Larsson, för Strömsund
0.A. Eriksson, för Tännviken Jonas Anders-
son, för Risselås A.L. Tharaldsson. Föregå-
ende års uppbördsmän valdes att även detta
år vara kassören behjälpliga vid indrivan-
det av månadspremierna. Som kommunalt bi-
drag beviljats en del sjukkassor, beslöt . u H .
avd. in å till kommunalnämnden i Strömsund Sk¿dß0pane¿p0ä1e" an pa btaäk áäammanbeh'8 .. . ,
med anhållan om anslag. Styrelsen fick i och det kan haä eä¿"äa¿ om en gangen tav-

- - -- - Ung med Apofttsmannen Haßdo Har:/.mon ßoace-d cc c c k kd - .. . ..
upp mg a - Jam e S-atšsn over SJ” om /:ande wtßon Storcgætan 4 St/wmbund.fall och sjukdagar inga med nämnda begäran.
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"Lappmanknadenne t Stnöm hava hänttttß Atátt vid Näóet, Nyånb- och Mathtae mäaaotiden-
na, då Fötttnge Pnebtenne dän Aammanhattat Lappanne. A5 höpmänn dttkomo endabt Sundb-
vattß Boen. De hava uttnängt Hennößandß Handßande anden den ßönevänntng, att btättet
blott än en byteß, ej en Manknadß Ptata."
Maaknaden t Stnömaund än av mycket ganmatt datum och han meotadetb ßönßtggått anden o-
tjänttga vädentehaßönháttandenz nyhande Anöatonm och Atnäng hyta. Lthvät han manknaden
ägt áontbeßtånd och tonde t dag höna tttt de begtvenheten Aom näknab titt de tnadtttona-
ntka t den nondjämtbha metnopoten.

Au någon outgnundttg anßedntng han manhnadottvet ßöga tnaptnenat ontenb otognaßen och
bttden ovan hön titt de áá Aom 6tnne¿ dohumentenade.

MARKNADEN * * * i ÖP, 15 feb 1924.

EXTRA POLISMÄN I STRÖMSUND 9 feb 1924. MARKNADSBESÖKARE I STRÖMSUND

som ÄRo ¿NTREsssRADE Av RADIO INBJUDAS
Ängbåtsbefälhavaren Conrad Rådström, arbet- TILL BESÖK I VÅR UTSTÄLLNING I GRAND
aren P.A. Svensson, gårdsägaren Arvid Ols- HÛTÉLL-
son och kontorsskrivaren John Byström samt .
fjärdingsmannen Mattias Jönsson, Äspnäs, LUTH & RÛSÉNS ELEKTRISKÅ Å-'B-
alla i Strömsund, ha erhållit förordnande FILIÅLENf ÛSTERSUN
att under innevarande års marknad i Ström-
sund, som tager sin början den 14 innevar-
ande februari, í egenskap av extra polis-
män med den befogenhet och det skydd såda-
Ha enligt 168 Cí11k0mma, biträda Vid UPP* I lördags avled i sitt hem i Strömsund ef-
rätthållande av ordning och säkerhet inom ter en tids sjukdgm godsägaren U1rik Holm,
Strömsunds municipalsamhälle med omnejd, Den bortgångne var född 1859 i Ström och
ävenS0m övervaka efterlevnad av författnín- son till den kände trävarugrossören Och
gar angående rusdrycker samt alkoholhalti- kronolänsman P. Holm och hans maka, även
ga preparat. hon född i Ström.

KÄND STRÖMSBO DÖD 18 feb 1924.
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18 feb 1924.

Eållä
Travtävlingar höllos i
går å Strömsundet i
Strömsund på föranstalt-
ande av Norra Jämtlands
Travkörningssällskap.
Tävlingarna försiggingoi det mest strålande vä-
der och publiktillström-
ningen var över förvänt-
an - väl ett tusental å-
skådare hade infunnit
sig.

Konsert gavs i söndags kväll i Havsnäs av Jämtlandsduettisterna violinisten
och kompositören Albert Brännlund samt violinisten och dragspelsmusikern Eric
Löw. Lokalen var till trängsel fylld av den till cirka 100-tal uppgående pub-

liken. Ett femtontal bitar utfördes, varav en del utgjorde Brännlunds egna

kompositioner, såsom Hammarforsens brus, Vildmarkens poesi, Hemlängtan m.fl.
Publiken gav inte minst efter utförandet av dessa stycken sin belåtenhet till-
kanna genom livliga applader. 1924.

sšššššzí BYGDEBREVSPRISTÃVLING I JÄMTLANDS TIDNING 22 FEB 1924

ááåf zfazl Bidrag från Hedningsflokälenz

I tnotb att det t dag än ngbltgt kallt Om de betänkltgt, modlöet gåvo tappt_

och btttna Atonman omkntng knuten gna, ett bann bom ljudlöbt kväveb t btn ltnda

ett bygdebnev ttll J.T. tävltngßbpalt En knant ttll tackaamt mtnne vt dock btnda.

jag bkntven nu, och ßtämmen upp min lgna.
"Hemtnevnad", loge av 1.0.G.T.

Nt må ej tno att denna by än ßton han ävenledet nönt den áönneb öde.

ej ena att vån egen Ajälb tnbtllntng, Fön en bkytteßönentng ßtån ock P,

nej: vtce venna vet nt vad vt tnon? vanßön den även näknat ttll de döde.

Det bltn en "bmåbtat" uti denna tävltng. +

1 både bongenugt och fzymetgt jaa ïwß wst,_ S.S-F-F- __han_6!>w«91 bum
till Stnöm vt hönan - länets Atöfuta bocken. t ßanan fwd, wtav áqaevwngßywßnet-

Men om ett bygdebnev dän de Akntva tkall Den Atoaa áaågan taadea áam På nytt:
ngg ¿¿ de dgnna uiby Övgn ax@ßn_ "Vad mådß bßtva av dêi bdänßI?"

Den Atone Skapanen han tpanbamt ntnätt Två divgäßßandßäßuvå han

de håvon hän, av vtlka man blt ntka bom aßßanbmatbtgt bonjat konkunnena.

men, ej ßönty vt känna ltuet ¿ött På Aton-neklam och mode de ej Apan

ty övenßlödet vt ej e5ten¿tka. att boden modennt, tnevltgt dekonena.

Dock han vt hän på konjunktunent våg Så han vt pott och teleßv» fa GÅÅÉ

áåit gunga med och äng nu bQ¿u¿kna b0m Itßß ett Oädndt bündbamhäßlg höäßä.

men, Atonpoltttk a la Bondetåg På Aommann gön en ondexpnebq han hallt
ut lyclzltgtvu dock kunnat hän andvtka. och bilügt bla/Lan upp vad vt behoven-

Fönentngßltvet han hän ganbka bvånt Kommunen han hän bgggt ett tkolehut

att ßätte ßå t mänbkoltvetb pbyke. dan bann bltn vtt t Ajal och bund t knoppen

Kanhända domen venkan något hånd? Man Akeptlßkt ben på detta btona ljut
De ßletta tno, att "Aånt än ltvetb lyte". ty kunbkapbtnadet venkan tonnt t toppen.
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Vad men? Jo, nöjebllvet nullan han
aln gllla gång, men cten bllltg taxa.
Rätt oßta händen att de yngnc plän
en Avängom ta l chlmmen, ellen jazza. 1!

Vt áölja med vån tld ßå gott ul han V ~ Q -f-~»”-å§=»
och bnukan must .som and/za mämslzon bnuha - ' ' E ' H ' 'iaf '°'¿'l4_- ' -A

an ena vt vtnnt Aom man fj ~.~ ;¿.' c

hun Potncaneb polttnk åhall aluta. gg Y __ _

Vt än nog ändå hän, bom även allt
blott goda männlthon, bom väl nl ¿lnncn
om än vt äno både ßöt och aalt
och växlande l typ och bpnldd l ålnnen.

E¿¿¿ Jäm¿¿_ ARNELLS FASTIGHET Å NÄSVÄGEN
hgnundcn ßhymtan Nya Tuntathotellct.

'NL-1

CT)-

Q.

HÅMERDÅLS HÄRÅDSRÄTT ll MARS 1924
Efterspel till demonstrationer mot arbetsvilliga vid
kolningsarbetena i Tännviken, Ström.

Vid pårop av det i domboken för den 15 januari 1924 under § ll6 senast antecknade målet
emellan landsfiskalen Alfred Carlsson i Hamerdal, å tjänstens vägnar åklagare, samt ar-
betaren NN från Vågdalen, svarande, angående brott mot annans frihet, inställde sig be-
mälte åklagare samt kom svaranden personligen tillstädes.

På fråga förklarade sig varken åklagaren eller svaranden hava något att erinra i anled-
ning av det vid föregående rättegångstillfälle förda protokoll.
Åklagaren anhöll om vittnesförhör med banvakten Karl Ferdinand Strömkvist och hustruAnna
Stål, båda i Tännviken, vilka vid pårop företrädde och, då jäv mot dem icke anfördes el-
ler eljest kunde utrönas, fingo avlägga stadgad ed samt om dess tillförbindande verkan
emottaga erinran, varefter de vid skilda förhör berättade:
l) Anna Stål: Vittnet, som jämte sin man, förut avhörda vittnet Nils Petter Stål, bodde
på arbetsplatsen i en därstädes uppförd byggnad, hade, då demonstrationståget ankommit,
stått på bron utanför bostaden. Därvid hade omkring tretton arbetsvilliga varit syssel-
satta med dragande av kolved utefter stranden. Vittnet hade hört de demonstrerande yttra
om de arbetsvilliga, att de vore "svarta djävlar". Vittnet, som nyss legat i barnsäng,
hade blivit uppskrämd samt strax gått in i bostaden. Vittnet hade iakttagit, hur demon-
stranterna gått till de arbetsvilliga vid stranden. Vittnet tyckte sig i svaranden igen-
känna någon, som vid tillfället yttrat till vittnet, att hon icke skulle vara rädd.

2) Strömkvist: Vittnet bodde jämväl inom arbetsplatsen samt hade den dag, demonstration-
en agt rum, upppehållit sig där. Demonstrationståget hade anlänt vid sjutiden på kvällen
samt utgjort omkring etthundra man. Vittnet hade iakttagit hur de arbetsvilliga, som var-it sysselsatta vid stranden, blivit sammankallade ävensom huru ett gemensamt möte å gård-
en anordnats. Vid mötet hade valts en ordförande. De arbetsvilliga hade därvid uppmanats
att uppgiva sina namn ävensom meddela, huruvida de tidigare haft blockerat arbete. Vitt-
net hade själv vid mötet lämnat upplysning om, att en av de arbetsvilliga ljugit, då han
uppgivit, att han aldrig varit i blockerat arbete. Vittnet bestred bestämt, att vittnet
själv på något sätt tagit del i demonstrationen samt uppgav såsom orsak till vittnetsvid
mötet lämnade upplysning att överenskommelse mellan demonstranterna och de arbetsvilliga
träffats därom, att de skulle tala sanning. Erinrad om sin plikt att tala sanning förkla-
rade vittnet bestämt, att han under hela demonstrationen icke iakttagit något våld föröv-
as mot de arbetsvilliga ävensom att han icke hört några hotfulla yttranden uttalas.

Vittnesmålen upprepades för och vidkändes av vittnena, vilka i ersättning för sin instäl-
lelse tillerkändes en var fem kronor i dagtraktamente jämte fyra kronor 95 öre 1 reseer-
sättning, allt att av allmänna medel förskjutas, mot vilket beslut i fall av missnöje
skulle föras särskild talan.
Åklagaren överlämnade målet till rättens prövning. Svaranden anhöll om uppskov med målet
för slutligt yttrande

/



Radio 22 mars 1924. Bilskatt 28 mars 19%

En intressant radi°dem°S=rati° ägde På 1 PRoPos1T1oN TILL RIKSDAGEN FURESLAR KUNGL.

Cersdaßen rum i Täxanø då en amatör Thörn' MÅJ:T ATT FRÅN OCH MED l JAN. l925 FULJÅNDE

lund från Söråker i Sundsvall återgav tal, SKATTEBEL0pp SKOLA UTGÅ;

sång och musik från England, Tyskland m-f1- För motorcykel 20 kr., för dzo med sidovagn
länder. Publikens belåtenhet var allmän, då 30 kr_, fär Van]1g automobj] en grundavgift
det i det stora hela hördes tydligt, fast av 32 kr_ och därutöver 8 kr_ för varje på-

det Vissa Sånger Ver “å8°t dämPat °eh några börjat l00-tal kg. av bilens vikt, och för
obetydliga störningar givetvis ej kunde und' laStautOm0bil Samma grundavgift med tillägg
vikas. I sanning en ej vardaglig företeelse av 50 kr_ för varje påbörjat ]00-ta] kg_ av

På 1adSbY8de“- Skfïves till J-T- vikten. Förhöjningen av bilskatten beräknas
/, _\ tillföra statsverket en inkomst av l,5 mill.

Ü Y kr. %
BENSINSKÅTT

lšllltllr 31 mars 1924' I k.m:ts proposition föreslås en skatt på

Strindbergsafton gavs i går å godtemplarhus- benSin av 5 öre pr l., därav l öre Skall ut-
et i Strömsund av de kända Stríndbergstolk- gå i form av tullavgift och 4 öre i form av

arna dir. August Falk och fr. Manda Björling, vanlig Skatt. Tullavgiften, S0m tillfaller
som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt statskassan, beräknas inbringa l mill. kr.
uppläste och återgåvo scener ur "Till Dam- och benSinSkatt, S0m tillfaller vägväsend-
askus". Publiken var tyvärr fåtalig. et, 4 mill. kr.

* * * * * * * * * * 4 april 1924.

sTRoMs koMMuN BYGGER NYTT Atnennoms-
-= am. |<osTNAbERNA BERAKNAS nu. NÅooT

. - ovER 100.000 KR.

Vid stämma den 30 mars beslöt Ströms
kommun att låta uppföra nytt ålderdoms-

- '_ hem inom kommunen. Det nya ålderdoms-
hemet kommer att förläggas till Tull-
ingsås, alldeles i närheten av den nu-
varande fattiggården, där man genom ä-
gobyte med en granne förvärvat en för
ändamålet särdeles lämplig plats.

-

Hemmet är avsett att kunna bereda rum
för 25 ålderstigna pensionärer samt 6

kroniskt sjuka. Betydligt med material
för det blivande bygget är redan an-
skaffat och för ändamålet ha tidigare

ArrÄnsHus= staöma kaaptanttva Anders- anslaeirs och fonderacs medel. nu upp-

Bäedgåädbgaian ßöäening. gående till sammanlagt c:a 96.000 kr.
Sammanlagda kostnaden beräknas tillcza
l00.000 kr.
För byggets handhavande har utsetts en

byggnadskomitê bestående av fattigvårds-
styrelsens ordförande, lantbr. Erik
Persson i Tullingsås, arbetaren Per Ab-
rahamsson, Grelsgård och nämndemannen
Erik Olofsson i Tullingsås.
Komiterade ha för erhållande av ritnin-
gar med fattigvårdsinspektionens medgi-
vande vänt sig till inspektionens arki-
tekt Kjellgren och är det meningen att
ritningarna skola vara klara i så god
tid att arbetet för bygget skall kunna
taga sin början i vår. Och till hösten
1925 är det meningen att huset skall

KÅNSLIBVGGNÅÛ: Stäöma kommun. vara klart och färdigt att tagas i bruk
N Stnandvägen för sitt ändamål.
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°'v='== liruuhråkel | llavsnas
Under timmerkörning i Gärd-
näs i måndags råkade Johan Efterspel till egenmäktig förfarande vid undersökning av
Jonsson från Strömsund kom- täckdiken meddelst uppgrävning av inspektionsgropar i de-
ma under ett tímmerlass och samma. HAMMERDALS HÄRADSRÄTT S MAJ 1924.
dödades. Då J. ej i vanlig
tid återkom till bygget ana- Vid pårop av det i domboken för den 10 mars 1924 under §
de hans kamrater oråd och 189 förut antecknade måïet eme11an 0.5., P.S., och J.S.,
gíngo ut för att söka honom. a11a i Havsnäs, kärande, samt hemmansägaren 0.N. i Havsnäs,
De funno då J. liggande död svarande, angående ansvar för skadegöre1se, instä11de sig
under timmerlasset. Hur olye- parterna genom sina förut i må1et an1itade ombud, för kär-
kan tíllgått har ej med be- andena advokaten Ado1f Sjöberg i östersund och för svaran-
stämdhet kunnat utrönas.Den den advokaten C.G. Lokrantz i Strömsund.

gštíâgggšnåašoà gå ïíäïšï; Om vittnesförhör anhö11s de1s av kärandeombudet med hem-
och aktad Han Sörjes mansagaren Gustaf Engstrom och arbetaren John Strand, båda

n ' i Havsnas, och de1s av svarandeombudet med skiftesgodeman-
“armast av h“str“ °°h fyra nen Ni1s Magnus Jönsson i Gre1sgård och kommuna1nämndsord-
“í“d°fafíga baf“~ föranaen Erik Persson 1 iuiiingsas.

10 apri] 1924' Härefter berättade:
REPARATIONSARBETEN I TINGS- H . .N u . .
HUSET I STROMSUND_ 1.0) Gustaf Engstrom. Vittnet hade jamte ovriga tre vittnen

samt en annan person Viksten varit svaranden behja1p1iga
Arbetet som ska11 vara fu11- vid en undersökning å ifrågavarande 1ägenhet, som företag-
bordat före 25 augusti inne- its hösten 1923. Undersökningen hade avsett att utröna i
varande år, omfattar puts- vad mån 1ägenhetens ägare använt virke för annat ändamålän
och vattenrivning, diverse ti11 husbehov. Därvid hade b1.a. en de1 gropar i 1ängdrikt-
nya bjä1k1ag, sågspânsfy11- ningen av över 1ägenheten gående täckdiken uppgrävts för
ning, målning m.m. Borgen för att utröna beskaffenheten och mängden av det virke, som
arbetets utförande erfordras. 1agts i botten av täckdikena. Vittnet, som jämte vittnet

Strand för P.S:s räkning de1tagit i grävningen av ifrågava-

llverfall 3 H--1 1924- š32ï°.ïâ$'š$l§ï": ää2“åâ.J."išåâ; 32.31'šeåâhvïåïvsíalnïgåïeíiï
(ÖP) För några dagar sedan joäd. giEtnït]hadetvid nu forevârande ti11ëa11e varåtdsvarï

i ::f::..:.:° mi . 92:” grsazi '°z::"anäs överfallen och illa be- Ü 9 g oms arn1ng 1 .O .en' er e grohandlad överfallet ägde parna gravts upp, hade de f1esta b1ivit igen1agda, men hade
kvälí vid 7_t¿den då D därvid icke varit möj1igt att 1ägga ner riset och torven på

efter att hava gjort uppkàp samma satt som forut, något varpå de, som verksta11t arbet-
för familjen på väg till et, icke he11er tankt. Groparnas anta1 hade varit 12-15.
Sitt på sidan byn 1iggan_ Vittnet ho11 fore, att tackdikena genom uppgravning av gro-

parna tagit skada i det jorden nu kunde tränga ned me11an
Cl . " - .. . . . . .. . .

e hem Den eiler fe"°Veffa1 travirket i botten å dikena vi1ka darigenom s1ammadesigen.
lêgde hgïefsšatš pa iïïha Å varje täckdike hade gjorts två á fyra gropar. Grävningen:I s:d.a°v¿d°š_:r§ät1och°r hade utförts av vittnet och vittnet Strand, men hade även
tïlldelåde honoà däršfterner svaranden de1tagit i grävningen. Ett par gropar hade icke
än vad kan kallas stryk_ b1ivit igenlagda. Svaranden hade vid ti11fa11et yttrat någ-
Så fort D_ fick fr¿_ ot om att uppgravningen moj1igen kunde anses fpr vanhavd

. d k k h . h.r1 E från hans sida men då få de ju ta ut stamning .Vittnet ha-gjor s re an pa Ja p. tt -- - ~flertal hörde hans de darvid yttrat, att det sku11e de nog också gora.
nödrop och skyndade då ti11 2:0) Strand: Vittnet berättade i fu11ständig överensstämm-
platsen men då hade den eller e1se med vittnet Gustaf Engströms utsago inti11 "groparnas
de anfallande avlägsnar sig anta1 etc." Härutöver uppgav vittnet att groparnas anta1
från D. varit f1er än 15, att av de grävda groparna åtminstone två
Att märka är, att D_ är icke b1ivit igen1agda, att vittnet ho11 fore att tackdike_
gammal och de st¿11_ na genom uppgravningen av groparna tagit verk1ig skada samt

. att vittnet Jonsson vid ti11fa11et yttrat något om attsammaste personer man kan fin ._ .
na_ Han har rest till 1ä_ gravningen vore att anse såsom åverkan.
kare i Strömsund och sedan 3:0) Jönsson: Vittnet hade de1tagit i den av föregåendetill östersund. Man vet ej än- vittnen omta1ade undersökning, som ägt rum den 30 oktober
nu om ena armen och några rev- 1923. Vittnet kunde intyga att täckdikena, vi1ka de två fö-
ben äro brutna. regående vittnena varit med om att 1ägga, varit svåra att
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påträffa särskilt som dikesögonen vid tillfället varit i- '-_:-*-í*|
genfyllda. Vid tillfället hade uppgrävts 25 å 30 gropar. G. Iarulvist 'nt
Groparna hade i botten varit l5 ä 20 cm. i enomskärnin
samt endast så stora att man med handen kunåe komma nergi | B°““"“”9°"”“9““"
botten å dikena för att känna trävirket. Trävirket hade va- B°*°""”°'“'°"“"
rit täckt med långa sega och starka grenar, vilka vid gro-
parnas grävande varit omöjliga att rubba. Möjligen hade vid Rmmmø' 'mm"""“""°'°
grävningen medföljt något barr. Det vore riktigt att vitt- "k" f'dLs."°'”"”d'
net vid tillfället nämnt något om åverkan men i den mening- OM, Rwwacm, “_¿,“,_
en att sådan icke kunde anses föreligga. Den dag uppgräv- ,¿,,,,,,,¿,,,,. ,,,,,,,,'
ningen av groparna verkställts hade fyra á fem gropar icke pa ;,,,,,-_

blivit igenlagda men hade sig vittnet bekant att svaranden
påföljande dag skottat igen, såsom vittnet, som på avstånd 2

iakttagit igenskottningen, förmodade samtliga övriga gropar. _ Iya Yïnadshanßln
Vittnet höll före, att någon skadegörelse genom groparnas Ö

grävning icke åstadkonmits. Tvärtom hade med hänsyn därtill STR _rÉUND
att täckdikesögonen varit igentäppta grävningen i vissa vaga,-,,,ß0maugaru, 1'm-ø:-

fall blivit till nytta i det vattnet fått avlopp. W,,,,._

4:0) Erik Persson: Vittnet hade deltagit i förut omvittna- HwwlI°M4@Wf°f-
de undersblíning samt kunde intyga, att de gropar, som vid ßycçummm.

tillfället uppgrävts, och vilka vittnet, som vid tillfäll- __'
et icke iakttagit samtliga gropar, och sett gjorts så små B"'“.'L'° “'
som möjligt. Groparna hade varit vid jordytan omkring l/2
meter samt i botten l5 å 20 cm. i genomskärning. Vittnet
ansåge, att någon skada å täckdikena genom grävningen icke fff. qfdfafef.
åstadkomnits. Vittnet hade icke iakttagit någon torv samt (H¿,,“m, ¿. La,.,,,,,,,
ej heller att några grenar medföljt vid uppgrävningen. Un-

dersökningen hade avsett att undersöka beskaffenheten av Kw-» llvwfklr- 001'

det virke, som lagts i täckdikenas botten samt hade gropar- Hefføpeflnømlf
na endast gjorts så stora att man med ena handen kunde nå famnmnaeru.
botten. I I I

I ,

- «:>-I-f-1---.,,~ -;-5, q vx
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JÄMTLANDS TIDNINGS BYGDEPRISTÄVLING
Bidrag från Vågdalen, 8 maj l924.

SJÖGRENS GÅRD I VÅGDALEN

Fftamßöft den paäiatégi: tómade man-
gqadbbyggnaden åtcnßinnea vi Mänet
Sjognen, 6. 7852.

LITET AV VARJE FRÅN VÅGDALEN

Vågdalen är en by, som befinner sig inom Ströms sockens östra område. Byn har för
närvarande ett innevånareantal, som belöper sig inemot 300-talet (då kvinnor och

barn räknas med), och detta må ju anses tillfredsställande, när byn icke har längre
livstid än omkring 110 år.

Vågdalens befolkning är ihoprafsad från alla möjliga och omöjliga delar av vårtlång-
sträckta Sverige, ja, till och med andra riken äro representerade, varför man icke
allt för mycket bör undra över, att vågdalingarna äro som de äro. - Vad våra förfäd-
er, och även vi som nu regera, mest syssla med, är timerdrivning i skogarna vinter-
tid. Om somrarna deltaga vi i flottningsarbetet. Så har invånarnas liv fortgått år
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STRÖMSUND, Rekommenderas.
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från år. Men allt tyder på att en ändring oundvikligen komer i detta avseende, för
de stora skogarna synas obarmhärtigt försvinna. - Och sedan de stora skogarna äro
borta, vad skall då vår bygds befolkning leva utav -, ja, - det överlämnar jag åt
framtiden att besvara. Måtte den kunna göra detta på ett tillfredsställande sätt!!
Föreningsverksamheten är i Vågdalen mycket utpräglad, då man tar i betraktande att
det är blott en liten vanlig skogsby. Vi har en avd. av Framtids-Förbundets sjukkas-
sa, vari så gott som alla manliga individer äro inskrivna, och hopp finnes att de
kvinnliga komma att gå de manligas väg i nämnt fall. Goodtemplarlogen består av ett
75-tal medlemmar och utför ett mycket gagnerikt arbete. Dessutom finnes en studie-
cirkel med sina 60 rekryter, samt, att icke förglömma, ett halvt hundra härjande syn-
dikalister, och så någon här och var fristående "skogs- och flott-" organiserad.
Det är tydligt att allt vad som finnes är organiserat. Det är icke överdrivet när
man säger, att förhållandena här nu och för en tio år tillbaka, äro av vitt skild
natur. När någon skulle passera landsvägen förbi vid den tiden, så var det sällsynt
att de oantastade fingo fara - men ingen skall kunna säga att förhållandet är sådant
nu.

Vilken är den omdanande faktorn i detta avseende? Jag svarar, organisationerna och
inga andra. Det visas tydligt att vägen till massornas höjning i både moraliskt och
intellektuellt avseende går genom de enda bildningsanstalter som massan har, nämlig-
en organisationerna. Vilken form av folkrörelse ha vi först att tacka för de mera
sunda förhållandena? Jo, det är goodtemplarlogen och ingen annan. Tack vare densam-
ma har brännvinsflaskan lagts åt sidan, och därmed förstår man att ett stort stegta-
gits emot någonting bättre. De övriga sammanslutningarna i byn äro födelser av good-
templarlogen, de hava där fått grunden för sin utveckling.
Vad det beträffar materiell upplysning så svarar Per Holms elektriska aktiebolag,
mot en i mitt tycke nog så drygt tilltagen ersättning därför. Denna belysningsanst-
alt ligger 2 l/2 km. öster om byn, närmare sagt vid ett av Fångsjöns utlopp, s.k.
Lövö-kvisslan.
Den lekamliga förplägnaden uppehålles av en kooprativ filial tillhörande Strömsunds
Konsumentförening, jämte en privathandlande. Kooperativa filialen infördes för om-
kring ett år sedan.

Ströms kommun uppbyggde här föregående år ett nytt tidsenligt skolhus med friståen-
de lärarebostad, belöpande sig till den stora summan av 60.000 kr. Därmed är ju den
lokalfrågan på ett mycket tillfredsställande sätt löst. Men i den andra frågan, om

vi skola få en manlig lärare för folkskolan, ser det tyvärr mörkt ut. Platsen som
lärare vid folkskolan har varit utannonserad till ansökan ledig ett par gånger. Det
resultat som ernåtts genom annonseringen är, att två kvinnliga inkommit med ansökan,
och det må ju vara gott och väl men icke tillfredsställande - emedan byns majoritet
vill ha en manlig lärare, som har intresse för goodtemplar- och studiecirkelverksam-
het.
Kommunikationsförhållandena äro relativt goda, ehuru vi icke har någon fordkärraatt
blygas över. Vi åka för det mesta cykel, och göra vi icke detta, så åka vi bil ell-
er använda vi de fortskaffningsmedel naturen givit oss. Vi har 5 km. till stations-
samhället Ulriksfors, därifrån och till Strömsund är 4 km.

Av länstidningar är Jämtlands Tidning mest spridd. Av övriga är Reformatorn och Så-
ningsmannen mycket allmänna.

Våg dalen har av förbifarande turister erhållit de mest ampla lovord för sitt natur-
sköna läge. En högsommarkväll när det är stilla lugnt, och den bredvid byn liggande
Fangsjön vilar som ett spegelglas, då omkringliggande skogsbackar avteckna sina kon-
turer 1 den, tag då en promenad upp till det s.k. Anders Svensberget och betrakta
solnedgangens färgspel. Beundra riktigt den tavla som då upprullas för dina blickar.
Da tror jag att du skall säga, att detta är det vackraste skådespel som finnes.
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Ny motorfärja!

I ll ...

Trafiken vid Ströms vattudal vid Strömsund har hittills ombesörjts med en vanlig
träfärja, vilken emellertid börjat bli lite till åldern kommen och även eljest ej
fullt motsvarat de fordringar som med den allt tyngre och livligare trafiken ställ-
as på färjeförbindelserna, särskilt å huvudvägarna i olika riktningar. Nu har väg-
styrelsen gått i författning om insättande av en motorfärja på denna plats i den

gamlas ställe. Den nya färjan som skall både i fråga om storlek och i andra avseen-
den fylla vad som rimligtvis kan fordras, blir av järnplåt samt byggas vid Järveds
mekaniska verkstad. Man hoppas att färjan skall bli klar att tagas i bruk under vå-
ren innan landsvägstrafiken börjar på allvar.
Färjan beräknas komma att kosta cirka 12.000 kr.

