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Efterkrigstiden

I serien "Tidsbilder från ett svunnet Ström", 1805-1921, har många

utvecklingsfaser skett och betydande tankar formulerats i och för
samhällsutvecklingens bästa.

1921 anlades ett telefonnät, som i fråga om antalet anslutna abon-
nenter redan då hörde till de större i landet räknat efter folk-
mängd och ort. Samhällets gatunät utvecklades också att mer än ti-
digare likna en stadsbilds. Affärsverksamheten var fylligt repre-
senterad i alla branscher - man hade då också några industrier. Or-
ten ägde även tre stycken bankkontor. Likaså hade samhället begåv-
ats med tre hotell för resandes och turisters bekvämlighet. Men tu-
rismen var ej så livlig eftersom det blivit lättare att kunna resa
utomlands efter kriget.
Den sociala servicen var bra utbyggd och kommunikationerna fungera-
de väl. Tendenser till strejker började dock göra sig gällande.

Är 1900 blev Strömsund municipalsamhälle, men man hade hela tiden
syftat till att Ström en gång i framtiden skulle bli länets andra
stad. En ytterligare strävan var att söka få Strömsund till köpin.
Men det var en svårlöst fråga, och är det än i dag.

Oavsett alla mycket stora framgångar i samhällsbildningen under de
gångna 116 åren, så får man en känsla av att allt ändå inte utveck-
lats i avsedd riktning. Dagens affärsverksamhet är reducerad i jäm-
förelse med den som rådde för 60 år sedan. Järnvägen är borta och
industrin är inte mycket större än den som fanns på 1920-talet. Vi
är utan hotell, och kaféer och konditorier är närmast borta ur bil-
den.

Med den här utgåvan av Strömsboken, "Efterkrigsår", 1921-1924, har
bokens redigerare, Yngve Nilsson, gjort sig förtjänt av en eloge
för sin förmåga att sammanfatta intressant läsning för alla Ström-
sundsbor. Det är en förhoppning att årsboken finner många köpare,
och bjuder god läsning under kommande mörka vinterkvällar.

John Westerlund
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Uplnnds Enskilda Bank . . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ ._ 123

Utansjö Ccllulnsa Aktielmlugs kontor.. _. _ -ll)
\Vag«-nius, lå., fór\'alta.r(- _ _ __ __ _ _ Nå

\V:\llin, Per, bokfórmw- . . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . . _ _ __ 95
Vntte-nverket . _ _ _ . . . _ , _ _ _ _ _ , _ ._ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ __ 125

\\'iklund, Albin. Slakt1~ri:\fl'a'\1' . . _ _ _ _ _ _ _ __ lål
Wikström, O, byggmâlstnri-__ _ _ . _ _ . _ _ . _ _ _ _ _. 127

Åslund, Z., I-:örvaltnrc . . _ . _ _ . _ . _ _ _ _ . . . _ _ _ _ _ . , . __ _ ll
Astróm, A. Angbâtsbcihllmvarc . . _ _ . . . _ _ . _ . _ _ . ._ 19 ,

Ängermanälvens ottningsförcning. flott-
ningsclief M. Edström _

54

MINNESLISTA.

ll- och Fraktgodsexpeditionerna hållas öppna:

llgodsexpeditioncn: var«la«_çar kl. 9.0* 12.230. 2.30 5.1.1

Sön- och lielgdugm' kl. 1'.'_Sš4_l 1,30. 3." 4.0

F|aktgodsexp.: varilugar kl, '.I.u-»l~_'_:m, 3,15-5,1»

Godsexp. och godsmagasinet liáillas i rf-gel st¿in_-_;-

da., du tag expedieras vid stationen.

Telel'onp=u'i||gningar besvnrzls endast under den

tid expeditionerna. äro öppna ir zxllmänlieten.

Postkonterei Strömsund S ch erm a_n S Tryck erl
Söckendagar: 8,230 lmïtili. och 3- 5,30 e. m. A e b
:under manadi-ma juni, juli och au-_;usli lmlles dock S T R ö M S U N D
postkontoret stängt efter kl. 4,30 e. m. .

Sön- och helgdagar: kl. 10-ll f. in. 0. 3-4 e. m. Rlksmefon 69'__ Rekommenderas!
'I
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Då 60-årige arbetaren L.0. Knutsson från LaPPmanne“ NILS NILSs0N'RÜTHFJÄLL

Vågdalen, anställd vid Ulriksfors sulfit- °°h
fabrik i torsdags jämte några kamrater Samelararinnan SIGRID JONSSON-BOIJE

skulle utföra en reparation i "massabing- Tännäs Strömsun¿
en" och stod på en ställning cirka 8 met-
er från golvet, gick ställningen, som tro- Hundskati
llâen Var Sönnefffät, Söndßr 0Ch KHUCSSOU Innehavare av hundar skola före januari må-

föll handlöst í 8°1VeC- Först f0Öd2 man nads slut eller vid senare förvärv inom en
att han Var ÖÖÖ, men under tfanSP°ït6n månad insända behörig anmälan åtföljd avtill Strömsund märkte man dock livstecken. skatt, 6 kr_ för äkta gråhund och 15 kr_

I fallet hade han ådragit sig en häftig för hundoav annan ras. Uraktlåtenhet anmäl-
hjärnblödning och även yttre skador_ I går es till atal. Blabketter for anmalan till-

h O

kväll var han ännu vid liv, men något hopp andahallas'
om hans återfående fanns icke. Strömsung gen 15 Jan_ 1921_

Kommunalnämnden

VÄls'“"^" ” ja” ïlvuua 1. j..
En tjänsteflicka i Strömsund födde den 9
d;s trillingar, en gosse och två f1íckor_ I.F.K. Strömsund hade i går anordnat skid-
Såväl barn som moder befinna sig gott. täV1an_Pa en 15 km- lang bana, Mejeriet"

-Kvarnan-Lia-Röflon-Mejeriet. Prislistan
fick följande utseende:

13 jan 1921. .Seniorer.
I tisdags afton mellan kl. 9 och 10 utbröt l) E. Strömgren l tim. ll min. 20 sek.
eld i en fabrikör J.E. Nilsën tillhörig 2) P. Lindkvist 1 tim, 11 min, 27 sek,
uthuslänga. Branden uppstod i en drängkam- 3) E. Eriksson l tim. 14 min. 36 sek.
mare pa övre våningen, troligen till följd J . 6 .
av att någon gnista fallit ur en plåtkam- lïnlšreš (ägdïr 1 ari' .

in, vari eldats under aftonen. Brandkår- 2) 0' Nun .O m 1 tim' 27 min' 55 sek'
en, som alarmerades, släckte elden innan ' Ordln 1 tlm' 31 mln' 58 Sek'
den hann åstadkomma så stora skador. Banan var lös och svår.

400 - årsminne 22 jan 1921.

I Strömsund högtidlighölls Gustaf Wasa-minnet i Strömsunds kyrka. Till densamma ha-
de infunnit sig lärare med skolbarn från Ströms folkskolor, Ströms kommunala mellan-
skola, Ulriksfors, Näsvikens, Tullingsås m.fl. skolor samt en del äldre församlings-
bor, vadan templet i det närmaste var fullsatt.
Programmet för högtiden hade följande utseende: "Vår Gud är oss en väldig borg", som

sjöngs unisont, "Likbrasan", dikt av C.A.W. Strandberg, upplästes av predikobiträdet
H. Eriksson från Stockholm, "I Dalarne bodde", sång av skolbarnen, "Anno 1520", dikt
av Sten Granlund, deklamerades av kand. Eriksson, ett kort tal om Gustaf Wasa avden-
samme, "Gamle kung Gösta", upplästes av en lärjunge vid kommunala mellanskolan,"Dal-
kullans visa om kung Gösta", sång av skolbarnen, "Kung Göstas krona", dikt av A.U.

Bååth, deklamerades av t.f. kyrkoherde G. Löfvenmark. Den högtidliga festen avsluta-
des med unisont avsjungande av "Du gamla, du fria".

AnI10nS ÖP 22 jan 1921- Annons ÖP 24 jan 1921.

ABELL; _ TEXTQRIUS REVYTURNE Medlemmar av Ströms sockens Hästavels-
förening kallas härmed till extra

Abellls succësrevy Sammanträde d. ll februari 1921 kl.
"BOHMANS FLICKA" 2 e.m. i sockenstugan, Strömsund,næd
Överallt utsålda hus! anledning av inbjudan till Alanäs
Strömsund Söndagen den 23 januari, socken att ingå i Ströms sockens häst-
OBS! Två föreställningar kl 6.45 och êvelsförening-
8.45 e.m. Ordf-
øluø-øfuø :fun vfuuaua sar: :aus n

I



Strömsund har under 1920 haft en

ningen innebär en ökning sedan fö-

till 286.

26 iaf* 1921- Ströms Konsumentförening
Kooperativa föreningen Kontant i _: KQN1-QR | 31-RQMSUNQ 1-,|,f°,, 22 _
omsättning av kr. 309.875:74 med - . . .

ett netto på l2.894:06. Arsomsätt- stçzfnâänd' Uçåíors' vdgdakn' Tuumgsds' Öhn' Oàrdnàs'

feg- år av 137-090 kf_-_ Medlemsan' com vARoR TILL LÄGSTA MöJL1cA Plus - srön
talet har under âret ORBCS mêd 76 DEN KOOPERATIVA TANKEN I STRÖM!

Fâßåmhgsslällen :

myßk za jan 1921.

En 10-arig gosse, son till hem.-äg. Anders Hansson-
-Palm i Strand, Ström, var i onsdags sysselsatt med
skidåkning på skolgården, varvid han råkade falla om-
kull med påföljd att han råkade bryta högra benet.
Han forslades omedelbart till Ströms sjukstuga. Den
lille har förut brutit benet icke mindre än tre gång-
er.

MUTURSPARK

F.d. fabrikören O. Löf-
ström, förr i Strömsund,
nu Östersundsbo, har
konstruerat en motor-
spark, vilken demonstre-
rades å stadens gator.

Piiöiåii 5 febr 1921.

POLISBEVAKNINGEN Å STRÖMSUNDS MARKNAD.

Till extra polismän i Strömsund under innevarande års
marknad ha förordnats ångbåtsbefälhavaren Conrad Råd-
ström, arb. J.A. Fahlén, f.handl. Einar Spaak och arb.
J.A. Bäckman i Strömsund samt fjärdingsman M. Jönsson
i Täxan.

En hkr-motor är fäst ba-
kom stativet på spark-
en och motorns tyngd
trycker ned ett tandat
roterande hjul som dri-
ver sparken framåt i
snön.
Vid provturerna i dag
uppnåddes 3 mil i tim-

Nationellt , feb, lm
På söndag hade Ströms nationella ungdomsförbund anord-
nat Frödingafton å härvarande goodtemplarhus. Program-
met upptog utom föredrag om Frödings liv och diktning
av t.f. kyrkoherde Löfvenmark, sång och deklamation.
Medverkande voro fru Fredrique Nordfors, sångerskan
fröken Stina Strömgren, ingenjör Elias W. Johansson,
tandläkaren V. Färnlöf och handlanden E. Er. Ersson.

Den talrika publiken uttryckte med livligt bifall sin
belåtenhet med de utmärkta prestationerna.

men med en person som
last.

(öv 25 jan 1921.)

12 febr 1921.

Såsom extra polisman under på-
gående marknad i Strömsund har
ytterligare förordnats verk-
mästare Arvid Andersson i
Strömsund.

HÅNTVERKSPRIIBLEM 10 febr 1921-

Strömsunds hantverksförening har på möte bl.a. be-
slutat att ingå till kommunalfullmäktige med hem-
ställan att söka utreda möjligheten att få kommu-
naluppbörden uppdelad på flera perioder.
Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta något för-
slag att få föreningens kassa på goda fötter. In-
tresset för föreningen är ganska stort. Medlemsan-
talet utgör nu 22.

M3[k|]aß|] 11 febr 1921 .

0. A. Ottossons Er.

R. & S. SUNDING
GULDSMEDS- och URAFFÃR,

Rikstm.. 89. STRÖMSUND Rmstelefon so.

Kameror och fotograska artiklar
i stor sortering.

- Förlovningsringar 18 o. 23 karat.Strömsmarknaden tog i gar sin början.
Kommersen har gått trögt och säljarna har varit
lätt räknade, vilka utgjorts av lappskohandlare,
några karamellgummor och så åtskilliga fiskhandla-
re med norsk nysill. Det har även varit klent be-
träffande nöjen.

Ringmått o. prisuppgift på begäran gratis o. frankoII Mif
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VINTERBILÛ FRÅN STRÖM

Fnån'Jon¿gånd nåa en gnandioa uy även länets nonna metho-
pol tkßadd vtntenahnud. Foto Aug_ Lundh0¿m

Vägffågall 12 febr 1921.

Norra Jämtlands vägförening hade i går ordinarie sam-

manträde, varvid styrelse- och revisionsberättelsen
föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet bevilja-
des. Inkomster och utgifter balansera på kr 5l6ll:93
med en behållning av 3835:60.

I styrelsen omvaldes förv. S. Arbman, Alanäset, läns-
skogvaktare P. Jacobsson, Strömsund, hemmansäg. S.E.
Nordenmark, Vågdalen och kronojägare L. Danielsson,
Gäddede, med insp. L. Näslund, förv. 0. Källman och
grosshandl. F.M. Näsström, Strömsund, som suppl. Re-

visorer blevo bankdir. 0. Olofsson och handl N.G.

Dahlén, Strömsund.

Beslöts en utdebitering för innevarande år av 90 öre
pr vägtal. Föredrogs och godkändes förslag till stad-
gar för föreningen under firma "Norra Jämtlands väg-
förening u.p.a." Uppdrogs åt styrelsen att upptaga
ett lån å 20.000 kr. som rörelsekapital.

FÜRÃLDRAMÜTE 13 f-bf 1921-

Föräldramöte hölls i går i Ulriksfors på initiativ av Sven-
ska grov- och fabriksarbetareförbundets avdelning på plat-
sen. En del missförstånd mellan platsens folkskollärare
och en del målsmän uppklarades och i övrigt dryftades
del önskemål rörande skolförhållandena i Ulriksfors.
Till komitê att hos skolrådet framföra mötets önskemål ut-
sågs hrr A. Wihlborg, K. Lindén och N. Sjölund.

Då från såväl lärarekårens närvarande representanter som

målsmän uttrycktes tillfredsställelse över att mötet kom-
mit till stånd och dess resultat, uppdrogs åt mötets an-
ordnare att i samråd med platsens lärarekår framdeles ut-
lysa nytt föräldramöte.

10

16 febr 1921.

Ströms fältskyttekrets hade
den 13 dennes anordnat sin
första fältskjutning för å-
ret. Ett 50-tal skyttar
från 8 föreningar deltogo.
24 skott lossades mot mål
varierande å 150-400 m av-
stånd. De bästa skjutresul-
taten uppnåddes av följande:

III klass:
Nils Blomberg 24 tr.
Gärdnäsets skf. 24 träff.
Ulric Nilsson 23 tr.
Ströms skf.
And. Jonsson 22 tr.
Öhns skf
F. Lagerkvist 20 tr.
Ströms skf.
A. Svensson, d:o 19 tr.
Erik Mårtensson 19 tr.
Kärrnäsets skf.
J.A. Nilsson 18 tr.
Tullingsås skf.
A.G. Nilsson 17 tr.
Hillsands skf.
Svante Roos 17 tr.
Ströms skf.
0. Strömgren d:o 17 tr.
M. Persson, dzo 17 tr.
Joh. Holmberg d:o 17 tr.
II klass:
Erik Ronne 16 tr.
Ströms skf.
Jöns Olsson 16 tr.
Tullingsås skf.
I klass:
Folke Engström 19 tr.
Ströms skf.
Torsten Roos d:o 15 tr.
Gösta Engström d:o 12 tr.
Som skjutningarna i avsevärd
grad försvårades av den star-
ka blåsten får de uppnådda
resultaten anses som mycket
goda.

#= ä ä=

““ Lukumutivhränsle
Enskilda skogsägare i Löv-
berga ha till Statens Järn-
vägar försålt ett parti
långved, cirka 6.000 kbm.
Veden kommer att upplastas
under innevarande år och
sändas till S.J.:s kapverk
i Ulriksfors, där den mall
kapas och apteras till lo-
komotivbränsle.



19 feubr 192°1.

I gar vid middagstiden pa-

traffade ett par personer Arbetarna vid Ulriksfors sulfitfabrik, omkring 170 man,vid en timmerväg i Kärrnäs- .skogen i Ströms socken 35_ nedlade pa onsdag afton arbetet.
-årige arbetaren Olof Olofs- Vid Ulriksfors tillämpas i likhet med vad fallet är
son liggande till synes vid landets övriga sulfitfabriker medan underhandling-
livlös vid sidan av vägen. arna mellan arbetare och arbetsgivare pågå i Stockiolm,
Olofsson forslades så fort reducerade löner, varigenom dessa över hela landet nu
sig göra lät till en tim- utgå med samma belopp. Som bekant utgör emellertid det-
merkoja i närheten. Ditkom- ta arrangemang ett provisorium avsett att gälla tills
men gav han vissa livsteck- nytt avtal träffas, då detta kommer att äga tillämp-
en ifrån sig men avled ef- ning även för den tid förhandlingarna pågått. De löner
ter en kort stund. som nu betalas äro därför att betrakta som förskott.
Hur olyckan tillgått kan Arbetarna ha emellertid vid ett flertal industrier i
man ej med bestämdhet säga, branschen icke varit till freds med denna anordning ut-
men antagligen har Olofssmm an krävt, att utgår lönerna till samma belopp som för-
som var sysselsatt med tim- ut och då detta ej medgivits nedlagt arbetet.
Tšïïzïnšïâ'käâššteíâââânav Vid Ulriksfors inlämnade arbetarna innan de gingo i
detta och vid vägen strejk, till disponent Ahlin en skrivelse, vari demed-
bragt s_k_ nstyrslanan och delade, att de på möte beslutat förklara vissa arbeum
därvid han ådragit sig så som nu utföras mot ackordsbetalning, i blockad, sa
Svåra skador att döden följt framt icke timlön betalades. Da denna framställning ic-

' ke kunde beviljas trädde strejken och blockaden i kraft
Den så sorgligt omkomne sör- på onsdag afton kl. 6.

Jesknarmas av far' mot och Arbetarna vid fabriken aro till storsta delen anslutna
sys on' till grov- och fabriksarbetareförbundet. Åtskilliga äro

emellertid anslutna till den syndikalistiska organisa-
|([||]$g[| 25 febr 1921. t¿,.,,,e,,_

I tisdags gästade professor
Marteau jämte violinisten . 7 1921_
Göran Olsson-Föllinger och u||e“np|au
pianisten Tabbernal Ström- _ _ _

sund_ Konserten samlade en Komerskollegium tillstyrker hos k. m.t den av aktiebola
publik av Omkring 300 per_ get Ostersunds redskapshandelogjorda ansökan om tillstand
Sonar, som med livligt b¿_ att i Stromsund inratta och halla mindre upplag avøeld-
fall mottog prestatíonerna_ farlig olja av forsta klass till en myckenhet av pa en

gang hogst 3.000 liter.
Psmn 4 mars 1921.

B kortportot föreslås höjt 8 mars 1921-revtill 15 öre.
Ströms sockenförening av Bondeförbundet har bildats i

nudaíal 7 mars 1921- Äspnäs varvid 26 medlemmar ingått i föreningen. Till
styrelse ha valts:

Ströms m°derata kV1““°före_ Anders Ersson, Bonäset, ordf., M. Forsberg, Bonäset,
ning bildades på söndagen vice ordf., M. Jönsson, Äspnäs, sekr., S. Lövenring,
efter föredrag av °mb“ds“1 Bonäset, vice sekr., Jöns Jönsson, Äspnäs, kassör. Re-
L' R°se11' Till interímsty' visorer: Jöns Jonsson, Aspnäs, Risnäs, Jöns Ersson,
relse utsågs fruarna Fred- Toppen. Dessutom har från kringliggande byar utsetts
ríq“e N°rdf°rs* Hilda Sjö- byombud: E.P. Strandberg, Klöfån, A.H. Strömstedt, Öj-
strand °°h Fanny Edström' I aren, K. Edelsvärd, Vedjeön, D. Engenström, Hillsand.
början av april kommer ett
större offentligt möte att
anordnas med föredrag av P|anuaIlun 14 mars l92l.
fru Dagmar Murelius. Dess-
utom planeras en upplys- På föranstaltande av Ströms nationella ungdomsförbund gav
nings- och medborgarkurs den framstående pianisten Uno Sundelin under medverkan av
att hållas i april eller sin fru i går en konsert i Ströms kyrka. Programmet var
maj, under medverkan av synnerligen gediget. Det inleddes med Beethovens Appassio-
framstående föreläsare. nata, f-moll och upptog f.ö. pastorale capriccio av Schar-

latti, ett adagio av Beethoven samt preludium av Chopin.
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Utan att hemfalla åt o-
verdrifter kan det på-
stås, att av alla byari Ströms vidsträckta
socken, så torde Öjarn
äga det största förråd-
et av starr- och slått-
ermyrar. En rik och väl-
dig natur har här icke
bara lämnat synliga
spår efter krafter som
omdanat jordytan, utani lika hög grad givit
åt människorna en red-lig bärgning.
Det är förvisso ej en
slump, att detta friska
och obändiga folkslag
som odlat upp marken i
fjällens närhet, hörtill socknens mest liv-

UÄLLGÅRDEN I ÖJARN aktiga. Nybyggarens rå-
styrka har i Öjarsfolk-Gånden byggde/.s av Htndn¿c Johnbon Söde/Lgnen 5/Lån _ . _

undoaam. H¿hwac_b0dd@ han gm än ghmn han fä: §§§:§§n§“m:à1à::1§;_
ßlyttade upp txll Ltllßulvunn vtd Skaljallet. nelag som oftast åter-
Ån 1840 kom Åndefus (väll till Öja/Ln. Han köpte finnes inom poesins och
I/4 tld av Htndntc Jorvsbon, och anhöll 1842 hon vetenskapens värld.
Hänadonätten att ßå Aynebenkntvntng tntagen t
dombolzen áän eventuell ßnamttda e/usättntng. Sy-
nen gällde atdlhntng av Stontjännen bom låg nond-
ont om gånden och Akalle áönetagan ßön "ßnoatenß
avledande".

~ -.
'“~~ PELLEGARDEN 1 ÖJARN

Hän bodde den legendantßhe
bjönnjäganen "Bjenn-Sakntb"
Sahntß Jonbbon. I domböck-
anna páltnäßßan han ett 5len-
tal gången, dän det upplyb-
0/.S att han t e/zzsät/tntng ååh
vanje Ahjaten bjönn enhäll-tt tne Rdn Bco ßön "4hade-
djuno utnotande". På vån-
ttnget 1822 kunde Saknib
Jonbbon uppvtaa önonen av
Aja gamla bjönnan och ßhtn-

GÅRDEN FINNÅNÄSET nen ßanna ttll påßeende t
På nondltga Atdan av öjanßjön han natanenn hanghet b°°k@"¿¿“9“"-
ej avbhnächt nybyggane tßnån att anlagga nyland t
Aton gnannhog och btenbunden jondman. Pnahttga a-
byggnaden än appttmnade hänate t ödemanhen.

12
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HENRIK SVENSSONS GÅRD I ÖJARN

"Stagabyggntng Aexhnytt med áönßtaga och wtnn", Atatß, ßähat med bptßeß, ßodeabod,
mjößhbod, badbtaga och ßomaaßähab. öppen åhen ßtnno ttßt ßex mättnganß vtdd, på utå-
hen utzåß 3/4 tunna hann då I/3 av åhenn anuändet tttt potattaßand. På ägoana ßtnmu
två hötadoa och på gåaden kunna ßödab en häot och ett ßöt, aja hon och 25 ßåa och
gettea.
I den mtndae Atagan Zängbt ttßt högen ha öjaano ßöatta ßhola bedatvtt undeautßntng.
Föntte ohottänane van Ahnäddanen 0205 Otoßoßon, om vtthen benättaß att han baahade
sitta med benen t honb uppe på hatedean och by, ßamttdtgt oom han andenvtßade baanen
t öjaan.

//

\\;\

RUINERNA AU KVARNEN I FULVURN

Koanet gtch ej titt mognad ¿ denna bam- STUGÅN VID LILLFULVURN
ga tnakt, uanßon det måßte bänaß ßnán B d k¿¿ 1820 . .

o1ann. På óå vtb kom hvannen t bnuh. Uñååä íïnaägghä¿¿¿e:°aÜ*?gÉÉf¿åÉ::AO"'

Mannen på bttden än Hanb Hanbbon 51. 6¿U¿1ad@¿ den ïïíi ÖVÅQ ände" “V 415"
öjann, 5, 1366, och användeß Aom Akogßhoja.

I3



EN Om artisten Pelle I-lavne skriver "Såningsmannen":

Artisten Pelle Havne är född 1893 i Líllvíken, Alanäs socken, Jämtland. Han har fått
gå samma knaggliga stråt, som många artister före honom fått göra för att fullborda
sina studier. Lusten att rita och måla satt nog i kroppen på honom redan som barn,
men fadern var emot, att sonen skulle ägna sig åt sitt älsklingstema och bli målare.
Som fadern borde han naturligtvis bli jordbrukare. Då han emellertid envist vidhöll
att bli målare, så har han genom eget arbete måst kämpa sig fram. Genom att tidtals
grovarbeta och tidtals försaka och svälta har han nu kommit därhän, att man kan säga,

att han har kämpat sig igenom.

Först vid 17 år kom han äntligen till Stockholm att studera. En tre års tid har han

där arbetat i konsten med lärare sådana som Caleb Althin och Carl Wilhelmsson.

Det är förnämligast djurmåleri, som Pelle Havne ägnat sig åt, och på detta område

har han hittills visat goda prov på rika anlag och en god iakttagelseförmåga_

(JT 22 mars 1921)

$IU*
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FRÅN SILKENTJAKK Oljemålning av Pelle Haune

E==E== Kommunalt ==E:=E
Hmlllx 24 mars 1921.

Kommunalfullmäktige i Alanäs hade i söndags sammanträde. Därvid behandlades frågan om

hamntaxa vid Flåsjökajen. Beslöts att frågan skulle âterremitteras till beredningsut-
skottet och byggnadsdirektionen för uppgörande av förslag. En fråga om vattenledning i
Havsnäs återremitterades ävenledes till beredningsutskottet.

Häfll llßllllll 29 mars 1921.

Vid kommunalfullmäktigesammanträde i Strömsund den 28 dennes föredrogs revisorernas be-
rättelse över granskning av de räkenskaper, som stå under fullmäktiges kontroll. Ansvars

frihet beviljades. Livsmedelsnämndens räkenskaper för l9l8 och l9l9 blevo även efter en

häftig debatt godkända trots yrkanden i motsatt riktning. Komitêrades för fattiggårds-
byggnaden hemställan om ett anslag på 6.000 kr. för timmeravverkning beviljades. Ström-
sunds cigarraffärs hemställan om att få hålla affären öppen till kl. 8 på lördags- och

helgdagsaftnar avslogs. En ansökan från fröken Andersson, Grand Hotell, att till spis-

lä



ande gäster få utskänka öl och vin avstyrktes. Till ordf. i nykterhetsnämnden efter G.
Skogman, som avsagt sig, valdes tandläkaren N. Färnlöf. Bemyndigande att å kommunens
vägnar underteckna de av statens bostadslånefond beviljade lånen gavs åt kommunalnämnds-
ordföranden N.M. Jönsson. Beslöts att kommunalutskylderna skulle betalas i tre terminer.
Till sist beslöts att till järnvägsförvaltningen ingå med anhållan om att även på ons-
dagar blandat tåg i stället för godståg kväll och morgon måtte insättas.

Valtenkasiare m.m.
Vid ord. municipalstämma i Strömsund samma dag föredrogs styrelsens och revisorernas
berättelser och blev efter några smärre anmärkningar dessa godkända och ansvarsfrihet
beviljad. Vidare beslöts att de vattenkastare, som finnas i samhället skola stängas och
borttagas. Att samla tillhopa samhällets tillhörigheter såsom papper och handlingar ut-
sågs Nils Persson. Municipalnämndens ordförandes arvode höjdes från 150 kr. till 400 kr.
Beslöts uppdraga åt stämmans och nämndens ordf. att å stämmans vägnar upprätta en pro-
testskrivelse till telegrafstyrelsen med anledning av att denna i stället för att själv
köpa tomt och uppföra telegrafhus, låter inköpa redan befintliga fastigheter för ända-
målet.

Hälsovården 6 april 1921- NY MOTORSLÄDEÛÛÛIÜÛÛIÛIÛÜÛÜÛÜIÛ
Förste provínsialläkaren i länet, d:r Axel _

Häggqvist, har nu utarbetat årsberättelse 9 april 1921'
för 1920, ur vilken vi äro i tillfälle åter- Under de sista viutratme har ju ett otal
SíVa följande? nya motorslädestyper demonstrerats och för-
Sjukstugan i Strömsund hade, enligt vad smm svunaitf ty alltid har det visat sig attf i k id ins ektionen e- under ätt nå_ uppfinningen brustit i något avseende. I

rama C v P . J s u .__
gon anmärkningsvärd förändring sedan före- aalmanhet ha ïppflïnarnetívkaïísï Vlntegaït
gående år. Sjuksalarna äro tillräckligt be- nlngsaoraan guamf art a a y era me a
1 sta och ventílerade samt sn t inre¿¿a det finnes sno pa vintrarne. Deras fordon,

Y ygg .

och underhållna. Vatten- och avloppsledning- Vafe säg de aaft1ï°taïa2Éar:“:ïï¿:å :Emock_
ar fungera numera ordentligt, sedan en fel- s,a: É tír s1ï_e lar du E ff , ,
akti het i avlo slednin en som förefanns Sa a t °rt lvs ang °° °rsvunn1t sag PP g 2 - o 0

vid sista inspektionen, nu blivit avhjälpt. snart ar1V°rna gatt upp Pa maaarne'
Sängutrustningen var nu mindre god. Madras- Även på vår ott ha uppfinnarhjärnor sysslat
serna voro förslitna och borde i stor ut- med problemet och många försök ha begrafts
sträckning nyanskaffas. Ny golvbeläggning 1 stillhet,
av linoleum bör vid första tillfälle inlägg- , n ,

ä i korridoren Senast är det tva broder Lofstrom fran
as ven ° Strömsund som försökt lösa frågan om en

SUNDHETSINSPEKTIONEN praktisk och användbar motorsläde och und-

Under inspektionen i Strömsunds municipal- ar de Senaste dagarna har deras uppfinning
h~11 - ktt tt ¿ tt e enhå11_ provkörts nere på sjön. Tyvärr har en allt-

sam a e la oas' a en y r r för svag motor inmonterats i fordonet men_ _ ä f . h . ,°
ningen i samh llets flesta astig eter i 11 hä d 1 h d
allmänhet var välskött och övervakad. Gårds- 1 a a n e ser ar. em°ns ra 1°nen ga
lanerna voro merendels rena och sny gt håll lyckllgt °ah tyder pa att det system' s°mP s ' n u u . U .

na. Avhämtningen av latrin och andra avalls- b:°a§rna L°fftr°m :PPf“anatkf°å arlt :an
produkter var i stort sett val ombesorjt. De S a I aat ratta 1 af° la en °mpa en a
i åtskilli a fasti heter förekommande spill- aft aïglva att Sakkunnlgt Omaoae' man Oss8 g
ningsrummen äro emellertid beträffande bot- f°Éaf°a1 drlvaystemat rent av âaeaÉ1skth°°h
tenplanens lage icke i overensstammelse med Snlllrlkt uttankt' Peraaner me er aren etO I nu nuhäl 0 å ¿ tad ans fordrín ar_ Särskilda på omradet ha ocksa for oss forklarat att
kärl fö: :šksašfallets tilïvaratagande sak- det system hrr L' uppfunnlt ar det absalut

bä h' '11 t t h tt d tnas i de flesta gårdar. Avfallet bortföres saa' s°m, lttl, S Pras ara s_°a a e
d li n 0 h till odo öres svinu födnin en otvivelaktigt, da motorutrustning och mask-

hâšudšaklišen vidgslašterierna. ggpkärle: , Inbyggnad blir Val avvaga helt sakert kam-tt f' " d ' i aktiskc br k.voro merendels av enklare beskaffenhet, oft- mer a a anvan “Ing pr u
ast otäta och icke såsom hälsovårdsstadgan glädjande voro ju om denna spådom ginge i
f°fdf8f» UPP$tä11da På tätt Udetlaß- Stall' uppfyllelse. Att ingå på en beskrivning av
arna äf° På föreskrivet Sätt inredda °Ch drivsystemet kunna vi ej. Den är emellertid
tillräckligt belysta. Gödselkistor saknas monterad mitt på släden och består av två
allmänt. De fåtaliga svinhusen äro försedda hjul med snökedja, som med automatiskt själv
med täta g01V av Cement- tryck driver släden framåt. Drivhjulen höja



h " k ' ä t t' kt 11t ft "
ïågeâínbïsâšåfeåïfu Om 18 a e er lakan 18 apm 1921.

Vid provkörningarne på sjön har en hastiget K.m!t har i går utnämnt Och förordnat und-

av mer än 4 m11 1 timmen uppnåtts med den erläkaren vid länslasarettet i Sollefteå,
svaga motor som nu är inmonterad. Ett konsor- med- 1lC- J-L- KPGHZGÜSKY, att Vêfa DPOVlH'

tium har nu tagit hand om uppfinningen och Slêlläkäfê 1 $trÖmSundS diStrikt.
redan i sommar kommer fabrikation av motor-
slädar att sättas i gång och byggas med mo- 'l
torer på 10, 15 och 20 hkr. Nästa vinter få agsnna 13 april 1921-

vi alltså se dem i trafik. Ett våldsamt slagsmål gick av stapeln ilöv-
berga natten till den°l5 d:s, i det attnåg-

15 april 1921_ ra personer kommo 1 sa häftig strid med va-
randra, att en av dem fick sitt ena käkben

Ett talrikt besökt möte var den 13 dzs sönderslaget, så att han måste inforslas

anordnat i Strömsunds ordenshus för öv- tlll lasarettet'
erläggning om den i riksdagen föreligg-
ande frågan om införande av ett till- I d '°d
lägg i rikets grundlag avseende bl.a. 29 aPt11 1921-

att Skapa möilíghft för att på ett fullt Arbetslöshetskommissionen har avslagit en

3f““d¥agsÉn1f3t Satt_a“°rd“§ en f°1k°m" ansökan från arbetslöshetskomitên i Ströms

r°Sf“1“3 f f°rb“dsfra3an' Y1d_m°tet V°' kommun om rätt att öppna understödsverksam-
f° aven ÉarVafandÉ bef“11makÉ13ade °m' het för arbetslösa, alldenstund såväl ar-
bud 8 °11ka f°ren1“8ar med tlllsammans betslöshetsförhållandena inom kommunen som

1'106 medlemmar' Efter en livlig dísk“s' kommunens ekonomiska ställning icke synas
sion beslöts enhälligt antaga en resolu- nö¿vän¿iggöra ígångsättan¿et av dylik und-
tion, som skulle tillställas länets riks- erstödsverksamhet för närvarande_

dagsmän.

18 april 1921.

Natten till fredagen förövades inbrott i Ströms järnhandel i Strömsund, varvid tillgreps
en skrivmaskin, en cykel, ett amerikanskt gevär, en ryggsäck och cirka 20 kr. ur växelkas-
san - allt till ett sammanlagt värde av 2.000 kr. Tjuven eller tjuvarna hade berett sig
tillträde till butiken genom att taga ut en fönsterruta i ett fönster åt gårdssidan. Man

har inget spår på vem som förövat stölden.

Samma natt förövades inbrott i A. Granströms beklädnadsaffär i Strömsund, varvid tillgreps
en överrock, ett par byxor, borstar och andra småsaker till ett sammanlagt värde av 150-

-200 kr. Även dessa tjuvar ha hittills undkommit.

STRÖMSUNDSTJUVARNA ÅTER I FARTEN 25 april 1921.