Qßilllltjgñßtl g%aQj@;=:::-=:r«
REDOGÖRELSE FÖR STRÖMS HEMBYGDS- OCH FÖRE- MINNEN FRÅN EN SÅNGARRESA TILL JAVA av lut-
LÄSNINGSFÖRENINGS VERKSAMHET ÅR 1923. sångare Sven Scholander.

Föreningen har under 1923 anordnat följan- OM INRESEKRETORISKA KÖRTLAR av med. kand.
de föreläsningar och aftonunderhållningarz H. Ödman.

EN VANDRING GENOM NORDISKA MUSEET OCH SKAN- Q,

SEN av fil. doktor Knut Barr. 14 maj 192¿,_

BELLMANSAFTON av lutsångare Sven Scholander. (JT) Föredrag hölls i söndags 1 Hafsnäs av

DET GAMA SPELET OM ENVAR_ Upplåsning av red. R. GOCEG ÖVQI ämneå "DET MODERNA NO'

skriftställare Hjalmar wernberg_ JESLIVETS FORFLACKNING". Tal. berörde där-
vid bl.a. det omoraliska 1 de nu sa moder-

KORS OCH TVARS GENOM PARIS av läroverksad- na revyerna och erínra¿e Om bíografens sto-
jukt 3-0- LÖVí8- ra betydelse för folkbildningen om blott
GRIEGAFTON (i Ulríksfors) av redaktör R_ filmerna anpassades härefter. Det intress-
G°the_ anta föredraget mottogs med livligt bifall

av den rätt talrika publiken.
HEMBYGDSAFTON med föredrag av kyrkoherde
G. Löfvenmark m.m.

FRÅN NARVIK TILL NORDKAP av skriftställare
Torsten Boberg.
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FRIDLYSN ING 15 M1 1924-

FRIDLYSNING Av GARILÅNS FLorrLEn.

LANSSWRELSEN HAR FASTSTÄLLT Err VIIE Av 100 KR. FöR vAR
ocH EN, som oLovL1G§N BETRADER nE__FoR FLoTrN1NGEN I GARIL-
AN FR.o.M. ÅNs uT|=LoDt QR LILLA GAR1LvATrNET sAm__1 uRs-
vAiTNET ocH uRsvAiï_eNsBAci<EN 1No~4 smoms ocH ALANAs sock-
NAR Av |=Lo1TN1NesFoREN1NoEN o1sPoNERAoe o~fRAosN ocH TILL-
HoR1oA vER|< ocH BYGGNADER IILL Err AvsTÅND Av 50 M FRÅN
vArrsNoRAoEN. sTAoeANoET GALLER T.v. UNDER INNEVARANDEAR.

Frid1ysningsåtgärden är föranledd av en framställning
från Gärilåns flottningsförening, vilken som stöd för sin
hemställan anför att den under våren har att ombesörja ut-
flottningen till Flåsjön av 155.000 timmer, men att en av
timmerägarna kommit i tvist med syndikalisterna i orten
och fått sitt timmer blockerat, vilket timmer det ickevo-
re möjligt att skilja från det andra. En annan avdelning
arbetare hade emellertid åtagit sig att utföra flotüngs-
arbetet som måste ombesörjas av 120 ä 130 man, dock underFäu _ « . .. _ _

U vi11kor att flottleden b1eve fridlyst mot obehorigt in-MARTA LUNÛHOLM t å

szorgmn 5 " "9'
St/Lömaund 1

Møfsfest 26 maj 1924.

Vita Bandet i Strömsund hade i går anordnat morsfest
å goodtemplarlokalen i Strömsund, varvid förekom fö-
redrag av kyrkoherde Löfvenmark, solosång av handl.
R. Agerberg, körsång av mellanskolans flickkör, mu-
sik och uppläsning.

Morsfest firades i söndags i Hedningsflokälens folk-
skola. Efter ett gott och växlande program med tal,
sång, deklamation, musik och ett gediget och med kän-
sla framburet föredrag av pastor Theel från Ström-
sund, bjöds det jämväl på materiell välfägnad med mö-
drarna som hedersgäster.

Den väna
SIGNE ÅNÛERSSÛN l

Veakaam å "ßiljaaden"
»L St/Lömsund

DEN ÅRLIGA VÅNÛRINGEN

^““°“S i ÖP» 21 mal' 1924- öm den mämga och vrdwtäam vwzuaaean awt samma
Ap0TEKET5 1 STRÖMSUND ßnam med 4¿n¶ nenhjoadaa. Fnån Ahogaßandez ¿ östea ochupp
NyÖppNADE mot de nondjamtaka ßjäßlen gån vandn¿ngen långa unå¿da¿ga

LAsi<EnRYo<s- x sAFrFAßRu< ”*d”@“' L

RE|<omENotRAs '
¿ Central-Caleet

Relmamenderas
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2 juni 1924. åñlläñ 3 juni 1924.

En högtidlig begravningsakt ägde i går rum JÄMTLANDS TIDNINGS BYGDEBREVSPRISTÄVLING.

i Ströms kyrka, då stoftet efter bröderna Bidrag från Äspnäs.
målarmästare Paul Olsson, Strömsund, och Ä N u . k . b . fu
skomakarmästare Jöns Olsson, Hillsand,vig- zspnås ar.en IC e Sa åtor y på unge af

50 innevanare Den 11 er 2 mil ovanfor
. . . . gg

des till den sista vilan. Under tonerna av Strömsund efter den mycket omtalade och

Ch ' h ' b k' t ' k - u . .

rramïmsærrmam.vmmwmwmwßwmwwm-' ' ra sidan om s'ön och har ett naturskönt. . . J

Sedan psïlmen 47% sJ3ng1ts Énlsont °hg9d läge, och det händer också att turisterna
templarkoren utfort Harmoniens makt holl komma hítupp för att här några veck_

kyrkoherde G' Löfvenmark ett gripande grlf- or under den vackraste årstiden Här finnsK .

tåfal osh forratade Jordfasïnlnšen' OFHI det också mycket goda och fruktbringande
sJ°ng darefter Graven den morka ' Varpa åkrar och trots den ogynnsamma sommaren

kístorna fördes till nya kyrkogården' vid få viåst de flesta bönderna så fjolårets,
graven utfördes godtemplarnas begravnings- korn En handlare har vi å stället Post

ceremoni och kören sjöng "Ljuvt är attham- få vi vintertiden två ånper i veckan och
na". Bland blomsterskörden märktes vidPaul sommartíden tre gån erg Eâ skola har
Olssons bår kransar från logen Norrskenet byggts till vilken šyn'Skänk: det mesta

och fran Stromsunds halsovardsnamnd. virket. Även den gamla skolan är byns och

får nu tjänstgöra som bönehus. Lärare kan
vi även skryta utav att vi har tillräck-
ligt många.

Av föreningar har vi D.U.F., sjukkasseför-
ening och en skytteförening. Det har visst
även funnits en avd. av Arbetets Frihet,
men den har troligen gått upp i bara luft.
Ingen L.S. finns här, till stor sorg och
pina för de kringliggande.
"Industrin" representeras av kvarn, såg

_ och hyvelmaskin, som får sin kraft från
Storåns Elektriska A.B. därifrån vi även
har vår upplysning.

Brevet blev ej så långt, men någon annan
kan ju försöka få till ett bättre.

SJÖFARTEN PÅ VATTUDALEN 2 juni 1924.

Sjöfarten på Ströms Vattudal öppnades
i fredags, då ångaren Virgo gjorde en KOMMUNALT 30 juni 1924_

första tur till Bågede.
Vid sammanträde i söndags med Ströms kom-
munalfullmäktige beslöts antaga byggmäst.

GÛÛDTEMPLÅRNYTT 15 juni 1924- K. Nordgrens anbud å 91.000 kr. för uppfö-

Logen Norrskenet i Strömsund firade på sön- rande fv ålderdomshem i Tullíngsås' Upp-
d - 41_» f t -Ik Ö nades medett drogs at kommunalnämnden att träffa uppgö-

ag sin ars es vi en pp
anförande av kominister Theel, varefter relse med °°h utse k°“tf°11a“t f0f bY88e-

kyrkoherde M. Ling höll föredrag. Program-
met upptog i övrigt sång och musik. Publi-
ken var ganska talrik.
SKOLNYTT 20 juni 1924.

Alanäs församling anhåller hos k.m:t om

rätt att upptaga ett 40-årigt amorterings-
lån å 80.000 kr. för uppförande av skolhus
i Järvsand, Holmen, Nyhamn, Havsnäs och
Lillviken samt lärarebostäder i Havsnäs
och Gubbhögen. Låneframställningen är till-
styrkt av såväl länsstyrelsen som folksko-
leinspektör Carl Christensson.

LINBEREÛNING I BYN LÅNGÅSEN

Sa/La Lafwson, hwsmon, bnåkan Liner medan

Ida Johaws/son, p¿gan, ßshäfzxan. _.
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BYGDESANATORIET I STRÖMSUND FULLBORDAT
Jämtlands Tidning 10 juli 1924.

Det av landstinget år 1921 beslutade, och den 20 maj 1923 påbörjade hembygdssanatoriet i
Strömsund är nu färdigt och i morgon mottager sjukstugan sina första patienter.
Sanatoriets konstruktör och kontrollant har varit stadsarkitekt Stål i Östersund, och en-
treprenör byggmästare K. Nordgren från Västerås. Komplexet, som ligger å en dominerande
och vacker plats, är av gran- och tallskog skyddat för västliga vindar. Byggnaderna äro
i minsta detalj utförda med den största noggrannhet och entreprenören erhöll vid avsynin-
gen idel lovord för sitt verk.
Sanatoriet är uppfört i två våningar samt källarvåning och vindsvåning. I källarvåningen
finnes bakstuga, vedbod, potatis- och matkällare, tvättstuga innehållande tvättmaskiner
och torrcentrifug, tork- och mangelrum innehållande mangel och torkhästar, pannrum med
tre pannor, dessa med vattentryck, desinfektionsrum med förråds- och materialrum.
I första våningen är inrymd köksavdelningen med serveringsrum, matsalar för patienteroch
betjäning, handrustkammare, in- och utlämningsrum, kylrum för mjölk och rymliga ligghall-
ar i båda våningarna för 34 patienter. I sjukavdelningen, såväl i första som i andra vå-
ningen finnes stora och präktiga korridorer med dagrum och öppna spisar samt sjuksalar i
varje våning med plats för 17 patienter.
Vidare finnes här isoleringsrum med plats för 2 personer, badrum och w.c., skölj- och
spolrum, tvättrum och förvarimgsrum för linne samt rum för sköterskebiträden. Andra vån-
ingen är i huvudsak lika med den första. Här finnes dessutom läkareexpedition, rum för
röntgensbehandling, vaktmästarebostad och bostad för den övriga betjäningen. Vindsvåning-
en, stor och rymlig, innehåller garderober för patienternas och personalens kläder m.m.
Målningarna, såväl de yttre som inre, äro i ljusa och trevliga färger och allt verkar
lätt och luftigt.
Sanatoriebyggnaden har en längd av 43 meter och en bredd av 18 meter.

Under sommarens lopp kommer íordningställandet av gårdsplanen samt uppförandet av pisk-
balkonger m.m. att utföras. Å samma tomt är epidemisjukhuset i två våningar och källarvå-
ning uppfört av samma konstruktör och entreprenör som för sanatoriet.
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"Epidemien" inrymmer sjuksalar, isolerings- och sköljrum, hissrum, köksdepartement, rum

för sköterskor och biträden, operationsrum m.m. samt nödiga förvaringsrum, källarvåning-
en innehåller pannrum och desinfektionsrum m.m. Sjukhuset kan emottaga 15 patienter.
Verkmästare vid bygget har varit Herr P. Stenqvist från Ludvika.

Lokalstyrelse för sanatoriet är Bankdirektör O. Olofsson, Förvaltare Axel Berg och Kmmu-

nalordföranden N.M. Jönsson med hr Jönsson som syssloman. Till läkare vid sanatoriet har
antagits provinsialläkare J. Krenzisky och till sjuksköterska syster Edit Olsson.

STÄMMA 11» juli 1924- "Ha|shuuuninu" 13 -ß 1924-

Vid kyrkostäma i Ström i går beslöts anskaffande av en ny
kyrkoorgel för en beräknad kostnad av 13.000 kr. Skolråd-
ets förslag om anställande av en överlärare i samband med

återbesättandet av en vakant folkskolläraretjänst vidStröm- Berg' SÉ°°kh°1É* “PPmärk§am

sunds folkskola avslogs.

Üilllli ÜBSÜIK 18 juli 1924-

(JT) I tisdags anlände landshövding Linnér till Havsnäs
från Frostviken där han bl.a. sammanträffade med norskar-
na för uppgörelse ang. en vägfråga på svensk mark.

Hövdingen till ära voro bygdens alla flaggor i topp. Tven-
ne äroportar hade även rests. Många hade mött upp vidavs-
näs gästgivaregård för att hylla hövdingen. Tal hölls av
P. Söderlund, som framförde bygdefolkets önskemål, vilket
i huvudsak gällde vägfrågan. Tal. påvisade behovet av en

ny väg Alanäset-Lövberga, ett önskemål vari landshövdingen
instämde.

Vid uppbrottet utbringades för landshövdingen ett fyrfald-
igt leve.

Annons 1 öv 31 jnu 1924.

Förnyade skriftliga anbud infordras senast den l0 in-
stundande augusti till vägstyrelsens ordförande, för-
valtaren Axel Berg, Strömsund, å c:a 5.600 kbm jord-
fyllning samt någon planering för fyllningarna vid
broarbetet i närheten av Ulriksfors.
Fyllningsmassorna kunna tagas i linjens närhet och me-

deltransportlängden torde icke överstiga l50 m. Väg-
styrelsen tillhandahåller kostnadsfritt plank och vir-
ke för transportbanor m.m.

Anbud kunna omfatta hela eller delar av arbetet med

angivande av pris pr kbm. fyllning resp. l m. planer-
ing. Bankbredden är 4,8 m., i kurvor 5,3 m. Fyllnings-
och planeringsarbetena omfatta en sträcka av l.l00 m.

väg, därav 2l0 m. färdiga broar.

Närmare upplysningar meddelas av vägstyrelsens ordför-
ande, Förvaltaren Axel Berg, Strömsund och Kaptenen
Fr. Ploman, östersund.

TUBERKULOSSJUKSTUGAN I STRÖMSUND 2 aug 1924.

Styrelsen för tuberkulossjukstugan i Strömsund har upprätt-
at en stat för år 1925, slutande på 46.080 kr. Dispensär-
styrelsen hemställer om fastställelse av staten.

HÖBÄRGNINGEN I STRÖM är nu i det närmaste avslutad. Skörd-
en kan såväl kvantitativt som kvalitativt betecknas som öv-
er förväntan god. (JT 18 aug 1924)
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I en skrivelse till länssty-
relsen fäster ing. Gottfried

heten vid en till synes äld-
re och ur bruk varande tele-
fonledning längs landsvägen
mellan Strömsund ochLövberga.

Förutom den ordinarie lednin-
gen finnas nämligen tvenne,
på äldre stolpar framdragna
trådar, vilka på vissa ställ-
en är löst upphängda över
stolparnas järnkrokar och
dessutom i närheten av Ström-
sund, på vissa ställen hänga
endast ett par meter över
marken. Under det att den or-
dinarie ledningen - såsom
riktigt är - är framdragen
längs vägens ena sida, så
korsas däremot vägen av de an-
dra trådarna på ett flertal
ställen.
När dessa trådar förr eller
senare sjunka ned utgöra de
en fara för de vägfarande,
speciellt med tanke på"hals-
huggníng" av dem som färdas
med större hastighet, såsom
bilresande och cyklister.

ss -~ ~ aslomanuvm' 18 ang 1924.

(JT) Sjömanöver till Gärdnäs-
et var på söndagen anordnad
av Frälsningsarmên i Ström-
sund med ångaren Svaningen.
Alla platser ombord voro vid
avfärden fullsatta och stäm-
ningen god, icke minst tack
vare det vackra vädret.
I Gärdnäset, där tvenne möt-
en höllos, blevo resenärerna
synnerligen väl mottagna. Un-
der återfärden gjordes ett
uppehåll i Äspnäs, där för-
friskningar intogos. Vid 10-
-tiden på kvällen anlöpteuan
åter Strömsund och färdenvar
blott ett angenämt minne.



fñ|sm|se August Berg död! JT 4 sa» 1924.
Herr Konstnären August Berg avled på tisdag afton å Björkbacka
LANDSFISKALEN I STROMS DI- vårdhem, där han ett par månader vistats.
š:RIKT d August Berg föddes i Ström den 18 maj 1885 och var sålun-

romsun ' da vid sin död 39 år gammal. Han var en synnerligen begåv-
_ ad konstnär och det tomrum han efterlämnar blir svårt att

g2g::ÉeE§??dña;å2râ:]E¶;z1:_ fylla. Blott få av hans tavlor ha varit medtagna på någon
1 HH d "tt fu _ 9 ucs:ä11aing. vid s.J.k=s u:s:ä11niag har man dock haft nö-
ågs ara Sra or vïsså jet skada hans av orginalitet och humor praglade alster.forseelser emot Kungl. For-

Ordnlngen om motor fordon För ungefär två månader sedan återkom August Berg från Pa-
den 15 juni 1923, får medgí- ris, där han en tid vistats för studier. Han återkom, ned-
va hvad S0m lagts mig till bruten av den sjukdom, som ändade hans liv, lungtuberkulo-
last, men får såsom förmild- sen. Hans lidande har nu ändats, och många stå sörjande
rande omständighet framhål- inför den alltför tidigt öppnade griften.
la, att jag var okunnig om
föreskriften, att automobil-
en skulle vara försedd med
namn- och hemortsskylt af me-
tall eller porslin, ochtrod-
de, att det å automobilenan-
brakta visitkortet med därå _

angifna ägarens namn och ad-
ress vore fullt tillräckligt.
Härmed bifogas bestyrkt af-
skrift af trafiktillstånd ,_¿gy@.
den 2l november 1923 n:ol562
af länsstyrelsen i Gäfleborgs
län för ifrågavarande auto-
mobil med n:o X 2569.

Loos den l8 augusti l924
Sixten L. Stenberg
Automobilchaufför _\,.,

. ' E .-_; "-:Ä - ',¿.\\'"T.IY§Bevittnas af: C*r4; . '=\;~- J
Svenne Svensson
Karin Sa|1dQ]] Tunmjücn nu-d Gudfjcllöya, Tröndcl.1g_;. Kol och akvarell.

l:E PROVINSIALLÄKARENS INSPEKTIONun e l8 sept l924.

De Sanitära förhållandena i Strömsunds municipalsamhälle har blivit föremål för en
ingående inspektion och befunnos i stort sett tillfredsställande. Anmärkning fram-
ställdes i rapporten mot att samhället, som under en följd av år låtit anställa en
särskild hälsovårdstillsyningsman, numera av ekonomiska skäl hade underlâtit att
för denna viktiga uppgift engagera lämplig person. Med anledning härav och på grund
av hälsovårdsstadgans föreskrift uppmanades hälsovårdsnämnden att föranstalta omatt
den lagstadgade bestämmelsen uppfylles.
Spillningsrummet i Grand Hotells uthusbyggnad var fortfarande olagligt anordnad.
Rummet hade emellertid tömts och rengjorts. I åtskilliga gårdar befunno sig fortfa-
rande latrinrummens bottenplan vara förlagda i strid mot hälsovårdsstadgan utan att
något verksamt föreläggande för rättelses åstadkommande syntes hava framställts av
nämnden.

I flera fastigheter voro också de i bruk varande latrinkärlen i resp. avträden av
oenhetlig och oändamålsenlig typ samt föga hållbara till sin struktur. Avträdena i
P.0:s och I.P:s gårdar voro osnygga och de använda tunnorna otäta. Renhållningen i
D:s avträde var väsentligt försummad. Spillningsrummet i Mzs fastighet var som van-ligt mycket osnyggt. Den flytande orenligheten bildade här en liten sjö på golvet.
Ägaren måste, då givna förelägganden icke respekteras, vid vite åläggas att omedel-
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bart vidtaga lagliga åtgärder. Anmärkning framställdes också mot Frälsningsarméns
avträde, varjämte i rapporten påpekas ett flertal andra olagligheter beträffande av-
trädenas anordning och skötsel. Mot bagerierna, matvaruaffärerna, bryggeriet, meje-
riet och skolorna fanns icke anledning till nâgra väsentligare anmärkningar.

TUBERKULOSSANATORIET I STRÖMSUND

En i tuberkulossanatoriets närhet befintlig lantgård med skröpliga uthusbyggnader
inverka menligt och störande på sjukhusets belägenhet och på det sanitära tillstån-
det och torde därför framdeles böra avlägsnas. Sanatoriet besvärades nämligen av
flugor från dess öppetliggande gödselupplag. Liksom i Hede hade också här i sjuksal-
arna väggfälten dekorerats och uppdelats medelst vertikalt ställda trälister, som

icke böra förekomma i en sjukvårdsanstalt av förevarande kategori. Även de boasera-
de taken kunde icke i deras nuvarande tillstând med tiljor i olika plan anses vara
lämpligt konstruerade med hänsyn till renhållningen. Vissa källarlokaler besvärades
av fukt, vilket förorsakat färgens avfallande. Journalböcker hade anskaffats och
börjat uppläggas. Detaljteckningar angående de intagna patienternas hälsotillstånd
fördes.

Bidfau 18 sept 1924.

De kommunala mellanskolorna ha nu inkonnáttill skolöverstyrelsen med sina ansökning-
ar om statsbidrag till slöjdundervisning-
en för budgetåret 1924-1925. För kommunala
mellanskolan i Ström begäres 150 kr.

_\. Q ..

Bamgng dag 23 ...pt 192..

(ÖP) Barnens dagsfestligheterna i Ström-
sund, som ägde rum i sommar, ha, enligt
vad som nu meddelas, givit ett nettoöver-
skott på något över 2.000 kr., vilket får
betraktas som ett gott resultat. Behållnin-
gen tillfaller barnhemmet och andra välgö-
rande ändamål.

KOLARE VID TÄNNVIKEN, STRÖMS SOCKEN

. .U Annons i JT 24 sept 1924.lløhgmst W
BIBELKURS HÅLLES I MISSIONSHUSET I STRÖM- HAMMERUALS TINGSLAGS HÄRAUSRÄTT

SUND DEN S - 11 OKTOBER 1924

_ Den ll augusti tillsände vi handlanden NN

:*::ï:*::::ï:;,..P::.§.:'.:...*i.i:f;:.*.::.*; ::'.::;. 1 W.ed1.»~_«~u
E.R. Flemström, reseombud J. Nordin, pre- dragnïngen den 15 5eptemPer 1 kommïsåïon'
dikanterna D. Persson, S.A. Svensson, D. NN har ïcke trots Énmânïngarg rÉd°V15at
Tåkvist m.fl. Dessutom medverkar kyrkoh. f°r ïottsedïarna- yl 00d9êS dêVfOY.VOrd-
G_ Löfvenmark och k°mm_ “_ Thee1_ samt anhâlla om stamning å honom till in-

stundande tingssammantrade 1 tingslaget
Kursen börjar Mikaelisöndag den 5 med mis- med yrkande, att han måtte dömas 5ky1d1g

síonsmöte kl- 4 e-m- Särskilt Pf°8fam för till oss utgiva ersättning för lottsedlar-
veckan tillhandahålles. Kaffe och smörgå- na efter ]];- kr_ per 5t_ med ]_550;- kro-
sar tillhandahållas varje das under veck' nor ävensom ränta efter sex procent á det-
an. ta belopp från den dag, han var redovis-
0bs.! Skulle någon kursbesökare event.be- ning55ky]dig_

" ”a . 1 ', d aa 1 a h" - N _

hova-ïï äagg Ogâ go; eF::ssÉnanB:x âz Då det ar uppenbart, att NN forskingratde
Éïršàsuâdn as pre ' ' ' ' ' penningar, som influtit för lottsedlarna,

' förbehålla vi oss ansvarsyrkanden i detta
avseende å NN.

KYRKOBYGGET I ALANÄS 2 ok: 1924.
Vi yrka ersattning for rattegångskostnad-

Arbetet med ^1a“äs “Ya kyrka har ““ fram' erna. östersund den 30 september l924.
skridit så långt att grunden är i det när- _

maste färdiggjuten och det mesta av virk- LOTTERIET FÖR DROTTNINGENS CENTRÅLKOMMITTE

et försågat och upplagt å platsen. 0Ch SVENSKA LÅNNTENNISFÖRBUNDET
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Kømmunen uiosßlmunssn 1 sTRoM 21 ok: 1924.

Vederbörande nämnder och styre1ser inom Ströms socken ha nu uppgjort förslag ti11
stater för år 1925. Ur dessa kan fö1jande anföras:

Barnavårdsnämndens stat s1utar på 3.400 kr. att utdebiteras. Kyrkans stat: 1öneroch
arvoden 2.175 kr., värme och 1yse 1.405 kr., varav 1.000 kr. för e1ektrisk uppvärm-
ning av kyrkan i Strömsund, reparation av sockenstugan och prästgården 3.100 kr.,
insta11ering av e1ektrisk värmeanordning i kyrkan 5.000 kr., diverse utgifter ochav-
kortningar 2.800 kr. Det samman1agda be1oppet att utdebitera för denna stat utgör kr.
17.167:30, varti11 kommer präst1öner å ti11hopa kr. 25.705:94, varav 5.000 kr. uqñr
återbeta1ning av föregående 1ån för sanna ändamå1. Den samman1agda utdebiteringen
för kyrkan b1ir så1unda kr. 1:50 pr inkomsthundra. Förra året utdebiterades 13.800
kr. p1us präst1önerna.

De uppgjorda sko1staterna upptaga b1.a. fö1jande poster: 1öner att beta1as av för-
sam1ingen 7.260 kr., andra ersättningar 6.935 kr., hyra av 1oka1er 6.250 kr., vänmg
1yse och vatten 16.050 kr., diverse sko1husreparationer 9.750 kr., räntor och amor-
teringar 17.425 kr., sko1materia1 3.800, s1öjd 1.540, diverse utgifter (därav för
tandvård 1.000 kr) 4.025, nybyggnadsans1ag (fondering) 10.000 kr., summa att utdebi-
tera b1ir kronor 104.190:32. Utdebiteringen för sko1a och barnavårdsnämnd b1ir 3:70
pr bev.-krona, vi1ket innebär en höjning från föregående år med 30 öre.

Kommuna1nämndens statsförs1ag upptager b1.a. fö1jande poster: kommuna1a pensions-
ti11ägg 3.500 kr., fattigvården 67.250, därav 20.000 kr. för nybyggnad av fattig-
vârdsansta1t att utgå av skogsaccismede1, av1öningar 13.675, bidrag ti11 kommuna1a
me11ansko1an 10.000, tingshushå11ning kr 4.302:29, fo1kpensioneringen 6.600, hälso-
och sjukvård 2.630, div utgifter och avkortningar 28.282 kr. Beloppet att utdebite-
ra b1ir kr. 142.711:-. Fråndrages härifrån skogsaccisen b1ir utdebiteringsnettot kr.
108.991:26, vi1ket motsvarar en utdebitering av kr. 3:80 av inkomsthundra.

Samman1agt har så1unda försam1ingen att emotse en utdebitering av 9 kr. pr bevi11-
ningskrona, varti11 för municipa1samhä11et kommer municipa1skatten.

Det av municipa1nämnden i Strömsund uppgjorda förs1aget ti11 inkomst- och utgifts-
stat för 1925 upptager i inkomster: nöjesskatt 2.000 kr., hundskatt 900, marknads-
p1atser 200, vägföreningen 800, arrenden 100, 1ösen av gatumark 500, utdebitering
av 1 kr pr bevi11ningskrona 6.890:55, summa kr 11.390:55; utgifter: brist vid år-
ets början (gatu- och torgp1anering utförd under innevarande år) 1.000 kr., gatube-
1ysning 1.500, gatuunderhå11 3.500, hä1sovård 1.200, brandväsen 600, hä1sovårdspo1-
is 600, stadsförbundet 65, hyror för sammanträden m.m. 500, mätningsman 500, arvod-
en 420, o1ycksfa11sförsäkringsavgift 150 kr., b1anketter och 1ängder 150, oförutsed-
da utgifter 505:55, avkortningar 700, suma kr. 11.390:55.

Utdebiteringen i samhä11et har under de närmast föregående åren varit 1:50 å 1:60
per bev.-krona och sänkningen i år är så1unda ganska betydande.

ÖP 27 okt 1924.

Vid kommunalfullmäktiges sammanträde i går godkändes häradsrättens förslag att Ströms
socken skall utgöra eget överförmyndardistrikt.
Sjömanspastor Gothes begäran om anslag till en hembygdsbok för norra Jämtland hän-
sköts till hembygdsföreningen för beviljande av ev. anslag. Distriktsveterinär Carl-
sons begäran om ett kommunalt lönebidrag av 500 kr. bifölls. Dispensärstyrelsen be-
viljades ett anslag av 700 kr., Ströms hembygds- och föreläsningsförening 300 kr.,
Ströms kommunalbibliotek 400 kr. och Ströms diakoniråd 500 kr.
De uppgjorda staterna godkändes, varigenom sammanlagda utdebiteringen för borgerliga
kommunen efter avdrag av kr. 33.720:67 i skogsaccismedel blir kr. 108.991:26, motsva-
rande kr. 3:80 pr bev-kr.
En framställning från styrelsen för kommunala mellanskolan om att förvaltningen av
skolans byggnader fr.o.m. 1925 överflyttas från kommunalnämnden till skolstyrelsen
bifölls.
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FEST 24 nov 1924.

(JT) Taklagsfest firades i lördags vid
Ströms ålderdomshems nybyggnad i Tull-
ingsås.

Till festen hade inbjudits byggnadens
byggmästare, verkmästare, arbetare och
större leverantörer samt som represen-
tanter för Ströms kommun, kommunalfull-
mäktiges ordf., vice ordf. och kommun-
alnämndens ordf. Arbetsdirektionens ,-
ordf., hr Erik Persson hälsade de när-
varande välkomna och framförde direkti-
onens tack till byggmästare, verkmästa-
re och arbetare för det presterade arb-
etet. På kommunalfullmäktiges vägnar
talade under middagen dess vice ordf.,
vilken erinrade om nutidens motsatser:
de gångna årens härjningar av våldet å
ena sidan och å den andra den humanitet,
som bygger moderna anstalter för miss-
lottade samhällsmedlemmar. Tal. tackade
arbetsdirektionen och dess ordf. för i
byggnadsföretaget nedlagt arbete.
Kommunalordf. hr N.M. Jönsson skildrade
i ett anförande huru fattigvården gått
från att ursprungligen ha varit en ute-
slutande kristlig barmhärtighetsgärningtill att numera vara en lagstadgad rätt
för behövande människor.

Byßgmäsf- K- N°”dgfe“ framförde Vídfes' INTERIÖR Av EN PRzvATß0sTAv 1 sTRöNsuNv
tens slut sitt och de inbjudnas tack
för den angenäma festligheten. Aug. Lundholmb ßabiighet, Nåbvägen 3.

Ny [||][B$3i[]||? ör 27 nov 1921..

ARBETSLÖSHETEN ÖKADE UNDER DKTDBER ENDRMT. DEN sTöRsTA PRocENTuELLA
DKNING soM EDREKDMMIT PÅ MÅNGA ÅR.

FRÅN ARDETsLösHETsKoMM1ss1oNEN HAR MEDDELATs ATT DEN sENAsTE MÅNADENS
ARBETsLosHET uTvIsAR DEN sToRsTA PRocENTuELLA DKNING soM EDREKDMMIT
PÅ MÅNGA ÅR ELLER IGKE MINDRE AN 44 PRocENT. MAN ToRDE FÅ soKA FDRKLA-
RINGEN 1 EN NY DEPREss1oNsT1D. EN ANNAN §AK soM"AvEN TYDER PÅ DEPREs-
s1oN AR ATT ARBETSLDSHETEN, soM 1 FJDL BDRJADE oKA sÅ sENT soM 1 Nov-
EMDER. I ÅR sYNEs HA BDRJAT sT1GA REDAN TVÅ MÅNADER TIDIGARE.

siaßn 15 dec 1924. lådislasi 19 dec 1924.

En olyckshändelse med dödlig utgång inträf- STRÖMSUND HÖR MALMÖ I FYRRÖRSAPPARAT.

ââíšrê LâïïâäïâsäïšïïsgïnfgåâeïgâèrE: ar- Enligt till Sydsvenska radiosällskapet in-
bl i b." k h k 5 2 gånget meddelande har rundradiostationen i
. ev S agen åï en ior ' som a at Slg ast Malmö den 15 dennes uppfattats fullt klart
1 en annan bJ°rk' Da E' skulle hugga ned i h" talare med f rrörsa arat i Strömsund. n u . og y pp ,

2:: ïçâšgâmïgasššïífagë 2:: ä ïâäïëïïåå: ett avstånd fågelvägen av c:a 1.600 km.
9

tillstånd hemforslades. E. dog utan att ha-
va återfått medvetandet dagen efter. Den LUB ND' RI
förolyckade, som var anställd hos Kranfors
a.-b. med vedhuggning var i 30-årsåldern oououououoocoocuonoonocnoooooonø
och ogift.
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på Frldells Verkstad
tillverkas alla Inner:

PLÅT-.au

ââï NDTISER 33;
FOLKMÄNGDEN I STRÖM 1924. UP 2 jan 1925.

Folkmängd vid årets början 3.622 män, 3.385 kvinnor, summa 7.007.
Folkmängd vid årets slut 3.653 män, 3.440 kvinnor, summa 7,093.
ökning 86. Födda 93 män, 94 kvinnor. Döda 52 män, 59 kvinnor.In-
flyttade 321, utflyttade 241. Ingångna äktenskap 42, upplösta ge-
nom döden 53. Äldsta invånare: Födorådstagaren Mattias Backlund,
Hösjöberg, född 21/9 1830.

Strömsunds municipalsamhällez Folkmängd vid årets slut 520 män,
583 kvinnor, summa 1.103. Ökning 34. Äldsta invånare: Prostinnan
Eva Maria Wagenius, född 18/10 1835.

A.-B. RADIOTJÃNST HAR BÖRJAT. 3 jan 1925.

UTMÄRKT KONSERT 7 jan 1925

Konsert gavs i går å godtemplarlokalen i Strömsund av hrr A.
Sandberg, Söderhamn, och D. Nordfors, Strömsund. Den utmärkta
konserten mottogs med livligt bifall. De talrika åhörarnas tacktill konsertgivarna framfördes av kyrkoherde Löfvenmark. Behåll-
ningen av konserten skall bilda grundplåt för inköp av orgeltill
hembygdssanatoriet i Strömsund.

TRYCKERIOLYCKA 13 jan 1925.

En svår olyckshändelse inträffade i fredags i Schermans tryckeri
i Strömsund. Frisören Karl Hoverberg, som tillfälligtvis arbeta-
de i tryckeriet, råkade fastna i den igång varande snällpressen

d " t bl f ll t" d' t k d D kad deme vans ra armen, som ev u s an ig rossa . en s a
vårdas f.n. å sjukstugan i Strömsund men torde komma att tran-
sporteras till lasarettet i östersund.

OVANLIG TRAFIK 13 jan 1925.

Ångarna Dragan och Ströms Vattudal ha den 12 d:s återupptagit
trafiken i Ströms Vattuda1, detta huvudsakligen i och för varu-
transporter. Ett ovanligt tidens tecken.

STRUMS SJUKSTUGA UTVIDGAD 14 jan 1925.

Ströms sjukstuga, som under sommarens lopp genomgått en omfattan-
de om- och tillbyggnad, har 1 dagarna ånyo tagits 1 bruk EfterKovrnaanøtïru - - - -

vw- utvidgningen ha salarna utvidgats från två till fyra, samt två
MW^MWfK'1^"^*R"“mm"~ isoleringssalar inrättats av vilka en är avsedd att bl.a. använ-
ltofor samt I 6.alI|smn lill branschen In-'nn-r

das till förlossningsrum. Gamla operationsrummet har tagits i an-
________1f:L2f________ språk för klinik och omläggningsrum. Genom ombyggnaden har dess-

., Alu-holmun, nu'-ru, mini;-u.
J U I 0 slummamk. av mallnlrall' ut hlmlk.

J II I 2 I 6 2 2! I::*r:..:::!;';:
bmw nu q nu -nu | nga nu en pu-

- vulip huayau nl- ropa nmme. -i msfåu I no! ní
Spak llslellycislabrik. Slrhßud.-à Rikslflr/nu 27 i

utom erhållits en välbelägen operationssal.

VARGARNA BÖRJA BLI NÄRGÅNGNA 18 jan 1925.

Jägmästaren F.A. Berggren i Tåsjö revir meddelar på förfrågan av
en tidning, att vargar de senaste dagarna vid flera tillfällen
iakttagits i hans distrikt. Senast på lördagen hade en flock på
sex vargar passerat över Hocksjömon. Från denna flock hade tydli-
gen separerat tre vargar, vilka i närheten av nämnda ställe riv-

K°RKM^T"mRV^X°UKF^RÛER it några renar. Lapparna ha vänt sig till revirets kronojägare,
PAPP am TAPETER

till liga priser hos

Strömsunds Fârghandel
s.oos-- nmwm4:---

känd som skicklig skidlöpare och vargjägare, med begäran om bi-
träde.

ORDET FRITT 24 jan 1925.

Ett tack uttalas till alla, som bidragit till inköp av dricksan-
ordningen "Hygien" vid Södra Uhns mindre folkskola.
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STRÖMSUNDS SAMHÄLLE BEGAR KOPINGSRATTIGHETER. 2 feb 1925.
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Strömsunds municipalfullmäktiges köpingkomite hemställer hos kammarkollegium om för-
anstaltande om utredning rörande municipalsamhällets avskiljande från Ströms borger-
liga kommun och ombildande till självständig köping.

I framställningen påpekas, att municipalsamhället sedan sin tillkomst och särskilt
på senare tid efter Inlandsbanans öppnande raskt utvecklats. Invånarantalet har så-
lunda ökats från 600 â 700 till omkring 1.100. I mån av samhällets tillväxt ha, het-
er det vidare i skrivelsen, de nuvarande förvaltningsformerna visat sig vara behäf-
tade med ganska stora bristfälligheter. Det mått av kommunal självständighet, som
tillkommer municipalsamhället, medger icke, att detsammas resurser kunna behörigen
utnyttjas för tillgodoseende av befolkningens komunala anspråk och behov. Särskilt
synes gemenskapen med Ströms socken i borgerligt kommunalt hänseende ägnad att för-
svåra ett ändamålsenligt handhavande av samhällets egna angelägenheter genom de dry-
ga bördor, som gemenskapen pålägger samhället för i stort sett främmande uppgifter.
Den tanken har därför framkommit att samhället skulle söka erhålla rätt att få bil-
da självständig köpingskommun med egen fattigvårdsförvaltning.
Till belysning av förhållandena mellan municipalsamhället och socknen anföres i
skrivelsen, att folkmängden i socknen år 1924 var 7.007 personer, av vilka l.069el-
ler 15,26 proc. tillhörde municipalsamhället. Efter utbrytningen skulle socknen räk-
na 5.938 invånare. Den kommunala beskattningsbara inkomsten utgjorde år 1923 inom
socknen i dess helhet 3.079.422 kr., varav på municipalsamhället 828.505 kr. eller
26,9 proc. Bortsett från municipalsamhället förfogar socknen således över en beskatt-
ningsbar inkomst å i runt tal 2.250.000 kr.
Av dessa och andra siffror anser komitên det tydligt framgå, att såväl den återstå-
ende socknen som municipalsamhället äga tillräckliga ekonomiska förutsättningar för
att för framtiden bestå som självständiga borgerliga kommuner.

På frågan om villkoren för en eventuell skilsmässa anser sig komitên icke böra i fö-
revarande sammanhang ingå. Icke heller är den nu beredd att slutligt angiva, huruvi-
da och i vad mån någon reglering av samhällets gränser kan bli erforderlig vid den
ifrågasatta köpingsbildningen. Skulle sådan gränsreglering befinnas nödvändig torde
den dock icke bli av mera genomgripande natur.



Sång 6 feb 1925.

Vid samanträde med intress-
erade sångare i Strömsund
och omnejd, beslöts bildan-
det av en manskör. Till kör-
en, som erhöll namnet"Ström-
karlen", anslöto sig ett 15-
tal sångare.

INV 7 feb 1925.

Söndagen den 15 feb., mark-
nadssöndagen, anordnar Norra
Jämtlands Travkörningssäll-
skap travtävlingar i Ström-
sund. Tävlingarna, för vilka
man torde kunna göra sig räk-
ning på travintresseradesoch
allmänhetens intresse, omfat-
ta 8 lopp, nämligen Unghäst-
lopp, Jämthästlopp, Hastig-
hetslopp, Avelslopp, Islands-
hästlopp, Strömslopp, Damer-
nas lopp (med damer som span-
nets förare) samt Tröstlopp.

l4 feb 1925.

Strömsmarknaden började i
torsdags och pågår t.o.m. i
dag. Rätt mycket folk harin-
funnit sig, men affärernaha
varit tämligen obetydliga.

PÛSI 13 mere 1925.

Till lantbrevbärare å linjen

II|lI|I|li|l||iI|||Il||'
Hemmansägare i Ringvattnet uppträder som strejkbrytarevär-
vare och förklaras i blockad och bojkott.

Protokoll, hållet inför landsfogden i Jämtlands län vid po-
lisförhör i Ringvattnets by, Alanäs socken, den 22 och 23
Februari l925.

Den 20 nästlidne Januari hade av hemmansägaren NN i Ring-
vattnet ingivits följande anmälan:

"Härmed får jag vördsamt anmäla till åtal Ringvattnets fö-
rening nzo 90 av S.S.F.a.F:s. Att de måtte åläggas ansvar
för den blockad och bojkott, som de den 25 Februari l923
anordnade att skada min existens.
Redogörelse för vad jag hade med de organiserade att göra.

Jag hade ingen organiserat anstält i mitt arbete, mitt ar-
bete drevs av oorganiseratt folk. Dät rådde ingen tvist i
vårt arbetslag, vi voro överens om både daxpenning & hugg-
arpris, ock alt gick sin jemna gång. Men under hot mnpric-
kning voro de tvingade att inställa arbetet; då stod jag
där rådlös mäd 2 Hästar; Nintern l923-24 var dät ej lönt
att få några arbetsvilliga; Hösten 1924, Då fick jag Arb-
etsvilliga. Jag började men det blev så att bojkotten för-
nyades ock de Arbetsvilliga skulle Prickas om de icke ome-
delbart upphörde mäd arbetet; dät blev stopp, jag erhöll
ett ultimatum om bojkottens upphävande på villkor att jag
icke finge inblanda mig i någodt arbete, Dät var ej något
som jag kunde Aceptera för jag måste hava någon inkomst för
att klara min existens.
Åsamkade förluster av bojkotten och blockaden,

l923 Bristande timmerleverans kr 4.666:50
20% lägre försäljningspris nu på Grundpriset 800:--

ÄSP“äS'K?fï'!äS har eftff skum pa den påbörjade evenkningen 1922-23 779=27
““““°“ 1 °J'“°“..a““ag“í em' skum för vintern 1923-24 för avstängt rbreise 2.ooo=--
hemmansag. Per Jonsson-Karn-
lund i Kärrnäs.

30 mere 1925.

I.F.K. Strömsund hade i går
anordnat skidtävling för 14-
-15 års ynglingar å 5 kmzs
bana varvid följande tider
uppnåddes:

l) G. Berg 24,34
2) A. Dahlên 25,02
3) K. Barthelsson 2S,4l,5
4) G. Lund 27,33
5) H. Friis 27,57
6) H. Rosén 28,01
7) R. Lögdberg 29,07,5
8) S. Skogman 29,46,9
9) H. Hardell 32,45,l0
10) H. Nygren 33,01
ll) G. Nilsên 34,05

Tiderna få i betraktande av
det kärva föret anses synner-
ligen goda.

Förlust genom försäljning av ett Sto
verd 200:- såldes för 80:-kr, brist 120:--
Ett års Renta á 6% 58l:35

Summa kronor 8.867:l2
Ringvattnet den l7 Januari l925.

NN

"Bojkott och Blockad.

Emedan NN i Ringvattnet uppträd osolidariskt mot organisa-
tionen i flera fall och under den rådande skogsblockaden
uppträdd som sträjkbrytarevärvare, förklaras han härmed i
blockad och bojkott från all arbetskraft av vad slag det
vara må såväl skogsarbeten som vid jordbruket förekommande
göromål samt handel fr.o.m. den 25 febr. l923, med undan-
tag av Telefon och bör ingen om sin heder mån arbetare ta-
ga någon som hälst befattning med nämnda persons arbeten
förrän annorlunda meddelas.

Blockaden gäller oavsett vilken som överträder arbetet.

Ringvattnets S.S.F.F:s avdelning 90
Styrelsen."
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Vid det polisförhör, som i anledning av denna anmälan före-
togs i Ringvattnet i närvaro av fjärdingsmannen Erik Lars-
son i Gubbhögen såsom vittne, förekom följande:
Till en början fastslogs, att följande personer utgjort
styrelse under l923 för Ringvattnets avdelning n:o 90 av Si,,5mSun¿_ ,___,,_

Svenska skogs- och flottningsarbetarförbundet, nämligen ar- '

betaren P.R.D., ordförande, arbetaren M.0., vice ordföran- M°"“3°"b“'°"“'"3°'¿
de, arbetaren E.E.N., sekreterare, hemniansägaren J.P., vi- Middagar och Soupéer
ce sekreterare, och torparen E.S.B., kassör.

._ . _ ._ _. _. Jnackørderins
Sedan anmalningsskriften upplasts, hordes styrelseledamot- 'mmm och m¿M¿_
erna var för sig och berättade: _.\..-,...-ßm--_.
Ordforanden P.R.D. Under år l923 hade NN i sitt arbete haft M v¿“m¿ m¿_ “mm |,,¿w_
icke Blott, såsom han uppgivit, oorganiserade utan aven or-
ganiserade arbetare. Under den stora skogskonflikten samma
år hade föreningens medleninar meddelat NN:s arbetare, att Bosåttningsarllklar.allt skogsarbete blockerats, varför arbetarne också slutat -_ Kww. - Aluminium. _
hos NN. Då NN emellertid icke dess mindre sökt skaffa an- -@**'*v""'
nat folk för sin skogsdrivning och även i övrigt blandade :m.|;.f.a.,iami.°=i.i.cuma.
sig i föreningens angelägenheter genom att bjuda lägre dag- - -

penning, beslöt föreningen på allmänt föreningsmöte att Hushansarmdar'
förklara honom i blockad. Detta föreningens beslut verk-
ställdes av styrelsen, som lät anskaffa och anslå blockad-
lappar. Till en början skrevos dessa lappar och anslogos Q
på telefonstolparne efter vägen i byn. Senare gick styrel-
sen genom sin sekreterare i författning om att trycka bloc- Almßli-A621
kadlappar, vilket skedde samna år på Nya Norrlands trycke-
ri i Sollefteå. Och då lapparne blevo nedrivna från tele- smsunds Hedskapshandels
fonstolparne, skaffade sig föreningen under hösten 1924 en "°5' FILIAI" 4"'
särskild anslagstavla, som uppsattes på en husvägg alldel- '
es intill allmänna vägen och väl synlig därifrån. På denna |-d°f'°°h Skbefdmâ-
anslagstavla funnes nu den tryckta blockadlappen anslagen.

_ _ ._ ., _ -

Vem som skrivit lapparne eller vem som anslagit dem, kände f.'¿':,f,,"",°:§2f,'§§I-f,':,,'§',:'°fff,5§f§§§I§,,É';'",fII

emellertid D icke ti ll , möjligen hade det varit sekretera- ----um- I---dar «-=I- ski-n I-if hm!-»i--=
ren -- Gott :ride och billig: priser utlovas. -

° smal: ,.,~f.,« .n ~:.=/.mi-lf om
Iu 'Ibrml ' _E.S.B., kassör, anförde såsom orsak till blockaden mot NN, """"',f¿'§',k"1_,';','§,;,,';"dL ""'

att denne efter skogskonfliktens slut l923 sökt prässa ner
lönerna för såväl brosslarne som huggarne, för brosslarne J, :P § § 1) n
med l krona å dagpenningen och för huggarne med 2 öre per - V ' '
stock. Det hade, enligt NN:s mening, vid denna tid varit "“*- "^ $"*"""'- "'~ "5-
ett lämpligt tillfälle att tvinga arbetarne, då de efter ;\_'l'|'_:'_:;"f§¿*§'f:fäj§jf::f:f;:::f*|j¿;"'
den långa arbetslösheten voro i behov av pengar. Förening- ".I-i;i..f'ii.l..ÄliLW. Ü

en beslöt av denna anledning att förklara NN i blockad och i-,.,..,,..............,.,..~.......,..t
föreningens beslut härom anslogs inom byn. B. hade emeller- '"'“"^""""'"""'“""*'"”'*”'
tid, såvitt han nu kunde minnas, icke sett den skrivna
blockadlappen anslagen, men de tryckta lapparne hade fun-
nits uppspikade på telefonstolparne i byn. I höstas hade SKÛÛÛN
dock föreningen skaffat sig en särskild anslagstavla, där
den tryckta blockadlappen nu funnes uppsatt. Vem som skriv- H |';""wit eller uppsatt lapparna visste B. dock icke. L;:?;'s,:.fipi:?'«f

-_ STOR SORTERING. =

E.E.N., hade som sekreterare i föreningen gjort utkastet Swwßoiwtill blockadbeslutet, som han därefter sänt till aktiebol- ,_,¿_;“{_*¿”§~;'¿_“

aget Nya Norrlands Tryckeri i Sollefteå för tryckning. Han ~-«~«----~'~
hade dock icke själv utskrivit de lappar, som anslagits, " *“*"""“*"*°'-~
och icke heller uppspikat några lappar vare sig de skrivna NW'-W-I'f*"'-1*\'"'<“
eller de tryckta, som senare bekomnits från tryckeriet; "*"'""*'“"“'“*"""'*"""*
och vem som gjort det, kände han icke. Ragnar Agelbergs
M.0., vice ordförande, och J.P., vice sekreterare, berätt- sK°+&Tïf°E2':^fÉiR'
ÉHÉ i likhet med de föregående. De hade icke sett de skriv- ° W' '

na lapparne anslagna inom byn, men väl de tryckta, som var-it uppsatta på telefonstolparne efter vägen. De hade dock
icke själva medverkat vid uppsättandet. Blockadbeslutetha-
de tryckts å aktiebolaget Nya Norrlands tryckeri,Sollefteå.
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Målsä anden NN, som därefter hördes, uppgav, att beslutet _

om Blockaden mot honom och hans verksamhet varit anslaget
på telefonstolparne efter allmänna vägen såväl till en bör-
jan 1 handskrivna som senare 1 tryckta exemplar. De tryck- DIVERSEHÅNÛÉL
ta lapparne hade dock icke blivit synliga förr än längre === suommma ===

frampå våren, troligen 1 Maj 1923 vid tiden för flottning-
en. Det hade nämligen dröjt rätt länge, innan tryckeriet âø&°m"w"au'a°°
levererat blockadlapparne, och styrelsen hade enligt upp- ---'““ß"'f -___-
gift nödgats göra flere påminnelser. De båda lappar, som
bifogats anmälan, hade NN själv rivit ned, den tryckta från "*"“*"""“
en telefonstolpe vid skolan 1 byn och den skrivna från en Q' , UR'
stolpe vid I.S:s gård. Blockadbeslutet, såsom det av styr- 4§ 'if _' .uwak »al
elsen avfattats, ansåg NN vara för sig smädligt och det ha- ' 5' \_ "å'“'“è""“":'ñ'“'*'

de på det sätt, det blivit anslaget efter allmänna vägen, -, 20- :“",§,'¿,,f'“

väckt allmän förargelse i byn. Vem, som uppspikat blockad- ' 1 Fifi? uaaaaatua
lapparne, hade NN icke kunnat få reda på. Hade emellertid “W;;;““*
icke styrelsemedlemmarne själva gjort det, så hade det i
allt fall skett genom styrelsens försorg. En skriven lapp Gggrg Hultins
hade varit anslagen på husväggen hos vice sekreteraren i ;|g0m|(f|;|^ff¿|;, 5m;...,...,.|_

föreningen J.P.
Då vidare icke förekom till anteckning, avslöts förhöret; |'i|x_<|>'rs«av|.f;_:yorwh_Tußcr

och blevo styrelsemedlemmarne genom fjärdingsmannen Erik " ?“*“ “*““'“““_
Larsson delgivna stämning för förargelseväckande beteende 'ï'“":'f,f,*;ff|',f,",',f°!,,,,:,f':,:f:f,':"'fÉ'

och arekrankning enligt ll.l5 och 16.9 Strafflagen. -F ~mem-ww-www ===

Som ovan

Glalpnflrlov-

Rduonimcndcmr sig för ullör.1mk- .iv ~;|\-.il

hnntionurbdn som Nybcsllllníugar I

_ _ Avoirkrr I STRÖMSUND
Ex officio
Otto Tengwall LÃSIEDRYCIS- & SÅFTHHHIK

'|'äy|i||ua[ 7 aprii 1925.

I.F.K. Strömsund hade i sön-
dags klubbmästerskapstävlin-
gar i samband med åkning för
guld-, silver- och bronsmär-
ke. Följande tider uppnådd-
es:

3 mil
l) P. Lindkvist 2,28,l5
2) J. Fredriksson 2,32,46
3) A. Hemlin 2,33,l2
4) P. Jönsson 2,42,50
5) L. Jonsson 2,45,07

15 km
l) G. Eriksson l,l2,37
2) J. Persson l,l9,42
3) E. Morell l,2l,39
4) J. Jonsson l,23,52
Strömsunds Bryggeri A.-Bzs
vandringspris, vilket i fjol
erövrades av J. Fredriksson,
hemfördes i år av P. Lind-

.

INTERIÖR ÅV FOLKETS HUS I ULRIKSFÛRS

ßírñmß llßmhgglïßñrßnítlg 20 april 1925-kvist.
, _ Ströms hembygds- och föreläsningsförening hade i lördags

15_km:S1öPare“ Eriksson' V11_i en mycket lyckad hembygdsfest, varvid bl.a. förekom före-
ken för första gangen ställ-
de upp i tävlan, var en an-
genäm överraskning och synes
lova gott för framtiden. Fö-
ret var kärvt.

drag av kyrkoherde Löfvenmark om Ströms gamla kyrka, musik
och sång samt uppfördes ett amatörskådespel, allt mottag-
et med livligt intresse av den talrika publiken.
öv1:RFöR1Nc 15 maj 1925 .

Länsstyrelsen i Östersund tillstyrker hos regeringen, att
byarna Svaningen, Svansele, Torsfjärden och Risede i jor-
deboken överföras från Frostvikens till Ströms szn.
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llíoilisai? lLï% wim wnsmui
Till undertecknad t.f. landsfiskal i

KÛNSERT I HEDNINGSFLÛKALEN 2 juni 1925. Ströms distrikt hade inkgmmit en så ly-
Manskören Strömkarlen från Strömsund kon- dande angivelseg
Serrerede i Hedningsflukälens Sknle På Herr Landsfiskalen i Ströms distrikt,
pingstdagen inför en talrik och mycket Strömsund,

tacksam publik' Onsdagen den l7 i denna månad på efter-
- - midda en be av ja mi från mitt hem i

SKOLAVSLUTNING 5 Juul 1925' Råkälgn i sgllskag meg Mårten Funseth
Vid Strömsunds folkskolor ägde i går års- d,y_ på väg till Vägterkäleng gkgg för
avslutning rum. Från Ströms folkskola av- att där avhämta mig tillhöriga verkty-
gínge 30 lärjungar- Avslutningen ägde run ger. Kommen i närheten av M. Funseth
i kyrkan, varvid kyrkeherde Löfvenmerk ev- d.ä. gård i Västerkälen sammanträffade
tackade lärare och elever samt utdelade vi med arbetaren 0_E_, vilken jag till-
evgångsberyg een Premier- frågat om även han skulle till skogs

och sedan han bejakande besvarat fråg-
ÅRSAVSLUTNING 3 juni 1925- an tyckte jag att vi i så fall kunde

I lördags ägde årsavslutning rum vidStröms göra Säl]Skap' E' hade emelïertid gått
kommunala mellanskola. Vid avslutningen ifrån oss och Samtidigt därmed Ilksom
höll kyrkoherde Löfvennark, skoians airek- "°Jtat på "å9°" °°Ü °med°lP°'t därpåtor ett varmhjärtat tal och manade de un_ J hade arbetaren NN 1 Osterkalen kommit

ga ått vara sökande och forskande undersin fram ur skogen och Sprung1t ratt emotdagliga gärn¿ng_ Tig med lyftad revolver under utropet:
Nu ar det djavlar i min sjal din sis-

oRcEL1Nv1cN1Nc 22 juni 1925. ta Sl“Ûd"° Yarpå ett $k°tt Small.°°0samtidigt darmed hade någon som jag ic-
Ströms kyrkas nya orgel invigdes i lördags ke observerat tilldelat mig ett Så
med en anslående vesperakt. Vid högtidlig- kraftigt slag i huvudet Så att jag av-
heten medverkade vid orgeln musikdirektör Svimmad Stupat till marken,

bl.a. om att den gamla orgeln i 63 år tjä- troât att Jêg bïåvïš 1hJq]Skquten ax
NN ade springan e egivit sig av forf 1 . V d V f k - .:ätt Éšäêïlågâïg :es ïíïešïh Ešïsgï lov att tillkalla folk. Våldsverkarna, som

g g' P g varit flera till antalet, hade emeller-
Den nye Orgeln her dregír en kesrned even- tid ytterligare misshandlat mig och
kring 13-000 kr- för kummunen- därefter dunstat och det är tydligtatt

desamma uppsåtligen legat på lur för
att kunna överfalla och misshandlainig.
För lagliga åtgärders vidtagande får
jag därför vördsamt anmäla saken och

Annons i ÖP 23 juni 1925. uppgiver jag såsom vittne i första hand
BOXNINGSTÄVLI ovannämnde Funseth.

Strö s nd den 22 'uni l925.
SPORTKLUBBEN SWINGS m uu _ J
K L U B B M Ä S T E R 3 K A p FOR ÅR Jonas Jonsson Risselås

1925 n Bevittnas av C.A. Jönsson
A uNGno~1sunoeN 1 sTRoNsuNo

söNDA EN DEN 5 JULI |<1_ li E.N.
Err lg - TN. BoxARE 1 TÄVUNN, DÄRAVTVÅ '

NoRR%ANnsNAsTAigE: k. JoNAssoN (wE|_TER-
vikr ocH c. sooERßsRo (BANTAMVIKT).
TÄVLINGARNA OMFATTA sANTg1sA v1|<r|<1.As-
sen FRÅN F|_uov1|<r T1|_|_ LATT TuNGv1|cr.