Natten mot lördag hade tjuvar åter berett sig tillträde till Nya vävnadshandelns kontor i
Strömsund och tillgripit en växelkassa på 36 kr. samt en sparbanksbok i vilken låg en tia.
Garn m.m. hade också följt med.

Samma natt hade på mek. verkstaden stulits gummíringar, cykelpumpar och reparationssaker
m.m. småsaker till ett värde av omkring 200 kr.

Det förefaller märkvärdigt att tjuvar oupphörligt få ha fritt spelrum, utan att det göres

något nämnvärt för att få dem fast, skriver vår meddelare.

Bensinpriset 30 april 1921- lägen 1. .aj 1921.

Det Svenska beSíHPfí$et har 1 dagarna bli' Ströms moderata förening rekonstrueradeswñd
vit något sänkt. För Östersunds vidkommande ett möte på lördagen. Till styrelse valdes
är Priset Pr fat Sänkt från 1 kf- till 90 landstingsman Olof Olofsson, Jonsgård, ing-
öre pr kg. och minutpriset från 80 öre till enjör Elias W, J0hanss0n,_nämndeman N,E,

75 öre pr liter. Nordlund, Öhn, folkskollär. F. Nordfors,
9 maj 1921_ hemm.äg. Erik Persson, Tullingsås, bankdir.

0. Olofsson, folkskoll. Olof Sandström, jäg-
.DÛDSSTRÅFFETS AVSKÅEEANDÃ  « mästare J. Brun, fru Hilda Sjöstrand, köpmn

BIFÅLLES MED STOR MÅJORITET ÅV B DÅ Per Wallin, förvalt. A. Bergström och tele-
KÅMR/\RNÅ| grafkommissarie fröken Gertrud Bergström.
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Egamgn 6 ju... 1921.

Vid Ströms kommunala mellanskola ägde exam-
en och årsavslutning rum den 3 juni. Av
l:sta klassens 25 lärjungar blevo 12 upp-
flyttade till klass II, övriga 13 kvarsitt-
are. 2:dra klass 5 uppflyttade, 3 kvarsitt-
are och i 3:dje klass 6 uppflyttade och 12

NOTISER
LEDIGA PLATSER.t ll juni 1921.

I Alanäs skoldistrikt äro lärarinnebefatt-
ningar lediga vid flyttande mindre folk-
skolorna Nyhamn-Järvsand och Siljeåsen-
-Lillviken.
Tillträde den 19 september. Lön enligt
lag jämte 50 kr. Ansökan sändes till
Skolrådet, adress Alanäset, Jämtlands
län, före den 1 instundande juli.
BRUTEN RYGG I 13 juni 1921.

Ett Wilhelm Wilhelmsson i Öjaren tillhör-
igt 5-årigt sto råkade under fölning här-
om dagen bryta ryggen och måste slaktas.
Som stoet var mycket värdefullt men lågt
försäkrat gör ägaren en ganska kännbar
förlust.
s1:unn~:R1:sA u 16 juni 1921.

kVafSíCCafê- Den avgående 4:e klassen vid Strömsunds

MINNE AV AUTOMOBILFÄRD EMELLÅN RAMSELE OCH
STRÖMSUND

Sedan ¿eke¿¿k¿5tet han komunikatáonenna
av/.seuäfut önbätmau 5/uin St/Löm och mot de
expansiva o/ute/ma vid kusten. Auxomobilen
ha/L ¿nne.bu/ult en wind/Le neuoßwtéon ¿ dum
ßönbindeß/se/L, och expnusbd 12.38 ha/L áått
många eteaößjanc.

MIIIIIBSVÉPÛ 6 juni 1921-

Den av patienter å framlidne d:r F. Körners

folkskola, 41 larjungar, avreste 1 gar
på den studieresa till Stockholm, vanáll
medel hopbragts genom aftonunderhållning-
ar under den gångna terminen. Färdledare
är folkskollärare Per Johansson och fab-
rikör L.J. Eng från Strömsund.

AMERIKARESANDE 1 22 juni 1921.

I måndags avreste från Strömsund ett säll-
skap på ll personer till Amerika. Det var
ett par familjer från Laxsjö samt en per-
son från Kärrnäset.

OLOVLIG AVVERKNING U 23 juni 1921.

Efter besvär av N.E. Rislund i Strömsund
har Svea hovrätt fastställt Hammerdals
tingslags häradsrätts beslut den 7 mars
i år att ogilla ett av Rislund framställt
yrkande att arb. H. Olsson i Strömsund
måtte ställas till ansvar för olovlig av-
verkning å ett skogsskifte Envågen, Ströms
socken samt ersätta det avverkade virkets
värde. Rislund skall ersätta motpartens
kostnader vid hovrätten med 120 kr.

JÄRNVÄGSLÄKARE I 23 juni 1921.

Med.lic. Jacob Levin Krenzisky har förord-
nats att fr.o.m. l juli tillsvidare vara

grav resta vården å nya kyrkogården i Ström- iärnvägsläkêre a línjeïna Ha11víken_H°t_
sund avtäcktes pingstdagen under enkla men
högtidliga former. T.f. kyrkoherde Löfven-

ing och Ulriksfors-Stromsund.

mark tolkade den tacksamhet, som den avhåll- QIEEXIELEQ . 13 juli 1921'
ne läkaren förvärvat under sin långa tjänst- Kommunalfullmäktige hade i söndags sam-
göríng in0m Ström, Och bjöd täcke1Sen falla. manträde, varvid beslöts att utse en ko-
Frälsningsarmêns musikkår medverkade för-
tjänstfullt med musik.

Akten övervars av en talrik menighet.

mitê att tillsammans med en av Ströusunds
municipalsamhälle utsedd komitë utreda
de ekonomiska konsekvenserna av Ström-
sunds eventuella utbrytning ur Ströms
landskommun.

I7



17 juii 1921.
ggrßgLLsnArca

Vid fotbollsmatch i går mel-
lan I.F.K. Strömsund och
I.F.K. Östersund segrade d
förstnämnda laget med 5 mal
mot 2.

20 juli 1921.
KOOPERATIVT

Koop. föreningen Kontants i
Strömsund filial i Tullings-
ås har i dagarna inflyttat i
en ny lämplig lokal, av bya-
männen upplåten och iordning-
ställd i ett byn tillhörigt
hus.

zs ju11 1921.
ßi§§1§_E9L§!ë§§2 MA~sKAP oc BEFÄL 1 srnömsuuvs BRANDKAR

Sveriges f°1kmä8d Vid 1920 Undea Ledning av den dn¿6t¿ge och oßönvägne bnandcheß-
års ursåns uppgick till en ¿ sznöm, järnhandzane G. Lundholm, ¿ ¿0zng«a¿¿@r4
5-902-292 PGISOHGY. Vilket m¿tI, kunde btonbnandcn vid Nä4v¿ken¿ Ångaåg hållas
visar en tillväxt under 1920 b¿g¿än¿ad ¿¿¿¿ 4jäLVa ¿ågug¿k¿anßäg9n¿ngen,
av 57.255 personer. En så
stor folkökning har, absohm 18 aug 1921.
taget, ej forekommit i Sver-
ige sedan 1861, och relativt
är ökningen den största sed' Vid halv tolv-tiden i natt upptäcktes plötsligt att
an 1898' eld utbrutit i Näsvikens sågverksanläggning intill
1 aug 1921_ Strömsund. Det var såghuset som fattat eld och lågor-
EPIDEMISKT na slogo redan ut genom fönster och tak när bramkåren

““" allarmerades och släckningsmanskapet kom tillstädes.
Ett fall av epidemisk hjärn- _ _ , _ "_ ,
hínneinflammation har ínträf_ Det visade sig redan fran borjan omojligt att radda
fat i Síljeåsen, Alanäs, där anläggningen.°Elden spred sig med förfärande hastig-
en 6_årig son till torparen het och bradgard, med inneliggande 1000 stds sagat
C_0_ Persson avlidit i denna virke,, saghus, pannhus och torkhus voro snart ett en-
Sjuk¿°m_ Provínsialläkaren da eldhav. Raddningsarbetet maste darfor inriktas pa
har besökt p1atSen_ att rädda i närheten liggande fyra gardar samt folk-

skolan och tack vare brandsegel och ett energiskt ar-
5 aug 1921. bete kröntes detta även med framgång.

KYRKSTUGORNA I sTRoM~ Vid sjutiden på morgonen kunde elden anses kvävd eft-
Svea hovrätt har med avslag er att till grunden ha nedbränt hela anläggningen samt
på av K.J. Karlsson i Ström- 2 arbetarebaracker, vilka beboddes av fyra familjer
sund anförda besvär fasmqällt med 15 medlemmar, vilka nu stå utan tak över huvudet.
länsstyrelsens i östersund Ur barackerna lyckades man rädda lösöret.

bfslut den lo maj 5 år att Näsvikens ångsåg, som vid normal drift sysselsätter
?a yrkande fvno' N11ss°n'm'f1° omkring 25 arbetare, äges av disponent Oscar Karlsson
1íât;m::åeraå:gš:n::g°:nÉåt i Strömsund. Värdet av det brunna, som var försäkrat,
V V Y C 8 beräknas till omkring en halv miljon kronor. Hur eld-
lämna tillträde till en s.k . n . . . u - H u .

. ' k h ll . h .kyrkstuga Strömsund, en upp ommit ar itti s ej kant Polisfor or pagar

övre våning han tillbommat Sågen går f.n. med halv besättning och under onsdagen
för att hindra dem att använ- hade hyvling ägt rum. I släckningsarbetet deltog om-
da sig av densama. kring 300 personer.

STRUMS SNICKERIFABRIK 19 1921

wa9°"i“S 8' c:° HAR ELDEN FöRoRsA1<ATs Av VARMGÅNG 1 ETT LAGER?

?BS: Pïgšïrna Sänkta efter Polisförhör med anledning av eldsvådan hölls i går
aug e.m. infor landsfiskal Magnusson i Stromsund. Sa myc-



ket har hittills kunnat utrönas, att eldens orsak
skulle ha berott på varmgång i ett lager.
Såsom anmärkningsvärt faktum framhålles att sågverket Schermans Raksalong
ej haft någon nattvakt på hela sommaren, ehuru bräd- STRÖMSUND
staplarna legat omedelbart intill sågen, den närmaste
stapeln blott c:a 6 meter från fabriksbyggnaden. Det R e k Û m m e n d 9 r a S!
bör även påpekas i vilken farlig närhet de även under
branden starkt hotade boningshusen ligga. Brädstaplar-
na lågo så gott som alldeles invid dessa, skilda blott
av en gång av ungefär en ordinär väg- eller gatdedd.
Även sinsemellan lågo staplarna oförsiktigt tätt pla-
cerade, endast med en halv meters mellanrum.

Själva sågverksbyggnaden var uppförd av sten och mot- 29 aug 1921'
stod hela tiden eldens härjningar. Väggarna blevodock I Lövberga hölls söndagenden
helt naturligt oerhört upphettade och då elden var Zl dennes invigningsfest med

släckt uppstod genom den hastiga avkylningen sprickor anledning av restaureringen
och bristor i stenväggarna, och dessa medförde att å därvarande hälsobrunn, var-
byggnaden snart totalt föll i spillror. vid förekom sång, musik samt

Vid det i dag fortsatta polisförhöret har, enligt vad deklamatlon'
som meddelats, intet nytt av betydelse angående eld- Hälsobrunnens tillkomst date-
ens uppkomst framkommit. Undersökningen kommer emell- rar sig från år 1855 då pas-
ertid att fortsätta. tor F.W. Edlund i Alanäs,som

t'd' t ar ortens läkare, , ._ sam 1 ig v , g uppförde densamma. Vid pastor
-./"\._,,= _ Edlunds avflyttande från ort-

! n,._ J" : '* gß en fick den emellertid för-
» ~,_ - ) v_u ~ falla; men ateruppbyggdes na-
. '¿ _ ' -/-I -7 ___ - 'r__\ gon gang senare for att ater

' -X förfalla och nu ånyo restau-
- _I;:_-J_.š@ reras -
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TAG-unna: ”Ganska tristl”
Israel Johansson i Aborrviken sammanträffade

Öggergund_Vi|hg|mi|1a-Ögiersund, med stronge Nisse Nilsson i Bredgård. De prat-
|Bt Gt| |Pc|1y1|Gæ ade om att kanske dricka ett par glas vin i

2.54

4.86
5.19

ån,
4.05 :

'I
xvrpnoqøgg

Flåsjön . . , . . _ _ . ._ l.-|.~,
Stornäset ...... .. 1.21)

Hoting . . . _ _ . _ _ _ __ 12.-as =
Rorstróm ....... .. ll ='»f~ _-

Dorotea .......... _. li 11.117

I
ninpuaqøqq

P-I - ll -

940* 4.80 ll_xofr Ostersuml .... ..t. 7.-'*_** 9.09 535 Ulríkåfors _På JärnVägsh?te]_~1eFv 'fy Grand H9-
9§5 4ßa11¿uU Åmn .......... HA tg: 814 gg tell i Strömsund hade eJ vinráttigheter. Tag-

:gig gi: 1%: â':š¿¿ñ¿s::::::::: 35, skulle strax gå och de skyndade ner till
1041 ag 934 Nomuáun ...... .. ag 7§ø 2« Járnvagen, kom fram till Ulriksfors, drack li-
nf” G5 4^° MP“m“@§?LW 519 6” åål te vin och konstaterade att det var "ganska
12.10 7.¶ .5_|s Jamtl.-Sik -0.57 6.191--°° . ,, T. .ll Ö d k 11
124o &¶ 619 Hankai ....... _. Lu 5¿g1Qm trist . aget ti stersun s u e nu strax

143 85 749 Uhübn ....... H ang ag 925 avga och de fann det kanske trevligare att åka
* 2” 1”“W"l“ »»»»»»» -- 2*H :iii scan. ni: anlände de på kväiissiaan, drack

ett par öl - och fann allt ganska trist. De
tog sig en funderare och såg det som trevliga-
re att åka till Stockholm, dit de kom på mor-

Gmbagm ..... .. IQM ' ronsidan Samma program' ett par glas, och sådu . .

2% väïgâäê ~~~~~ 'í11g: blev det återigen "trist".
íñ ¿vhdmm,QfH¿ gm| | - Vi hinner tåget till Oslo!

sh¶”"""¿__Ub¿k"b,& De skyndade in pa närmsta postkontor och köpte
pt Uhn“mm__4¿§|21o14,3,"+Lm+3ßßg¿y bevis för besök i Norge. Till Oslo anlände de
Fn Sömmd~_4å? L“9öas4a1+lß°:& 822 på kvällen hann dricka ett par glas - och så

' Dilekln vagnar från mh till Uucrsuml. i* F-III' 'H ||P|K'|ll<"- , . . , _,
_ blev allt trist igen. Nu ställde de farden mot

JdmtlmuIs-SiIms-Ilummcrflul. h. . . .
FLJämu Skå 6¿5 1¿ß 515 IQ Trond Jem, dit de kom pa morronsidan. Samma"

Fn Hamnmnhl .......... N' ag |1Lw| 435 ag program: ett par glas och sedan vidare mot Os-
OBS E I t . “derna mn smionem tersund och Strömsund, där de nu fann sig väl

'| .I mas aigauga - tillrätta.
Av Gubbarna lär ha köpt sig var sin skjorta, men

29 aug 1921- om de rakade sig under resan förmäler inte his-
K. mzt har nu meddelat utslag på en t°rie“'
ansökan av arbetaren Anders Olofs- (Efter Eric Wallin)
son i Yxskaftkälen att han av nåd
måtte befrias från att utgiva hon-
om för olovlig försäljning av bränn- 5 SGPC 1921-
vin ådömda böter av 125 kr. samt KYRKSTADEN I VILHELMINA ÖDELAGD AV ELD.
tíllverkníngsskatt 424 kr' Sammanlagt ett 60-tal byggnader, därav 43 bon-
Han har ¿ärví¿ fått ;i11verknings- ingshus, nedbrunna. Trehundra personer husvilhu
skatten av nåd nedsatt till 156 kr. 5k8d°ï för mï1j°e0-

syån mäm] 21 sep: 1921.

En svår olyckshändelse inträffade under sistlidne söndag i det en 4-årig flicka, dotter
till Nils Nilsson i Kärrnäset, Ström, var sysselsatt med att försöka göra upp eld i spis-
en, varvid hennes kläder fattade eld. Och då flickan för tillfället var ensam inne, brun-
no hennes kläder totalt av, och blev hon naturligtvis mycket svårt bränd. Den illa brända
forslades till Ströms sjukstuga, där hon nu vårdas. Hennes tillstånd är mycket allvarligt

22 Sept 1921 -

FÖRSTE PROVINSIALLÄKARENS BERÃTTELSE OVER VERKSTÃLLEÅ VISITATIONER.

Som hälsovårdsnämnden i Strömsunds municipalsamhälle under året alldeles uraktlåtit att
fullgöra sina skyldigheter, sammankallades den vid sundhetsinspektionen mangrant samlade
nämnden och till densamma riktades en allvarlig erinran att icke undandraga sig sina vik-
tiga uppgifter och underströks därvid ytterligare de vid inspektionen funna brister och
oegentligheter.
Beträffande Strömsunds municipalsamhälle göres åtskilliga anmärkningar mot den yttreren-
hållningen, men det vitsordas beträffande bryggerier, slakterier, bagerier m.m. att ord-
ning och snygghet råder. Hälsovårdsnämnden uppmanas att utarbeta en för samhället speci-
ellt avsedd hälsovårdsförordning med mera detaljerade föreskrifter i renhållningens in-
tresse och att till samhällets inbyggare utdelas. Mot sjukstugorna i Ström och Gäddede
göres inga anmärkningar
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Från

Från seglationens början till den 15 sept. _

l-'rân Sfrömsmul
l\I:°\ndag kl. 7 f. nn. Onsdag n. Fredag -kl. 2,l5 c.

Från IM!/eller
Måndag kl. 2,30 c. m. Torsd. o. Lörd. kl. 8,30 f. In.

Från den 15 sept. till seglationens slut.

Från Slrömunul. Le' ._ Å

Måndagar, Onsdagar och Fredagar .... ._ kl. 9 f. m. f
Från Ifågcde. _ -

Tisdagar, Torsdagar och Lördagar .... _. kl. 8 f. in. _*_. '

brygga på måndagstnremn.
Mellanliggande stationer anlöpas endast vid sig-

naleríng. (Efter Eric Wallin)

_a,.».r
,».g¿~¿

BÅT-TIDER:
\.;.zf ii* ky!

Ãng. VIRGO

Äng- STRÖMS VÅTTUÛÅL- vnzoo vw KAJEN 1 snzömsuuv

"°" '° 5"" Ü" d°" '5 “Ft 1nv¿d Vaiztudalem gmndéosa ångßa/utyg »slzalçß just
Fm ^“"""""“"'“'- J Eduund/.s A e/La/1.ebå.t 5/uin Edzswllzen lä asaa.1n.a..'r'a.'r a..1.~-a.1n.7r.. '. pwsag. . 99

,,,.,,,,,§,f“ '” ' °“ ° “' "' maa. under wmwmdw Wuwr beten 50/:fa och
1nana.1n.s,sof. m. Tisa.,'rma.0.Löra.|n.2,soe.m. ua/wa ulü bya/ma väßzu om St/töms vaiztudal..

Äng. Ströms Vnltudal anlöper ej Allvikens

Varje år i juni kom denne vandrare till Ström-

J. N I É N S E R. täljstensfabrikens område. Alla gick barfota:
mnehavare. KARL LARSSON det var gossarnas högsta glädje och mycket eko-

...mn'~|,,.
_rr',\\ñ

sund åren 1908 till 1912. Vädret var alltid
vackert, märkligt nog. Alla småpojkar samlades
omkring Kul-Olle, där han låg i en lada intill

T,|,f°,, 70_ nomiskt med tanke på att skorna ej skulle slit-
pmm" as pa 1 onodan.

KÖTT 0011 Fl-ÃSK Varje pojke visste att Kul-Olle, för att sjunga
“"“' CMRKUTERIVÅROR en stump, ville ha fem öre av lyssnaren, vilketö' ' |'m" __í man garderat sig för innan besöket.

KJ/:rr I:/nn Slnkhljur ar nlln slag.

få-2 Sa|¿ning0_R5kn¿ngem0_s_ Kul-one var "1ångc borr" ifrån - kanske ända
från Frösön. Så viskades det.

[X|]m|]_|||gg| 23 sept 1921. 3 om 1921.

Kommerskollegium hade hos länsstyr- Skolöverstyrelsen har godkänt ny timplan för und-
elsen ínferdrat yttrande med anled- ervisning i franska vid kommunala mellanskolan 1

ning av en av sterbhusdelägarna ef- Ström. I den nya timplanen här undervisning i fran-
ter avlidne kyrkoherden i Ströms ska språket utökats till tre veckotimmar i vardaa
pastorat O.N. Vagenius gjort fram- av k18SS8rI1a 3 0Ch 4-
ställning om utfående av på dem be-
löpande andel av Ströms kyrkoherde- -

boställe tillkommande expropriations- 13 Ok; 1921,
medel. I nu avgivet utlåtande för- _

klarar si länsst relsen intet ha Hrr P. Svedberg och S. Andersson 1 Stromsund anfo-
g y ra besvär hos k. mzt över länsstyrelsens ogillandeatt erinra emot domänstyrelsens för-

S13 till dis osítion av ifrågavar_ av deras yrkande om undanrojande av Stromsunds mu-
andâ me¿e1_ P nicipalstämmas beslut om upptagande av en gata mel-

lan f.d. läkarebostaden och Storgatan. Klagandena
anse icke något behov föreligga för utläggande av

27 sept 1921. denna gata. Stlïimmans beslut anses även kränka en-

Johannes Löfström Och 0l0f Löfström anläggning utskylderna komma att stegras högst vä-
skilds ratt, da pa grund av kostnaderna for gatans

hëwa UPPhÖ1.' med den fabríksföfelse, sentligt. På grund härav hemställa de om det över-
de in0In StrömS SOCRGII ídkat under klagade beslutets upphävande och bifall till sina
firma Bröderna Löfströms snickerifab. besvär.
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MINNE AV SOMMÅREN 1921 W

NatunAcenea¿ vid Tnoßßöbun-
data non/La daß, St/Löma Vax-
iudaß.

Foto: A. Lundholm '

14 okt 1921.
NYTT HOTELL I STRÖMSUND

Förra innehavarinnan av
Grand Hotell i Strömsund
har i dagarna öppnat ny ho-
tellrörelse under namn av
Turisthotellet.

Tillkännagivande, Östersunds-Posten 18 okt 1921.

Uti styrelsen för Föreningen Folkets Hus i Strömsund utan personlig an-
svarighet, som har sitt säte inom Ströms socken, hava i stället för
Petrus Albert Edin, Per Adolf Svensson och Arnold Theodor Johannesson
inträtt Jonas Erik Andersson, Ulriksfors, Anders Andersson i Strömsund
och Karl Bernard Byström i Ulriksfors, varjämte till suppleanter i sam-
ma styrelse utsett Anders Vilhelm Johansson och Johan Alfred Bäckman i
Strömsund samt Axel Wihlberg i Ulriksfors. Föreningens firma tecknas av
Olof Wiktor Mattsson ensam.

20 om 1921

Vid kyrkostämma i söndags upphävdes stämmans beslut av
den 27 februari i detta år, att låta uppföra det nya skol- ,
huset i Vågdalen av virke taget av mangårdsbyggnaden å J°hn §ysEr°m var garfskarl
kommunens fastighet därstädes, det s.k.'Per Pers"-torpet °fh bltradande Vaktmastare
å den nya skoltomten och beslutade stämman i stället att pa Grand H°te11' En m°rg-
försälja fastigheten i sitt nu befintliga skick. °n° när han Vaskêde stef'

golvet, kom värdinnan pa
Beslöts att skolhuset skulle uppföras kommande sommar, sin k°n;r011 och råka¿e
men inredningen därav anstå till sommaren 1923. halka med ett förfärligt

dunkande och brakande i
trappan Detta föranledde

20 Okt 1921- John att stillsamt fråga:

Vid fastighetstaxeringssammanträde i går i Strömsund med _ H°11 trappan?
ordförandena i berednings- och taxeringsnämnderna inom
Hammerdals tingslag samt av landstinget utsedda taxerings- En resande an1än¿e till hO_

ledamöter och särskilt tillkallade sakkunniga, beslötsatt :eller på kvällssídan ochtill ledning vid taxering av jord fastslå ett medelvärde bad John, som satt i te1e_
av 1.500, 1.200 och 900 kronor pr har beroende på jordmå- fonhytten:
nens beskaffenhet samt att dessa värden böra höjas eller _ väck mig när morrontâget
sänkas med 30 procent, allt efter goda eller svåra avsätt- går_

ningsföfhållanden' Det gick vid sex-tiden och
För ängsmark bestämdes värdet till 300, 200 och 100 kr. då ringde John upp och sa_
samt för odlings- och betesmark till 150, 100 och 50 kr. de helt kort:
pr har. Beträffande skogstaxeringen ansågs boniteten böra _ Nu gick tåget!
läggas mellan l 1/2 och 2 1/2 och priset pr m3 virke på
rot mellan 3 och 8 kr. Den relativa skogstillgången ansågs (Efter EYIC Wallin)
ligga omkring 0,5.
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I I. EBM HAMN! 26
Det uppmärksammade målet i Strömsund mot poliskonstapel NN därstädes angående förbry-
telse i tjänsten var på tisdagen för första gången före inför Hammerdals tingslags hä-
radsrätt.
Allmänne åklagaren, landsfogden 0. Tengwall härstädes inlämnade till rätten de proto-
koll som förts vid de av landsfogden och landsfiskalen hållna förhören och yrkade an-
svar å NN enligt strafflagen kap. 25 par 16, vilken stadgar avsättning och eventuellt
den tilltalades förklarande som ovärdig att i rikets tjänst vidare nyttjas, eller, om
brottet skett av förhastande och ringa eller ingen skada åstadkommits, böter elleräm-
betets förlust på viss tid.
Poliskonstapel NN bestred åtalet och förnekade, att han gjort sig skyldig till ut-
pressning. Han hade vid ett tillfälle å Grand hotell i Strömsund sammanträffat med ad-
vokaten O.L., skogstjänstemannen N.N. samt hemmansägaren A.N., varvid dessa personer
för honom uppvisat en skrivelse till landsfiskalen med anhållan om åtal mot G.G. för
mened. I skrivelsen, som undertecknats av A.N, begärde denne därjämte att i kommande
mål talan fördes, med begäran att G.G. förpliktigades att till honom erlägga dels de
5.000 kr., som A.N. dömts att utbetala, då G.G. med ed förnekade sin borgensunder-
skrift, dels ytterligare ett belopp på omkring 5.000 kr. som ersättning för i anled-
ning av målet åsamkade kostnader för resor m.m. Personerna i fråga hade lämnat denna
skrivelse till NN och bett att han i sin tur skulle överlämna densamma till landsfis-
kalen. NN hade emellertid framställt, att man skulle låta anstå med att överlämna an-
mälan till landsfiskalen och att man i stället skulle uppdraga åt honom att först sö-
ka i godo träffa uppgörelse med G.G.

De övriga hade gått in på detta förslag och NN hade (civilklädd) en dag begivit sigtill G.G., för vilken han uppvisat skrivelsen och framhållit, att det vore bäst att
söka få till stånd en överenskommelse med A.N. GG hade också låtit övertyga sig och
bett NN verkställa en sammanräkning av de belopp, A.N. krävde. Ett par dagar därefter
hade A.N., G.G. och NN träffats, varvid saken ordnats så, att G.G. fick lämna en väx-
el på 10.000 kr. på en månad. När månaden gått betalade G.G. 10.000 kr. och lämade
en revers på återstående cirka 1.500 kr., vilka han också senare betalt.
Som första vittne hördes nämnde G.G., vilken berättade, att poliskonstapel NN en dag
kommit hem till honom, iklädd uniformsmössa och värmande yllekalsonger, och ej, som
NN själv uppgivit, civil, samt visat den nämnda till landsfiskalen ställda anmälan
mot G.G. för mened. NN meddelade att han fått i uppdrag att bereda G.G. tillfälle att,
om han så önskade, träffa överenskommelse i godo, och framhöll med anvisning till o-
lika lagparagrafer, enligt vilka G.G. skulle kunna bli fälld, till vilka obehag för
G.G. ett åtal skulle leda, samt föreslag honom att ingå förlikning. Resultatet blev
också, att G.G. gick med härpå och det överenskoms att NN hos sig skulle ordna ett
sammanträffande mellan G.G. och A.N. kommande dag, då frågan skulle ordnas. Då G.G.
på bestämd dag infann sig hos NN var emellertid A.N. ej där och det blev först på-
följande dag som sammanträffandet och uppgörelsen kom till stånd.

Domaren, f. auditören C.J. von Essen, undrade varför G.G. gått med på denna överens-
komelse, om han visste sig ha rätt. Härtill svarade G.G., att han förut haft så myc-
ket obehag av denna borgenshistoria, av vilka obehag han blivit rätt nervös, att han
mest för att bli fri ytterligare sådana givit efter.
Skogstjänstemannen N.N., vilken hördes därefter, meddelade, att han själv och advoka-
ten 0.L. vid det omämnda tillfället på Grand Hotell i Strömsund hade kommit överens
om att söka på något sätt hjälpa A.N. att återfå sina pengar. 0.L. hade då framkom-
mit med uppslaget ang. hur man därvid skulle tillgå samt gjort utkastet till anmälan,
vilken sedan renskrevs av N.N. En uppgift, som vittnet lämnat till förhörsprotokoll-
et, att NN varit närvarande från början, kunde han ej taga på sin ed. Det vore möj-
ligt att NN tillkallats senare. Vittnet meddelade vidare, att de ifrågavarande perso-
nerna för sitt besvär skulle få cirka 1.000 kr. vardera.
Hemmansägare A.N., vilken också hördes, vitsordade till nästan alla delar de uppgift-
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er som lämnats av de förut hörda. Han meddelade dessutom, att NN och 0.L. uppsökt ho-
nom och föreslagit, att han skulle vidtaga åtgärder för att återfå sin pengar. Denna

uppgift bestreds emellertid på det bstämdaste av både NN och advokaten 0.L., vilken
även var instämd som vittne.
I övrigt förklarade de hörda, att de på grund av den tid som förflutit sedan de ifrå-
gavarande tillfällena ej kunde till alla delar så noggrant erinra sig detaljerna, nå-
got som domaren tyckte var egendomligt, då vuxna män borde kunna erinra sig dylikt
ganska väl, då ej mer än ett par år förflutit.
Landsfogden fann NN:s förfarande egendomligt och framhöll att NN bort omedelbart öv-
erlämna anmälan till landsfiskalen i stället för att på detta sätt använda den för
att skaffa sig själv fördel. Han överlämnade målet.

Gentemot landsfogdens yttrande invände poliskonstapel NN, att det uteslutande varit
av medlidande med G.G. och för att hjälpa denne, som han medverkat till att få upp-
görelsen till stånd. De 1.000 kr. han erhållit av A.N. hade denne lämnat honom utan
att svaranden gjort någon framställan därom.

Den tilltalade begärde uppskov, vilken begäran också bifölls av rätten, som utsatte
målet att åter förekomma den 9 januari.

28 okt 1921.

50 år fyller i dag disponenten och bryggmästaren vid
Strömsunds bryggeri-a.-b. Erik Emil Rundström.

KIIIIIIIIIIIIIIII 3" 19"
Vid ordinarie kyrkostämma med Ströms församling i söndags

godkändes kyrkorådets, skolrâdets och barnavårdsnämndens
stater för år l922. Kyrkorådets inkomst- och utgiftsstat
slutar på kronor l3.000, skolrådets på l49.l73:36 och bar-
navårdsnämndens på 5.200 kr. På skolrådets stat beslöts
att avsätta 30.000 kr. till fonden till blivande skolhus
samt l9.000 kr. till reparationer av skolhus och lärare-
bostäder, därav skola l0.000 kr. användas till nybyggnad
av lärarebostaden vid Ströms folkskola. På kyrkoràdets

' stat skola 2.000 kr. tagas för införande av värmeanordnin-
gar i Ströms kyrka.

Vid samma dag håller kommunalfullmäktigesammanträde bevil-
jades barnmorskan Anna Rosën 500 kr. som bidrag till en-
gångspensionsavgift.
Fattigvårdsstyrelsens stat slutande på 68.960 kr. godkänd-
es. I detta belopp ingår bl.a. kommunala pensionstillägg
på 3.000 kr.
Mellanskolans stat på kr. 34.926 godkändes.
Ströms kommunalbibliotek erhöll ett anslag à 400 kr. och

Ströms hembygds- och föreläsningsförening likaledes ett
anslag å 400 kr för år l922 med redovisningsskyldighet.

Till ledamöter i beredningsnämnden för blivande fastig-
hetstaxering beviljades 7 kr. i arvode pr dag, varjämte
200 kr. anslogs till eventuella resor för kontroll av tvi-
velaktiga uppgifter. Vidare beslöto fullmäktige att an-

skaffa en del möbler i kommunens fastighet, f.d. Ströms
trävaruaktiebolags hus samt att till ny- eller omläggning

Ganvanen och äßßmahanen
MATTIAS SVEDBERG, Bonäaet. Född 7889 ¿ Bonäbet.
Hußtnun EMMA, ßödd 1900 Å Käænnäbet.
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av avloppsledningarna från kommunala mellanskolan
anslå 4.530 kr. Ett anslag för bidrag till Ström- ULRIKSF-ons H0-I-El-'L
sunds polisuppsyningsman á 800 kr. bev11Jades ned

ordförandens utslagsröst.
Kommunalnämndens stat, som slutar på 160.618 kr.
avses att utdebiteras med 3 kr. pr bevillnings-
krona.
Ett förslag om hundskattens höjande till 15 kr
för samtliga hundar, avslogs.

Q>HU@““0
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. Ulrlksiors . . . .
Rllxst. Strömsund iii. @_-.»:-faâ
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Hr P. Hj. Pâlssons ansökan om att i Ulriksfors ho- “usa och varma mm_
tell få utskänka pilsnerdricka under tiden sept.- 'id
-dec. avstyrktes.
Vid municipalstämma samma dag godkändes inkomst-

Xšäâèïßíå

....m|a nu a.... êà

naxvnutlenßren. få

. . . som Bonn. . . . ål

och utgiftsstaten för 1922, slutande på 18.225 kr. K? 1 IIUMANA PRlSE!_l_._! šš

Utdebiteringen blir kr. 1:50 pr bevillningskrona.
Stämman beslöt b1.a. att vidtaga höjning av vatt-
enavgifterna samt att uppskjuta frågan om anlägg- Qeagq

ande av gata från Prästbolsgatan till Skräddar- -

uddsgatan.
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7 nov 1921.
Huset är ett av de bästa inom Strömsundoch
har centraluppvärmming och andra modernaGUSTAF ADOLFSFEST

l Ströms kïtka Var l gaf Gnetaf Ådelfsfeat bekvämligheter. Läkarebostadsvåningen har
anordnad. talrikt besökt- Efter avsjunsan- förutom på 1ämp1igt sätt inreda han, vänt-
de aV PS. V- 1, deklamerade kand- R. rum och mottagníngsrum, 5 rum Qch Lä-

Bet8 en Pt°l°8 av Bertil Malmberg- Sa Ut' karen erhåller ett hyresbidrag av 1.500 kr.
förde Ströms sångkör ett par sånger, var- av Ströms k°mmun_

efter kyrkoherde Löfvenmark höll högtids-
2l nov 1921talet, skildrande Gustaf II Adolfs liv och n '

gärning. Därpå utförde kören ännu en sång, SKALL STROMSUND FÅ BADSTUGA?