EFTER TÄv|.INGARNA§ SLUT BAL MED BÖRJAN M.. 45 k......- .ni ..a-gr. ,,..f.
kl.. 9 E.N. EGEN FoRsTk|.Ass1e rusik. sm--=«-f--=
ENTRE Tru. TÄVLINGARNA l ke. + Nöues- H°"' °°,l],,2*}'I}§É§“kaPP°'
SKATT, SKOLUNGlJG'1 50 ilRE + NO-JESSKATT. M lvs S 0 lv 63, 0 L S 0 lv.
TILL BÅLEN 50 ÛRE + IÜJESSKÅT1-u Tol. 10. Postordor oxp. omg. mot pootlörok.
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Äunm Snn-nnnnnsnnsnknn A. o. DAHLMANS Hun: :arm
_ :RL mznmz lt-n. -

Sedan ett år tillbaka har jag bebott ra-/uno. srnónsu/vn. mf/-»-Iso.

ett rum på andra våningen i en barack -_ VÅLSORTERADi
i Ulriksfors och svaranden har under .-
nämnda nu bebort en iägennet 1 förs- Gärna Mnufaklrar
ta våningen i samma barack. Så snart
jag haft ärenden till eller från mitt "=““*l^° '“'
rum har jag sålunda nödgats passera NILDENS IILLSPINNBRI AKTIEBOLAG
SYeY'e"de"S lägenhet Oeh här Jag Under bina vmmuyee nu uuwn sncxvur.
tiden gång efter annan icke allenast -:- Uodsberednlu emomm.i
på det grövsta blivit utskälld av sva-
randen utan hon har även tillåtit sig Annons i JT 1 juli 1925-
attåï :Ch anan 9åÛ9 kasta oïika fö' Härmed tillkännagives att vi i början avju-
rem e ter mïg då Jag passerat hennes li kommer att öppna filial i Strömsund uti
dörr' handl Granströms fastighet mitt emot Lund-
Jag har eme]]ert1d tagit det mea ro 1 holms järnhandel och komma vi där att föra
tanke att trakagggrierna förr e]]er ett välsorterat lager uti Garn-, Manufaktu-
Senare 5ku]]e upphöra, men då dessa och Sybehörsartiklar jämte nederlag förNäl-
tvärt Om Synas ti]]taga, 1 det Svara"- dens Ullspinneri A.-Bzs välkända tillverk-
den senast den 20 nästlidne november ningar Samt mottagning av gods för bered-ti]]atit sig att t1]] fruarna K_H_0ch ning ävensa direkt byte mot ull och stick-
B.A. yttra att jag på annan ort skulle Ylle-
hava efterlämnat en hop horungar och KÖPINGSFRÅGAN 2 jn1i 1925.slitit ut en massa karlar, så nödgas .. _. . . .jag S]ut]igen ¿ta]e henne för hennes Lansstyrelsen forklarar sig 1 yttšande_t1ll
lognaktiga och arekrankande beskyllmn- kam"“k°1je$1““' a“S°_=_ aÉt °“__*“,' "°m, ,
gar för att därigenom få ett S1ut på sunds municipalfullmaktiges kopingskomites
eländet och dessutom för framtiden kon- bffgarda “trefmfngen r°fa“de f'_'““1°1pa1saIf*'
Stetuere ett exempe1_ hallets avskiljande fran Ströms borgerliga

kommun och ombildande till sjalvstandigko-
Karanden ping icke f.n. är av omständigheterna på-

kallad.

bd 3 jun 1925.

Då flottningschefen Edström i Strömsund jämte maskinist i går f.m. med motorbåt skul-
le begiva sig till sorteringsverket började motorn krångla, varför maskinisten under-
sökte cylindern. Just som han höll på med detta antände tändstiftet, varigenom gasen
i cylindern och maskinrummet exploderade och på ett ögonblick stod båten i ljusan lå-
ga. Hr Edström och maskinísten fingo fatt i livbojar i aktern på båten och hoppade i
sjön.
Från land hade man observerat olyckan och skyndade ut i en båt och med hjälp av ett
par andra båtbesättningar fiskades de två havererade upp ur vattnet. Den brinnande
motorbåten bogserades sedan i land, menfnär den nådde stranden sjönk den och står nu
med endast aktern uppe.

-- 4..

Il-«-_'..____
na 3\

2” .øß *ï“'" f-aulln
._ - -/.:~». -_- -_-- _

' i í _-1.: Q _,_ ¿.n.x<.2/_~-2 4- , ' - _ ~ f' '
~_í'?“”¿_-=.-,_, _. - “"2~:-e.-.

' ,, “ _. 2' 'Jin I-_ _ ....~ -<-'kg -..;, , _., ._ 3' __ _
ex; -f_.;~, ¿==5Üna*' _ _.\__.-*".*.-_ 4D _ . @ _
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INTERIÖRER AV ETT MODERNT RESTAURANGKÖK

Gnand Hotell l Slaömóund, välkänt ßön gönalklalglga neaandenum med teleßon l vanje nam,
han llkaledea ell goll nenommë vad gällen den gallnonomlaka Aldan av holellnöaellen.

VÄXTLIGHETEN öP 6 juli 1925. MISSNÖJE 7 juli 1925-

Ett rågstrå, 217 cm. långt, har insänts av En GHOHYN "mYCket missnöjd fÖf$am1ín8Sb°
Aug, Nilsson, Södra Öhn, Strömsund, å Varg har Il Skrivelse till SkO1ÖV8rSCyr8lSeI1 fram'
åker ståndet växt, hållit att en småskollärarinna under tre

års tid varit anställd som ord. lärarinna
BOXNINGSTÄVLINGAR 7 ju1i 1925. vid Gärdnäs mindre folkskola inom Ströms

_ n . N skoldistrikt och under denna anställning
Sportklubben Swing' Osfersund' hade a mote fått räkna sig till godo tjänsteår för att
beslutft ätt forlagga afets klubbmasÉer_ komma upp i högre lönegrad. Enligt gällan-
skapstavllngar tlll Strowsund' och glvgo de bestämmelser skall, heter det i skrivel-dessa av stapeln under sondagen ute vidden sen, lärare som under minst 2 år varit an_

natursk°na,s'k' Ungdomsudden' dar rlngen ställd vid mindre folkskola och tjänstgjort
uppsattes a den öppna danSbanan° med nit och skicklighet samt fört en hed-
En ;a1rík pnb1ik ege 500 personer, nade in- rande vandel av skolrådet anställas sonnord.
funnit sig för att åse dessa tävlingar, och lärare Vid SIIlåSkOla. Men denna lärarinna
den arrangerande föreningen har 311 an1ed- har varken varit nitisk eller skicklig.Hon
ning vara fun: belåcen både vad publik och har givit barnen allt för många lovdagar nn-
väder beträffar, der året och icke inläst de kurser, souäro

_ _ _ föreskrivna. Då skolan sommaren 1924 ändra-
Tavllngarna' S°m togo sln b°rJan kl 1/2 5 des till folkskola med småskola anställdes
e'm" lnleddes med ett Bort anförande av hon utan vidare som ord. vid småskolan. Ärhr. E. Granholm, som erinrade om syftetmed detta lämpligt, när så många småsko11ärar_
att anordna klubbens masterskapstavlan ut- innor gå utan platser frågar till sist

.. I
anfor dess egen hemort' samt betonade nytt- brevskrivaren, som förklarar att många för-
an f°r,b°xÛ1ngfsp°rt?ns “t?vare av att 1 samlingsmedlemmar vore synnerligen tacksam-
det frla fa starka sln fyslk' ma om överstyrelsen gjorde något åt detta
Femton boxare ställde upp till tävlan, re- förhållande-
presenterande viktklasserna fr.o.m. flug-
C . 0 . Ill. lät C Cungvlkt . SOU! ÖV8rdOIIlar8 fUI1g8“ çççççoøçççoçoçççççççççççgççççççççççççççççççççççççoøoo
rade hr E Söderberg, ringdomare E Gran-
holm, prisdomare E. Löwenberg och Carls-
son. Tidtagare 0. Granholm.

Matcherna voro goda, och varje boxare gick STRÛ "SUND-
in för att göra sitt bästa och det syntes
tydligt att mästerskapet var i deras tanke.
Publiken, såväl som boxarna och funktionär- Å '“"“§'“'”'“““'“'”
erna själva, voro fullt belåtna. Efter ett 'IkM'“WH'"3.:,'::1::;@::::.::::zum 0-und. I-M.par uppvisningsmatcher avslutades tävling- |,,,_“,¿. ““,,,,,,,,,,°,, ,,,,,,,.,,_
arna, som av publiken belönades med applå- ___í___
der.

På kvällen var dans anordnad. Därefter an- wo ce/e-qfamadress: HFOLKBAHKENH
träddes återresan till staden med bugg, Ö 
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så?

16 ju1i 1925.

(JP) Bland mängden av verk, inrättningar och institutioner av offentlig eller mera
enskild art, som finnas förlagda i Strömsund, förtjänar vilohemmet för medellösa.kon-
valescenter ett särskilt omnämnande. Några närmare uppgifter om hemmet äro ickeunst
av vikt just därför att det gäller en institution, som icke blott har betydelse för
befolkningen inom Ströms socken utan avser att vara till gagn för medellösa konvale-
scenter i hela länet, i sista hand från hela landet.
Vilohemmet har tillkommit genom en storslagen donation av en ensam kvinna. En gmmæl
strömsundsbo, fröken Anna Nilsson, donerade nämligen vid sin död år 1916 sitt stora
och värdefulla hemman jämte gård till ett vilohem. Personer från Ströms socken skul-
le ha företrädesrätt att vinna inträde i hemmet och i andra rum skulle komma person-
er från det övriga Jämtland. Donationsmedlen skulle förvaltas av Evangeliska foster-
landsstiftelsen, som även skulle öva uppsikt över hemet.
Det var inga småsummor donationen rörde sig om. I allt torde den ha utgjort omkring
200.000 kronor, och stiftelsen har alltså möjligheter att bli till verkligt stort
gagn. Sedan en del på grund av dödsfallet uppkomna tvistigheter, vilka togo en tid
av flera år att lösa, blivit bragta ur världen, kunde man den l maj öppna hemmet,
vilket sedan dess mottagit sammanlagt ett 20-tal personer. Hemmet förfogar över en
större trevlig gård, belägen åt sjösidan, ungefär mitt emellan hamnen och kyrkan,
och här äro nu 5 rum och kök upplåtna för dess räkning. Rummen äro möblerade med
smak, äro snygga och propra och den mest mönstergilla ordning synes råda överallt.
Närmaste uppsikten och skötseln av hemmet handhaves av en husmoder, vilken sedanhem-
mets öppnande varit fröken Adelina Lindberg.

De konvalescenter, som vinna inträde här, få allt fritt med undantag för läkarvård
och det sörjes på bästa sätt för deras välbefinnande. Alla de som kommit i åtnjutan-
de av vila här ha också uttryckt sin stora tacksamhet över den stora hjälp, souhem-
met kunnat lämna dem. För att vinna inträde fordras utom styrkt bevis om medellös-
het betyg från läkare och pastorsämbete. Smittosamma sjuka kunna icke mottagas och
likaså icke heller personer som åtnjuta fattigvårdsunderstöd. Den längsta tid enkon-
valescent får vistas på hemet är två månader, men i en del ömande fall har man ic-
ke hållit så strängt på denna bestämmelse.

Det var en vacker tanke, som låg bakom fröken Anna Nilssons donation, och dess för-
verkligande har blivit till glädje och fromma för många, som här kunnat återvinna
hälsa och krafter efter en överstånden sjukdom. Icke minst för fattiga, i livet en-
samstående, bör det kännas som en tröst och trygghet att det här gives en tillflykts-
ort, om sjukdom kommer på och en längre tids vila efter utskrivningen från sjukhuset
är nödvändig.
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ETT ÖNSKEMÅL ë2.:;;:;: :.:::;..
ETT AKTUELLT öNs1<1~:uAL rön srnömsuun 16 juli 1925. (ÖP) Växtliåhete i Ölm-
"Vi skola aldrig släppa tanken på en köping", förklarar SÉröns“nd» 1mP°n°rar° nn na
hr E_ Gustaf Lnn¿no1m_ vi fatt mottaga ytterligare

ett vackert ragstra därifran,
Som bekant har länsstyrelsen i Östersund helt nyligen i av- denna gång från 0skar_Er%ks'
fordrat yttrande över frågan om köpingsrättigheten för s°n där °°n mntande el mlnd'
Strömsunds municipalsamhälle förklarat att ärendet ingalun- re än 256 Én f längd' Det är
da vore av någon brådskande natur utan gott tålde vid ett r°k°rdet nlttllls'
uppskov. Denna länsstyrelsens syn på saken torde långt i-
från att falla de goda Strömsundsborna på läppen tvärtom 22 Jnll 1925
resultera i en ännu mer energisk aktion från municipalsam- KYRKOKONSERT I STROMSUND

hällets sida att få frågan slutgiltigt löst. Det var något nytt, som

Den som skriver dessa rader hade för några veckor sedan Strömsbfrna §1n$° nöfa 1 Sön'
tillfälle att få en närmare redogörelse för köpingsfrågans daësf da mnnlkdlrektóf Skang
läge av en av dess ivrigaste förkämpar, järnhandlanden E. fran Tr°ndnJ°m med fr" gav
Gustaf Lundholm i Strömsund. Hr Lundholm bekläder b1.a.po- k°nS°rt 1 kyrkan' Hr Snaugß
sten som municipalnämndens ordförande, och hans ord böra s°m_är ledare aV_en Stórn
alltså kunna tillmätas auktoritativt värde. m“S1kSk°1a ocn Pa samma gang

organist vid Vor Frue kirke
- Köpingsfrågan har varit aktuell i många år, förklarade i Ttondnjen, enelade en in.
hr Lundholm, även om den just nu låter tala om sig litet ntovísatíon, en Toeoata oon
mer än förut på grund av kommunalfullmäktiges beslut attav- ett nostlndínm nå otge1n,oen
styrka bifall till en framställning från municipalsamhäll- frn Skane, sånglatatínna,
et att få bli köping. Man kan ju förstå kommunalfullmäkti- sjöng nio norska sånger av
ges skäl för ett dylikt avstyrkande, men att böja sig för b1_a_ Bjornson oon Ibsen,
beslutet, det ha vi sannerligen ingen lust till. Därtill komponerade av gtíeg, Kjetnlf
stå alltför stora värden på spel. oon andta_ Det var verklig
För Ströms kommun har Strömsund alltid varit ett synnerlig- k°nst; är Skaug árubllnd §ed_
en gott skatteobjekt, och att socknen gör allt vad i dess an tva arï men behärskar lc-
förmåga står för att förhindra ett lösslitande från komu- kf dfss mindre Stromsnndsnya
nen av municipalsamhället är därför ingenting att undra på. harllga' myckef k°mp1f°erade
Trots att Strömsunds befolkning endast utgör cirka 15 pro- Orgel med fullandat master-
cent av kommunens har samhället nu under flera år fått be- skap'
tala ungefär 25 procent av kommunalskatten. Det har funnits så benndtansvätt hans otge1-
år då den lämnat ända upp till 50 procent. Man skulle ju spe1 var, 1ika gripande var
kunna tycka att under sådana förhållanden hade också.Ström- fru Skaugs sång, som genom
sund rätt att erhålla en del förmåner framför övriga delen hela hennes sätts törandeen-
av kommunen, men så har ingalunda varit fallet. Municipal- ke1het otövade en i sanning
samhället har sålunda självt genom särskild utdebitering suggestiv vetkning_ Det var
fått bestrida kostnaderna för gator, vattenledning och be- musik, som man med allt skäl
lysning, varigenom komunalskatten här kommit att bli än får ka11a en gudstjänst;
högre. Denna extra utdebitering i form av municipalskatt skön och äde1 ooh fu11 av
har förr utgjort kr. 1:50 men är nu sänkt till 1 kr. pr be- hjärterörande andakt ooh öd-
villningskrona. Då kommunalskatten f.n. är 10 kronor pr be- mjukhet, så att mer än ens
villningskrona är skatteoket alltså icke av det lättaste ögon fy11des med tårar, när
slaget. Den höga skatten har också i icke ringa mån bidrag- non sjöng Do gamle not, Sol-
it till att hämma samhällets utveckling. Kunde däremot kö- veigs sang, Barnesalme, gyng
pingsfrågan lösas och Strömsund fick skilja sig frånStröm- mig njem, gidste reis, Mill-
sunds kommun vunnes möjlighet att rätt väsentligt sänka om rosor för att blott nämna
kommunalskatten, vilket ju i sin tur skulle underlätta in- de a11ta djonast gripande av
flyttning till samhället och en snabbare utveckling i alla hennes sånget_
avseenden.

Dessa äro alltså några av de många och betydelsefulla skäl, å%)Åâk,7¿¿¿,
som tala för köpingsfrågans snara lösning. Strömsundsborna
själva räkna med ett stort uppsving för samhället, när det ' p,AnU:íCf:;Tfd””"&
väl erhållit de åtrâdda köpingsrättigheterna, och de äro s l

fast beslutade att arbeta vidare för den saken. Hr Lundmlm “%f¿:LiwÉ:åg¶n
förklarade också energiskt att går det icke att få köpings- _;__ n*ß¿ßi'_;__
frågan ordnad, skulle man försöka, om man icke med ens kun- |

de bli stad.
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Notiser u nšuš.. geâliga megàänkha åstgdkomitsgenom Ett-
E53nnEE5|| nu nu 1 rag av r. av roms maJ omme om

të, samt l25 kr. från a.-b. Per Holms el-
NYA ÃLDERDOMSHEMMET 24 ¿u1¿ 1925_ ektricitetsverk. Till sanatoriet har ock-

så som gåva överlämnats en kammarorgel,å-
Ströms kommuns nya ålderdomshem i Tullings- stadkommen genom frivillig insamling.
ås nalkas nu med snabba steg sitt fullbor-
dande. Målningsarbetena pågå som bäst oeh STRUMS SJUKSTUGA 1 aug 1925,

Eåk§3ântåå]::::Q;ng$ndâä 2g:1gpÉšâ;i ¥šl_ Den för Ströms sjukstugg ugprättade ståt-
- - - förslaget för kommande r a anserar pn1ngarna t1ll ålderdomshemmet, ark1tekt F. . M

Kjä11grem. Hemmet beräknas sta fu11t fara- k'° 30-995- Va"°V 1a"dSÉl"9ša2S1a9 b°'ak
- t d t b då förm d]¿ n 0ckS¿ nas erfordras kr. l8.445.- D ostnaderna
19 -un-er Sep em er' 0 ge för sjukstu ans om- och tillbyggnad ått
'"““9"'“9e" $ka11 “ga '“m' ti11 kr. 3s?79s=- men 1amasr1mget fö? äm-

damålet hittills anvisat endast kr.25.000
uppstår en brist av kr. l0.795. Då sjuk-

A tuberkulossanatoriet 1 Strömsund har un- stugan under år 1924 var belagd endast 7
der sommaren inmonterats en kvartslampa månader uppstod å detta års anslag ett öv-
för ljusbehandlinq av de sjuka. De erfor- erskott, variqenom bristen beräknas bliva

LJUSBEHÅNDLING

1 -Q, ~ ..

25 juli 1925.
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VV ÖVER STRÖMSUNÛ FRÅN ESTERBERGSVÄGEN-SÅNATORIEVÄGEN

Den som besöken Stnömsund bön tcke ßönsumma att vandna vägen upp tttt utstktstonnet och
däntnån betnakta det undensköna tand, som Gud skänkte männtskonna att bebo. Än det en
sottg och vacken sommandag skatt han häntßnån tcke endast se den ntka kuttunbygden utan
bttcken skatt áamna en bned sttuengttttnande vattenkedja, ett tttt synes ändtöst mönkt
och sovande bannskogsntke och Å soten ttndnande vtta ßjätt. Det än en ntk och ßöntnottan-
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de vacken tauta natunen hän uppnuttan ßön ens öga, och man enßan en känsta av tacksamhet
mot en mttd ßönsyn, som tät en ßödas t detta ßagna tand.
I Vattudatens nedne det bjuden natunen ögat en vacken och teende bttd med ntk och tummtg
gnönska samt stona och tättbebyggda byan. Jondmånen på ömse stdon sjön än böndtg och äg-
en också ntka sköndan. Sänskttt än hän boskapsskötsetn stankt utvecktad. Av avvenkntngs-
ban skog än det dänemot tntet övenßtöd, då novdntßt mångenstädes ägt num

37



i runt tal kr. 5.000 om vars täckande ge- } 0

nom landstingsanslag styrelsen hos lands- °¿š.
tinget hemställer. l¿

NUTBOSKAPSPREMIERINGAR 4 aug 1925.

Resultat: Tjuren Bele, ägare Ustbygdens f

tjurförening och Atos, ägare Holms sterb-
hus, andra pris. Nio kor tillhörande 0.
Olofsson, Jonsgârd: 3 första, 5 andra och _

l tredjepris jämte frisedel. Ett flockpris *
på 40 kr. tilldelades Olof Olofsson, Jons- .4p.”n-M -

gård. -

KVINNLIG PREDIKAN 4 aug 1925.

(JT) Nu ha vi redan - skriver en korrespon-
dent från Strömsund - övergången till det
kvinnliga prästämbetet. Det var en riktig
kvinnlig predikan från predikstolen i
Ströms kyrka torsdagen den 30 juli, fastän
ännu utan prästkappa, prästkrage och utan
egentlig predikotext, som ersattes av mån-
ga i själva predikan citerade bibelord ur
gamla och nya testamentet. Men det var i
alla fall en god predikan, hållen av en
ung kvinna, en blivande prästfru, fröken
Ebba Lundström. Den handlade om arbete och
stillhet och huru arbete och stillhet hö-
ra ihop. Det var ett utomordentligt givan-
de, tankerikt och klart genomtänkt före-
drag, så att man helst ville icke blottun-
derskriva utan också understryka vartenda RÅLLÅR-ANDERSSON FRÅN ROTNÄSET
ordi_:yvägg"hadekföredraget blott samlat som en 6¿äk¿ 6ä¿n de¿ àtoäa jä¿nban¿bygge¿
e" 1 9" °"a"S ara' daöjea big "Ralßaa-Andeaaaon" kuan uti

Staöm. Han van med näa banan bgggdea, och
AHHOHS i JT 13 HUS 1925. han pea¿on2¿g eaßaaenhet av hacka, kcap,
BILINTRESSERADE 1 siRoMsuNo MED onusao: ^P@** °°h Åpaëß- . .

De senaste modellerna av Willys Knight ïedâzbzåïneåaâä áqtoåäaóeçad Lnne pa Aug.un 0 , abva en .
demonstreras torsdagen den l3 aug. ut- 9 9

a"fÖ" G”a"d 1 5t"ÖmS”"d~ KOMMUNALA MELLANSKOLAN 17 sept 1925.

Egdâm?eEâ1g1?gñëg]l:?r' EV' tages mind' Styrelsen för kommunala mellanskolan i
9 y Strom anhåller hos skoloverstyrelsen om

Rich. F. Björkmans Motor A.-B. ett statsbidrag å l50 kr. för innevarande
Stockholm läsår för undervisning i kvinnligt handar-

« bete vid skolan.

BJURNÅR I FÅRTEN 28 aug 1925- Hosi1oL1s INVIGNING 23 sept 1925.

Enïigt meddeïade tiïï Ö"Pt ha tVeÜ"? Ströms sockens nya ålderdomshem i Tulling-
bïÖ'“a”= 9" ?t°"'e °9Ü 9" ml“d'e1 ”lvlt 4 sås star nu färdigt för att överraga dest. getter vid Torsfjarden i Stroms socken. uppgifter, för v¿1ka det t¿]]k0mm¿t och

kommer att nu på torsdag under högtidliga
KÛMMUNÅLT 3 Sept 1925- former invigas. Ett antal personer i repre-
vid Strömsunds muniCipa]fu]1mäkt¿geS Sam_ sentativ ställning inom länet ha inbjudits.
manträde i går beslöts godkänna vatten
verksstyrelsens förslag till reglemente G e 0 rg H u n SN U k_

f'É'" S"°'“S“"dS ““°'“'°" skomAK|:R|ArrAR, sifamsuna.Till fortsatt arbete å torget beviljades
500 kr_ Fu]1mäktige besïöto utvidga gatu_ Rekonnnondmur mg w uüonuuk.a\>nuu
beiysn-ingen t-in Amai-iagatan och att hos Rcparationnrbclcn som Nybcstallmngar å

telegrafstyrelsen göra hemställan om flytt- Pläxf" 5f0V|3l', $k0I' Och TIISSN
ning av en del telegrafstolpar.
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Iullinusås i ul!

STRÖMS NYA ÄLDERDOMSHEM INVIGT. 25 sept 1925.

(ÖP) Den högtidliga invigningen av Ströms nya ålderdomshem i Tullingsås ägde rum i går.
I högtidligheten deltogo som särskilt inbjudna landshövding och fru Linnér, landstingets
sekr. länsnotarien Ernst Fontell och fattigvårdskonsulenten Verner Hedlund samt kommunal-
fullmäktiges ledamöter m.fl. Vid anskomsten till Strömsund mottogs landshövdingeparetmed
allmän flaggning och av samhällets skolbarn som bildade häck. Sedan landshövdingeparet
med sällskap samt några kommunens förtroendemän intagit lunch hos dzr J. Krenzisky före-
togs resan till Tullingsås.
Arbetsdirektionens ordf. Erik Persson hälsade landshövdingen med fru samt övriga gäster
välkomna och lämnade därpå en utförlig redogörelse för anstaltbygget och denna frågas ti-
digare behandling inom kommunen. Första motionen om byggande av ett ålderdomshem väcktes
i kommunalstämman den 27 okt. 1889, varvid en komitë tillsattes, som den 26 april 1891
avgav rapport och föreslog ett hemman i Tullingsås. År 1906 påpekade kommunalnämnden att
behov förelåg för bättre anstaltvård och en komitë tillsattes, som skulle anskaffa rit-
ningar till en ny anstalt. Något bygge blev det emellertid ej av, men istället inköptes
lägenheten Strömshöjd, varigenom bättre utrymme vid det dittills använda ålderdomshemet
erhölls.
År 1919 tillsattes en ny komitë, bestående av Olof Olofsson, Jonsgård, P. Jacobsson och
Erik Persson, Tullingsås. Komitên förordade nybygge, vilket också blev kommunalfullmäkti-
ges beslut. I denna komitê har sedermera inträtt E. Olofsson och P. Abrahamsson. De av
komitên anskaffade ritningarna, efter vilka anstalten uppförts, äro upprättade av arki-
tekt T. Kjellgren, Stockholm och byggmästare har varit K. Nordgren, Östersund. Byggethar
dragit en totalkostnad av 150.000 kr. fördelade på följande sätt: entreprenadsumma94.000
kr., värme- och vattenledningar, som indragits av montör A. Carlsson, Strömsund, 17.200
kr., belysning, indragen av Holms elektricitetsverk 4.225 kr., vatten 11.000 kr., ritnin-
gar, arbetsbeskrivningar m.m. 5.670 kr., möbler 6.000 kr. Kostnaderna ha täckts dels ge-
nom uttaxering, dels genom skogsförsäljning och andra skogsmedel, varför ingen skuld vi-
lar på anstalten.
Hr Persson avslutade sitt anförande med att önska lycka åt hemmet och överlämnade anstal-
ten åt kommunalfullmäktige, vars ordf., hr Olof Olofsson, framförde ett tack till bygg-
nadsdirektionen och byggmästaren för väl utfört arbete. Därpå överlämnade han ordet till
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landshövding Linnêr, som efter att ha uppdragit en jämförelse mellan gången och nuvaran-
de tids fattigvårdsförhållanden med tillfredsställelse konstaterade att bygget utförts
med stor omtanke och omsorg samt att den ekonomiska frågan ordnats på ett synnerligen
lyckligt sätt. Sedan psalm 424 sjungits höll kyrkoherde Löfvenmark ett anslående tal, va-
ri han bl.a. framhöll samhällets plikt att vårda sig om de olyckliga, något som även vo-
re praktisk kristendom. Kärlekens makt är stor, och det är på denna som fattigvården ur-
sprungligen är byggd, trots att den nu blivit en borgerlig angelägenhet. Tal. slutadeuæd
att förklara hemmet invigt för sitt ändamål, varefter sjöngs psalmen 401.

De närvarande företogo härpå en grundlig besiktning av byggnaden, från källaren upp till
vinden, och allt erhöll de amplaste vitsord. Särskilt fäste man sig vid det in i minsta
detalj ytterst väl tilltagna utrymmet, för vilket byggnadens arkitekt är värd en sämmild
eloge. Dessutom frapperades man av den synnerligen gedigna och hemtrevliga inredningen,
vilket allt samverkar till att göra hemmet till ett av de förnämligaste i hela vårtland.
Anstalten innehåller i källarvåningen arbetssal för män, stryk- och mangelrum, tvätt-och
torkstuga, förrådsrum, bakstuga, två matkällare, kylbassäng, matrensningsrum samt magasin
I källarvåningen äro dessutom inrymda kol- och pannrum för centraluppvärmning samt vatt-
enhydrofon. I första våningen finnas kök och serveringsrum samt en trevlig matsal medöp-
pen spis, betjäningsrum, en manlig avdelning, dagrum och en sjukavdelning m.m. Andra vå-
ningen innehåller en manlig och en kvinnlig avdelning med dagrum samt föreståndarinnans
rum. Rum avsedda för äkta makar ha tambur. I våningen finnas tvättrum, badrum, toaletter
m.m. Tredje våningen har en ljus trevlig arbetssal för kvinnor samt en skrubb för varje
pensionär. Allt i hemmet är ägnat att möjliggöra en god vård och trevnad för pensionär-
erna. Det gedigna ålderdomshemmet har plats för 32 skyddslingar.

Sedan de inbjudna beskådat anstalten var middag anordnad i hemmets matsal, som dagen till
ära var vackert dekorerad med blommor och grönt. Under middagen talade kyrkoherde Löfven-
mark för fattigvårdsstyrelsens ordf. och arbetsdirektionens ordf. E. Persson i Tullings-
ås och tackade honom för det uppoffrande arbete han nedlagt vid bygget. Landshövding Lin-
nêr talade å gästernas vägnar.

Älderdomshemmets föreståndarinna är fröken Elin Larsson.

LANDSHÖVDINGENS BESÖK I STRÖM 28 sept 1925. 29 sept 1925.

Landshövding Linnér, som på fredagen avreste från Strömsuui ÅLDERDOMSHEMET TAGES I BRUK

till Hillsand, besåg därstädes barn- och ålderdomshemmet. Inflyttningen i Ströms nya
Sent på kvällen företogs återresan till Bonäset pr motorbåt, ålderdomshem ägde i går rum
där han övernattade. På lördagen företogs till fots färden av de första pensionärerna,
Bonäset-Renån-Älghallen-Öjaren-Kärrnäset. På söndagsförmid- ett 20-tal personer. Med an-
dagen fortsatte landshövdingen resan till Södra Öhn och ledning härav var på e,m_ en

från Öhn till Strömsund, varefter hemresan företogs med ef- högtidlighaç anordnad å ham-

termiddagståget. met.