VatPa nößtldllgheten avslöts med "DU Samla» Posttjänsteman J.A. Brune, Strömsund, har
du fria" “ní5°nt- i motion till kommunalfullmäktige föreslag-
11 nov 1921_ it uppförande av en s.k. finsk bastu inär-

heten av Strömsunds skolor. Då samhället
saknar något som helst badhus, torde bifallSTRÖMSUND FÅR NYTT HOTELL

Den vid vissa tider svåra hotellbristen i ti11 förslaget hä1sas med g1ä¿je_
Strömsund har i dagarna avhjälpts, då frö-

21 nov 1921ken Lisa Andersson i bankdir. Olofssons '
f.d. gård inrett ett nytt, trevligt hotell KLUBBAFTON MED HORNMUSIK

med namn TUtiStn°tellet- Det innehåller 9 Strömsunds hantverksförening höll klubbaft-
Tum, matsal een Éafe Samt UPPaeknln8$fUm on på lördagen under stor tillslutning.
Oeh Sataße fet bllaï- Huvudprogrammet för aftonen var musik av

12 nov 1921. Nyviks stråkkapell samt av hantverksfören-
UPPFINNING FÖR SKOGSMÄN ingens hornorkester, som för första gången

uppträdde inför allmänheten och gjorde sin
S¥OgV8kt8ren K.L. Sandelí i SCIÖNSUHÖ har Sak bra, Qaktat den kgrta tidgn av Övning
gjort en uppfinning, som torde komma att och 5amspe1níng_

bll tlll Saßn för Skegsmän Vid Skeßetak' Hantverksföreningen har av länsstyrelsen
n1n8- Det at en k°mblnatl°n aV tUmkl°Ve erhållit tillstånd att under tiden 16-19
°eh fäf8Pa5e aV metall- Patent kemmef att dec. anordna tombola, vars vinster i hmn-
s°kas a aPPafaten- sak äro tillverkade av föreningens medlem-

mar. Behållningen skall tillfalla Ström-
19 nov 1921_ sunds barnkoloni och hantverksföreningens

Lälouu-:BOSTADEN 1 snön Nu FÄRDIG ““d°fStÖdsf°fm-

Läkarebostadsfrågan i Ström, som sedan län- 22 n°V 1921'
ge stått på dagordningen, är nu löst, då STORSÅNGERSKA DÖD

distriktets Pf°VlnSlallakafe ínflYttat í Kristina Nilsson avliden. En lysande lev-
kommunens hus, f.d. Ströms trävarubolags. na¿sbana lyktad,
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26 nov 1921. '
Näsvnmns ANcsAc snurr ÅTER UNDER TAK

Näsvikens ångsåg invid Strömsund, som för-
liden höst nedbrann, håller nu på att åt-
eruppföras i samma storlek som den nedbrun-
na. Den är i dagarna under tak och, enligt
vad som meddelas, beräknas erforderligama-
skiner anlända nästa vecka. Sågningen kom-
mer att återupptagas strax efter nyåret.
Ångsågens flesta arbetare ha sedan branden
beretts arbete av disp. 0. Carlsson i Ström-
sund med jordbruks- och skogsarbete 29 192]
Det är med tillfredsställelse man konstate- "OV
rar 1 dessa arbetsbristens dagar att sag- _ _

en så snart kommer ¿ gång_ ' Natten mot måndagen avled 1 sitt hem

1 Stromsund f. forvaltaren vid Granin-
30 nov 1921_ geverken, Zakarias Åslund.

VATTUDALEN BÖRJAR BLI OSÄKER Å. var född den l januari 1850 i Kyrk-
Än aren uwírgou gjorde sin sista tur för ÅS 0Ch alltså nära

8
året måndag-tisdag å sträckan Strömsund- 72 år gammal'
'ßåßederströmemnd Med Åslund bortgick en man av den gam-

la stammen, vars bortgång djupt smärt-
åRgÉ;SååšåšTSFRÅG0R ar Ströms kommuns medlemmar. I det kom-“"_““"“----“'“" munala arbetet har Å. nedlagt ett oför-
Ströms arbetslöshetsförening hade i går af- trutet, redbart arbete_ Omkring 30 år
ton möte. En förut tillsatt komitê meddela- har han varit kommunaistammans ardför-
de, att bießrafäßaren 5- Nileeen “tl°Vat ande och da fullmäktigeinstitutionen
att anslå behållningen av en biografföre- infördes biev han, trots sin å]der,
Ställning till välsörande ändamål- Medlen enhälligt vald till fullmäktiges ordf
skola disponeras av barnavårdsnämnden i Viiken befattning han hekiaade ti]]
samråd med arbetslöshetsföreningens styrel- sin 70-arsdag_ Den hyiining, som kom
se. Vidare meddelade komitên, att styrels- Åsiund tiii de] vid hans avgang fran
en för Ströms mejeriförening inom kort aktivt arbete inom kommunen vid hans
skall dryfta möjligheterna för en sänkning 7Q-arsdag, var va]förtjant_ Å_ har
av muÖlkPr1Set- nedlagt ett betydelsefullt arbetejäm-
Mötet uttalade Sitt m1SSn°Je Over att via' väl inom Strömsunds municipalsamhälle
sa komunala arbeten utlämmats på entrepre- och har under en föijd av ar varit
nad OCh beslöt göra en f1'.'al'l1Stä11Ilil'lg till Sai-nhä'|'|etS of-dningsman och stämmans
vederbörande för undvikande av ett återupp- ardf_ I gaatempiararden ingick han re-
repande. Vidare tillsattes komitêer med dan 1334_ Savai inom grundiagen Norr-
nPPdra8 bl-a- att Söka Påverka vissa bela skenet som i distriktslogen har Å. i
att anordna arbeten för de arbetslösa. tidigare ar kraftigt och eegennyttigt
3 dec 1921_ deltagit. Åren 1888-1889 och 1891-1892

var Å. D.T. 1 norra q'|Str1 Och
har som ombud deltagit 1 en del stor-

I en m°ti°n till kemmnnalfnllmäktise i logemöten. Logen kommer särskilt att
Ström hemställer hr J.A. Brune att i olik- minnas Å_ inte minst för arbetet be-
het med vad nu är fallet» sammanträdena träffande godtemplarhusets ekonomi,
måtte 8IlI1OI1SeI°8S, Samt att utredning Om V~i'|ket tack Varg hans pey~$0n'|'iga risk
lämvlisa arvdden åt ledamöter i taXerin8S' räddades från ödet att bli - brännvins-
m.fl. nämnder måtte företagas med beaktan- ]0ka]er_
de av lägre arvoden åt personer boende å _ N
sammantraaes°rten_ Åslunds stora tolerans mot ol1ktankan-

de är värt ett särskilt erkännande.
5 dec 1921.
EXPRESSLINJE STRÖMSUND'GÄDDEDE Å. följde med livligt intresse de kom-

Fr.o.m. måndagen den 5 d:s kommer express muna]a_fràg°r"a' qch uttalšde 1 Son-
att avgå från Strömsund till Gäddede mån- dêgs S1" forhoppnlqg att nastkommande
dagar f.m. samt från Gäddede till Ström- S°"da9 få qeltaga 1 blivande munlclp-
sund torsdagar e.m., vilken kommer att om- alfullmaktlgevalet'
besörjas av hrr Nestor Andersson ocl1Daniel Förutom aidrig maka, f_ persson, eft-
Daníeleeen. Strömsund erlämnar Å. 5 barn, två söner och tre

döttrar.
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Fm gm 5 dec 1921.

Till Ströms mejeriförening
Då avsevärd arbetslöshet och
därmed förenade ekonomiska
svårigheter råda bland nölk-
konsumenterna, och då en ned-
sättning av mjölkpriset i
stort sett drabbar de mest
bärkraftiga jordbrukarna,
och då höpriserna numera äro
låga hemställes att i huma-
nitetens namn nedsätta njölk-
priset, åtminstone till 30
öre pr liter.
Leverantörerna av mjölken
erhålla fritt vid mejeriet
25 öre pr liter, men konsu-
menterna få vid hämtning å ETT GLATT SÄLLSKAP PÅ BASAREN I GODTEMPLÅRHUSET I STRÖM

mejeriet betala 38 öre pr
liter. En marginal av 13 öre
för utmätning av en liter
mjölk lär inte kunna över-
träffas av någon annan mel-
1 han and. 3 Q

På en marginal av 13 öre, d.
v.säga en tredjedel av hela
priset lär det vara möjligt
förhyra en av de lediga af-
färslokalerna inom Sträßund
och utminutera mjölk utan
biträde av Strömsunds meje-
ri. En vinstmarginal av 5 öre
pr liter torde räcka.

Producenterna få tills vid-
are behålla det gamla priset
och konsumenterna få dentill
30 öre, d.v.s. några ören
dyrare än på andra platser.
Tänk på de fattiga och ar-
betslösa.

J.A. Brune

1:a naden: Ragnhild Löbtnöm, Mania Roco-Haßßótnöm, Mia
Jonßßon-Läbßman

2:a naden: Reinhold Sunding, Anna Modigh, Ema Jonabon-
-Tnangiws, Gwsten Pette/:Mon-La/z/s/son, Liiiy
Sunding, Andenb "ßanbib" Enikbßon

: naden: Stina Jon/Mon, Kanin Backlund-Forusbeng, Gin-
hißd Kanßßaon-Eliabbon, Stina Häggßand och
Gneta Ande/usion.

9 dec 1921.
FOLKDANSLAG I STRÖM

Ett folkdanslag har i dagarna bildats i Strömsund av ett
20-tal S.G.U.-ungdomar med blylödaren Joel Björk, Ulriks-
fors, som ledare.

12 dec 1921.
KARBAD PÅ PLATSEN

Turisthotellet i Ström har i dagarna utvidgats med inred-
ande av badrum för allmänheten, som således kan få karbad
på platsen.

15 dec 1921
BEHJÄRTANSVÄRDA HANDLINGAR

För fattiga barn beklädnad till julen inom Strömsund stäl-
ler handl. Simon Nilsson, ägare av Biografen, bruttobe-
hållningen av tre bioföreställningar, inberäknad torsdag-
ens. Till enahånda ändamål går hälften av behållningen av
den maskeradbal källarmästare Eriksson låter anordna å

Grand hotell, lördag kväll.

MINNE ÅV SOMMAREN 1927 I ALAVATTNET

SARA KAJSA JAKOBSDOTTER, ßödd 1853, dotten till Jakob
Zafznwson, àlttåing av 5/Lnnan bom ßßyittat »gnån Rameße nlü
Stonholmen, Havbnäß, på 1600-talen. Goßßen i bjömanimößba,
ERIK STARK, än áoßtenbann hos Sana Kajßa. Den Zilla álick-
an heten ANNA NILSSON och än dotien tiil NILS EMANUEL NILS-
SON, Atående bakom hubtnun JULIA NILSSON 5. Kanßédoiten.
Jaßia han ionen JOHAN JULIUS i ßiii knä.
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16 dec 1921.
TOMBOLA TILL FÖRMÅN FÖR ARBETSLÖSA N. F. N Y S T R Ö M S
Ströms arbetslöshetsförening har erhållit till- Bledh och plátslaze, Strömsmm
stånd att anordna tombola till förmån för de ar- mm_m_ UABLERADIN1 mm ”_

betslösa under tiden 16-31 d:s. Tombolan, till R E K 0 M M E N D E R A S'
vilken gåvor med tacksamhet mottagas° är placer- Verkstâller uppsättning av âsltledare. Tnktlcltning
ad a Arvld Olssons kafe 1 Stromsund' med Koppar-och Järnplåtsåvíil svart som galvaniserad.

Förfärdígar takrinnor och avloppsrör, damm- och
spinledningar samt alla som-rs rörledningar till ka-

KOOPERATIVT 19 d°° 1921- och spfslaf.

Kooperativa föreningen Kontant i Strömsund har Branslebesimrande måtkamlner' “em sol,-tet'
- Plltku r tlll sko sk or med látsltorstenar 1 olikai dagarna efter 8 års framgångsrik verksamhet <wmP° g W P

beslutat att med hänsyn till att dess kund- * ' -

krets till avsevärd del består av personer Bleckkäšl' alla sorter'
. . __ I Iörfärdigas i s val parti som minut.

som llda avfrbetstfrfst Och darmed §ammanhang_ Utför alla sorters rcperationcr som till yrket hörcr.
ande ekonomlska svarlgheterv under Julveckan För wïlgjorl arbrtz' orlr /ul/unna priser gumnfcras.
tillämpa nedsatta priser å livsförnödenheter-
na. Föreningen, en av länets större och stabi-
lare, har filialer i Ulriksfors och Tullings- -

Julskylt
Bok-Jonsson skötte en pappers-

19 dec 1921' handel som var filial till Ös-
QQQÉÉÉÉÉÉÉXÉI tersunds Bokhandel. Det var
S.G.U.-avdelningen Vårvind i Strömsund har till dags för jU1SkY1tUín8 i Ström
styrelse för nästa år valt: ordf. A. Strömstedt, °Ch de flesta f°fbafedde S18II 0 00 M
sekr. A. Eriksson, kassor Gunhild Karlsson samt f°f dan» Sa aV0 JOHSSOH- en
Märta Pettersson och Lilly Sunding. Avdelningen han hade ímudíâat dïVeïSa
har f.n. omkring 70 medlemmar och utför ett duk- $°m 8j°ft h°n°m Sömnig, 0Ch

tigt arbete till ungdomens höjande. aet St°¿ lte Pa f°ffa han
somnat i skyltfönstret. Där
låg han fridfullt vilande när
strömsborna började sin jul-0 OoBrev fran Strom

Q; ,. ¿ (Efter Eric Wallin)
Q. , I I,

.

21 dec 1921. %\ .O Å

Strömsund - embryoet till Jämtlands andra stad - är som bekant kyrkbyn i Ströms vidsträck-
ta församling och har således sin betydelse som socknens centrum. Före järnvägens byggan-
de hade Strömsund dessutom betydelse som trafikknut, då landsvägarna till Lövberga och
vidare norrut samt vägen till Ramsele korsa varandra vid Ströms kyrka.
Samhället har för närvarande omkring 1.100 invånare men genom ett märkvärdigt järnvägs-
byggande förlades stambanestationen i Ulriksfors cza 4 km. från Strömsund, under det den
senare platsen i nåder hugnades med en bibana. Att således för samma trafik i stort sett
staten har att bekosta tvenne järnvägsstationer, är ju ej ägnat verka förmånligt för sta-
tens järnvägars ekonomiska ställning. Sommartiden har emellertid fortfarande Strömsund en
viss betydelse som ändpunkt för ångbåtstrafiken å Vattudalen. Eljest hade ju järnvägsin-
genjörerna enligt vad det beskäftiga ryktet låtit veta, blivit förespeglade att Vattu-
dalstrafiken skulle, om järnvägen fick gå via Ulriksfors, förbi Strömsund, komma att för-
läggas till Tännviken. Ortsbefolkningen bör veta, att sommartiden vid lågvatten, lär dju-
pet vara knappt för möjligheten få fram en roddbåt.
Det är svårt för en inflyttad att skipa rättvisa i detta för Strömsund så ödesdigra be-
slut, att låta stambanan gå förbi norra Jämtlands huvudort. Att Strömsunds befolkning har
svårt smälta, att en del av socknens storbönder ha kraftigt medverkat till orättvisan,till avsevärd nackdel för både samhället Strömsund och statens affärsverksamhet, är lätt
förklarligt, men parterna får trösta sig med att på en öde myr i Ulriksforstrakten håller
ett stationssamhälle på att uppväxa, till glädje icke minst för närliggande bys åbor som
torde veta hålla tomtpriserna uppe.

Inom kommunen har det patriarkaliska styrelsesättet hållit i sig ända till nuvarande tid
då gamla fyrkskalan var ägnad lägga all makt i några få händer. De som anse, att den på-
började omläggningen till ett mera parlamentariskt styrelsesätt går för sakta, bör erin-



ras om att detta är i full överensstämmelse med folklynnet hos den ursprungliga befolk-
ningen. Ett par exempel på att ingen brådska rått i fordomdagar:

Redan 1816 beslöts byggandet av en ny kyrka. Bönderna förbehöllo sig 6 år för framfors-
ling av behövligt material, men det åtgick tredubbla tiden och 1846 kunde kyrkan använd-
as till gudstjänst.
Bestämmelserna om folkskoleväsendet utkom 1842, men först 1847 antogs en skräddare E.
Strömstedt att meddela undervisning i rättstavning och innanläsning samt kristendom.
Först 1850 beslöts en riktig folkskola.
Strömsundsindustrien har spelat och spelar fortfarande en stor roll inom orten. Ett stort
antal trävarubolag äro representerade inom kommunen. Dessa mottogos icke särskilt nådigt
av bönderna, som vädrade konkurrens om arbetskraften. Ett sockenstämmobeslut av 1859 gi-
ver en tydlig bild därav, då bönderna varna folk för att bli arbetare hos bolagen och ö-
vergiva sina drängplatser hos jordbrukarna, och de beslutande säga sig frukta att bolag-
ens arbetare skola komma att falla kommunen till last, varför de frånsäga sig allt ansvar
för dylika arbetare. I viss mån torde farhågorna ha besannats, då bolagen knappast torde
ha sörjt för de personer som hit inflyttat, och i sin krafts dagar arbetat hos trävaru-
bolagen.

Läkare- och badhusfrågorna ha tidigt intresserat kommunen. Redan 1858 beslöts uppföra en
läkarebostad, enär det ansågs vara nödvändigt för erhållande av läkare. Dock ankom någon
sådan först år 1862 och Ström erhöll fullständigt apotek först 1870. En sjukstuga straxintill Strömsund uppfördes år 1900. Behovet av badhus har förut erkänts, då 1890 ett dy-
likt uppfördes nere vid Vattudalen, vilket torde ha gått dåligt, enär det för några år
tillbaka revs. Det återstår att se, om kommunen och municipalsamhället kan lösa frågan
om badhus på något annat sätt.

Sedligheten har sedan länge givit berättigade anled- ,
ningar till klagomål. Kanske man har rätt gissa på [)§š[3pq
att inflyttade lösa personer med mera livlighet än
urbefolkningen, bära största skulden. Fattigvårds-
styrelsen och barnavårdsnämnden har ett styvt arbe- Sfrömsund,
te att bereda hem at det stora antal barn, som for välsoerat lager
samlingen måste taga hand om.

scrömsund blev år 1900 municipalsamhälle och har an- sybehór' 'ma V"°"' Tyger'
lagt en dyrbar vatten- och avloppsledning som sluk- PälSV&l'0l', Ylle- Ol Tkåv-
ar en avsevard del av den dryga municipalskatten. ror, Herrekipermg, Galoschel.,
Numera har platsen gott om hotell och innan valuta-
resorna till utlandet började, var turisttrafiken “f 0011 MÖSSOI' [ÖP damer»
å Vattudalen rätt livlig. herrar och barn nu extra bn.
Befolkningen är i allmänhet misstänksam mot främlin- “ga priser,
gar och verkar i allmänhet ganska stel och högdrag-
en, men är vid närmare kännedom rätt hyggliga och mksleleion 25'
trevliga människor.