Under färden gjorde landshövdingen personliga iakttagelser
beträffande ifrågasatta vägbyggen. Genom šükningav Öjar- fa
sjön kan vinnas avsevärd odlingsmark för en mycket ringa šg me-.RLS4

kostnad. Om utfartsväg från omnämnda byar kan åstadkommas -f* '

skulle detta giva utkomstmöjlighet åt en betydande befolk- lä
ning. I byarna ha sammanträden ordnats och överläggningar ° -

ägt rum mellan landshövdingen och befolkningen, vilken vän-
tade sig en snar lösning av den aktuella vägfrågan. Om |¿su“m||¿mmd¿¿|.i_

sträckningen av den ifragasatta vägen kommer väl som van-
ligt att råda delade meningar. Landshövdingen kunde icke
heller med bestämdhet yttra sig härom på frågans nuvarande /ä§\
stadium, men tog för givet att en del kompletterande stak- ,

ningar komma att vara nödvändiga. Landshövdingen lovadeatt
göra vad han kunde, bl.a. genom att söka utverka förordnan- NYHETER I/WODERNATYGER

de för kompletterande stakningar. Förutom en väg från sT¿NDKn-,L¿GER

Strömsund till Laxsjö saknar södra Vattudalen fullständigt
utfartsvägar.

_
. V . , _' X °° '° ¿ I

mmßß Tummrmsßn §|S'i1"'f..!.*!.i1'J1'*'_°'|)

om Manufaktur- & Modeaffär um R°|'°""“°""°"“- |
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FÛTBÛLL 5 okt192s.
Säsongens sista fotbollsmat-
cher spelades i Östersund på
söndagen. Kl. 12 möttes Cas-
tors juniorlag och I.F.K. ju-
niorerna från Strömsund. Spe- _
let var ovanligt jämt och
matchen måste förlängas två
gånger innan resultatetblev
seger med 3-2 till Castors
fördel.

KYRKOKONSERT 10 okt 1925. Ü [I l
På söndag gåvo professor och -
fru Lampert en talriktbesökt
konsert i Ströms kyrka. Kon- '--'
serten mottogs med stort bi-
fall.

F°REDR^G 10 °k“ 1925' EN NORUJÄMTSK IvvLL= ßv~ HILLSAND 1 sTRöMs s0cKf~

Då” ^1!%°“ ï'°1““*““ talade 1 1 göfrgfumam Fualbmg. bwmhem och utmana. kappa.gar kvall 1 godtemplarhuset
i Strömsund inför talrik pu-
blik över ämnet "Hantverkets
ställning och betydelse i nu-
tida svensk samhällsutveck-
ling". Tal. behandlade bl.a.
kompetensfrågan, vilken sen-
are kommer att upptagas till
behandling av Strömsunds
hantverksförening.

SKOLNYTT 10 okt 1925.

Ströms skolråd har nu upprät-
tat stat för år 1926. Inom
distriktet finnas 52 lärare
och lärarinnor. Staten uppta-
ger bl.a. hyra för skolloka-
ler 6.675 kr., värme, lyse
och vatten 13.700 kr., ränt-
or och amortering m.m. 9.425
kr., skolmateriel och inven- _
tarier 7.000 kr., slöjd 1.230 ~~- . _; -
kr., nybyggnad av skolor
15-000 kf- sammanlagda be1°P' FRÅN BÅRNENS DAGS-FESTLIGHETERNÅ I STRÖMSUND 1925
pet att utdebítera blir kr. H . ,

1Q1_229¿27 eller 3:50 pr be- Bßdnd Vdßkdnda anbLkIQn bkymiaä W. ROOÅ (h0VdLnQ), Åót&Ld
víllníngskrona mot 3,70 för GÖHÅQ, Åke Rundóiäöm, Rudüßß Bäuun Och Pute Lundh0ßm.

innevarande år.

hyuuul 10 ok; 1925.

En ohygglig dödsolycka inträffade i går å vägen mellan Strömsund och Ulriksfors. Under
där pågående Vägarbete hade en 4-årig dotter till arbetaren Jöns Löfström, Risselås, ut-
an att föraren märkte det klättrat upp på en ångvält. Då välten backade föll flickan av
och kom under välten samt blev fullständigt krossad. Några personer som befunno sig på
ett styckes avstånd från olycksplatsen, ropade åt föraren, men kunde ej göra sig hörda i
bullret från välten och hunno ej fram förrän olyckan redan skett.

v1LL EJ BLI KÖPING! 24 °kf 1925-
Strömsunds municipalfullmäktiges köpingkomitë återkallar i skrivelse till kammarkollegi-
um sin tidigare ingivna ansökan om utredning rörande Strömsunds municipalsamhälles oubil-
dande till köping.
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IIF'
Intyg
På begäran får jag härmed under edlig förpliktelse in-
tyga, att på våren 1921, då disponent NN övertog mell-
ersta trädgårdsïandet i Simon Anderssons trädgård,
fanns å detta land så gott som ingen matjord. Landet
var genomvuxet av trädrötterna från planteringarna in-till, varför disponent NN måste ditköra en mängd jord
innan jag kunde sätta jordgubbsplantorna, och göraden
övriga delen av landet i sådant skick att det kunde
växa någonting där. Landet är nu, sedan disponent NN

bortfört en del av den jord han ditförde år 1921, i
mycket bättre skick än det var då han övertog det.

Strömsund den 25 oktober 1925.

Johan Eriksson

Johan Erikssons egenhändiga namnteckning bevittnas av:

......... ._ Bfwdwwwl
ALGOT o GUNHILD ELIASSON
vtgda is/ro 1925.

Sp0[[ 21 nov 1925. lg 4 nov 1925.

En sportklubb har bildats i Ulriksfors Strömsunds Hantverksförening hade i
under namnet Ulriksfors Sportklubb Bal- lördags samkväm på Nya Hotellet i Ström-
der. Vid starten anslöto sig ett 40-tal sund under den angenämaste stämning.
medlemmar. Styrelsen konstituerade sig På måndagen hade föreningen sitt van1í_

på följanêe sätt: ordf' Jöns Erlkssoï' ga månadsmöte, varvid en ny medlem in-
v.ordf. HJ. Palsson, sekr. A. Rydstrom, íck i föreníngen_ Utom de vanliga frå_

n .. . g
v'sekr° A°E° Hagglgnd' kassor A' Mans gorna beslöt föreningen att utge en pu-
son' klubbm' J' Oden' blikation och tillsattes en komitê på

Klubben har som specialgrenar brottning tre personer att förbereda saken. Före-
och boxning. ningen beslöt instämma i hantverksorga-

nisationens uttalande beträffande kom-
Bfand 26 Okt 1925- petensvillkor för yrkesutövare. Tillde-
I Järilvattnet i Ström nedbrann natten Cemberâïmmantradet beslots kalla tvatill fredagen ladugarden hos hem.-ag. “ya me emmar'

ÉïïsdïrfiåíÜÉÉEÉÅPÉÉÉÉÉÉÉiïrïftt Bmf 1 °*e° 19”-
alla försök att släcka den eller rådde Sp0rtklUbb6n Balder l UlrikSfOrS bedri-
djuren voro förgäves, ver under vintern träning 3 dagar i vec-

, k d 1 d ' h S. Ott t "
Tv: häfåar' fem,k°rb°fhden del Égnöt fånugtíömsndïnšoâvutån ersätïninšoš-
oc sma reatur inne ran es, varjamte tagit sig detta arbete Klubben som
0 u Q I
arets gr°da °°h en hel del redskap ble- för närvarande räknar ett 40-tal medlem-
Éf 1?g°rnaS r°Y' Ingenting šär ha varlt mar, har som hedersledamöter kallat ett
°rSákrat,°Ch agafen' Somuforgt grabb- l0-tal av platsens mera framståendeper-

ats av svara motgangar, gor darfor en Sonar
kännbar förlust.

| l dec 1925.
TRAFIKFÖRBUD 30 ngv 1925, INTET KOKAINMISSBRUK INOM LÄNET

Med anledning av att nyanlagda vägen I yttrande till regeringen över behov-
Ulriksfors-Vågdalen i Ströms socken nu- et av skärpta lagbestämelser eller an-
mera blivit trafíkabel och då de äldre dra åtgärder mot kokainmissbruket fram-
broarna befinna sig i bristfälligt håller länsstyrelsen i Östersund attnå-
skick, har k. bfhde meddelat förbudnmt got dylikt missbruk hittills ej visat
alla trafik över Stora Strömsbron samt Sig inm Jämt18ndS län- Till följd här'
mot trafik med motorfordon över de s.k. av anser 1änSStyïG1Sen någfâ dylika åt'
kvisslorna å gamla vägen Ulriksfors- gärder för länets vidkommande ej erfor-
-Vågdalen. derliga.
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'šA(åiic:11åi'åÄFFÄR 1 srnönsunn JT 4 Jen 1926-

F.d. Karin Perssons affärs-
. . - Fotknnuentn 1 sikon

§f§f*§É°§ 1 S“”°9s§2d Éar av vid årets början: 3.659 nan, 3.447 kvinnor.af GIISSOE 1 (.)I'OIl,' Sunïna 7.106-
v d 1 f" 1: t 11 d . .. .. . ._ _. _

ozaí Éïèlsgšâï sröàsundfsp Fodda: 94 man, 84 kvinnor. Doda: 42 man, 44 kvinnor.
. . Inf1yttade: 247. Utfïyttadez 241.

Fas“*g“?“°“ ““d°'gaf f'9' °“ Foiknänga vid årets s1ot= 3.713 män, 3.493 kvinnor.
g°“°“gE*Pa““° ”?S“a“'?f1“g _ summa 7.204. okning 98.och fran den 1 inst. Januari In n H H

gångna aktenskap. 44. Upp1osta genom doden. 22.
ïïfïäíâšíâïíofaïdšíígjgïf Aiasco invånare: Aro. kori Johan stenstron, Aideroons-
att inrymmas i densamma_ hemmet, Tu111ngsås, fodd 2/3 1834.

3 dec 1925 FOLKMÄNGDEN I STRUMSUNDS MUNICIPALSAMHÄLLE
' « Vid årets början: 520 män, 583 kvinnor. Summa . .

ST^TSB^“^N F°Rs“° “°TIN° “°° Foiknängo vid årets sioc- 507 man 597 kvinnor.
TIDLIGEN INVIGD' ' somna 1'1o4 ökning 1

~ Ä1dsta invånare: Prostinnan Eva Maria wagenius,Ström-
TILLKANNAGIVANDE 15 dec 1925. Sund, född 18/10 1835_

Ett varmt tack till Herr Sim-
on Nilsson och även till all- JUSTERADE FOLKMÅNGDSUPPGIFTER JT 25 jan 1926.
mänheten för den givande bio- H _ .. t . d .d å k.ft t 1. t
grafaftgnen tíillförgån för šltgñgååegch Éi1ïms:a%igii:kå1cen¥:å1byrån insågdanuberedan et av Ju glä Je at . .. .patienter å sanatoríet och uppgifter 3.717 man och 3.485 kvinnor, summa 7.202.

sjukstugan.
Systrarna. Pusta|t 25 jan 1g25_

KOMMUNALT gg dec 1925_ Genera1poststyre1sen har bes1utat, att gående 1anev-
bärning ska11 underhå11as med tre turer i veckan fram

Strëms,k°Tm““a1f?11mäkt13°ha' och åter å en 8 km. 1ång 1inje Strömsunds poststation-
de i gar arets sista samman- _Uhn_
träde. Arbetarnas Bildnings-
förbunas ioksiavdoining 1 U1- °
riksfors beviljades begärt an- &
sisg för srskning av oaobygas- f.......1.,_ Strömsund. mn.. -ro.

väg från Storån till Risede
föranledde ingen fullmäktig- 26 jan 1926_
es åtgärd, enär det ansågs,att några nämnvär¿a o¿1¿ngs_ Stroms sportforening hade i sondags skidtavling pa 3
möjligheter icke finnas i ¿e km. bana. Resultatet blev följande:
trakter företaget skulle be- cropp 1 (12-14 år) 1. Gustaf Lona 14 m. 24 sek.
föra, Utan häVíSadeS bYamäU° 2. Sven Forsberg 15,56; 3. N. Ollander 15,57;
nen att Söka anslag Uf 13PP' 4. G. Nilsën 15,58; 5. Folke Eriksson 16,06.
marksfonden. Fullmäktige för-
k1ara¿e sig intet ha att ín_ Grupp II (8-ll ar) 1. V. Fry 15,24; 2. R. Nordfors
vända mot förslag om Ströms 17,06; .3.,G. Lundholm 17,54; 4. H. Gisslen 18,24;
landsfiskalsdistrikts indel- 5' E' Nllsen 19329'
ning i polisdistrikt. u u

ÄRSMOTE I I.F.K. STROMSUND 1 feb 1926.

I.F.Kamraterna hade i söndags årsmöte. Föreningens
medlemsantal har under det gångna året ökats från S7

1 ' o till 160, varav 142 aktiva, 17 passiva och 1 ständig.
M“mM,,,_W“~w_,~,, Till styrelse valdes: E. Otterström, ordf., S. Wallin

IUIOIIISPIYDNÅDII v. ordf., E. Wallin, sekr., J.E. Byström v. sekr.,
¿:;::::;::::::¶Mfn Osvald Englund, kassaförvaltare, G. Spaak, klubbmäst-

-- agomr. G:m4ur.muu-1-L - are och Edvin Eriksson, materialförvaltare med R. Ers-
R. lin S. SUNDINGS son och B. Lindkvist som suppleanter. Revisorer blevoÜ°5“"'^"""L W. Roos och J. Lindkvist med 0. Ell och Eric Ronne som

suppl. Till ledamöter i fotbollssektionen valdes E.

och A. Johansson, ledamot.
Wallin, ordf., kassör och juniorledare B. 0lsson,sekr.
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BREV FRÅN STRÖMSUND __ 3 feb 1926.

För närvarande är det ganska tyst och folktomt här. Skogen har som vanligt dennatid
på året tagit en stor del av den manliga befolkningen i sin tjänst, och som det i re-
gel är lång väg bryr man sig ej om att resa hem ens till helgerna, utan man väntartill den snart inträffade marknaden för att med hopspard slant och längtan riktigt
njuta av livet och möjligheten till mer omväxling än timmerkojan. Vad förströelser
beträffar så är på dessa ingen brist här. På godtemplarlokalen och hotellen avlöser
den ena festligheten den andra. Så ha vi två biografer som ej är att klaga på utan
äro hållna på rätt hög nivå.
Så ha vi haft revy från Östersund här. En revy, om än aldrig så bra, blir ej något
för någon annan plats än där den hör hemma. De lokala inslagen voro för svaga ochför
hastigt hoprafsade och ständigt detsamma: om Guld-Kalle och torget ha vi nu hört till
leda i allt här. Den som nästa gång vågar komma med det kan räkna på att bli server-
ad ägg av obestämd födelsedag.
Som förut sagts, det lider till "marken", efterlängtad av lite var. Affärsmännenhop-
pas få fart på de tysta affärerna, flickorna på gossarnas hemkomst och småttingarna
på karusell och gottstånd. Torgplatsen är nu flyttad mitt emot den gamla och ligger
alltså bredvid prästgården. Där har nu bultats på snön, så det är hårt och fint och
ståndspersonerna ha börjat tinga platser.



W" sv .a asssax:Vid träningstävlan å skidor 12 km. i Ul- 'V9 ' 9 .- , l.m '

riksfors i går uppnåddes följande tider: Vvvvvvvyvvvvvvyyyyyyyvyyyyyyyyv

Seniorer: J. Fredriksson, Ulriksfors 43,08 .
P. Lundkvist, Strömsund 46,15 Frukt' & Karamcllafrar
A. Rydström, Ulriksfors 47,17
A. Johansson, diro 56,06 ,|å Rgkommgndçfgg 'Q
N. Magnusson, Ulriksfors 58,05
T. Odên, Ulriksfors 60,25

Juniorer: J. Nilsson, Ulriksfors 49 21 -- n
0. Larsson, Strömsund 51:19 TRAVTAVLINGAR I STROM 17 feb 1926.

. Travtävlingar voro i söndags anordnade i
Oldboys ' EdV° Eriksson 57'35 Strömsund. Tillslutningen till tävlingen
Banan hade lagts i medelsvår terräng. Tem- var god. Omkring 300 å 400 åskådare hade

peraturen var -22 grader. infunnit sig.

Marknadsbrev mbmmw 2. f.. 1.2..

Så har då årets stora händelse åter passerat. Det märkligaste var det härliga väd-
ret efter all svår kyla samt Stockholms-Nisses vintersläde, utförd i Olssons mekan-

iska verkstad i Ulriksfors. En vanlig Ford hade med en obetydlig ändring satts i
stånd att taga sig fram var som helst. Den kilade med lätthet uppför de beryktade
Lövbergabackarna igenom drivor samt tog sig med glans fram på sidan av vägen vid mö-

ten, farten och manövreringen var detsamma som sommartid. Intresset för släden var
stort och beställningar dugga tätt.
Av affärsmän var det gottaförsäljarna som dominerade och de, såväl som övriga gesch-
äftmakare, rosade ej marknaden. På torsdag, första marknadsdagen, var det blott som

en vanlig dag, vis ä vis publiktillströmningen. På fredag började dock "utbys" kom-

ma och på lördag var det trängsel på gator och torg, men trots detta gick affärerna
dåligt. Det klagades allmänt på pennigsbrist.
Av nöjesanordningar funnos ej ens skjutbana. Biograferna och godtemplarbasaren voro
ensamma herrar på täppan och bäst så.

1 NYA Bßig 3 mars 1926.

MÅTVARUÅFFÄRBN Ulriksfors sportklubb hade i söndags sin första klubbtävl-
'_""""'""f"f'f""'f""' an i boxning, vilken avlöpte synnerligen väl. De tävlande
"Lun M Hmkh' utun' ställde upp i följande klasser: Flugvikt, bantam, fjäder-

+*l+ vikt, lättvikt, welter, mellanvikt och lätt tungvikt. Mat-

Daenußu Koïïmàflxsx cherna gingo 1 12 minuter, tva ronder a 3 minuter och en

gg ' rond ä 4 minuter. Segrare i resp. klasser blevo:
samt Charkuternvaror. Flugvikt: Gunnar Bergström.

ÜWUV” 5L^K”¶UK Bantam: Bror Lindmark.
”UDAR '"/' SKIN” Fjäder: Torsten Odên.

“""' '-^'”'"^”^'^' Lärrvixm skor: Lindmark.
_ PRODUKTER _ Welter: Nils Magnusson.

P. E' MA-I-TSSQNS Mellanvikt: Edvard Hägglund
_ . L tt t kt: A t r J ha sso .

Smudes-&.HovsIager| a “ngn I u O n n
“_05 STRÖÜSÜNÜ- H-I
0:1;-n¿«åhr:;¿ñæ%>å¶d§'_ Pstt s mars 1925.

IHIQHNUHNMNI Postdiligensen å linjen Lövberga-Gäddede, som under en län-' gre tid ej kunnat taga sig längre ned på sina turer än till
Alanäs på grund av att vägen mellan Alanäs-Lövberga ej va-

Målagematug rit tillräckligt tillkörd och körbanan för smal, har nu, se-
dan vägen å nämnda sträcka blivit grundligt bearbetad av

æç ma väghyveln på tisdagen, åter kunnat upptaga trafiken å hela
nmmmman,¿,h,¿¿,,,Mu,“, linjen. Under den tid som postbilen ej kunnat trafikera o-
__ vA|_o|oaï Aaafrt. -_ vannämnda sträcka, har hästskjuts för resande och post måst

e anlitas.
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22 mars 1926.

I.F.K.-mästerskapen på 3 och 2 mil gingo på söndagen av sta-
l0 mars 1926. peln i Östersund med härvarande I.F.K. som arrangör. Endast
Violinisten Arv. Övergren gav Östersund och Strömsund voro representerade och Strömsunds-
på inbjudan av Ströms Hem- pojkarne segrade överlägset och hemförde båda mästerskapen.
bygdsförening konsert iStröm- Strömsundspojkarna åkte alla synnerligen energiskt och bra
sund i måndags kväll infören och Östersundskamraterna gratulerade dem hjärtligt tillväl-
ovanligt talrik publik. Re- förtjänt framgång. Prislistan blev:
pertoaren omfattade till stör- 3 mil 1 . u

: ) J. Fredriksson Stromsundsta delen nyupptecknade gam 2) P. Lindkvist ' d:o 'll' ' ' u
ma ataä' zåëkïlmošfogzêlïed 3) G. Vestergren, I.F.K. Ostersundst rma e 1 . ar . u

0 n a S 1 4) K. Eriksson Stromsund

Nïßïßifü

uøvou

Ö'\@U||\)

vcvv

UJÜÜÜ

\ÖU'|\Û

uppmärksamhet tilldrog sigen '
av hans egna kompositioner, 2 mil: l) J. Persson, Strömsund l,26,l3
Festmarsch i C-moll, i gam- 2) K. Hansson, I.F.K. Östersund l,26,58
mal folkmusikstil. 3) H. Karlsson, d:o l,27,9

Växelprotesternas land! 16 apf 1926-

I skrivelse till J.0. har en handlande NN i Ulriksfors å egna och en del kollegers
vägnar framställt förfrågan, varför fordringar ej kunna uttagas hos en gäldenär på
samma sätt som skatter. Han framhåller, att affärsförhållandena i norra Jämtland äro
sådana, att man med skäl kan fråga: "Stå Sveriges arbetarklass och löntagare under
lagen och äro de skyldiga att göra rätt för sig och betala sina skulder i likhet med

andra samhällsklasser eller äro de vid lagarnas utarbetande undantagna och fritagna
från alla medborgerliga förpliktelser?"
När en handlande vänder sig till en lagens representant för att indriva en fordran,
så mötes han först av det goda rådet att sälja endast mot kontant, och det är ett
gott råd i teorien, men i praktiken ställer det sig svårt nog att följa det. Av det
trettiotal köpmän, som finnes i Ulriksfors, ha de flesta börjat med avsikt att sälja
endast mot kontant betalning. Men så fort kundkretsen fått klart för sig, att ingen
kredit stått att få, har affären genast utsatts för en s.k. hemlig blockad med resul-
tat, att affären förlamats.

Envar bör förstå, fortsätter hr NN , att en dylik affär är ohållbar. Därför har ock-
så affärsinnehavaren snart nog nödgats frångå kontantprincipen, och strax ha kunder
i massa infunnit sig och allt har gått bra tills betalningstiden varit inne. Då lysa
de flesta kunderna med sin frånvaro och vid besök och anfordran svara de flesta med

undanflykter i stället för pengar. Nåväl, köpmannen lämnar räkningarna till inkasse-
ring. Men detta bekommer en modern arbetare eller löntagare ingenting. Så blir det
stämning till tinget och i sinom tid faller utslaget, lydande på att såväl kapital
som rättegångskostnader skola betalas. Utslaget lämnas till vederbörande myndighet
och landsfiskalen gör besök i gäldenärens bostad för att göra utmätning.

Nu är emellertid saken den, säger hr NN, att knappast någon arbetare i hela Sverige
äger någon utmätningsbar egendom. Åtminstone förklarar hr NN, som dock säger sig kän-
na flera tusen arbetare, att han aldrig träffat någon sådan. Alla ordna sin ekonomi
så för att kunna draga sina fordringsägare vid näsan. I stället använda de sina rätt
höga inkomster på ett överdådigt levnadssätt samt ute- och nöjesliv. Landsfiskalen
har då intet annat att göra än att i utslaget anteckna, att utmätningsbara tillgång-
ar saknas, varefter det blir köpmannen, som i stället för att utfå sin fordran får
betala de dryga kostnaderna, och därefter är saken utagerad.

Under tiden som denna komedi utspelas ha, påpekar hr NN, vederbörande gäldenär reg-
elbundet hos arbetsgivaren utkvitterat sin lön, som i de flesta fall mångfaldigagån-
ger överstiger köpmannens fordran. Hr NN undrar därför, om ej viss mindre del av ar-
betslönen skulle kunna få tagas i mät på samma sätt som skatterna drivas in. Om sak-
en ordnades så, skulle Sveriges lägre tjänstemän, löntagare och hela arbetarklassen
så småningom uppfostras till redbarhet i stället för att, som nu sker, genom myndig-
heternas medverkan och lagens tillämpning nedsjunka till en jättekår av systematiska
bedragare.

I många fall bruka en del köpmän föredraga att taga växlar för sina fordringar, men
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resultatet blir detsamma, tillägger hr NN. Gäldenären tror, att lagen håller honom

under armarna så fort han vill göra ett bovstreck, och följden blir som den är, att
Jämtland nu fått namnet "Växelprotesternas land". J.0. har emellertid ej ansett sig
kunna göra något åt saken, då densama ej faller inom området för hans ämbetsuüwnin

ufdi ÖP 21 april 1926- Tunlsrorßttar
Herr Redaktör! -Ä sumsuun -i

Ljusa trevliga rum.
GOTTBORD

I anledning av att Ni i lördagsnumret av Eder ärade ,¿,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,m,,,,,,,,,,, ,,¿,;,,.,,,_.,_

tidning infört min skrivelse till J.O. och jag har an- ouvmmnmpw

ledning befara, att den på vissa håll missförstås,
vill jag härmed göra vissa erinringar: W
1. Var skrivelsen delvis felaktigt återgiven. Bland š_

annat stod det 30 av Ulriksfors köpmän, faktum är att Jïmâfn G:m

endast 2 affärer finnas f.n. i Ulriksfors. Jwdmß- Lmn
Byxor Speoorier.

Jag skrev att under den tid jag drivit affär i Ulriks- "°' E

fors, hade ett 30-tal köpmän öppna: försäijning här, ^'B~ "WS G~ °^""- "-

Anhåller om plats för nedanstående:

de flesta dock av mycket kort varaktighet. Och flera -

av dem torde nu säkert vara glömda men skulle någon ßø yr
hava intresse för saken, så kan nog en förteckningin- ]¶,¿,:¿,,,¿ Jwwhuuml

sandas ' U!/ör alll vad lill yrke! lldrrr

2. Min fråga till J.0. var en ren lagtolkningsfråga, *““'"”“W”“"N”"”i- 'väl k' samt.-
som berör alla samhällsklasser i mer eller mindre W sm"_ 'W

grad. Men då jag mycket väl förstod att "Lagens vak- K““d"mh'“ß"*
ande samvete och övervakare" icke skulle kunna fatta - ===
en så obetydlig sak, som en fattig lanthandlares obe- ' '
tydliga bekymmer, ansåg jag mig böra uppställa saken -I'

ll ll f.
som ett skolexempel för att därigenom bättre göra mig (' ””
f°rStadd' un=oR ALLT VÄÉ

Slutligen är det ett faktum att jag alltid levat på “É5yRK:TÜ9fER
den bästa fot med mina kunder. Det har dock ibland Rea" arbeta Bim” priset

hänt, att vissa kunder icke velat fortsätta affärerna
längre och vid dylika fall har ibland funnits vissa - -

ouppgjorda mellanhavanden. Det var på dessa förhållan- Martma Öhrlmgs Er'
den jag i min skrivelse hänsyftade. Int” FHJAL 7w,m_

ÉSTROMSUNDÉ
Ulriksfors den 15 april 1926.
NN Mode- 84. Damkonfektion

27 april 1926. i

SVERIGES FOLKMÄNGD vid årsskif-
tet l925-l926 utgjorde inalles ¿

6.053.562 personer. Födelsesif- i

fran är den lägsta som någonsin
iakttagits.

22 april 1926.
FÖRSTA MAJ BLIR BORGERLIG HELG-

DAG? Ett förslag som lancerats
av generalpostdirektör Örne!

FAM. UAHLÉN FöRsAMLAve 1 TRÄD-
GARDEN TILL Husfr, sroncArA~ 3

S4',ttande: Kafuln, áful Dahßên,
Mafula, NLQ G., Ma/ula.

Stående: Andwus, Ebsa, Ruth,
Anna.
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I
uLR11<sFoRs SAMHÄLLE GÅR FRAMAT ör 21 maj 1926.

Egnahemsnämmden i länet har genom sin ordf. häradshövding von Essen och sekreterare,
jordbrukskonsulent Bragêe m.fl. medverkat till bildande av ett femtontal egnahem med

jordbruk avsedda för Ulriksfors sulfitfabriks arbetare. Omkring 100 tunnland synnerligen
väl och vackert belägen byggnads- och odlingsmark har inköpts, därav cirka 20 tunnland
fast mark för bostadsplatser och trädgård och omkring 80 tunnland förstklassig myrmark
delvis redan odlad och krondikad för höproduktion.

Samtliga heman komma att byggas intill gamla landsvägen vid Faxälvens strand, en kilome-
ter från Ulriksfors station. Området är även genomdraget av elektrisk högspänningslening
så att elektrisk belysning och kraft kan erhållas bekvämt och billigt. Husbehovsvirke
finnes även på området. Tomterna ha i dagarna utstakats och de blivande egnahems- och
småbrukarna ha redan med liv och lust börjat med förberedande arbeten.

Som teknisk och praktisk rådgivare för byggnadernas uppförande och markens odling har eg-
nahemsnämnden utsett den på detta område erfarne vandringsrättaren Georg Molander iStröm-
sund, vilken tagit verksam del för åstadkommandet av detta för orten så betydelsefulla
företag.

MODERN POSTBEFORDRAN

Den poatnßa tha5¿kcn än nu-
mcna ¿ Aton ut4tnäckn¿ng au-
tomob¿¿bunen, och ombeaönj-
et ß¿ka¿edeA ¿ visa uiztnäck-
wtng paaaagmwtt/ta¿¿!zen.

I Vattudaßena nedae del pub-
aeaan tun¿¿njen även Kuiaa-
ßonna ¿ UZn¿ha6oaa på väg
mot Vågdalcn och vádaae.

-==- oLsso~s“'*.:.^:::::.'“^
N ° i ==== uLn|xsroRs ====

ïcldnu 1.

ur FURSTE PRov1Ns1ALLzu<ARENs BERATTELSE 27 maj 1926.

Sjukstugan i Strömsund inspekterades, även med hänsyn till under år l924 verkställda än-
dringar och förbättringar. Ordning och renlighet god.

Vid tuberkulossjukstugan bör stängsel kring tomten uppsättas. I till tomten hörande skogs-
parti böra promenadvägar anläggas med hänsyn tagen till lämpliga lutningsförhållanden.
Nuvarande isupplag är anskrämligt och bör avskaffas.

Tullingsås i Ströms socken försörjnings- och ålderdomshem med sjuksalar för kroniskt sju-
ka är nu färdigt, och kan inom de närmaste veckorna tagas i bruk. 32 personer få här
vårdmöjlighet, sjukrummens antal är 4. De skilda avdelningarna synas ändamålsenligt sins
emellan förlagda. Men knappt någonstädes anträffades friskluftsventiler eller del avfön-
ster att brukas som dylika, vilket synes mindre välbetänkt.
Å Fridsbergs ålderdomshem och lappbarnhem pågingo vid besökstillfället omändrings- och
reparationsarbeten. Barnhemmet erhåller centraluppvärmning, badrum, ljusa och trevliga
matsalar och rymliga sovrum, med god åtskillnad mellan pojkar och flickor. Elektrisk an-
läggning finnes, driven av egen motor. På grund av kostnadsskäl har den elektriska belys-
ningen icke använts på senare tid och det är nu ifrågasatt att anknyta de elektriska led-
ningarna till allmänt ledningsnät.

Hemmet kan mottaga 40 barn. Flera ansökningar föreligga än som kunna mottagas. I ålder-
domshemmet vårdades för tillfället 7 personer. Barnen föreföllo samtliga välnärda och
välvårdade och man fick ett gott intryck av förhållandet mellan barnen och anstaltens
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ledning. Efter reparationerna komma åldrin-
garna som hittills att inrymmas i en stuga
för sig, barnen få bostad i omändrade gam-
la barnhemmet. Skolan bibehålles; i övre
våningen inredes kyrksal. Vattenledning
skall anläggas från den högt belägna kall-
källan, som till synes lämnar ett utmärkt
vatten i tillräcklig mängd.

De sängar barnen nu använda äro olämpliga
och utgöras av långa trälådor. Bättring
härutinnan var avsedd att genomföras. Av

barnen var endast ett lappbarn. De övriga
barnen voro från kringliggande kommuner.
I ålderdomshemmet fanns en lappgumma, som

beredde vissa svårigheter genom sin vana
att sova ute. En sinnesabnorm kvinna måste
beredas vård på annan plats, specielltnæd
hänsyn till barnen.

I barnhemmet i Strömsund behövas väggvent-
iler i barnsalarna.

TELEFONVÄXELN I HILLSAND

Teßeoniat än Anna Eniha Jönadotxen-Svenabon

Nedemmd 4 j““í 1926' LEVNADSSTANDARDEN ÖKAR 26 juni 1926.

Vid meteorologiska stationen i Älghallen i Befolknin levnadsstandard hö än fö_

ström hade nederbörden för maj månad upp- re krigetg Man konsumerar bättregvaror nu
mätts till 128,8 millimeter, nederbördsdag- än förr
arna voro 19, högsta nederbörden uppmättes °

den 21, 18,6 mm, den 29 14,6 m., den 30 Stark stegring av kaffe- och spritkonsum-
16,6 mm., och den 31 maj 10,2 mm. tionen.

1 juli 1926. varförutom å byns vägnar talade hemmansäg-

En större hembygdsfest hölls den 26 och 27 arna Daniel Persson och Jonas Broström.

juni i Ringvattnet, Alanäs. Festen, som Högtiden präglades av den bästa stämning.

gynnades av den lämpligaste väderlek, S0m Fädernas minne målades på olika sätt för
kunde önskas, hade samlat cirka 400 perso- ögonen och det vore gott om andra byar, sär-
ner från när och fjärran. Man hade egent- skilt i Norra Jämtland, ville följa Ring-
ligen tänkt sig fira innevarande år som vattnets exempel härvidlag. Mötet avsände

ett märkes- och jubíleumsår, ty det heter, ett hälsningstelegram till länets hövding.
att en finne, "Pär Zakrisson 1726 köpte
Ringvattnet för fem plåtar", men nyare
forskningar hava visat, att byn har åtskil-
ligt äldre anor. Sedan f.ö. hela Flåsjö- '
området sedan långt tillbaka legat som av- .
radsland under Ström, fingo 3 finnar den

7 februari 1666 landshövdingens resolution Undrr S0|nlI0r=närtleMrid'le-

att slå sig ned i Flåsjön och å Ringvatt- len.det behvånmste bränslet.

net. Sparar tid och arbete.

Goda anordningar och dekorationer hade fö- VÅRT I-ÅÛÛRÅV' KÛKÅPPÅRÅ TER- IN'

retagits av en festkomitê och f.ö. hade he- $ STÅLLÅTIÛNSMÅTÉ-

la byn sörjt för gästernas mottagande. Rö- RIEL vf/I ÅRMÅ TUR

rande var också, att ett par Ringvattenbor REKOMMENDER/IS!

i Amerika, bl.a. kyrkoherde Persenius och
statssekreteraren i Minnesota, Mike Holm, nfß, '

sänt penninggåvor och skriftliga hälsning- nu 5Mhßm¿_ *,7Z
ar till festen.
Tal höllos av kyrkoherde Sandell, redaktör
Gothe och folkskollärare Näsström, Tåsjö,
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BARNENS DAG 5 juli 1925_ NY VÄGSTRÄCKNING 3 sept 1926.

Under lördagen och söndagen ha lyckadeßar- Under ett Per år har landsvägen frånström'
nens dagsfestligheter varit anordnade i Sund n°rrUt Varit nPP1åten för traflk fram
Strömsund. Vädret var vackert och arrange- till Alavattnets bY> belägen 25 km- fran
mangen synnerligen goda. Bl.a. drog ett Strömsund. I sommar arbetar man i raskttem-
vackert festtåg genom samhället. Offervil- P0 På f°rtSättnín8en av Öenne Väg från Ala'
ligheten var stor och festen väntas giva Vattnet Omkring 15 km- rätt n°rrUt fram
goa ekonomisk behållning. En särskild eio- till väsen mellan Lövbersa Och Alanäs- Red-
ge för uppoffrande arbete vid festligheter- en í Vinter, heter det í "5VenSkt Tnrístvä'
nas anordnande förtjänar fröken EliseSvens- Sen" nn Utkemne nïr 3, k0mmer tr01l8enP°$t'
son, bilen att köra den nya vägen och alltsa

från Strömsund ta vägen över Alavattnet-
-Alanäs i stället för den krokiga och små-
backiga vagen Lovberga-Alanäs.

- _ ', 0

- 0.llLlIF88llI| 60 AR 7 ...pt 1926.

En inom norra Jämtland och större delen av
länet i övrigt vida känd personlighet,hem-
mansägaren Olof Olofsson, Jonsgård, Ström,i fyller instundande onsdag 60 år.
Fodd i Tullingsas den 8 september 1866 kom
hr Olofsson redan som barn till Jonsgård
och övertog framdeles sin fars gård där,

” 1 som han fortfarande brukar. Samtidigt som
S T R; O M 5 U N D. han drivit ett omfattande jordbruk har han

qggz tagit verksam del inom ortens lantmanna-
' och mejeriföreningar, inom vilka förening-

ar han sedan flera år sitter som ordförande.
GALOSCHPRISET 31 juli 1926.

En betydande sänkning av galoschpriset be- Redan tidigt började emellertid hr Olofs-
slöts på fredagen med i genomsnitt två kro- sons krafter tagas i anspråk i det komun-
nor pr par. ala arbetet, och han har under en lång

. _ . . följd av år på ett förtjänstfullt sätt ver-Enligt telegram till Social Demokraten fran kat i det allmännas t.änst Bland de mån
n . n . J . g

Hâlslnšbgäg Peâlïtngašoëchäartellen vfdk fald förtroendeposter han här beklätt och
S Éman rf e i a mo pa re agen att san a delvis fortfarande innehar må nämnas leda-
prlset pa ga oscher' motskap av kommunal- och taxeringsnämnd,

kommunalfullmäkti e, där han sedan åtskil-
POSTVERKET 5 aug 1926' liga år sitter so: ordförande, kommunala
Generalpoststyrelsen har beslutar att gåen- mellanskolans styrelse, fattigvårdsstyrel-
de lantbrevbärning skall upprätthållas med Sen m-f1- Uti k0mmittën för inlösen av
en tur i veckan fram och åter å en 17,5 km mark för Inlandsbanan var hr Olofsson le-
lång linje ösrerkälens hållplats-Trångåsen. damot. varjämte hans kraft och rika erfar-
Lantbrevbäraren skall lyda under postkonto- enhet tagits i anspråk för en hel del övri-
ret i Strömsund. ga kommittëuppdrag. Uti landstinget invald-

es hr Olofsson först som suppleant. Under
FÖR UNG ATT FÅ KÖRKORT 30 aug 1925, cvenne därpå följande perioder insatte väl-

. . , jarkåren honom som ordinarie ledamot.
Regeringen har avslagit en av prokuristen
Nils G- Dahlën i Strömsund i egenskap av Av Svenska Handelsbankens lokalstyrelsehar
förmyndare för sin omyndige son, nendelsbf- hr Olofsson länge varit ledamot och hanfun-
träder Anders Dahlén, gjord anhållen ett gerar därinom sedan flera år som ordförande.
sonen matteltilldelas körkort för förande Med den klara och snabba uppfattning som

ïš Éïšogïgêr' trots att han Icke uppnatt hr Olofsson besitter samt hans förmåga att
' på ett redigt och övertygande sätt framfö-

INGET KÖRKORTI 6 “vf 1926- ÃïhsåílïnïååkÉ§šm“ÉIdÉ“{I.Zï2Zif ÉZÃÉÉÉSÉÉ-
Regeringen har avslagit folkskolläraren N. na personlighet har därtill förskaffat ho-
E. Sjölunds i Ulriksfors ansökan om till- nom många vänner och säkerligen skola mån-
stånd att föra automobil, oaktat hans hög- ga hjärtevarma lyckönskningar strömma hon-
ra hand blivit amputerad vid handleden. om tillmötes på sextioårsdagen.
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LÃGRE LÜII?
FRÅN LANDSTINGETS FÖRHANDLINGAR 10 sept 1926.

Beträffande sjukstugan i Ström anförde utskottet, att sjuk-
stugans styrelse i sitt protokoll meddelat att styrelsen,
på grund av föregående landstings framställan om någon ned-
sättning i avlöningen till läkare för sjukstugans skötsel,
med läkaren haft överläggningar, som synas hava givit till
resultat, att läkaren förklarat sig villig att nedsätta av-
löningen med 500 kronor om han i dess ställe beviljades en
semesterersättning för 45 dagar å 10 kronor pr dag. Utskot-
tet, som ansåg införande av en ny avlöningsprincip mot en
vinst för landstinget av 50 kronor ej vidare tilltalande,
ville i denna del endast konstatera, att framställningen
varit resultatlös.
Beträffande tuberkulossjukstugan i Strömsund anförde ut-
skottet det ej funnit skäl till erinran mot den upprättade
staten. Den slutar på 48.977:50. Styrelsen berörde emeller-
tid i sin framställning ett annat förhållande, som enligt
utskottets mening torde påkalla landstingets uppmärksamhet. 3y¿h0n¿n
Detta gällde vattenavgifterna, som Strömsunds vattenverk ERIK 0 ANNA STRÖMBERG
beslutat tillämpa, och som styrelsen själv fann anledning R¿nå¿4nd¿t
att beteckna såsom oskäliga. Samma förhållanden gällde äv-
en beträffande priset på elektrisk energi. Med anledning Fqtognaáeäade eáteä täöóh'
härav hemställde utskottet att styrelsen skulle lämnas i
uppdrag att i samråd med landstingets förvaltningsutskott
söka åstadkoma en ändring i detta missförhållande, eventu-
ellt genom en undersökning om möjligheten att på annat sätt
förse anstalten med vatten.

ntngen.

ÛIIIBI öP 10 sep: 1926. ,B°'ö"
VATTENFRAGAN vin sTRöMs HEMBYGDSSANATORIUM caí cntrl-2 ULRIKSFORS :-

Hembageri @ Rikatolefon

Hr Redaktör.

Anhåller härmed om plats för nedanstående i Eder ärade tid-
ning: Vdrdsanl Ilibbi W-.

Med anledning av disp. Edlings inlägg vid remissd batten i
landstinget ang. vattenfrågan vid Ströms hembygdsíanatori-
um får 'a härmed meddela: I-5J g _ , -.nu-:-'-'Q-air-0.» .-

att några ekonomiska utfästelser betr. vattenleverans till Vkhwwßßhïršïßzgïm
- - - - .. - - .. Smidcn samt andra c' ni en,sanatoriet aldrig givits av Stromsunds municipalsamhalle. ,m,æh"Nmmgc"ß

Ha sådana givits, har detta skett utan municipalsamhällets
vetskap och medgivande; Vid khdf. RINO l05.

att vattenavgiften debiteras efter en taxa, som tillämpas J. N|LSÉNS EFTR.
för samtliga abonnenter, till vilka vatten levereras efter |MhIvI~§"|¿:|;aL^R$$°N-
mätning, varvid större abonnenter erhålla rabatt; ,,,,

KÖTT och FLÅSKatt vattenkonsumtionen vid sanatoriet är ganska hög (i me- wnwwu
deltal ll å 12 kbm. pr dygn), beroende till stor del på att ,,,,,,,_,::,,'“,,,.,' ..._
övriga sjukstugor låta tvätta i sanatoriets tvättstuga, var- ämmgilüqumni
igenom en motsvarande sänkning inträder i dessa abonnenters
vattenavgifter, samt

att från direktionen för sanatoriet någon framställning om
nedsättning av vattenavgifterna ej gjorts till vattenverks-
styrelsen.
Strömsund den 9 sept 1926.

Helmer Lenander
Ordf. i Strömsunds vattenverksstyrelse.
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In memoriam 1 °1<= 1926-

KAPTEN A.G. ROSBERG - ÅNGFARTYGET STRÖMS VATTUDAL

De två hörde under många decennier tillsamans. Han var den förs-
te som med ångbåt trafikerade Ströms Vattudal.

Då den första båten med namnet "Ströms Vattudal" år 1870 kom hit
blev Rosberg befälhavare å densamma. Det var då att börja med en
rätt primitiv båt, odäckad utan tak och styrhytt. Kapten satt i
aktern vid styrstången och manövrerade båten. Många resor i ur
och skur mellan Ström och Bågede gjordes. Det erfordrades en kraf-
tig fysik att tåla slikt. En sådan var ock kapten R. i hög grad
i besittning av, och den som en gång känt greppet av hans krafti-
ga näve aktade sig varsamt för ett återupprepande.

När ångfartygsaktiebolaget Wirgo bildades år 1885 erbjöds Rosberg befälhavareplatsen
å dess nya ångare. Denna befattning innehade han oavbrutet till 1915, då han avgick
med pension. Sedan dess har han av sina barn beretts en lugn hamn i Torvalla.

Det var andra förhållanden uppefter Vattudalen under den tid kapten R. trafikerade
den. Ej en handlande fanns efter hela sträckan, ej en väg å någondera sidan av sjön.
Alla förnödenheter skulle sommartiden fraktas med båt. Det var många kollyn att hål-
la reda på, men allt gick med samma ordning och punktlighet, var och en fick sittpå
den plats han väntade. Ibland under sena vårar hände det ofta att förråden tog slut
i gårdarna. Då var den frågan allmän: "Undrar hur fort Rosberg kommer?" Han kände

till deras nöd och gjorde allt för att komma upp trots mången gång starka ishinder.
Hjälpsam, lugn och godmodig var han avhållen av alla, och alla de äldre efter Vattu-
dalen minnas honom med tacksamhet.

Nu vilar han i sin familjegrav å Ströms gamla kyrkogård nere vid sundet, sövd till
ro av de vågor han så lång tid gungat på. Och vi önska: Vila ljuft efter långt dags-

verke!
Tacksamma passagerare.

__¿.._

FOLKSÅMLZNG FRAMFOR NORÛLUNÛS LADUGÅRÛ I OHN
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TJUVJAKT 7 Okt 1926- ra större brobyggnader. Företaget förverk-
En av lappar i Ström tjuvskjuten älg har 1igat,k°mmer' fär de orfer och föf den be-

. k .n P Str" A folkning, som darav berores, att oppna go-

ëmmmmmmms mmywmmwmmmw
ke vågat bortföra kroppen.

VARGAR FRAMME I STRÖM 14 dec 1926.

VAGUNDERSOKNING 13 nov 1926' En lapp från Frostviksfjällen, som anlänt
Genom kapten Fr. Ploman, har för anläggan- med sin renhjord till vinterkvarteret i
de av ödebygdsväg undersökts sträckanßred- Krokfors, Ramsele, har berättat, att tre
kälsvägen (c:a 7 km. från Ströms färjsund) renar rivits av vargar under hans uppehåll
-över Södra Öhn - Kärrnäset - Renålandet - vid Strömsund för några dagar sedan. Lapp-
Vedjeön - Hillsand till Draganäs. Därjämte mannen hade slagit läger på kort avstånd
har undersökts från lämplig punkt å denna från Strömsunds samhälle, och det kan be-
sträcka till Älghallen samt sträckan Renå- traktas som ganska anmärkningsvärt attvar-
landet - Bonäset. Alternativet gynnas av garna vågat följa med så pass långt ned i
god terräng utan att ge anledning tillnåg- bebyggda trakter.

Pris 15 öre.
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Ströms Hembygdsförenings arkiv - handlingar i Landsarkivet, Östersund -
- Jemtlands Tidning - Östersunds-Posten.
Det fotografiska bildmaterialet har i huvudsak hämtats ur Aug Lundholms
samlingar.
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Bygden t sf/Lönn snefm d. za Nowembu mer Hšlš-t=-lea
Hanö II '

Bygden (Bögda), i Ström, var ursprungligen som varande ifrån Ström. Tretton år senare,
sammanfattningsnamn för all bebyggelse på år 1546, i den första bevarade "Jordebog för
den kalkstensås, som utgör bakgrund för Jemteland", ser vi att Hellie Gregussön var
Ströms-Flata, och som österut avslutas med Skarrskyldíg för Åsen- Denna förreekníngupp'
Risselås. Den västra delen av denna ås kom tager ytterligare en skattebonde för Åsen,
följdriktígt att kallas Västbygden, Qmfatt- Oluff Jonsön. Åsen kom i slutet av 1500-tal-
ande Grelsgård, Jonsgård, Gärde och Berget, et att kallas Grelsgård och Jonsgård. En tre-
Östbygden utgjordes av Riseelås oeh vallen, dje skattebonde i Västbygden år 1546 var Per
Bebyggelsen Berget har ibland kallats Vall- i Gerden- Från Ö$tbY8¿e0 fanns år 1546 endast
berget därför act den ligger rätt ovanför en skattskyldig, Klaffus i Rilaassen-
Xâålen, men har alltid raknats till VastbY8' De första namngivna personerna från vår soc-

° ken, som finns i bevarad skrift är Peter i
Namnet Bygden har mer och mer kommit attför- Tillungxaas och Claws i Ström. Dessa två var
behållas Västbygden. Men trots den gradvisa bland de jämtar, som år 1410 skrev under ett
förändringen av betydelsen, så har ändå Ris- skuldebrev på 600 mark till drottning Marga-
selås-Vallen ända till in på nittonhundrata- reta- Får Vi använda Samma slutledningsför-
let ib1and ka11ats östbygden. så fanns t ex farande som ifråga Om Hellie Gregussön. som
på tjugotalet Östbygdena tjurförening_ Men år 1533 angavs vara från Ström och senarevi-
numera finns nog ingen förutsättning att åt- Sade Sig vara bygdabo, så bör även Claws i
eruppliva namnet Östbygden. När man numera Ström Vara från Bygden-

âšåïš oïeâygden' Sa menar man nog alltld Något som styrker denna teori är den förut--- yg ' nämnda "Jordebog för Jemteland", år 1546.
Den första i hävderna namngivna personen,som Där fanns, som vi sett en skattskyldig iöst-
vi känner till från Västbygden var "lagrätt- bygden, Klaffus i Rilaassen. I mantalsregis-
ismand" Hellie Gregussön, omnämnd år l533så- tret för år 1570 är upptagen Claus i Rijsås.
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Återigen samma namn i samma by. Samma egen- Gärde nr 1, men innan laga skifte avslutats
namn med lite olika stavning brukade i det 1859, så såldes gården först till Jonas
gamla bondesamhället envist återkomma, ofta Svensson, som i sin tur sålde till Väja ång-
varannan generation. År 1410 Claws, 1546 såg. På grund av trängsel på gamla gårdstomr
Klaffus, 1570 Claus. Mitt tips är att Claws ten flyttades denna gård till ny tomt påi Ström bodde i Risselås. Skräcksbacken ca l km norrut. (Bäckström).

.. . . . Kvar på Gärde nr 1, Svedje, blev Per Anders-
':::.:::::: ::"::.:ïbä:§*.iï::.:.Yá:;:ïï:::.°^ ma <~- wbefn
och Holm nu bor. Denna bebyggelse på Åsen Gärde nr 2 hade år 1855 två bröder som bru-
kallades från början just Åsen, men kom att kare, varav den ene, Erik Andersson stanna-
utbyggas och delas i Grels gård och Jons de kvar på gamla gården. (Hagards). Brodern
gård med endast en gärdsgård emellan. Grels- Jöns Andersson-Löfström (Back-Jäns) hade re-
gård utbyggdes ytterligare på tidigt stadhnn dan före laga skifte flyttat till nybyggepå
och var redan på 1500-talet 3 gårdar, varav den förut omtalade Skräcksbacken. (Örjebo).
två på den gamla gårdstomten och den tredje Denna gårds ägare uppges år 1855, när laga
där Andersson-Qvist nu bor. Denna lokaliser- skifte tog sin början, vara Lockne Ångsåg,
ing av gårdarna bestod ända till slutet av men innan förrättningen var klar 1859 så är
1700-talet, när Tranabacken kom att bli ny Jöns Andersson-Löfströms äldste son, Anders
gårdstomt vid delning av Grelsgård nr 2. Jönsson ägare trots att han var endast 13
(Nu J.E. Jönsson). år gammal. Fadern Jöns Andersson-Löfström
Någon egentlig ny nedsättning kom inte till Xar çáltlágëfe fša: äga? t111.âï5â'.da gïn
stånd på Grelsgård förrän vid laga skifte .Begär oc? år a S e saeom tl f1g§tJ “st
1855-59 när bröderna Mårten och Nils Nils- “ke e“g1fg 1 afseende nu ekede e hegre' . foten enli t läkarbet ."son flyttade ut till nybyggen på Skräcksbac- g yg
ken en kilometer norrut. Mårten Nilsson ha- Löfströms lilla grå stuga står fortfarande
de startat sitt nybygge något år för tidigt, kvar på Skräcksbacken.

verfor hen Inte çlck Pagot flyttnlnësbldrag' Gärde nr 3 har aldrig flyttats och inte hel-vilket däremot Nils Nilsson fick. Marten n H . .l d l t forr efter la a skifte ar 1855.. . er e a s an gNilssons var nuvarande Tomas Olssons. Nils vid denna tid brukades Gärde 3 Inger
Nilssons var nuvarande Torgny Olssons. (f d .Erik Eriksson) De nämnda hemmanen i Jales farfarsfar, Ander Andersson. Bebos.

a In er. Tran ius och Molander ar ocksa. . nu v g gfran nr 2. Kvar pa gamla nr 2 blev Anders 3. Gärde 4 trängd
Andersson, som bodde kvar pa Tranabacken. varför denna gård vid laga skifte 55_59f1yt_
Grelsgård nr l hade år 1855 två brukare, tades l.l00 fot västerut till nuvarande
Carl Persson och Per Andersson, vilka båda plats, Herrgården. (Göranssons). NametHerr-
stannade på gamla gårdstomten. (Nuvarande gården fick den under den tid Graningeverk-
Klefbom). Vid samma tid var Carl Carlsson en rådde om den eftersom den dels var bo-
ensam på Grelsgård nr 3 och stannade även stad för deras driftschef och även hyste de-
han på hemtomten. (Andersson-Qvist). ras huvudkontor i Ström. Holm och Graninge
Redan 1566 nämnes två skattebönder på Jons- bruks bolag köpte denna gard den 26/7 1859gård Brosved under Jonsgård nämnas även när laga skifte var slutfört och flyttning-

° _ en skulle verkställas.ganska tidigt, men var år 1767 inte bebyggt.
Vid laga skifte 1855 var dock Brosved eget
hemman under Jonsgård nr l. Ägare då varAn- !2%f@
ders Andersson, som vid skiftet fick stanna °/b'!'3°_".9
på sin gamla tomt. (Bergström). Vid sama ¿?"fV55
tid brukade bröderna Per Holm och Nils Jöns- <j&”H%2š? L;¿_¶“_ .

son varsin del av Jonsgård nr l och samsa- .ÄJ:Äunuø»= VURÛ
des båda på samma gårdstomt som Fändriksbo- ,«¿ ./-*' U* ' 75
stället Jonsgård nr 2. ”WE” ' É;
via iaga skifre 1855 f1>-trade Nils Jönsson m
ut intill Vallens ägor. (nu Göran Hansson). \.
Holm stannade kvar på gamla Jonsgård och _" _\._'____.¿__~

Fandriksbnsräiier fick ny gårnsrnnr 6.ooo '__ ff _:

fot norrut i vilda skogen. Denna gård harvi , 1 ~¿a¿\:¿§¿§§;¿ 1. ~uu*,““
vant oss vid att kalla Sjödins, men den ägs ' c¿§¿'
nu av Ivar Bergkvist. - , ¿:y~¿

0 u \ 'L““.' ei' x iv*Mellan aren 1767 och 1855 utbyggdes Garde a¿ ,a\¿7
nr l med ytterligare en gård alldeles intill g .»ñ} “*'
den gamla tomten. Den nya gården kom attkal- V'
las Sve eller Svedje. År 1855 var Mikael
Strömstedt ägare till den gamla gården på

šå

O
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Vid flyttningen av gården uppmättes allahus
för värdering av flyttningskostnaderna. Av
uppmätningshandlingen syns att huvudbyggna-
den aldrig återuppsattes. Man byggde en myc-
ket större huvudbyggnad och av de två flyg-
elbyggnaderna från gamla tomten uppsattes
endast den ena på den nya gården. Ägaretill
Gärde nr 4 var före flyttningen JonasSvens-
son, som var lanthandlare. Han broder Nils
Svensson, även han född i Gärde och ävenhan
handlare, kom att bli fastighetsägare vid
Storgatan i Ström. Denna fastighet kom sen-
are att kallas kafé Tomten. Huset kafê Tom-
tens storlek överensstämer ganska bra med
den flygelbyggnad, från gamla gården i Gär-
de, som inte blev uppsatt. Gamla Strömsbor
tror sig veta att kafé Tomten kommer från
Gärde. Det ser ut att kunna stämma. Om-såär
så har den stått mindre än 100 meter nedan-
för Hagards gård. Gärde nr 4 har aldrig de-
lats förrän på 1890-talet, när Graningeverk-
en sålde jordbruket och skog söder om Kvarn-
ån till Hans Johansson.

År 1637 nämnes Berge första gången som eget
hemman och beboddes då av Joen Pedersen.Ka-
pellanen Wellam Klangundius, som var kommi-
nister här 1684-98 är 1697 antecknad som
brukare av Berget. Han klagade en gång att
han "flera år fått nöja sig med bark- och
agnmjöl, då snart sagt allt här var bortfru-
set". Han var troligen antingen född i Nor-
ge eller hade studerat i Norge. I Ströms
kyrkobok för 1698 står nämligen: "d. 22 apr.
dödde denne lofvärde Gudz församlingslängst
för detta trogne och flitige predikant,
wyrd. och wällärde hr Wellam Klangundh Ni-
darosiensis". Klangundius efterträddes på
Berge av kapellanen Nicolaus Salenius, som
var komminister i Ström åren 1699-1704.

Ännu 1767 var Berget endast en gård, (nuva-
rande Einarssons) och ägdes då av OlofJo-
hansson. Vid laga skifte 1855-59 var denna
gårds ägare Olof Andersson. Berget var då
delat på två gårdar och på den nya tomten
bodde Johan Olofsson, Olle Pe-Oschas far-
farsfar.

Västbygden har alltid varit en bondby där
boskapsskötsel och åkerbruk varit huvudnär-
ingarna ända fram till senare hälften av
1800-talet, då skogen kom att spela en mer
betydande roll. Fäbodar var anlagda på Lia
redan år 1747. Alla tre Grelsgårds hemman
samt båda Jonsgårds hade då fäbodar på sam-
ma vall på Lia. Gärdes-gårdarna hade sina
fäbodar norr om Lia, kallades Västerlia.
Skogsslåttern har även haft mycket stor be-
tydelse för foderförsörjningen. En handling
från 1730-talet säger att i: "Uppbygden el-
ler Berge, Grälsgård, Gärde och Jonsgård
slåtterna äro tillräckligt för byns behof,
ty enligt deras egen uppgift tages allmänt
så väl starr som hästfoder slått varjämte

dana villkor födes vid byn 20 hästar, 64kor
36 ungnöt samt 210-250 småfäkreatur. Skogs-
markerna sträcker sig i nordost från hemäg-
orna mot Löfberga och Hafsnäs pretantioner,
men äger inga bestämda gränser däremot".

Antalet skattebönder på Västbygden har i
stort sett hållit sig oförändrat 10 stycken
under lång tid. Samma släkter har i många
släktled brukat sina åkrar i Västbygden. Så
finns t ex belägg för att Hellie Gregussöns
avkomlingar bebott Grelsgård nr 2 oavbrutet
från 1533 till 1982, då Erik Eriksson sålde
sin fastighet.

Fäßtjägancn
JÖNS ANDERSSON-LÖFSTRÖM
6 72/8 7817, d 5/3 1902.

Bodde ¿ Gädda, Stnömbund.

Några mer anmärkningsvärda försäljningar in-
träffade under senare hälften av 1600-talet,
då bägge gårdarna i Jonsgård såldes till u-
tomstående. År 1662 såldes Jonsgård nr 1till en finne, Erik Olofsson från Ramsele.
Han förvärvade gården för att komma åt Jons-
gårds skatteskog, den s k Flåsjöskogen. Han
köpte gården för 50 daler, men av ointresse
för gårdsbruk så förföll den så att när han
efter 7 år sålde den så var den värd endast
30 daler. Den nye ägaren var kapellanen Is-
rael Noreus, som tjänstgjorde i Ström åren
1665-1670. Noreus sålde i sin tur till sin
svåger Mattias Medenius, även han präst.Me-
denius tjänstgjorde i Ström från 1671 till
sin död 1683. Gården var dock skriven påMe-
denius ända till 1697. Nästa brukare varls-
ak Mattsson, gift med Märta Israelsdotter.