Affärsverksamheten skulle verkligen i julaffärernas tid förtjäna ett särskilt kapitel.
Ovan anförda beträffande inlandsbanans sträckning har i hög grad ställt Strömsunds affärs
män på sidan, men jämväl i längre avlägsen tid ha affärsmännen haft små utsikter att lyc-
kas. Kanske en viss grad av befolkningens tröghet och oföretagsamhet bär skulden. I få
samhällen av mycket större storlek, torde finnas så många f.d. affärsmän som misslyckats
i att skapa en förmögenhet.

- Det är skyltsöndagen och vi taga en promenad att se med vad en penningbristens och ar-
betslöshetens tid vill locka åt sig våra eventuella få disponibla kronor. Vi möta försti centralaste hörnhuset Koop. föreningens lokal. Att föreningen anser sig väl med en sta-
bil kundkrets, kontanta inköp och med julannons i länets mest spridda tidning, ej behöva
syssla med julskyltning. Troligen kan den med gott mod giva sin personal söndagsledigt.
I Sundings affär kan älskande få ringar och andra smycken samt till bosättningen - mat-
skedar m.m. Sundelins eftr. ha begagnat sig av platsens bästa skyltfönster och lyckats
utmärkt. Ett helt rum damkonfektionsaffär torde locka många damers lystna blickar. Ci-
garraffären skyltar med monopolets ädla vara och mottager prenumeration å bl.a. denna
tidning (J.T.) som lär med glans ersätta bortgången av Strömsunds Tidning.
J. Nilsëns slakteriaffär bjuder på en hel del som tillhör det traditionella julfirandet,
men om priserna stå i någon proportion till prisfallet å andra orter överlämnas åt köp-
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arna att undersöka. Hittills har prisfallen haft svårt att nå Strömsund. Sandelins gott-
köpsaffär har skyltat efter sin art. Renstek, skrivmaskin och dragspel, strumpor ochkof-
fert i god sämja. P.V. Ohlssons 1 klass herrekipering har alltid en bra skyltning och
bjuder icke på något särskilt nytt. Speceriaffären, den piggaste av de privata affärerna,
hade för skyltningen utvidgats med ett extra förhyrt skyltfönster med den rikligaste sor-
tering av sydfrukter m.m. smakliga ting. Nordfors bokhandel med mycket lyckad skyltning
av jultidningar och andra aktuella julting, torde få en livlig omsättning till julen.
Sedan vi passerat Grahnströms välsorterade manufakturaffär stanna vi vid Engströms uraf-
fär och önska oss en tidmätare som kan säkert räkna de flyende minuterna, som är dyrbara
inte minst i julbrådskan. Hos Simon Nilsson få vi bekräftat, att konkurrensen med "koop-
erativa" är svår, då affären börjat skylta med för årstiden lämpliga lappskor och pälæu.
Kanske det vore lämpligt annonsera varorna. Det är konkurrens utom med "bio", som torde
vara en god biförtjänst för firman. A. Viklunds slakteriaffär skyltar bl.a. med skogsfå-
gel, som sutto och sågo mycket ruggiga och ledsna ut.
Sedan vi offrat våra sista kronor å de arbetslösas tombola, kunna vi ej lösa gåtan, på
vilket sätt vi och arbetslösa skola kunna hjälpa platsens affärsmän av med de hopade va-
rorna, som skulle komma väl till pass i våra hem och på våra julbord. Det är mycket att
få, men var skall erforderliga pengar kunna fås.
Om vi nästa år skola mötas, lär det gälla att i tid gå till posten och beställa J.T. för
årets sista tia.

Nebru

E. GUSTAF LUNDHOLMS JÄRNHANDEL

lyck za dec 1921.

Å annandagskvällen inträffade i Ulriksfors
en ohygglig olyckshändelse, som kostade
ett människoliv.
Arbetaren J. Persson började kl. 10 på kväl-
len sitt arbete i hugghuset. Persson var
ensam när olyckan inträffade, men en arbets-
kamrat, som var på hemväg, hörde ungefär
10 minuter senare en duns i väggen, varför
han återvände till fabriken. Han hittade
vid inträdet i hugghuset först en fot av
Persson samt fann trasor av Perssons kläd-
er kring en axelledning, som går från mo-
torhuset till hugghuset samt sist de ohygg-
ligt massakrerade resterna av Perssonskropp
Olyckan torde ha tillgått så, att Persson

Stäömbundb välbohichade jäänhandel än be- stigit upp på en stege för att tillse axel-
lägen Å abtighßten med adäeób Stuägatan 5. ledningen, som går rätt högt uppe vid tak-

Till allmänheten.
Köp /:os ortrns kö/1/nä/1 or/I /mnrvrrkare,

sd /ringt :lvl är nu'ijILyf, or/1 brgfïr önskad
vara i svensk tillverkning, om rI_|-lik jï/ms
att fá.

Att köpa :fler prover genom /.-ringrrsandr
agenter /mh-r Q/'last till nlissbehitr/1/:rt --
/nottug dä/yör rarjr utlrml gran/n agr/itrr
med_WsMW@WrL

Uppslzir //zissløvlzilr/1//rt vid köp rllrr be-
stäl/m'n_g //os den ba/'as/a mïrín_¿f.<i«Ikarm,
blir :Mia Ii//nïflalarfl seïl/an rllrr aldrig
1'/IW Åvï/I gu'/rn//:_ ag,-1:/rr.

et cirka en halv meter fran vaggen. Harvid
torde han av en eller annan anledning ha
halkat, fattats av ledningen och slungats
mot väggen med denna sorgliga påföljd. Pers-
son, som var 60 år gammal, efterlämnar hus-
tru och flera barn.

Beträffande skyddsanordningarna kan nämnas
ett statens yrkesinspektör nyligen besökt
platsen utan att dock finna anledning till
någon anmärkning häremot.

ALANÄS LÅNAR 30 dec 1921.
Länsstyrelsen tillstyrker k.m:ts bifall till
Alanäs kommuns ansökan om tillstånd att upp-
taga ett 40-årigt amorteringslån på 35.000
kr. för anläggande av vissa kajbyggnadervid
Flåsjön samt för marklösen till Inlandsbanan



m1~1~¿|;1ggg I LAGENS NAMN!
2 jan 1922- 10 jan 1922.

NYåfSVak°f hö11°S i Ström' Målet mellan landsfogden Otto Tengwall härstädes och po-
sund å Elinkevellet. Fräle- iiskenstapei NN i strönsdnd angående förbrytelse 1 tjän-
níßsafmën °Ch 8°°dtemP13f' sten var på måndag på nytt före vid Strömsundstínget.
huset Under 8°d tillslut' Landsfogden vídhöll sitt yrkande om ansvar å NN enligt
ning- I kYfkan hölls nYåfS' kap. 25, par. 16 strafflagen.
b°n kl' 6 pa nyarsaft°n' Svaranden ingav en skrivelse vari han till en början för

2 jan 1922_ principens skull ville anmäla jäv mot samtliga de vid
förra rättegångstillfället hörda vittnena med yrkande

Under basar i Ulriksfors Ho- att de måtte förklaras som återgångsvittnen och deras
tell nyåreeftenen råkade en vittnesuttalanden frånkännas verkan av laga bevis, detta
13'årí8 Yngling- Verner av det skäl att G.G. ju egentligen skulle vara målsägan-
Lindkvist från Strömsund, de och även hrr N.N., A.N. och 0.L. ha i saken del. I
ramla ner genom en s-k-hisS- skrivelsen anser NN på tal om advokaten 0.L. vittnesmål
trumma från 3:e våningenoch lämpligt påpeka, att just L., vilkens uppgifter synas
ner i serveringsrummet in- överensstämma med NN:s egna, icke blivit vid t.f. lands-
tíll köket Oeh S108 Sig där- fiskalens polisförhör hörd, ehuru t.f. landsfiskalen ge-
vid så illa att läkare nåwte nom de övrigas uppgifter haft anledning att höra jämväl
tíllkallas, vilken dock kon- hgngm,

° f" _ _. ._ rïïatëraqefÉt:1ga§°É¿íäí:¿::' “Detta ger mig", sager NN "osokt orsak att formoda att t.
eëäšlleån ïïndrïgare hjärn_ f. landsfiskalen Magnussons utredning med avsikt gått i_
Skanning och forslades på viss riktning samt att utgången redan av vederbörande bli-

. u . vit på förhand bestämd. Det förvånar mig också, att t.f.
m°rg°nen tlll Str°ms sluk landsfiskalen i sin skrivelse till landsfo den utan anmo-
stuga' där han nu vårdas' dan från denne yttrat sig över min lämpligget som polis-

3 jan 1922. man och att jag enligt hans förmenande, icke bör bibehåll-
as vid min tjänstebefattning, då ju Magnusson själv icke,

FOLKMÃNGDEN I STRUM sa vitt jag kan första, fdrferit precis sa riktigt 1 den-
Vid årets början 3.505 män, na sak, eftersom han icke verkställt undersökning rörande
3.324 kvinnor, vid årets G.G.:s eventuella mened, då han fått kännedom om saken,
slut 3.558 män, 3.349 kvin- utan i stället funnit lämpligt att uppträda som ombud för
nor. ökning 69. Födda l2l N.N. mot A.N. om utbekommande av provision för den förres
män, 9l kvinnor. Döda 49nän medverkan till att A.N. erhållit betalt av G.G. Åklagaren
44 kvinnor. Inflyttade 237. har ju påbördat mig, att jag i allt fall icke, med känne-
Utflyttade 290. Ingångna äk- dom om angivelsen, befordrat den till landsfiskalen för
tenskap 37. Upplösta genom undersökning. I så fall delar jag detta ansvar med t.f.
döden 28. Äldsta invånare landsfiskalen Magnusson, som ju icke verkställt undersök-
änkan Karin Jönsson, född ning i saken, ehuru den kommit till hans kännedom på an-
Nilsdotter den 31 mars l829. nat sätt."

3 jan 1922_ Gentemot ansvarsyrkandet skriver hr NN:

Nyåtovoko nano nyåtsofton “ så vitt jag kan förstå har åklagaren icke i någon mån
anotdnots ¿ Lovootgo, vot_ lagligen styrkt, att jag förfarit på sätt av honom 1 mål-
vid förekom musik, sång, et göres gällande, ty enligt det lagrum, efter vilket han
upplåsning Sant on henna- å mig yrkar ansvar, namligen l6 par. 25 kap. strafflagen,
gjord tony ooh slutligen to- fordras, for att detta brott skall foreliggn, att jag upp-
blå, vilket allt mottogs såtligen for egen fordel forbrutit mig i tjansten¿ Så ar
med lívlígt b¿fo11_ ju emellertid ingalunda förhållandet. Den ersattning som

jag av A.N. bekommit, lämnades mig ju helt frivilligt av
5 jan 1922- denne utan något som helst krav från min sida och hade

K°°Pefa=1va föfggße ge- åâE¿.“år'ñ§.l,â'l1¥i“å;2.'Iâš š;ll"3ši$ä“šaÉ*'.2Eš äšåå..-tant 1 Stromsun ar un er .. _ .. _ ._ .. .det gångna året haft ke på att for mina besvar i saken krava någon ersattning.
sättning av 403.425 kr., Det enda man sålunda möjligen skulle kunna lägga mig till
vilket utgör en ökning mot last i denna sak, är, att jag icke anmält saken för t.f.
1920 av 93.000 kr. Förening- landsfiskalen i distriktet, eftersom jag var polisman.
ens medlemsantal har under Häremot vill jag emellertid anmärka, att jag, som också
året ökats med 21 och utgör 0.L. i sitt vittnesmål uppgivit, ansåg det vara bättre
vid årsskiftet 300. för båda parterna, om uppgörelse kunde träffas, än om en

större brottmålsaffär skulle komma till stånd med tvivel-
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aktig utgång. Förseelsen skulle endast bestå i att
jag underlåtit omtala saken för t.f. landsfiskalen. Riks
Denna underlåtenhet, om den nu är straffbar, vilk- 141' 141
et jag fortfarande tillåter mig betvivla på tidiga- »

'

re anforda grunder, har emellertid skett 1 rent o
förstånd och icke i avsikt att obehörigen tillskan- STROMSUNDS
sa mig någon fördel av något slag, varför jag högst a

gjort mig skyldig till ansvar för oförstånd och o-
skicklighet i tjänsten enligt strafflagen 25 kap.
l7 par., vilket straffas med böter eller suspensi- (lunch-= P-JONSSON-)

°“ på W- nlmolmßunßnnsz
Då jag som har hustru och barn att försörja, sed- - -

an den,24 oktober nä_s_tlidet år genom l¿änsstyrelse_ns KlstoüešlïïngzånlgägsafåOgiegëilfnâiâ lager'

åtgorande varit avstangd från tjanstgoring 1 avbid- K|ä¿ning av "kruå ombesörjeâ
an på utgången av denna rattegång och_sålunda lid- 0531 F|e,.¿,.¿gvana1b,.ansChen_

it nog av berorda oforstånd samt att jag 1 över -- 5||_|_|GA pR|3ER_
år utan anmärkning tjänstgjort, anser jag att ett
ringa bötesbelopp borde vara tillräckligt strängt »
st aff fö mi , därest det a f mell skäl k lle _ _

möta hinder agzt förklara migvhasa sonât mittsfgl n' B'
genom redan havd suspension.

I första hand yrkar jag emellertid åtalets full- S T R ö M S U N D

ga 1 -lande ' H liikslclcion 'fclcgrzxmadvessz
Nzo IS. Rcdskapshnndcln.

REKOMMENDERAS.
|ärnvaror I parti och minut.

Landsfogden bestred vad NN i sin skrivelse anfört Näivfqvalïns K°ksPls|¿"'°
och yrkade ansvar å NN för försmädligt skrivsätt “mums Tållslenskminef-
mot landsfiskalen. salmßaf-

Målet överlämnades av båda parterna. Utslag meddel- Kn" “ch Dynamu'

as den 7 mars' Nedcrhg får Ililroglycerin Aktiebolaget, Stockholm.

TAXERINGEN 16 jan 1922-

Förslaget till fastighetstaxering i Ströms socken upptager följande slutsumor, näm-

ligen inom Strömsunds municipalsamhälle för jordbruksfastighet 140.000 kr. och för
annan fastighet 1.554.700 kr. samt inom socknen i övrigt för jordbruksfastighet
l3.097.500 kr och för annan fastighet 1.812.100 kr. Enligt den under föregående år
fastställda taxeringen utgjorde motsvarande belopp 85.500 kr. och 947.000 kr. samt

l2.784.600 kr. och 1.590.100 kr. Den totala ökningen utgör således för Strömsund

661.800 kr. och för socknen i övrigt 543.000 kr.

un] suüken 30 jan 1922. sabalar från ett magasin, då balarna kommo

Ströms hembygds- och föreläsningsförening Tåg šâsarïïaâï gteíešâëêezïšâïdesâïkäšïš
' 9

2:2: ;.::::::::.::°::::“.:::°:.:::*f;:..:: 23; så mm mf»-=~=
. . s orteras till s'ukstu an i Strömsund för

spökç: gch sPï¥:ist?ä1er"° Eštï Én korthiï eghållande av våid. Hušuvida de inre skad-
:::ršveïvÉ:k°t:1a Eâlïrânugâiïdrïângasmigïï orna kunna få några allvarligare komplika-

sel halïucinationer spiritism m å Före- tioner är man ännu ej på det klara med'
s 9 ' '

läsningen som framfördes med humor och
1. ån" <1 1 'k bn. -

í§.II22š'..1'."..ÉÉ íII.'É'2.';É §.ï.1*šå'..f ”°“' “° lll SIIIBISH 1 feb. 1922.

Till styrelse för Ströms skolbibliotek har
ulyßka 1 febr 1922- valts folkskollärare Per Johansson och Ax-
En svår °1yckshän¿e1se inträffade i sår i el Lögdberg samt folkskollär. Agda Martên.

Ulriksfors, varvid en 25-årig arbetare Gust-
af Pettersson blev mycket illa skadad. Pett-
ersson var sysselsatt med utlastning av mas-

32



.__._.----*-"'i'° '
-i.. -ss-*'-""

I.
, ,\,

. .~_*~- _->_._ _ M
.__

PARTI AV STRÖMSUND I VINTERSKRUD

Ångbå.ta/me ä/w uppßagda ön å/mot och den Å/LuL¿ga 5äfLje,ULa¿.¿fzen öue/L 4unde,t ha/L 56/1.-
bytvs ¿ ett batydugt enuww. I/uxnapo/z,tß¿í.t/t 56/L gods och vafwn nån uvägen e.me,¿¿an
S/ULöm och Näßvüzen öppnats 56/L åfae/t.

BARNBESPISNING * *
13 febr 1922.

MARKNAIIEN Strömsunds fattigvårdsstyrelse anhåller hos
10 febr 1922_ kommunalfullmäktige om ett anslag av 2.500

kr. för anordnande av barnbespisning 1 skol-
Strömsmarknaden började i går. Affärer- orna. Vidare motioneras om ett anslag av
na gå emellertid trögt och penningknapp- 10.000 kr. att utan fattigvårdskaraktär
heten tyckes vara allmän. De tradition- ställas till fattigvårdsstyrelsens förfog-
ella nöjesanordningarna inskränka sig ande för avhjälpande av rådande nödtillståndtill en karusell samt basar å teatersa- förorsakat av arbetsbristen.
longen.

Å skinnmarknaden gälla följande priser: I 1 22
1<a1vs1<inn kr. 4:50, räv 45:50, ekorre I agans namn! 7 mars 9 '
1:50, fårskinn 0:70, getskinn kr. 3:50-
'4='° Hammerdals tingslags andra sam-
Priset å fågel äI'°= Ci-'tider kf- 42' ' manträde för året började i går
-4:50, orre kr. 2:-, ripa l kr pr st. i Strömsund,
Marknaden Pågår under tre dagar- Utslag meddelades i det NN:ska

målet och dömdes NN till 300 kro-
nors böter samt ersätta stats-18 febr 1922.