även nyttjas löv och ris samt skav. På så- Även om det inte är helt säkert bekräftat,

4 59



så är det sannolikt att Isak Mattsson var på fjället, så finns inga traditioner olsol-
son till Mattias Medenius. Det är annars dattorp. Förmodligen bodde soldaterna i si-
svårt att förklara varför Mattias Medenius na föräldrahem.
t d " t'll J ° d ä d t'll år __ _ï6:7 Éçïtâgâíë hån do:nïââš_ n a 1 Men den 10 september lló foretogs utsyning

av "Soldate torp vid forsta Majorens Copqr
Isak Mattssons hustru Märta Israelsdotter, nie i övervaro af Compagnie Capitain Wälbor-
var troligen dotter till Israel Noreus. Pa- ne Herr C.G. Rickman, och å Rotehållarnas
ret Isak och Märta skulle, om teorin ärrik- vägnar enligt Höga Landshöfdinge Embetets
tig, alltså båda vara prästbarn och varand- Ordres, Krono Länsmannens ombud Fjerdings-
ras kusiner. Denna släkt har brukat Jonsgård mannen Eric Mårtensson i Tullingsås, samt
nr l till början av 1800-talet, när den kam Nämndemannen Carl Carlsson i Risselås". In-
i släkten Holms ägo. gen företrädare för soldaterna är antecknad

Även Jonsgård nr 2 såldes utombörds. Per närvarande Man.k°m övrens ?m ett Sfällf
Persson från Sunnansjö i Fjällsjö köpte år 1/6 dels m1l.fra? hån De? måsta Hevaft ov-
1688 Jonsgård 2 sefre¿ Joensson, er alltlmed atskilliga Trádvaxter . Dar ut-
had bodde där endasr korr rid. Redan 1695 ::““§Sma2k:: 83:23:âåšânïâhdïtâïâäïgâsf§:°
bytte han bort Jonsgård mot Nils Anderssons llp d 10 'Id blg 7 h k
h T 11 h f k 11 1 Iz a a e so attorpen ev ca e tar.
dšlernsâlvïrmlgšsaâ Éâsafëšreå mânoågöïšes Torpstallet "Kallas gemensamt Skräcksmyrbac-

därför arr Jdäsgårdyskulle "rili besrändigr kÉ“ï°1ïVâ“t§: Éaâes På ödfa sida” “ti de"
Fändrichz Boställe under Herr Majorens Com- sa a a e rac smyren '

Pagnie a“°rdnas"' Per Perss°“s intresse för De planerade 10 soldattorpen kom att stanna
Tullingsåshemmanet var antagligen inte så på p1aneringSStad¿et_ År 1827 kom ny rotar-
stort eftersom han 1696 köpte Pär Isakssons íngsordning, varvid tre av ¿e tio hemmanen

hemman i Havsnäs °°h b°satte sig där' blev hjälprotar och alltså utan egen knekt.
Förutom Jonsgård tycks inga speciella mili- Vid skiftesförrättningen 1855 fanns endast
tära bostäder ha förekommit i Västbygden. två stugor på Skräcksmyrbacken (Skräcksbac-
Trots att vid karolinertragedien vid årsskif- ken), Mårten Nilssons på Grelsgård och Jöns
tet 1718-1719, fem man ifrån Västbygden dog Andersson-Löfström på Gärde.

Barnmorska i Ström
Ur några minnesanteckningar av Jenny Ronne.

Efter examen tänkte jag försöka få plats så fort som möjligt och ville hem och ordna
med det. Redan på BB blev jag erbjuden ett långtidsvikariat i Arjeplog. Men jag tyck-
te att det var så långt dit och antog det ej därför.
Lit i närheten av Östersund annonserades ut i Jordemodern och då sökte jag dit. Jag
fick svar från landstinget att en barnmorska som tjänstgjort där förut fått platsen.
Men om jag ville åka till Strömsund på ett vikariat så var jag välkommen dit. Jag
blev glad över detta erbjudande och antog det med detsamma.

Jag hade hört talas om Strömsund mycket bl a därför att pappa brukade skjutsa "lass"
(varor) dit med häst många gånger. Ibland hade han sällskap av någon granne och det
tyckte han var roligare. Men mest körde han ensam. Jag minns att han tjänade oumring
30 kronor för en resa från Helgums station till Strömsund. Så det blev inte stor
dagspenning för häst och karl på den tiden.

RESAN TILL STRÖMSUND

När jag skulle tillträda platsen i Strömsund hade jag tänkt åka med tåget från Helg-
um och övernatta i Bräcke. Det var den bästa förbindelsen med Strömsund på den tiden.
Det hade kommit så mycket snö i början av november. Pappa ville därför gärna skjutsa
mig med häst och släde och påminna sig hur det var att åka landsvägen en gång till
på det gamla sättet. Jag tyckte ju också att det var roligt få honom med.

Den ll november var vår första resdag. Även mor ville följa med till Utanede. Vi ö-
vernattade hos farfar och farmor och mamma stannade kvar där. Det var så svårt att
skiljas från henne. Jag tyckte att hon så väl hade behövt min hjälp i hemmet i Näs.
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Den 12 november fortsatte vi resan igen med Maja vid skaklarna. Maja var en röd en-
ergisk "finnmärr" som pappa hade då. Vår första viloplats den dagen blev hos Jakob
Ers, Krången, Ramsele. Från Krången fortsatte vi resan till en by som kallas Högbrän-
na. Där övernattade vi. Pappa tog in på ett ställe där han legat tidigare som lass-
skjutsare.
Den 14 november fortsatte vi färden mot Strömsund. Jag gick in till telefonväxeln i
Stamsele och ringde till min kollega och förberedde henne på att vi var i antågande.
På sama gång bad jag henne ordna logi för pappa och hästen. Han fick bo hos Ris-
lunds i Risselås.

MINA FÖRSTA PATIENTER

Pappa stannade bara en natt och återträdde hemfärden den 15 november. Det var svårt
att skiljas från honom. Han tyckte det var synd om mig som skulle få så stort ansvar
vid 26 års ålder. Jag minns att han sade det vid avskedet.

Jag blev kallad till min första patient kl 19-20 samma dag som jag tillträdde vikar-
iatet. Hon bodde på Egnahem och gubben bar väskan så vi promenerade dit. Allt gick
väl och jag blev färdig och kunde lämna henne vid tvåtiden den 16 november. Jag
minns inte om jag hann somna något förrän jag blev kallad till min andra patient på
Egnahem. Det var Lisa Vilhelmsson f Olsson, och klockan var cirka 4.

Hon är välbekant genom att hon hade Turisthotellet här i Strömsund några år. Vi ha-
de bröllopsmiddag där när

Hon är välbekant genom att hon hade Turisthotellet här i Strömsund några år. Lisa
var först gift med Jonas Sundberg från Havsnäs. Han dog i lungsot. När deras flicka
föddes bodde de på andra våningen i en gård hitanför sanatoriet och han låg där då.
Jag kommer så sväl ihåg hennes sorgsna blick när hon tittade opp mot sjukhuset. Jag
minns inte om Jonas dog strax efter tösens födelse, men han låg i "dödens väntrum"
sades det.

MED ÄNGBÄT TILL ÄSPNÄS

Många byar inom Ström saknade vägar. Enda samfärdsmedlet var att åka båt eller att
gå till fots och på vintern att åka hästskjuts. Det var också ovanligt med telefon.
Dessutom var den stängd på natten om det fanns telefon till byn.

Min första resa till Äspnäs kan jag inte glömma. De ringde och bad att få koppla te-
lefon till mig på natten då Adina Eriksson hade lite förvärkar och kanske behövde
min hjälp före morgondagen. De hade pratat med kaptenen på ångbåten Virgo, som gick
i trafik mellan Strömsund och Gäddede. Han hade lovat att skjutsa upp mig om värkar-
na tilltogo. Detta var den 20 november och mintrae patient. Det var endast fem da-
gar sedan jag börjat tjänsten och min lokalkännedom var därför dålig. Jag visste in-
te var Virgokajen var belägen. Jag minns så väl att Beda Skogman följde med mig och
visade var den fanns.

Skogmans var en trevlig familj som bodde på tredje våningen i samma hus som jag.Det
kallades hotell Svea därför att det varit hotell en gång. När jag flyttade dit var
det epidemisjukhus på nedre botten och sjuksköterskan hette Annie.

Klockan 4 på morgonen ringde de från Äspnäs och sa att värkarna tilltagit. Jag fick
ta min tunga väska, gå till Virgokajen och väcka besättningen på båten som låg där
i beredskap för min skull. Virgo skulle väl gå ordinarie tur på morgonen och därför
tog kaptenen en mindre båt som också brukade gå i trafik. Den hette Strömsund Izan.
Jag kan inte glömma hur det kändes när jag satt ensam i den trevliga kupên på båten
och gruvade mig för hur förlossningen skulle avlöpa. Jag tänkte nog med visshet på
professor Alins ord till oss en gång då han sa att: "barnmorskan får stå där ensam
med sin Gud".

Resan tog två timmar och på bryggan i Äspnäs stod en gubbe, farfar eller morfar till
familjen, som skulle bära mina grejor och ledsaga mig. När vi vandrade upp till byn
sa jag till honom att det var tråkigt att de måste kosta på så dyr resa för minskull
Men han svarade mig på sitt jämtska språk:
- Äh, dä bli väl bäre vart annat år, så dä ä väl int så falit!
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Förlossningen gick bra. Barnet var fött en timme före min ankomst. Men placentan
satt kvar och den tryckte jag ut med normal blödning. Jag fick även sy en bristning
med ett par stygn, så jag tycktes få vara till lite nytta ändå fastän barnet var
fött före min ankomst.

ANDRA RESOR TILL ÄSPNÄS

Resorna till Äspnäs var besvärliga och äventyrliga många gånger. Det var nog första
vintern jag var här i Ström som Olle Hallin skjutsade mig med häst på sjön då det
var 30 grader kallt. Jag hade inte haft råd att köpa någon åkpäls än och jag frös
hemskt. Mot slutet av resan tog Olle av sig sin militärpäls och jag fick låna dentill framkomsten. Som tur var fick jag ta igen mig lite innan förlossningsarbetet
började på allvar. Jag fick sätta mig framför en skön brasa i kakelugnen och dricka
något varmt som satte blodomloppet i rörelse.
En annan gång minns jag att de rodde med båt fram och åter. Det var två vana karlar
som rodde och i båten fanns två årtag, så det gick ganska fort. Den gången var det
somar, varmt och vackert väder. Jag kommer särskilt ihåg hemresan på kvällen när
jag låg i bakstammen och vilade nöjd och belåten efter en lyckad dag.

Mattias Espvall fick ansvaret för många av mina resor till Äspnäs, bl a därför att
han nog var den förste som skaffade sig en motorbåt. Men det var inte riskfritt att
åka med motorbåt heller. Jag minns särskilt en gång då han körde på en sten och mo-
torn gick sönder. Det blev en dyrbar reparation för honom. När jag efter den färden
träffade honom talade han om att vi hade haft tur i alla fall. Om han kört någon me-
ter närmare stenen hade båten tippat och vi hade hamnat i tvärdjupt vatten. Ingen av
oss var simkunnig.

I början av 30-talet blev det landsväg till Äspnäs. Då blev det inget bekymmer med
resorna längre. Biltrafiken kom igång och flera skaffade sig bilar. Det var lätt att
få körkort också. Det berättas att man bara behövde köra fram och åter till Ulriks-
fors för att få körkort

EN ÄVENTYRLIG RESA TILL TULLINGSÅS

Den 4 april blev jag hämtad från Risselås
för tjänsteresa till Tullingsås. Jag hade
just blivit färdig med en förlossning och
skulle åka hem då gubben kom med häst och
åkdon. Tullingsås tillhörde Ulla Byströms
distrikt. Men hon var upptagen på annat
håll. Föret var fint och gubben körde rätt
ned från Risselås mot Tullingsåshållet för-
bi Landön och Lillön. Han tänkte inte på
att det fanns ett strömdrag åt det hållet.
Han körde sa gott som ner i den öppna vak-
en och hästen plumsade i. Åkskrindan stod
kvar på isen och jag minns att jag tog
barnmorskeväskan och mina grejor och bar
dem längre bort så att jag inte skulle för-
lora dem.

i 0

Bannmonahan
JENNY RONNE med dozïte/m Kaßuén.



Vi gallskrek på hjälp men fick vänta länge då gubbarna som kom hade sprungit ända
från Näsvikens färjställe. Det var ett under att det gick bra eftersom isen varsvag
på ett stort område och brast flera gånger under det att de drog upp hästen. Men
allt gick väl. Hästen spändes för och vi åkte glatt iland på Tullingsåslandet. Jag
hann fram och barnet föddes 15 minuter efter min ankomst till patienten.
År 1962 i april var jag själv nära att åka ner i detta strömdrag. Anders och jag var
ute på sparkstöttingsfärd i sällskap med Bengteriks pojke Hans. Det var tur att vi
blev räddade av Gustaf Lundholm, som bodde på Landön och såg vår framfart. Han kom
ut och gallskrek och vinkade för att göra oss uppmärksamma på att det var farligt.
Vi var mycket tacksamma mot honom.

FÖRLOSSNINGAR I HEMEN

Barnen föddes hemma på den tiden. Maken var ofta med och passade upp. Han fick även
stödja sin fru vid värkarna och vara till nytta. Det inträffade även att maken fick
stå ensam då barnet föddes. Jag minns en gång att det gått så fort att förlossning-
en blev på golvet. Men gubben var duktig. Han hade navlat och hjälpt båda till säng-
en när jag anlände.

En annan gång minns jag att maken var ensam och blev mycket förtvivlad över att ing-
en tråd fanns till hands att knyta om navelsträngen. Han trodde att det var absolut
nödvändigt att knyta om den, och beskrev sitt handlande så:
- Jag ropade, Gud i himlen hjälp mig, och så tog jag skoremmen och knöt om navel-
strängen.
Det blev ingen navelinfektion. Remmen var knuten långt från fästet och ej avklippt.
Jag fick knyta ordentligt med mina sterila band, som alltid fanns tillreds i min väs-
ka.

ARBETET VID STRÖMSUNDS SJUKSTUGA

De tre sista åren av min tjänstgöring arbetade jag som avlösare på BB vid sjukstug-
an. Då var det ovanligt med hemförlossning och patienterna tyckte att det var så
skönt få ligga på sjukstugan. Jag kommer särskilt ihåg en 9-föderska som jag förut
biträtt vid förlossningar i hemmet. Hon sade att det var första semestern i hennes
liv.
Men för min del tyckte jag att det var mera stressigt att arbeta på BB än i hemmen.

Jag minns särskilt första julen som jag inte fick träffa min familj. Min kollegavar
ledig och jag hade ett långt pass och flera patienter under helgen. Jag var döds-
trött när jag kom hem på annandag jul.
Vår tjänstgöring blev bättre ordnad sedan det kom en ordinarie barnmorska till BB.

Lista över arbetstider kom varje månad från landstinget. Barnmorskorna i Alanäs och
Gåxsjö var också med som avlösare. Det gick riktigt bra att arbeta då.

ANTALET FÖRLOSSNINGAR M
Vid granskning av mina rapporter och dagboksanteckningar har jag funnit att jag haft
omkring 2.000 förlossningar. Fem av mödrarna har avlidit i samband med förlossning-
en och 30 barn har dött av olika anledningar, t ex missbildning, navelsträngsfram-
fall, macererat foster, vid tångförlossning mm.

AVSLUTNING

Jag vill avsluta min lilla minneskrift med att säga att jag har trivts med mitt yr-
kesval och mitt kall som barnmorska. Jag brukar säga att om jag fick leva om mitt
liv så skulle jag bli barnmorska igen.
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"ANLÄGGARMINNEN" av Bror Hemmingsson, Öhn.
Nedtecknade av Birgit Löfvander, Öhn.

Först några persondata. Jag, Bror Hemmings- kallt. Jag minns att far skjutsade mig med
son, är född den 18 april 1895 i Odensala, häst och släde. Det var om Sjulsmässoafton,
Östersund. Då jag var 6 år flyttade minaför- dan före julafton, men eljest fick jag åka
äldrar med hela sitt bohag och sina djur skidor och bo i baracken som fanns där.till Tannviken, som ar en plats ca 5 kn1fran Då årsnatten hände något fick det
Ulriksfors. Den flyttningen tog 10 dagar i at; gå källa kårar'efter ryggraden på mig

anspråk' Man färdages ungešär ån Til ?m dag- När jag höll på med att fylla koksgrytornaen. Min far hade kopt en gard i Tannviken fick .a två blänkande ögon mellan
. . ._ . j goch den bestod av inte mindre an 16 olika och de plåtar tests skydd. Be_

byggnadfr och var pa 112 tunnland Jord °cë_ rättas kan, att det tidigare varit svårt attskog. Da Inlandsbanan byggdes kom dess strac- . . n .
. . . H . fa nagon som skotte eldningen eftersom mankning att ga rakt genom garden. Ersattning- . - - .far fick uppgick till 7 000 kr vid schaktning och stakning funnit en del

' ' skelettdelar av en människa där. Min fanta-
På våren 1910 fick jag börja som schaktmäst- si kom i rörelse och jag sprang därifrån.
arhantlangare - i vardagslag så kalladesumn Men så besinnade jag mig och kände mitt an-
"pinnpojke". Det var på sträckan mellan Lit svar för att eldningen skulle skötas och å-
och Ulriksfors. På hösten fick jag avsked tervände. Jag tog mod till mig, smög fram,
eftersom jag var den yngste, bara 15 år. Lö- och drämde till -
nen på den tiden var 75:- i månaden. drämde till - och fann att jag slagit ihjäl
Till jul det året kom ingeniör Dahlbeck och en víldkatt som gömt sig där nära värmen!
frågade om jag ville hålla fyr under koks- Våren 1911 började rälsläggningen. Jag gick
grytorna vid Kvisslan. Det var fråga om bro- då till ingeniör Dahlbeck för att be om att
bygge över Faxälven intill Ulriksfors. Där hellre få komma på "grusningenï på ett grus-
skulle byggas tre broar över älven. Och för tåg. Det fick jag. Det var att handlasta in-
att det inte skulle frysa i kasunerna de te mindre än 13 tågsätt om dan och 10 vag-
höll på med så måste det under helgen eldas nar i varje sätt som skulle lastas med 4
dygnet runt. Jag lovade sköta det arbetet. kbm i varje 2-axlade vagn. Två man på varje
Jul- och nyårshelgen var det mellan 35-40° tågsätt. I grusgropen, som fanns i Tännvik-
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en, arbetade 26 man med basen Oskar Dahl. den berusade en rungande örfil, och sedan
Han gick på slänten och drev på oss och frå- var slagsmålet i full gång.

gage vïrför Vëävâï eftâr då det andra laggt Livligt kunde det gå till då "rallingarna"
rå an .astat I lst' et var stor omsatt var i farten Strömsunds enda polis litet
ning pa folk där: inte mindre än 100 manpå Ü . ° ,, . H '

. . . . u vanvordigt kallad Gris-Jens ,var en gång
en manad. Senare, samma ar, fick vi den for N . . . . H d

k f . Am .k D . k fore jul pa Sandelins hotell i Stromsunsta s opan ran eri a. et var en angs o . . .

pa som uppmonterades på platsen och sköttes tlllåa ns me? rallarna' da en av den flck
av 2 maskinister och en eldare. Sko an elda- tag 1 honom' hlvade upp.h°n°m på diskbäPkenP .. . ..

des med stenkol och efter den dagen slapp :ed eÉts:°r.f°rsk:rarš11 ïgäïåz :ïïï'.:ï?:n
man att handlasta. Samanlagt var det 42 es a grlsen S a V S J

man som då arbetade efter linjen med grus- Den 12 december 1912 var banan mellan Öster-
ningen. I lön hade man 105 kr per månad och sund och Strömsund klar för trafik. Till ju-
40 öre i tim i övertidsersättning om det ' len det året fick rallarna åka tåg till Ös-
blev över 300 timmar. Annars fick man ingen- tersund f v b till sina olika hemorter.Det
ting. var cirka 200 rallare som då åkte med. Kom-

. . . . ' ' ° de skul-Vintertid fick rallarna ofta arbeta med röj- na tfll Hêggenas f?rdradeS dåt att u
min sarb t för ersättní 2 kr le losa biljett, vilket de vägrade gora.Då

g e en ng p .
dag. Under de hårdaotider som då rådde hade Eïppladålïanïrnïn1fr:niöR:1åÉï?:tí1êšratt
säkert manga det svart att förtjäna sittup- koššgaviâare 0 se oc S J

pehälle. Man försökte på olika sätt. Så ri- '
tade t ex "Stora Umeå" tavlor, som han sed- År 1913 inträffade en tragisk händelse eft-
an försökte sälja för en femma. er järnvägen mellan Strömsund och Lövberga.

0 || v 0 , " . .-

Det hände också olyckor ibland. En sådan Pa zakrls Marsaïkafeet 1 Lovberga blev
. . t t.11 H . det stort slagsmal rallarna emellan, och de

som jag var vit ne i var en sprangnings s . .
olycka mellan Tännviken och Ulriksfors 1911. slog sonder hela kaçeet' Fyfa av dem SO? da

. . v r m d blev svartlistade for all framtid.. .. 0 . a e

I Horllngs lag' dar Smalánnlngen Haraldsson från att arbeta vid SJ. (det kallades Svart
zïgëëf :3šä:š:å:g:3'm::d:jm::tlïgâšemeååïfi katt) De fyra for då till Östersund där S0

aldsson sprang då dit för att tända på nytt till 100 liter brännvin inköptes. Sedan for
då laddningen brann av Han skadades svårt de tillbaka till Ulriksfors för att börja
bl a fördärvades synen helt och han tran- , ígïïaß š“U1rí:S:?rï.var dedin till nputëårš

... 6.. :::.::. .:.::: :: .::S.:::~.::“..;°ett materialtag. I Ostersund lag han i nio . bn . d d fu d t Luvber I
månader. Till Haraldsson gjordes en insam- åprlten °rJa e e ar en mo 0 g .

lin . Alla SJ-arbetare i landet betalade osterkálen stannade då for hos en Mårtlå8 N H
. . . f 1 bl d -

10 kr var, vilket inbringade 56.600 kr, som Jähanšsonblor :Et ïa Jaålmenll avd afuíåag
säkert var mycket pengar på den tiden. Har- a e' et ev a S agfma me 8? e Y i
aldsson återvände och följde arbetarna eft- tr? av dem m°t den fJarde' Br°11n' Men han
er linjen genom att fara mellan de olika spoade dem'
kocklagen. Han lärde sig också att tillver-
ka Olika 51385 befsef» eV Vilka jag feï' Dagen efter åkte jag med materialtåget mot
farande har en i min 580- Han fiek med tid” Lövberga, hos eldaren framme i loket. Komna
en också en fästmö, "Tippar-Stina". Hon ko- till en stor myr fick jag se en man ligga
Rade i "Tlppar-finkan" kaffe 0Ch kunde där på spåret, Tåget hann ej brgmsa 1 tid utan
även värma på maten åt rallarna. Tipparfínk- mannen överkördes och lemlästades svårt.
an Var en Vagn S°m aiitie följde med tågen- Mannen var Brolin. Misstankar om att allt
Med Tippar-Stina fick Haraldsson ett barn. inte stod rätt ;i11 gjorde att länsman in-
Då Slutade han Sitt arbete 0Ch fOr tlllbaka kopplades, Då man så fick höra att två män

till Småland. Där övertog han sin fars gård. fråga; om tågtider 1 Lövberga och varnaçden
tillfrågade från att nämna om deras besök,

Rallarna var kanske inte alltid så välsedda började man leta efter männen. Så småningom
och ibland blev det därför slagsmål. Helga- återfanns de tre gömda i en skrubb. Stort
mässhelgen 1912 var ett riktigt storslags- bråk uppstod vid deras gripande och länsman
mål. Det var dikare och landsvägsarbetare slogs ner. Men männen kunde till sist över-
som tänkte spöa rallarna. Man höll till på mannas och föras till häkte i Östersund.Det
Sjöviks dansbana i Strömsund, och när det visade sig då att en av de tre suttit inne
slagsmålet var över så låg säkert 7-8 man i 7 år för ett begånget mord. Han dömdes se-
och badade i blod. Även kvinnorna kunde ry- nare till 3 månaders fängelse för övergrepp
ka ihop. Det var en kocka som varit ochköpt mot länsman. Man kunde däremot aldrig bevi-
och väl också druckit en del brännvin. Av sa att Brolin dödats innan han hamnat på
misstag råkade hon trampa i en klädkorg spåret. Länsman fick av de två andra männen
fylld med porslin, vilket förstås kom ikras. reda på var spriten blivit gömd och denblev
Då den andra kockan fick se detta så gavhon tagen i beslag.
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Vandntngbnättanen
GEORG MÛLÅNÛER

En ¿äng4tank penaonttghet nom vännade om amåbönden-
nan nätt titt bättne teunad¿5önhåttanden. Geong Mo-
tanden van den btone tnnptnatönen, och anden hann
ttd t Stnöm hötta hän ten tnatnukttonahunnen gön
jondbnukane än annonatädet, och ßten tån än ttdtga-
ne ßann vägen htt titt nya odttngbpnojekt. De mån-
ga och modenna tadugåndan Aom byggdea upp anden
den han tiden btån bom monument även Geong Motand-
ena Atnäuanden. Han van en bna männtnka!

Nya böcker!

NOGGRANNT OCH VÄLGJORT

Jens Adolfsson: Från Stamsele till Täxan. En historia om två byar.

Som många andra byar i Ströms socken är Stamsele och Täxan föga omskrivna. Byarnas histo-
ria har länge legat gömd i svåråtkomliga arkivhandlingar, och det är först under senare
år som ansträngningar gjorts för att bringa ordning och reda i historieskrivningen.
"Det är glädjande att ta del av ett sådant noggrannt och Välgjort arbete" skrev landsan-
tikvarie Sten Rentzhog i ett utlåtande över Jens Adolfssons nyligen utkomna skrift om

Stamsele och Täxan. Som hembygdsforskare av rang har Jens givit sin bok vetenskaplig
tyngd. Framställningen är väl underbyggd och mycket faktaspäckad.

EN URÅLDRIG KONST

Ströms Hembygdsförening: Tunnbrödbakningå

"Bakningen har sedan urminnes tider tillhört kvinnornas viktigaste sysslor" konstaterar
Solveig Göransson i sin skrift om konsten att baka tunnbröd. Hon lär inte reta kvinnorö-
relsen med ett så väl genomtänkt yttrande. Syftet är nog mer att locka bakare & bagerskortill hembygdsföreningens nya bagarstuga i gamla sockenskrivarebostället. Solveigs recept-
samling innehåller alla nödvändiga upplysningar om hur en "deg" skall sättas. Och när ka-
kan ligger där nygräddad och varm så kan den lämpligen nedsköljas med en kopp "krigskaf-
fe". Tillagningsanvisning finns i häftet. John Westerlund har förtjänstfullt illustrerat.

VÄRT ATT JUBILERA!

Strömsunds Hantverks- & Industriförening: 1885-1985.

Hantverksföreningen i Ström hör till de anrika sammanslutningarna i länet. Redan 1885
togs de första "spadtagen". Kanske anade man den glansfulla utveckling som Flata skulle
genomgå vid tiden omkring sekelskiftet. En stark och enad kår av hantverkare var den ny-
bildade föreningens strävan, men i verkligheten uppstod delade meningar om mål och syfte.
Lagom till 100-årsfirandet 1986 utkom hantverksföreningens jubileumsskrift. Den ger en
viss inblick i alla de små och stora problem som föreningen haft att brottas med. Mycket
roligt och humoristiskt har hänt och skriften belyser just detta på ett särskilt sätt.
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C)
EN JUBILEUMSHISTORIK

Ü av
Arne Rosenberg

Ströms Hembygdsförening bildades den 7 sept
1906 på initiativ av pastor Nikanor Söder-
lind. I vårt lilla men framåtsträvande och
ganska livliga samhälle vid sundet fanns re-
dan då en hel mängd ideella föreningar:
Ströms Musikförening för sång och musik
Godtemplarlogen Norrskenet
frireligiösa rörelser
Ströms Försvarsförening
Ströms Skyttegille
Ströms Skridskoklubb
Strömsunds skidlöparklubb
Strömsunds Gymnastik- och Idrottsförening
Läsestuga som senare blev sockenbibliotek

Egen tidning fick Strömsund också 1906, då
första exemplaret av Strömsunds Tidning ut-
kom.

År 1903 bildades i samhället en "samlings-
klubb", "att i ändamål genom tal, föreläsnür
gar, diskussioner i valfria ämnen utan be-
gränsning verka för intälläktuälla och indu-
striälla företag samt att försöka få till
stånd bättre samarbete i samhället".
Det låg liksom i luften tiden lemsantalet 190 - en ansenlig siffra i det

H Ü 3 . lilla samhället. Inkomsterna 1908 var 365:25
en for en hembygdsförening. HF fick en god kr och förlust å 92_9O kr
start med 153 medlemmar under 1906, så styr- p ' '
elsen hade all anledning att vara belåten Föreläsningsarvodena var betungande. Men så

med sitt initiativ. Styrelsen fick som ord- hade man också en livlig föreläsningsverk-
förande nämnde pastor Nikanor Söderlind;för- samhet med många och då välkända föreläsare.
valtare Z. Åslund, privatlär H. Öbom, veter- Den allra första föreläsningen höll pastor
inär E. Bergstrand och urmakare 0.A. Ottos- Nikanor Söderlind och titeln var "Hembygden".

som blev övrlga styrelseledamöter' 1908 kom ett erbjudande från Nationalfören-
Föreningen beslöt att verka på följande sätt ingen mot emigration med erbjudande att mot
- allt enligt stadgarna för Norrländska Stu- 30 kr avgift hitsända folktalaren Karl Holm-
denters Folkbildningsförening i Uppsala: sten som föredragshållare under maj ellerju-
A. En föreläsningsförening med undervisnings- nl' Styrelåen Fyckte dock att deis var tid-

och kursverksamhet för att höja den all- punåten olñmållg' dels êtt eçt foredragul
männa folkbildningen. 4 föreläsningar per Stromsund el skulle bllva tlil Éytta for

. . ._ dem som vederborde men var villig att ans-
manad.under Jan_marS OCh.n°v:deç' Intå?d_ lå 30 kr om föredrag hölles i Tullingsås,esavgift: medlemar gratis, ovriga l0ore. öhn och Híllsand H

B' En avdelning för dlskusslon och hembygdS_ Redan 1907 fl ttade astor Söderling. Han ef-
' ' 1 b _. Y... .. Pforskning' att t ex lnsam a och evara tertraddes av jagmastare A. Holmgren.

gamla berättelser och sägner och föra för-
teckfing öYer förefíÉt1íga f°rÉmínnen in- Från och med 1 nov 1908, då sista protokoll-
Om forsamllngen' 2 m°ten per manad' et är dagtecknat, hör man inte mer av före-

C. En sång- och musikavdelning för att fram- ningen på länge. I ett fria-ordsinlägg den
för allt öva union sång samt väcka intres- 7 okt 1910 i Strömsunds Tidning efterlyses
se för instrumental musik. 2 möten peruå- därför föreningen i följande ordalag:

nad' "För några år sedan bildades i Strömsund
Årsavgifterna, 1 kr per medlem, samt inträd- Ströms Hembygdsförening. Under första ochan-
esavgifterna finanserade föreningens ekono- dra året av sin tillvaro utvecklade dennafö-
mi. Dessutom fick man 150 kr i statsmedel rening en synnerligen livlig verksamhet, så-
per år. 1906-1907 var inkomsterna 4ll:80 kr väl genom föredrag och föreläsningar som äv-
med en behållning på 35:65. 1907/08 var med- en i andra hänseenden, och så vitt känt är
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erhöll den för denna verksamhet bidrag av hembygdsvårdens intressen och förvärva och
statsmedel. Under de två sista åren har den besitta härför nödiga fastigheter och egen-
dock ej låtit höra av sig något, måhända har dom."