STRÖMS SKOLRÅD har beslutat föreslå kyrko- Verket för havda kostnaderna i
stämman att behandla P. Perssons i Långön målet"
anbud å 56.000 kr. för uppförande av skol-
hus och lärarebostad i Vågdalen.
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Hembygden 13 mars 1922.

' 1" a <1 27 mars 1922'Hembygdsafton var i ordags anor na av
Ströms hembygds- och föreläsningsförening
i goodtemplarlokalen i Strömsund, varvid Kommunalfullmäktige hade 1 går Samman-
c.f. kyrkoherde Löfvenmark talade ou1"scröm träde. Vederbörande styrelsers och
i gammaltia". Föreläsningen var byggd på nämnderS räkenskaper, Vilka balanSera
citat ur gamla visitations- och sockenstäm- på 609.592:42 kr. fÖredr0gS 0Ch g0d-
moprotokoll. Föreläsningen mottogs med liv- kändeS 0Ch beviljades ansvarsfrihet.
liga applåder av den talrika publiken. Vi-
dare förekom musik, sång och jämtmål. Dess- gås' grunšâ mgtiodïw anâiï? $É?.ân1ed-
utom visades en del skioptikonbilder från arbgtsšrçstagigöçgs Égíå àotto? âttav

till fattigvårdsstyrelsen förfogande
~-- ställdes ett extra anslag av 5.000 kr.

_ Fullmäktige beslöto ingå till länsstyr-
Ströms arbetslöshetsforening beslutade pa eisen med anhå11an om Stakning av enk_
sitt senaste möte att de som önskade del iare Väg NäSv1ken_Södra Uhn_KärrnäSet_
av hjälp eller bidrag skulle personligen Med aniedning av framstäiining om dy-
anmäla sig på de ordinarie möten som hållas 11k ¿tgärd jämvä] för väg Hedningsfio-
Varje lördag eftermiddag kl- 5 å F°1k°tS kälen-Ujaren beslöts hänvisa sökandena
hus i Strömsund. Denna ändring har tillkom- tiii att Söka erh¿]1a ansiag för öde-

marksväg.

olika platser i länet.

Nödhjalll 18 mars 1922.

mit för att bereda de verkligt behövande
någon hjälp så långt föreningens hjälpverk-
samhet kan nå och dels därför att styrelsen
därigenom får mindre besvär.

I

3 aP1'í1 1922- Annons ÖP 3 april l922.
S.G.U:s folkdanslag i Strömsund hade i lördags anordnat

*ll

aftonunderhållning å godtemplarlokalen. Efter musik av FR-ÛIMI MÅJ MÅNÅD
Nyviks stråkkapell och ett anförande av danslagets led-
are, Joel Björk, utfördes folkdanser och folkvisedanser.
Programmet utfylldes i övrigt med solosång och deklama-
tion och som avslutning ett teaterstycke: "Min hustrus
affärer". Den talrika publiken mottog de olika prestatio-
nerna med livligt bifall.

Gatubeslutet 5 april 1922-

llilll

sTÅR KOMFORTABEL Posi-
ocH PASSAGERAREBIL

MELLAN GÄDDEDE ocH Löv-
BERGA 1 FÖRBINDELSE

MED sÅvÄL NORR- som

Efter besvär av P. Svedberg och S. Andersson har reger- SÖDERGÅENDE TÅG
ingsrätten i nu meddelat utslag fastställt länsstyrelsen
i Jämtlands län beslut den S augusti i fjol att ogilla
ett av dem framställt yrkande om upphävande av municipal-

ii!!

BILLIG TAXÅ. VIDARE

stämmans beslut att upptaga en gata mellan f.d. läkare- GENOM JÛH- NÛÅKSSÛN
bostaden och Storgatan. Enligt klagandenas åsikt skulle
ifrågavarande gata vara onödig.

II

GÄDDEDE TEL 12.

BYXWXCV- artiklar samt

Û S C Å R G U N D T

son En ßßsox N°l ' få, _ - . lsens F
ngar av pnma Valsorteral lager av 6

.Paletå-.
Kostym. och i ||m-¿|,;p,,;ngs_ S L A K T E R I A F F Ä R \1

\'íil;¿jon arbete! Arbetskläder. S T R Ü M S U N D - K
,s mouou FÃRSKT Kön ocu |=LÃs|<.

- l" Uppköper och försäljer “"$,
Skradden-, Herreknpermgs- och Skoaffar 5K/NN, HUDAR om FÅÛEL Sam,

Rt. 2. ULRIKSFÛRS. Rt. 2. Lantmannaprodukter. Ü
mus. non Köper och säljer Hästar Riks. ml. ä

%
He'-Fa Dam' och Bal-nskodon RÖKERI orlz FABRIK för alla sorters finare Y

finare eller Srövre, av välkända ”"""*”i"g“' /'j(¶,,f§'c;':'f”',f,f{l,ffR'V^R0R 1

Ibkl. Salming och rökning; mottaga. W
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AFTONUNDEREXLLNING 10 april 1922. STIPENDIAT 4 maj 1922.

var i går ånyo anordnad i Strömsund av Provinsialläkaren J. Krenzisky har erhållit
folkskolans 4:e klass under ledning av ett stipendium för deltagande i en utbild-
folkskollär. P. Johansson. Programmet upp- ningskurs i tuberkulossjukvård vid Österås-
tog körsång, deklamation, sagospel och ta- ens sanatorium.
blå m.m. De unga rönte livligt och välför-
tjänt bifall av den talrika publiken.

SVERIGES FOLK 4 maj 1922.
_¶___,,_____
FORELASNING 21 april 1922. Folkmängden i Sveriges land uppgick vid 1921

Ströms hembygds- och föreläsningsförening ars slut till 5°954'316 personer'
hade i onsdags afton anordnat föreläsning
om "Grönland och dess folk" av skriftställ-
aren Torsten Boberg. Publiken var rätt tal-
rik.

OLYCKSTILLBUD VID ÖHN 19 maj 1922.
' ' 22. . . , . nEggâggâyêgnâg' 27 april 19 I gar inträffade ett missode, som kunde ha

Vid sammanträde i Strömsund i tisdags aft- fått ödesdigra följder. Då P.E. Eriksson
on med intresserade förbudsvänner beslöts från öhn, Ström, skulle fara över det s.k.
bildandet av en nykterhetsfolkets sauarbets- Öhnsunde; med häst eeh 1355, bar det sig ej
komitê. Till interimstyrelse valdes hrr bättre än att färjan började sjunka mitt på
Nils Persson, 0.0. Strömberg, Strömsund, sundet. Tre personer voro ombord på färjan,
och J.A. Strömkvist, Ulriksfors. varav E. och färjmannen kommo i vattnet. En-

dast lastvagnen med några säckar gödnings-
SE UPP FÖR VÅRISARNA! l maj 1922. ämnen och en väska, innehållande sprit, gicktill botten.
På lördagsmorgonen vid 5-tiden råkade en
person som var på väg till Ulriksfors kAarn
med ett lass spannmål, köra ned i strömdra-
get vid Långön utanför Strömsund. Men allt Kammarkollegium har beslutat föra talan för
avlöpte dock lyckligt, då man lyckades få bevakande av det allmännas rätt och intres-
upp både häst och lass på det torra. sen i det vid Mellanbygdens vattendomstol

avhängiga målet angående ansökan av Per
Holms elektricitetsverk om tillstånd att

Annons ÖP 3 maj 1922. dels förändra sina i Faxälvens utlopp ur
.T U R N É N Fångsjön uppförda vattenverksanläggningar

samt dels reglera vattenståndet i och vatt-
MED DEN POPULÄRA, ÄKTSVENSKA enavrinningen från Fångsjön och Roan i

VATTENREGLERING 1 FAXÄLVEN 19 maj 1922.

FILMEN Ströms socken.

VÄRM'-ÄNNINGARNA ovwßnovßnsmon 2omaj1922.
GIVE-R FÖRESTÄLLNINGAR -I- Ett häfti t å k äd å ot o li c f"g s v er, n g van g or
ål-EOQÉSNELFREDÉÉ ge: LORDAG årstiden, drog i går över Strömsund. Blixt-

J en slog ned 1 en flaggstang vid godtemplar-
huset utan att dock förorsaka någon nämn-
värd skada.

BJORNSTAMMEN OKAR 3 maj 1922.

Björnstammen i Ström uppges vara anmärknings- åålšï-Qgë-Qgugâß 26 maj 1922'
värt talrik. På Svaningeskogen skola sålunda Ett ovanlig; häftigt åskväner med skyfa11s-
finnes ej mindre än 4 Syeken björnar, På liknande regn och hagel gick i tisdags ef-
Hisåsen finnes en, På Tefefjäfdsskeßen en termiddag över Äspnäs och Bonäs med omkring-
Oen iikeså en På Heffejöskegen» efter Vilken liggande trakter efter Ströms Vattudal. In-
nan nn jaget i tre dagar» fast Utan fesni' gen torde kunna i mannaminne erinra sig ett
Cat- Jäßefne äre bönderna i Heffsjön- Björn' så svårt åskväder under en tid då alla sjö-
en i. fråga hade i höstas rivit en ICO OCh Så- ar V01-0 isbelagda samt en myckenhet snö
rat en annan. Dessutom erinrar en meddelare, fanns kvar 1 skegarne, säger en person från
bruka björnarna så här på våren riva älg. trakten,



DRUNKNAD 31 maj 1922-

Några flottningsarbetare, däribland N.
E. Modin från Näsviken och Olof Olofs-
son från Öhn, voro i går sysselsatta i
Faxälven vid Ulriksfors kvarn med att
fastlägga en bom. Personerna befunno
sig i en roddbåt, som av någon anled-
ning råkade kantra, varvid båda föllo
i älven. Modin, skicklig simmare, fick
tag i en förut fastsatt bom, men und-
er försök att rädda sin kamrat, ryckt-
es Modin loss av den starka strömmen
och försvann i djupet.
Händelsen åsågs av en arbetare, J.V.
Andersson, Strömsund, vilken från kvarn-
huset skyndade sig över järnvägsbron
och ett långt stycke nedanför lyckades
han på andra sidan få tag på en rodd-
båt och med hjälp av en kamrat kunde
han i sista ögonblicket rädda Olofsæn.

Den förolyckade Modin var en skötsam
man, 31 år gammal, och efterlämnarlus-
tru och tre minderåriga barn i mycket
små omständigheter.

-.J

UNÛERHÅLLSÅRBETEN VID LÖVÖNS KRAFTSTATION

Anbczanne äno sysselsatta med tömn¿ng av
kanalen och smö2Ljn¿ng av tu./Lb¿nULna.

Fn.v.: Ka/så Johanssa, A¿b¿n Gusta¿sson,
Knat Eßovsson, Gustav Etovsson, Gasmv Jo-
hanssa, Pe/L E/ulksson (Pe/usa) och Geoag Sjö-
gnen. Öve/us/t: Johan Be/Lg d.ä.

REALSKOLEEXAMN 1 juni 1922.

I går ägde den muntliga prövningen för re-
alskoleexamen rum vid Ströms kommunala mel-
lanskola. Samtliga 4:e klassens elever god-
kändes, nämligen: Erik Bergstrand, Ester
Wohlin, Greta Svanström, Sixten Larsson,
Gösta Engström, Ivar Sundin och Erik Wallin.
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Mxnnssvsnn 2 juni 1922.

Ett antal vänner och tacksamma patientertill framlidne provinsialläkaren i Ström-
sund, Ferdinand Körner, ha nu för att hug-
fästa hans minne på den avlidne värderade
läkarens grav låtit resa en prydlig grav-
vård i brun granit. Minnesvården kommer att
avtäckas på pingstdagen kl. 6 e.m.

Flaggag s juni 1922.

Flaggdagen i Strömsund firades med en anslå-
ende fest i därvarande godtemplarhus. Sam-
hället var för övrigt vackert och rikt
flaggsmyckat.
En publik, som ända till trängsel fyllde
den rymliga lokalen, hade infunnit sig och
många måste vända av brist på utrymme.Pro-
grammet upptog unison sång, tablå, effekt-
full och vällyckad, av ungdomar, varunder
blandad kör utförde lämpliga sångnummer.
Pianosoli - av Chopin - exekverades för-
tjänstfullt av en amatrice.
Dr Algot Holmqvist höll ett längre histor-
iskt anförande med synpunkter, som anslöto
sig till dagens innehållsrika betydelse.
Ett leve utbraktes för konung och foster-
land. Stämningen var god och arrangörerna
förtjäna tacksamt erkännande: den nationel-
la föreningen i Strömsund under energisk
ledning av ingenjör Elias Johansson och
jägmäst. Nordfors nedlägger ett gott arbete
för realiserandet av de idéer, som förenin-
en vill främja.

DET HEMLIGHETSFULLÅ HUSET PÅ LÅNGÖN

Uppáöad av viake ßaån Staöms ßönsta paäst-
gå/sd som byggdes än 1839 av lzomn¿n,<',st2/Ln
Johan Huss och ncvs omk/L. 1853, då slmädd-
ancn Jonas Pefzsson, Lángön, påbönjade ssltt
husbygge.

Byggnadens mänhuga p/wpofstéone/L och den
mängd snécke/ule/L som pnyden ¿asaden msnne/L
om ett ovanügt 66/L¿ßu,te,t. Men det än Loke
ba/sa de gamla s/tochanna som kan bvsäatta. . .
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PARTI AV STRÖMSUND FRÅN JONSGÅRÛ

Hua mycket n¿kz och gott ägea áche Stnömbbygden ¿ det jondbnukaneßand som bneden ut big
på "ßßaten" mellan Vattudaßenb Ajöbybtem och den mäktiga höjdbtnächningen L nondost. Han

beknäßtuß på ett talande Aätt den nondjämtbka natunnikedomen.

När det ligger sol över landskapet är trakten i och omkring Strömsund alltid synnerligen
vacker och tilltalande oavsett årstiden. En solig försommardag gör den sig naturligtvis
om möjligt ännu bättre än eljest.
En liten tur upp till Jämtlands "andra stad" ger mig anledning nedskriva dessa enkla rad-
er.
Färden längs inlandsbanan och upp för vattudalen är i stort sett icke gynnad av fagrare
utsikter, om jag gör ett kraftigt undantag för de härliga, utomordentligt vackra partier
som Lit och Litsälven kunna skänka. Landskapsbilden ut ifrån Häggenås station hör ocksåtill de präktigare. Av den egentliga bondebygden får man dock, i stort sett, icke det
fullt riktiga begreppet, om man följer banan.

Det är i alla händelser något helt annat och viktigare än blotta skönhetskänslan som ak-
tualiseras, när man åker tåg till Strömsund. Och det är den fullt bekräftande, den be-
styrkta uppfattningen av, hur ofantligt mycket rikt och gott vi äga i vår jämtländska
jord, hur stora förutsättningar vi trots allt dock hava för ett rikt och givande jordbruk
- till trots för breddgrad, höjd över havet, klen isolation och mera dylikt, som den icke
lokalkunnige sörlänningen plär åberopa, när talet faller på Jämtland som jordbruksland.
"Går det verkligen för sig", sade en gång till undertecknad en sydländsk kommunalordför-
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ande, en i övrigt nog så dugande man, "att med effekt odla jord i Jämtland?" Han bor-
de ha sett med sina fackögon de enorma resurser därutinnan som vi sågo i går, när vi
åkte genom trakterna Häggenås-Norderåsen-Hallviken-Strömsund. Vilka myrmarker, vilka
möjligheter -- - silurgrund, mossar, myrmarker, som rationellt utnyttjade giva och
kunna giva gungande skördar, visa här på en utveckling i fråga om jordbruket, vilken
måste kallas utomordentlig.
Trakten omkring och invid Hallvikens station och Engelbrekt Perssons storartade arbe-
ten äro ju vida kända i berörda fall. Svenska Mosskulturföreningen har där sedan åra-
tal sina praktfulla experimentfält. Icke så långt därifrån såg jag i går en så kalkm
fräsmaskin - en dyrbar och sinnrik inrättning sade man mig - som var i färd med att
göra i ordning ytterligare hektar myrmarker, som, rätt vad det är, säkerligen komma
att förete härliga fält med böljande skördar - - - så nog löner det sig och nog finn-
es det möjligheter, säkrare än vad de flesta ens mäkta ana.

Strömsunds municipalsamhälle är sig tämligen likt. En fläkt av en smula ökad aktivi-
tet tyckte jag mig kunna iakttaga. Det är utan vidare klart, att jag i de här fallen
icke kan röra mig med annat än subjektiva förmodanden - jag vill gärna säga förhopp-
ningar. Vi önska alla, att ett omslag till det bättre måtte inträda, och vi skola lä-
ra oss tro pa möjligheterna därutinnan. Det gör gott.
Å Grand hotell, vars ledning synes mig förtjäna erkännande för god skötsel av etablis-
sementet, träffade jag flottningsfolk, som voro i full fart med säsongens arbeten,
något som lyckligt erinrade om den "gamla goda tiden". Vi må i alla fall hoppas och
framför allt hoppas på en god sommar för jordbruket.
Trafiken på vattudalen var redan sedan någon kort tid tillbaka i full gång och man
torde kunna räkna med en relativt ökad turisttrafik. Det är verkligen vackert i des-
sa trakter. Landskapet är äkta jämtländskt. Närheten till det vekare modellerade Ång-
ermanland har här bara ökat det specifikt jämtska i naturbegreppet. Trakten synesng
mer och mer utveckla sig till vad den helt naturligt är och bör bliva, nämligen ett
lokalt centrum i flera avseenden. Det gäller i allt fall att i vår gärning handla öm-
sesidigt under den synvinkeln, att länsgränsen icke överskrides i onödan utan att för-
bindelserna av alla slag med länets övriga delar bibehålles i sin fulla kraft.
Ett verksamt och strävsamt släkte har av ålder gjort sin borgerliga gärning uppe i
dessa bygder, som på ett sätt, vilket måste tilltala i hög grad åtminstone min lägg-
ning, gittat förstå att allt gammalt icke är förkastligt därför att det är gamalt
och allt nytt icke är gott bara därför, att det är nytt och bär tidsenligt färgade
och skrikande rubriker - det är skönt att hoppas stort även för dagar, som komma, av
en dylik läggning och andra goda förutsättningar hos folk och natur.
Algot Holmqvist
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Från seglatiotlfnsïlidigâ-lliilNden l0 juli. HEM SFEST
Från Gäddede. 26 juni 1 922 .
lllândngar kl. 8 f. m., Lördagar lll. 5 f. m.