âínuavšåïâš ííânegïšÉ:år:aší3r:ä:::âr:g::g;_ Redan samma år väcktes förslag att försöka
ler gg Kanhända vístelseorten ka få till stånd en hembygdsgård. I ett proto-

g° . . . n.u tonas koll från 1930 läser vi "att längtan och be-
och foreglngån hit aterf°faf Samt sasom hovet efter ett eget hem trängt och trätt
ååfaâç or :ln boråavašo a1ašgas.att genom mer och mer i förgrunden." Och frågan fick
1.ar lg ar ete un er. owman e vlntår Soma nu sin lösning. EFS hade redan tidigare
sig färsummelse och salunda fylla sln upp- skänkt det gamla sockenskrivarbostället, en
gl t' en Schela ryggåsstuga, till HF. Stugan stod bakom nu-

0 . . varande Grand Hotell. Den 26/8 1930 inköpte
lnlagget flck lngen °med°lbar verkan' Det föreningen ett 1,5 ha stort område i Gärde,dröjde ända till 1919 innan nagot hände. Da där den anrika byggnaden uppfördes_ så små_
bildades Strömsunds Föreläsningsförening sam níngom blev det flera byggnader på °mrådet_
1921 beslöt uppgå i Ströms HF, som undernamn Nu hade fast punkt i tillvaro,
av Ströms Hembygds- och Föreläsningsförening plats för sammankomster och för en del av
sk“lle utlllvarata* samla °°h uppteckna hem- sina samlingar. Samlingarnas grundstomme be-
bygdens hlst°rlska mlnnen' sägner Ocë Sa3°r stod f ö av de ca 300 fornsaker och myntsom
samt arbeta för sprldande av upplysnlng °°h landstingsmannen Olof Olofsson i Tullingsåsallmänbildning genom anordnande av föreläs- donerat till Ströms kommun, och som Sedan ö_
ningar, musik- och sangaftnar." verlämnats till HF_

Till ordförande i föreningen valdes rektorn 1931 får vi ett nytt märkesår i föreningens
vld rÉal§k°la“' Alfred MatfeS§°n' S°m flck historia. Då börjar man utge en årspublika-
förelásningsverksamheten pa sin lott. Kyrko- tion me¿ Alfred Mattesson som re¿aktör_
herde G' Löfvenmark' som valdes tlll vlce Skriften innehåller utdrag ur gamla Ströms-
°rdf ' flck Sköta hembygdsf°rsknlngen °°h handlingar och bilder på gamla föremål och
upptecknlngen' Manga är de “pPsats?r °°h av byggnader. Året därpå har årsskriften påstor humor präglade föredrag han bidrog med pärmen en teckning av Ströms gamla kyrka _

under arens lopp' en teckning som sedan kom att pryda medlems-
En livlig och aktiv period följer med mängd- k0f@-
er av föreläsningar och studiekurser i kom- Från och med 1944 fick årspublíkationen ny
munalkunskap °°h “atl°nal°k°n°ml° Det V§r och annan utformning. 1933 skänkte bröderna
hembygdsfester med närvaro av landshövdinge- och orgelbyggarna Jöns och Nils Eriksson,
paret, friluftsmöten och lekar i Holmparken, födda i Rísselås, 5_000 kr till HF för ut_
sang °°h m“Slk° forskande av Ströms sockens historia med

Den komunaia ans1.-ige: 1921-1927 var 300 kr Särskild vikt lagd på dess byar med sind
per år_ gårdar. Ett stort arbete med 45 byar attdo-

kumentera väntade. Man förstår redaktörens,
År 1927 separerade HF °°h F°relasnl“gSf°re“_ Alfred Mattesson, tvekan. Men Strömsboken,
ingen* °°h båda blev nu Slëlvständlga före- som årsskriften fick heta, blev en lyckad
ningar' Verksamheten hade l st°rt sett k°m' satsning. Släktböckerna lästes med stigande
mlt att handla °m föreläsnlngar* lnte °mhem_ intresse. 1956 övertog kronojägaren Mauritz
bygdsyard l dagens menlng' Me? nå flçk V1 Trangius redaktörskapet, biträdd av sonenalltsa en HF med den moderna inriktning den Lennart 1962 blir ansvarig för
har idag' med stadgandet "att tillvarata årsskriften Dess sista del utkom 1974 Sam-

¶ ;ç. ma år tilldelas Lennart Trangius Strömsunds
.4?t.” ' kommuns kulturpris för sin betydelsefulla

' ~ insats.
_1§L Den nuvarande Strömsboken, fotobildboken,

I .~--- »^ Af e f har sedan 1975 givits ut i 2.000 ex/år, och
redigeras på ett berömvärt sätt av Yngve
Nilsson. Boken blev genast en stor framgång.
Föreningen har i och med denna årsskrift
fått ett nytt och intressant ansikte ucåc -
visserligen ett ganska dyrt sådant, men som
bekant blir ett ansikte dyrare ju äldre det
är. Och ett 80-årigt måste få kosta en hel
del.

1946 avgick Alfred Mattesson som ordförande
men kvarstår som sekr och kassör. Han efter-
träddes av dåvarande överlärare, numera f d
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1959 blir köpman Gunnar Simonson ordförande:
Hjalmar Strömer-gården står nu färdig och

_¿ smedja, fäbodstuga och foderlada uppförs.
Entrëport, skissad av Yngve Gamlin, reses.\\\ Ångfartyget Svaningen, skänkt av Ångermanäl-

| ||I|' | vens Flottningsförening, kastar ankare utan-
för hembygdsgården. Det är Ingo-vaka meddi-

fviwï vw-ww rektkontakt med VM-matchen i New York. Man
_” startar lekparksverksamhet under sommaren

och det är hembygdsdagar med massor av kän-
da artister som underhållare.

qlllua Is

I maj 1960 reser Gunnar Simonson, Gunnar
Grahnström och författare Per Nilsson-Tamnêrtill Norra Ljunga kyrkogård i Småland för
att avtäcka en minnessten över där begravne
Hjalmar Strömer med tal och kransnedläggning.
Stenen kom till på initiativ av Ströms HF.
1961 ger föreningen ut Strömers efterlämna-
de manuskript till "Det biskopskristliga
prestadömet" i 300 ex.

Här finns det all anledning att vi påminner
oss namnet på en synnerligen kulturellt in-

skolinspektören Stig Lander, som är ordf tresserad person bland föreningens medlem-till 1959 med undantag för åren 1952-54, då mar, nämligen komunalnämndsordf Nils Magnm
lantbr Nils Svensson i Strand leder förenin- Jönsson, som avled 1928. Han var föreningaw
gen och 1955-56 med förest Georg Örjebo som sekr och på sin obefintliga fritid skrevhan
ordf. Stig Lander är dessa år sekreterare. av Hjalmar Strömers hela brevsamling och or-
Nu inspelas filmen "Resa i Ström och Alanäs" ginalmanuskriptet till boktiteln ovan. Tacktill en kostnad av 25.000 kr. Stig Lander vare hans insats finns breven och det full-
lär ha visat filmen i de flesta byarna i gam- ständiga manuskriptet bevarade i avskrift.
la Ström' Fr o m sommaren 1960 och t o m 1967 leder
1954 skänkte municipalfullmäktige f d präst- Gunnar Grahnström från hembygdsgårdens scen
ägorna på Aspudden till HF och man beslöt an- de s k Jamtlikvällarna - bejublade underhåll-
lägga en ny hembygdsgård där. Johan Wikströms ningsprogram med eliten av svenska artister
storstuga i Vedjeön inköptes för att uppför- samt medverkan av lokala förmågor. Första
as som gårdens huvudbyggnad med plats för sommaren kom 15.000 besökare. Givetvis blev
föreningens samlingar, dittills spridda lite det ekonomiska utbytet därefter. Nu byggs
här och var i samhället, och för fester,sam- Lillvikslogen eller sexkantslogen, som den
mankomster och servering. i dagligt tal kallas. Husbeståndet utökas

även med gamla täljstenskvarnen, som skall
Strömsbron, 332 lång och 12,5 bred, in_ härgärgešakföreningens alla fordon och skrym-

vigdes 27 sept 1956. HF stod för de festliga man e re S ap'
arrangemangen runt invigningen och gjorde en 1966 övertar Gunnar Grahnström ordförande-
förtjänst på 7.000 kr. skapet. Han har tidigare i många år, som

Året därpå var det högtidlig invigning av kassor och V Oråf ' hïft åltt flngfr 9ed.1
h b d . d d 1 u 1 det mesta. Nu firar föreningen 60-arsjubile-

em yg sgar en me spe mansstamma, ta av med äkta allmo
U . n . . . gebrollop och hogtidstalavforfattaren Aksel Lindstrom, variation pa S . L d P 1 01 ård fl till

. u . n . tig an er. au ss n g en y s
Jamšllåvall' middag' roddtavllngar och fyr hembygdsgården för att bli vaktmästarebostad
ver er1° och expeditionslokal åt den allt mer expan-
En intensiv byggperiod inleds nu på henbygds- derande föreningen.
šârdånà Man åaïer äppförâueåt häfbre fran På grund av de stora kostnaderna för att ar-

e 1 ammar a oc man orjar satta upp ran era Jamtlikvallar och Stromskvallar re -
Hjalmar Strömer_garden° offerviljan och ni 5 somrar och svåri heter att få villigagH _. g g
Eåíågïâïheïâgsaä godf ëåïdbågšer eâfogštë Et medhjälpare läggs denna underhållningsverk-n ppe i a e ver e
sökare besteg tornet första sommaren och samhet ner fran 1967'
fängslades av den magnifika utsikten över 1970 avlöses Gunnar Grahnström som ordföran-
skog, sjö och fjäll. Mullnäshärbret, skänkt de av Sten Sundquist. Hembygdsgården får nu
av Holmens Bruk, uppförs liksom kafê Tomten, sin första vaktmästare, och en kanslist in-
skänkt av logen Norrskenet. Prästlogen och träder 1974 som heltidsanställd medhjälpare
Digernäslogen timras upp och byggs samman. och blir en utmärkt fungerande länk mellan
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föreningen å ena sidan, och medlemar, ins- Några namn har nämnts i denna 80-åriga åter-
titutioner och allmänhet a den andra.

I samband med inspelningen och världspremi-
ärvisningen av Beppe Wolgers film "Dunder-
klumpen" låter Fritidsnämnden bygga en av
filmens figurer, "Jätten Jorm", 6,5 m hög

blick. Manga fler borde naturligtvis ha fått
ett omnämnande, men för att inte tynga fram-
ställningen alltför mycket skall här slutli-
gen endast räknas upp några sedan länge bort-
gångna medlemar, nämligen rektor KarinNils-

h . b . h b d ård D bl. son, slöjdlärare Rebecka Ström och rikstele-
OC 1 etong' pa em yg åg. en' e _ lrge fonist Maria Hallström - alla styrelsemed-
nast ett tacksamt och flitigt utnyttjat fo- lemmar, idêgivare och praktiska arbetare i
tomål. H .

Sedan 1974 är det slöjdmässa varje sommar i
vingarden".

En av våra läroboksförfattare i historiaharsexkantlogen. Besöksfrekvensen är myckethög: S . . . u d k
ända upp till 10.000 besök under en endasom- Sagt' att Verlges hlstorla ar ess onung
mar. Arrangörer är HF, DHR och Fritidsnämnd-
en.

Heimbygdas årsmöte 1976 hölls i Strömsund.
Hembygdsgården med sina samlingar och bygg-
nader rönte stort intresse av de många års-
mötesbesökarna. 1980 års spelmansstäma,ar-
rangerad av HF och Heimbygdas Spelmansfö -
bund, förläggs också till Strömsund. Fran
när och fjärran kom de många spelmännen.
Det var fest och hög stämning. Hembygdsgård-
en utvecklas alltmer till den självklara
platsen för många och skilda aktiviteter:
konstutställningar, års- och klassmöten, ju-

gudstjanster, brasaftnar, naringslivsfester,

ars. Med en lätt travestering kan då sägas,
att Ströms Hembygdsförenings historia är
dess ordförandes!

XXQJNXBYCÜSFÖ
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bileumsfestligheter, hantverksaktiviteter, lv,
rullande utställningar, politiska anförand-
en och målplats för trötta trampare i Dund-
ertrampen.

1981 är det Paul Åkermans tur att tillträda
ordförandeposten. En kraftig upprustning av
de flesta byggnaderna på hembygdsgården tar
sin början. Man lyfter hus och lägger stabi-
lare underlag, förser husen med nya tak och
sätter in nya fönster och dörrar. Det röd-
kritas och målas. En friluftsscen anläggs
och man flyttar den gamla sockenskrivarstug-
an från Gärde, där den stått och förfallit,
och ner till Aspudden. Stugan rustas upp
och är idag en flitigt utnyttjad bakstuga
och intressant visningsobjekt. Kafê Tomten
återuppstår ur glömska och förfall. Efter
en grundlig och pietetsfull renovering in-
vigs byggnaden 1985.

Bland nytillkomna aktiviteter på hembygds-
gården kan nämnas "Dundermarknaden", IFK
Strömsunds sensommararrangemang, som nu har
tre år på nacken, samt Strömsunds Köpmanna-
förenings vårmarknad, anordnad första gång-
en 1985.

Ströms Hembygdsförening är med sina ca 470
medlemmar och sin vackra hembygdsgård ett
betydelsefullt inslag i tätorten Strömsund,
i församlingen och i komunen. Så sent som

1939 fick föreningen 300 kr i årligt anslag.
Idag är det ekonomiska stödet mer än hundra-
faldigat. Pengarna behövs mer än väl. En an-
nan inkomstkälla är hembygdslotteriet. Mån-
ga medlemmar skänker värdefulla vinster,och
lotteriet ger därför en god nettoavkastning.
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Så är det åter dags att sammanfatta och redovisa 1985 års hän-
delser i Ströms Hembygdsförenings historia.

BEMNTB .

vAu<ANoA PROFILER Afshoken

I STRÖMSUND FÖR Årets Strömsboken kom i god tid före jul och omfattar åren
BÃEKA 50'60 ÅR SE' 1921-1924. Den har som vanligt redigerats av Yngve Nilsson.

Ur .

Gunnar Grahnströms
bildsamling

Föreningens samlingar av äldre bruksföremål utökas varje år ge-
\

nom gåvor från enskilda.

Under gånget år har bl a följande föremål emottagits:

x Målarskrin med utrustning inkl gesällprov och diplom, gåva

av målarmästare Ingemar Norrman, Strömsund,

x ångaren Virgo i modell, tillverkad 1902 av Abraham Wattman
från Wattmanstorpet i Risnäs, Äspnäs, en gåva av Olle01sên,
Näsåker,

x barnkängor, tillverkade av Zakris Göransson, Renån, till
l hans dotter Elin Wiola, givaren Lillemor Perssons mamma,

\ x trattgrammofon, mycket välbehållen och i fullt brukbart
skick, av Eric Linnbeck, Östersund,

FRU LINDSTRÖM
"tjäpbrännare" x diverse snickarverktyg av fru Bendikt Johansson, Strömsund.

Föreningen är mycket tacksam för de mottagna gåvorna.

Hemhyudsgárdens byggnader

Hembygdsföreningen har ett stort ansvar och en tung arbetsbör-
da med att underhålla de byggnader som finns på hembygdsgård-
en. Vi ser ständigt nya objekt framför oss. Det är vår förhopp-
ning att vi gemensamt skall klara av uppgiften så att hembygds-

gården med dess byggnader ser välvårdade ut.

Bland årets aktiviteter kan främst nämnas färdigställandet av

Kafé Tomten. Det mesta arbetet blev utfört under föregående ar,
J- BRUUN - men själva finishen blev klar så där lagom till invigningenvid
revirförvaltare'
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årsmötet. Då hade Holger och Gunno lagt sista handen vid trä-
arbetet och målarskolans lärare och elever, under överinseende
av John Westerlund färdigställt tapetsering samt in- och utvän- ,
dig målning. É i

_¿.¿.

1»

Ä

L/
Att resultatet blev gott har vi fått många vittnesbörd om, och
vi har all anledning att vara stolta över vår fina serverings-
lokal.
Till målarskolans lärare och elever, årskull 1984-85, JohnWes-
terlund samt skolstyrelsen vill vi rikta ett varmt tack förväl
utfört arbete.
Hjalmar Strömergården har fått nytt spåntak och föreningensnæd-
lemmar med John Westerlund som ledare, målade under några som-
markvällar stugan utvändigt.
Med hjälp av lyftkran och lastbil flyttades de två härbrenasom 0§cAR CARLSSON

stått på gamla hembygdsgårdsområdet till den nuvarande heubygds- dïsponent
gården och bildar nu blickfång vid Vattudalens strand.

Ãrsmtttet

Föreningens årsmöte med invigning av Kafé Tomten hölls den 10

maj. Före årsmötesförhandlingen återgav Arne Rosenberg Kafé .
Tomtens historia ur den skrift som han välvilligt sammanställt .

och låtit föreningen utgiva. Därefter förrättades invigning av
ordföranden, som därvid framförde tack till alla som medverkat
vid renoveringsarbetet. Föreningens tack till Holger Eriksson
förmedlades av Solveig Göransson med hjälp av blomor och en
hjärtlig kram. Underhållning bjöds av sånggruppen Vattugalarna
samt sång och musik av musikskolans elever.
Sommarens serveringsvärdinnor, Ingrid Nilsson, Ruth Eriksson PER JOHANSSON

och Ingrid Åkerman bjöd alla mötesdeltagare och underhållare f Ik k 11"
på kaffe och bröd, inalles ca 80 stycken gäster! 0 S 0 ar

Aktiviteter

Årets aktiviteter startade den 18 maj då Köpmännens marknad
hölls. Genom den sena våren rådde stor ovisshet in i det sista
om området skulle bli snöfritt till denna dag, men precis som

på beställning kom det vackra vårvädret och det blev en publik-
fest av i Strömsund sällan skådat slag, där endast ortens köp-
män var utställare. Jämtlands president Moltas Eriksson invig-
de marknaden och sedan följde uppskattade aktiviteter slag i
slag. Köpmännens ordf Per Halserius myste av belåtenhet över
ett lyckat arrangemang, som förmodligen får efterföljare kom-
mande år. Skogsbolagen hade en särskild utställning, "Skogen
visar", utanför området, som även den blev lyckad. En nyttig
information om vad skogen i alla dess förgreningar betyder för A_ BERGSTRÖM

en bygd som Strömsund. Skogsförvajtare

Hembygdsdagarna den 29-30 juni blev åter en lyckad tillställ-
ning. Särskilt bör då nämnas gärdsgårdsstängningen utförd av
bybor från Bredkälen, Tullingsås, Strand, Öhn och Stamsele som

därtill också höll allt virke. Tidigt på lördagsmorgonen var
"stängarna" i farten och innan kvällen kunde vi skåda och gläd-
jas åt den nya gärdsgården runt hembygdsgården. Tack alla ni
för detta fina arbete!

Lördagen ägnades som vanligt åt att visa gamla hantverk. Det
var liv och rörelse inom hela området. I Storstugan serverades
stutar och kesfil med strykande åtgång. Dessutom visade Marie
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Hemingsson sin samling av textilkonst från Klockargården i
Tullingsås. En imponerande samling som väckte stor beundran.

Söndagen inleddes med friluftsgudstjänst varefter Jämtlands
Folkbank bjöd på kyrkkaffe. Över 200 personer deltog i gudstjän-
sten, vilket vittnar om dess popularitet. Efteråt bjöds på un-
derhållning av programkommittën genom hatt- och dräktparad med

Gunnar Grahnström och Lennart Dahlberg som konferenciërer.De
sedvanliga skämttävlingarna avslutades med roddtävling. Bonäs-
et totalsegrade.
Bland andra aktiviteter kan nämnas Malmåvandring och Dunder-
tramp, stugmöten på tisdagar och brasaftnar med underhållning
onsdagar.

IFK-Strömsund är all heder värd för sina arrangemang på tors-
AXEL JONSSON dagsdanser, i år med inslag av toppartister som Mats Rådberg
bokhandïare och Hasse Andersson med Kvinnaböske band samt Dundermarknaden.

I
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Det är vår förhoppning att IFK orkar fortsätta med dessa så

nödvändiga arrangemang för ungdomarna i Strömsund.

Slöjdmässan var öppen 4 veckor under sommaren. Föreningens sam-
lingar visades några timmar varje dag med guider.

Detta är endast ett axplock av aktiviteter som förekommit und-
er sommaren men ändå tillräckligt för att belysa hembygdsgård-
ens betydelse för samhället.

Årets lotteri gav ett netto på drygt 27.000 kronor.

Som komplement till verksamhetsberättelsen följer en ekonomisk
redogörelse som lämnar uppgifter om föreningens tillgångar och
skulder vid 1985 års utgång samt den ekonomiska omfattningen
under året.

ALGOT JONSSON Paul Åkerman
fjärdingsman

EKONOMI
BÅLANSRÄKNING PER 1985-12-31.

Ti11gángar 1985 1984

Kassa Postgiro Bank 50.361:68 32.953:75
Div Fordringar 3:-- 0:--
Sam1ingar 25.000:-- 25.000:--
Bok1ager 20.000:-- 20.000:--
Inventarier 24.000:-- 24.000:--
Fastigheter 160.500:-- 160.000:--

EMMÅ JOHANSSON §ä@@š=Iill2ê292§ êlëåêâíåâë šëlrâââålâ
"hjä1p-gumma"

Sku1der

Lånesku1der 21.422:51 22.101:70
Diverse Skulder 48.605:15 0:--
Anstä11das Skatter 5.580:-- 0:--
Eget Kapita1 239.852:05 245.809:93
Årets Underskott -35.595:03 -5.957:88

§!@@â=§š!lš2!=š=§S2š=šêBlEâl šlâšêäêåšë ššlååäšålä
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EKONOMI
RESULTATRÄKNING PER 1985-12-31. REVISIONSBERÄTTELSE

Intäkter Undertecknade, utsedda att re-

Försäijning strömspoken 78.194 ss Xåg'§ä:ë;§¶§p2§m2š2d§:°§§gš_
29.82 . 5 _

" åsïiâiïer 9.9sâ=âs 11a.oo3=9s få'.°ft§É1f“1å9J°'t.“Ppd'§9
Meaiemsavgifter """"" 1o.oso -- šïëšïsèf Ja“ ° '°"'$“°“S °'
Bidrag Strömsboken 20.000:--

" Personalkostnader 278.429:-- Vi har granskat årsredovis-
“ Övriga 20.000:-- 3l8.429:-- ningen. têgít del av Päkê-

Hyresintäkter 26.400:-- perna samt av andra handling-
Gåvor och övriga intäkter 6.698:40 ar, som lämnat upplysning om

föreningens ekonomi och för-
§umma_intëkter êZ21â§l;§â velfis Samt i övrigt vidtas-'' ' ''' ''' ' '' '' '' '' ' ' ''" it de granskningsåtgärder vi

Kostnader ansett erforderliga.
U N . Då någon anledning till erin-

' ' religger beträffande de till
PerS°"a1 1ö"?r 186'903:" oss överlämnade redovisnings-

" 12:63]: äïâtïâgïz Ii? âgi gg 336.874 45 ç?"q11"9?'“a'tfÖfe“1"9°2?1¶¶f'----- oring, inven ering av 1

êšš2âlââë°ïâ'.2ââ'â.'l' "'“ 4š:šââ;?š seneere mer fem-Iefge
“ inventarier l.289:l0 1 ovrïgt'

Kontorskostnader l2.346:55 tillstyrker vi
Övriga k°St"ader -5-l2â¿Z§ att den av styrelsen framlag-

summa kostnader 515.176 se '___ §§ä?§l§"S:§;21"9e" fast'

ê*;e;§.e2<;<:;§';2;: .ëëåäâäsêå ü Sweleee ledemöeer be-viljas ansvarsfrihet för
l985 års förvaltning.

KORT KOMMENTAR TILL 1985 ÅRS BOKSLUT Strömsund den 11 maj 1986

1985 uppvisar en förlust på 35.595:03. ui]]y Krogstad

Av dessa härör sig'34.024:- kr från slutlig avgift för
1984 avseende arbetsgivaravgifter för löner utbetalade KUPÉ B10mgP8
i samband med upprustningen av Café Tomten. Härtill
kommer restavgift för dessa arbetsgivaravgifter på
5.100:- kr.
Dessutom har -85:års resultat belastats med följande
kostnader för 1984 som ej balanserats i bokslutet per
841231:

Annonskostnad 1.128:-
Telekostnad 428:-
SPP 1.560:-
Anst skatter 9.617:-
zotalt avs -84 5l.857:-

Med hänsyn till detta uppvisar i stället 1985 vinstpå
l6.262:- kr.

Strömsund 860303

Gudfast Hellby
kassör
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ORDFÖRANDE TILL ÅRSMUTET
1987

Insp Paul Åkerman

LEDAMUTER INTILL ÅRSMOTET 1987 Willy Krogstad Ingeborg_tarsson
Järnvgsexp car1_0]0f Edïund Nils Olof Mårtensson(supp1) E2eäaMSi§:}gmon

L°"tbï "å“$ E"1k Espmark Anssrsurskoir Marianne sjöbiam (suppi)Bankdir Gudfast Heïïby U1]a Urjebo (Supp1)
Yrkeslar John Westerlund Paul Åkerman
Insp Paul Åkerman Jens Urjebo -Sten Sundquist SKRIFTKOMMITTE

SUPPL INTILL ÅRSMUTET 1987 , Sten Sundquist (sammankaïl)
.. .. _ .. BYGGNADSKOMMITTE Arne Rosenberg

Hemm ag Jons-Erik Jonsson
stud Niis-Gösta Niissan cari-oiaf saiuna (sammankaii) J°“" "e$t°'1“"d

Nils-Gösta Nilsson
LEDAMUTER INTILL Ansmursr 1988 oscar waiiin
F Ad M 1 d sven Risemark vAL8eREoN1Ne
ru a e an er

Rektor Sten Sundquist Rïckard ROOS Karin Jamte-Rosenberg
Fastigh sköt Oscar Wallin Göthe Jönsson
Lantbr Jens Orjebo LOTTERIKOMMITTE Ruth Svensson

suPPL INTILL ARSMUTET 1988 §§:tÉd§:"SS°“ ßvomßuo FUR ALANAS socken

Hemv ass Solveig Göransson Gerda Skogeland Birger Käïïbefg
Bokhåïïare Einar Salme

PROGRAMKOMMITTE HEDERSLEDÅMUTER

REVISORER FÖR 1986 Solveig Göransson (sammankaïl) Stig Lander
Kurt Blomgren Brita Jonsson Gunnar GrahnStrÖm

BONÄSET SVANINGENu Anders Olof Isaksson Olof Hansson

BREDKÄLEN SÖDRA ÖHN
Johan Olof Johansson Inger Svanberg

GÄRDNÄS TULLINGSAS
Kerstin Blomberg Ture Jonsson

LÖVBERGA VÅGDALEN
Ebba Bjurström Gösta Thulin

RENÅN ÄLGHALLEN
Maj-Lis Zakrisson Inger Lundin

RISSELÅS ÄSPNÄS
Jöns Gunnvard Britta Espmark

STAMSELE-TÄXAN ÖHN
Märta Bergström Åke Gunnarsson

STRAND ÖJARN
Gertrud Sundin Bror Andrée
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som bildades år 1906, är en av länets äldsta sammanslut-
ningar för främjande av kultur och hembygdsvârd.
Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till
en hembygdsgård, men 1932 flyttades Ströms sockenskrivar-
stuga till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin placering på
Aspudden vid Ströms-sundet, där en ansenlig samling äldre
byggnader sammanförts.
Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och
besöks flitigt av såväl turister som ortsbor.
En levande förening är beroende av en stark medlemskår.
som på olika sätt stöder hembygdstanken. Kanske samlar
man fotografier och föremål från en gången tid. Kanske
dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera
händelser i dagens samhälle. Båda dessa aktiviteter ingår
i hembygdsföreningens arbete och i dess målsättning att
hjälpa invånarna att förstå nuet genom att ge dem inblick
i bygdens historia.

STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖRENING!

STRÖMS HEMBYGDSFÖRENINGS BYGGNADSFOND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid
högtidsdagar eller då någon vän eller anförvant gått bort.
Fondens avkastning går till vård av hembygdsförenin ens
byggnader. Kontakta oss för upplysningar om STR8MS
HEMBYGDSFÖRENING och STRÖMS HEMBYGDSFÖRE-
NINGS BYGGNADSFOND!

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box168. 83300 STRÖMSUND Telefon 0670412 32.

Föreningens postgiro 2 43 30 - 3

-§..

1eI* -'
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Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM

Nästa utgåva:

1927-1930 MODERNA TIDER