1.-mn B¿g“¿¿_ EN LYCKAD FESTLIGHET I HEMBYGDENS OCH HEMBYGDS-

Måndagar kl. 3 e. ln.. Lördagar kl. 10 f. ln. KANSLANS TECKEN,

Från den I0 juli till den l5 sept. Midsommarhelgens stora hembygdsmöte i Strömsund,
Från 0¿¿¿¿,¿c_ anordnat: av Ströms hembygds- och föreläsningsför-
mamL,T°ni,°.Lam.rlsf.m.Tnm m.sr m. ening, kunne glädja sig år någorlunda gynnsamma
Från Báqede. väderleksförhållanden. Anordnarna, vilka tydlig-
MÜN'-» Ti*'1-»T°'s*l-- °- Lö“'-H- 2 °' '“' en tagit sin uppgift på fullt allvar, härför ta-

[Från den 15 sept. till seglationcns slut. 13 t§'¿1í$t H08 det ej bl-Olït 1-'íkhaltíßa Utan även
F__.___ 'hände kvalitativt starka programet och de stora an-
Tisdngar, Torsdagar och Lördagar ._ kl. 10 f. m. strängningar som i__övrigt gjorts för_att__göra det
1.-ml G¿¿d,,e¿,_ hela sa gott som mojligt, kunde ocksa gladja sig
Nådllf. 01181128” °ClI Ffedlšf «- kl- 12 nmld- at en betydande och välförtjänt publiktillström-
nu .: nallingsarnller 0.-ll munsfjälm. kan bege; nå ning.

I färden Gluldede. Om Munsfjillet. och Håillrngsn-
fallet samtidigt skola besöknsföretagen nu-den Festligheterna oppnades pa midsommaren kl. 5 e.m.
lämlllïßsi ffå Bšede-__ i Ströms kyrka, vilken därvid var till sista plats

:::.:."'::.:*.l'::.:š::'l:§:t¿:.'l::.r::;*f:.;;,: fynd. ¿~¿f..¿ .vsnnganda av nn fos-
ligm fomäues. terland , halsade t.f. kyrkoherde Lofvenmark den

tillstädeskomna allmänheten välkommen med ett an-
Ãng_ GÃDDEDE förande, vari_han bl.a. betonade betydelsen av

hembygdsforeningarnas stravanden till hembygds-
Ff" 5°g|at'°"C"5 b°"l3" t'"°°h med d°" 3' Wg' och fosterlandskänslans stärkande. Inledningstal-
l-'rån Gäddede till ltiksgränsen Måndagar kl. et hölls därefter av landshövding J_ wldem

ll) f. nl., Torsdagar o. Lördagar kl. 9 f. ln.

Från RlI.'s_qrr'ln.1en till Gäddede Måndagar kl. Senare på aftonen forçsatte festen i Holmparkenß
5 e. m. Tnrsllngar kl. 4 e. m., Lördagar kl. l e.m. där fröken Thyra Freding, f. Karlsson, höll före-
Jllåudngn- of-I; Toradaguurerna anpassade drag över ämnet "Lek Och dans i Nørdanland", var-

för ßfflrlm' "U T“'*'-W" 4 N°"9°- efter under fröken Fredings ledning fortsattes ut-
med den _ “___ mk vidare över kvällen med folklekar och folkdanser.

pfån ciuzaerle till lclkagø-ümen Måndagrir kl. Midsommardagen var ägnad mera åt musiken. Vädret
10 f. m., Torsdagar kl. 9 f. m., Lördagar kl. 8f.|n. V81' fint °Ch Si'-Ora fglkskaror voro i rör-else_ Dag-

Från Iuksgramen till Gäddede Måndagar kl. 1 en började med promenadkonsert av Gossorkestern
e- ln.. T°I'='l=\ß" kl- 2 0- 1"-» ïfölßgl' H- 12 mid- från Östersund. Kl. 2 e.m. höllo Göran Olsson-

-Föllinger och Carl-Edvard Nilsson-Tollvik konsert
E d _ _ i kyrkan inför c:a 350 åhörare. Publiken gav trots

0 a 16 -“ml 1922' rummets helgd, sin förtjusning luft i smattrande
applåder. Kl. 5 var Per Gynt-afton anordnad under

En yngling med_skulptoranlag är folkskoleinspektör C. Sehlin, hrr Göran Olsson-
tyihgen zfkaïlas F-1e11str°m -Föllinger och Nilsson-Tollvik, fröken Stina
ffan Bredkalenv Strfmf §°m fm' Strömgren och Gossorkestern. Dagen avslutades med
närvarande har anstáunlng 1 ett ungdomsföredrag i kyrkan av folkskoleinsp.
Pa“1SS?S möbelvefksïädef- För seniin. På kväiien fortsattes med iekar å iekpiar-
redaktionen har uppvisats tven- sem
ne små vackra formsäkra skulp-
turer gjorde av een l6-årlga Pa söndag talade folkskoleinspektör Sehlin över
pojken me¿ tlllhjälp av en fäll_ ämnet "Möjligheternas land". På eftermiddagen höll
knív_ Hos ¿en blyge och sköt- fröken Thyra Freding föredrag i kyrkan över ämnet
samme ynglingen slumrer tydll- "Arnljotgestalten i dikt och verklighet". På afto-
gen store anlag och syng vore nen företogo en stor del festdeltagare en utfärd
om han ej finge tillfälle ut- uppöver Vattudalen till Hellingsåfallet.
veckla dem. Kanske någon mece-
nat finnes, som skulle vilja A kt'
räcka den fattige ynglingen en u ll Jl-lll 1922-

hÃä1PaEd° hand På den Vä8_ha“ Terrasserings- och trumbyggnadsarbetena á vägan-
¥š11h8a= men S°m SY“°S Stánâd laggningen Stromsund-Alavattnet-Alanaset å delen

f °“°m- Äspnasgransen-Alavattnet, omkring 10,5 km 1 langd,
kommer att bortsättas i lämpliga skiften å entre-

HANDELSNYTT 1 juli 1922, prenadauktion, som tager sin början vid gränsen
pr_°,m, 1 juli till den 1 sept, kom- mellan Klövsand och Äspnäs tisdagen den 25 inneva-
ma samtliga affärer i scrönsnnd att rande juli månad kl. 8 f.m. och fortgå längs väg-
stängas kl. 6 e.m. linjen fram till Alavattnets by.
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ALÅNÄS GAMLA KYRKA

ETT MONUMENTALT HERRENS TEMPEL

ll O
.nr 12 jun 1922.

ll ~¿
Sedan undertecknad under senaste veckan
gjort en resa uppåt Alanäset och därunder
haft tillfälle studera förhållandena i des-
sa trakter anser jag mig böra i en ortstid-

: ning säga några ord om mina intryck.
i Vad som redan vid tidigare resa Östersund-

-Vilhelmina förvånade mig är att man vid
stakningen av inlandsbanan icke lät denna
få direktförbindelse med Strömsund och sjö-
trafiken på Vattudalen. Nu skola resande
göra ombyte i Ulriksfors och särskilda tåg
och personal uppehålla trafiken på denna
lilla bibana. Samma abnorma förhållande rå-
der för övrigt i Hammerdal.

' Denna gång skulle jag uppåt Flåsjön med båt
från stationen med samma namn och även här
ha vederbörande visat en viss nonchalans
när det gällt få kontakt med i framtiden be-
tydande trafikcentra. Flåsjöns station, som
inte annat jag kunnat fatta hellre kunnat
placeras i omedelbar närhet av hamnen, har
nu stuckits undan ett par km. i vilda skog-
en. Nu skall en man och häst förmedla gods-
trafiken emellan järnvägen och hamnen och
passagerarna sköta sig själva.
Sköta sig själva få också en hel del av
dessa fjällbyars innevånare, vilka, ehuru
det förefaller som icke oöverstigliga hind-
er stå i vägen, dock allt jämt äro i saknad

M¿¿b¿0nAhuó21 ¿ Haßbnäb. av med åkdon framkomliga vägar. Så ha de
175 personer som bo i Siljeåsen ingen väg,

N 17 juli 1922_ men väl möjlighet att med båt komma över
y med en halv timmes rodd till Gubbhögen, där

Till kYfk°hefde i Alanäs YifätCade Pasto' den nya landsvägen mellan Strömsund och
fat Valdes i Sår med 145 röster» ende Sök' Gäddede går fram. En annan relativt stor by
anden, komminister D.T. Sandell, Linsäll. men 30 bönder, är Ringvattnet, som saknar
Den nye kyrkoherden är född i Ström 1876 såväl sjö- som vactenväg. man är här hänvis-
Och SOU till förêstånddre för Híllsands ad till de primitivaste fortskaffningsmedel.
barnhem, Mikael Sandell. Efter studier i 1 vilken riktning man än vill komma 1 kon-
Amerika avlade han studentexamen i Uppsala tak; men y;;ervär1den är det dryga 10 km,

1903» te°1- kand- Och Pfakfísk te°108í5k ex' att gå, antingen till Gubbhögen eller Näcks-
amen 1910, prästvigdes 1910 och har sedan åsen_
tjänstgjort bl.a. i Föllinge och Linsäll.

Förra veckan blev en man under arbete utaæt

:All

för benbrott och för att forsla patienten
,', _ till läkare måste han bäras genom skog och

1.' '« moras den långa vägen. Det är ej att undra
[Q 2_ på, om de, som leva under sådana förhållan-
° _' den, äro färdiga mista arbetslust och tåla-

IDOÖ.
. smakfullt bundna.

Yä?æ“: Det är ju självfallet att i sådana glest be-
{ konmguwun hnnsm och byggda trakter, som dessa, vägfrågorna stäl-0 h.-md i stor sorti-|'ing¿. la sig svåra att på något så när tillfreds-

s ___* ställande sätt få lösta. Kulturen närmar sig
_E_. ;\ßudcnsluukvämcr«mh ju dock med stora steg och järnvägarna öpp
Éï; snhonunnn na Norrlands stora vidder för mänsklig od-

Km" sændhs Ef"-_ ling. Som närmast oavvisliga krav framstar
WW e o .. - -o
.nä S1|«)Ä“.NlX IC' rnl fran de tva namndaobyarna Siljeasen och

' Ringvattnet, att fa hjalp med, och snarast
möjligt utfört, dels i förra fallet en väg
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mellan Hoting-Tåsjö-Siljeåsen med anslut- I
ning till Gäddedevägen vid Lillviken, och y S a * *
1 senare fallet vag mellan Gubbhogen och
Näcksåsen via Ringvattnet. Nar man, som jag; u . .

sett de vägbyggnadsarbeten som arbetslös- šoâtšïïïlsââkïlïruettiglâï ïndšëtbâlââgše
heten framkallat i vissa delar av landet, ån ell Kä äsS.Bpg° h Ed' åke V

H _ . N . .s N m an rrn jon c sv n av a
där mi111Éneï.nedåag:s fog ïtâdšášaaíamígš tudalen anlägga en elektrisk kraftstation,
âyâçššsofgí Éšaâ gg 3: :edaâ tveš àellan vilken skall leverera elektrisk energi till, 0 0 0 9 ,,

Eskilstuna och Näshulta i Småland, då kan mäoïdrlçf ochnåysebat byarfa vaftešlom Vat
. . u . . tu a en jamte O ns y, ev. aven at era

ïânäâäåånungšï âåâeerïâäïâ gtoïârâëbïíšíre håll i närheten. Bolagets aktiekapital skall
V 3 P g vara 1ä st so 000 och hö sr 150.000 kr.kraft häruppe. 8 ' 3

Emellertid är det ju så att det i första Förundersökningar för uppgörande av plan
h d 1. t. ¿ 1' d tín och vä ochoritningar till kraftstationen i fråga

an igger u 1 resp an s g g

ammmmmmmwammf $$mïæïï$mnï$$~.. .. .. 0 g U

älv :Eb oâfradfgr vagaïgaïaâ'tíšâïïthâëfiu regleringsmöjligheter tillvaratagas bör urire un er e senas v r
.. . . d k tt t 200 h tk ft-rat stora summor for Norrlands kommunikatio- ensamma Unn? u agaë mlns H as ra"

. er. Kraftstationen vilken darest vederbor-
ne:'d°Éh säärligëg sïf1å.framåígen ïtvêsa ande myndigheters tillstånd till bygget er-
at .e vari .en org an lg oc ram yn hålles, är avsedd att uppföras kommande som-
Pennlngplacerlng' mar, kommer dock att utbyggas till en kapa-
Att många av dessa jordens brukare i de väg- citet av 250 hästkrafter. Med hänsyn till
lösa byarna reagera emot att fortfarande fallets läge och nuvarande priser å bygg-
som i förfädernas tid icke blott betala sin nadsmaterieler och arbete anser man att
dryga vägskatt utan därjämte klövja genom det skall bli ekonomiskt möjligt, att från
skogarna ner till lyckligare lottade bygder den nya kraftstationen tillhandahålla elek-
för att där låna kärror och köra grus på trisk kraft och lyse till väsentligt lägre
dem tilldelade vägstycken, som de aldrig an- pris än det, med vilket man nu är van att
vända, kan ingen undra på. Det är att hopp- räkna.
as, i en snar framtid vederbörande göra vad 20 juli 1922.
göras kan för att i möjligaste mån avhjälpa
de olägenheter som alltjämt stå hindrande i
vägen för den utveckling, som dessa härliga &
bygder ha förutsättningar till i vårt stora
gemensamma vidsträckta land.

ö...,._,.. ... 7,7 1... Ström; iarueri 37, 5,
Enc mömberg' Tu. 95. Strö1n.9fwn(l_ ru. 9.-1.

TURISTTRAFIKEN 2201111922-
Turisttrafiken å Ströms Vattudal var under åren 1912-1918 i ständig tillväxt, men har un-
der de sista åren avtagit, troligen till stor del beroende på, att våra turister efter
världskrigets slut till övervägande del rest utomlands. Vårt eget land, och synnerligast
våra jämtländska fjälltrakter, har så mycket vackert och hänförande att erbjuda, att folk
borde mera än vad nu är fallet resa hit upp. Enbart den höga, rena och stärkande luften
rekreerar efter endast någon dags vistelse här uppe. Även kommunikationerna äro numera så
goda att det ej bör avskräcka den resande för en tripp hit upp till Frostviken.
För Strömsund bör turisten även offra några timmar. Några egentliga sevärdheter finnesej
här men en promenad upp till utsiktstornet lönar sig. Härifrån har man en storartad ut-
sikt över fjällen och vid god sikt synes Åreskutan väl härifrån. För den resande allmän-
heten är väl ordnat i Strömsund, då platsen bjuder på tre goda hotell, Grand Hotell, Ho-
tell Sandelin och Turisthotellet, alla goda hotell med gott bord, goda sängar och humana
priser. Grand Hotell, det största, har ett tjugutal resanderum, allt snyggt och propert
och trevligt.

sag” 24 juli 1922.

STRÖMSUNDARNE SEGRADE. Vid fotbollsmatch i Östersund på söndagskvällen
slog I.F.K. Strömsund I.F.K. Östersunds 2:a lag med 1-0.
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24 juli 1922.
N home 31 juli ïgzñ'

Kyrkoherdevalet 1 Strom ag-
Söndagen den 16 dennes utlystes och avhölls (samma de 1 går rnm under myeket
dag) på order av municipalnämndens ordförande muni- 1iv1igt de1tagande_ Ve1et
cipalstämma i Strömsund, varvid beslutades att val- började k1_ 12 middag den
et av municipalfullmäktige skulle utsättas till sön- röStav1ämnendet pågiek ände
dagen den 24 nästkommande September. tí11 k1_ na1v 2 på natten,
Då såväl municipalstämmans ordförande N. Persson, va1d b1ev komminister t_f_
som v. ordf. Er. Em. Ersson, voro i fullkomlig ovet- kyrkoherden ç_ Löfvenmerk,
enhet om såväl stämmans kungörande som hållande, och Strömsund, som ke11ate som
ordf. N. Persson, med anledning av det sätt varpå fjärde prövpredikent med
stämman tillkommit ansåg sig kränkt, samt då han, 1,014 röster, kömíníster
såsom valförrättaren på grund av det beslut som fat- H_T_ 3er1in som satts 1

tats å en så helt och hållet olaglig stämma, ej an- första före1agsrumet e11
såg sig kunna utsätta och förrätta valet av munici- 75 röster, kdmíníster E_

palfullmäktige har han nu avsagt sig förtroendet som ßillsrröm, Säbrå, som upp-
stämmans ordförande och utlyst municipalstäma för satts i andra förslagsrum-
V31 aV “Y Ofdf- met, erhöll ingen röst och

komminister P. Gidlund, Sjä-
TILLKÄNNAGIFVANDE 25 juli 1922. levad, som stod i 3:dje för-
Vid municipalstämma på måndag godkändes Nils Perssons Slagsrummet erhöll 430 tös'
avsägelse av ordförandeskapet i stämman och valdes ter'till ordförande handl. N.G. Dahlén. Den nye kyrkoherden är född

1881 och har i 6 år varit
STROMSUNDS MUNICIPALFULLMAKTIGE 8 aug 1922. t_f, kyrkoherde 1 5tröm_

Till ledamot av Strömsunds municipalfullmäktige eft-
er hr N. Persson har vid förnyad sammanräkning inför 9 aug 1922.
länsstyrelsen utsetts f.d. gårdsägaren P. Svedberg. S G U budkavlebil besök_

Till ledamot av Ströms kommunalfullmäktige efter hr te i går afton Strömsund.
Nils Persson har utsetts fröken Ulrika Byström. Hr Axel F. Andersson från

Östersund öppnade mötet och
föredrog S.G.U.:s budkavle,

- . C , varefter överläraren Emil
Johansson från Norrtälje

"»” ' höll föredrag i förbudsfråg-
an.

. nmmbuu 21

Disponent 0. Carlsson i
Strömsund och förvaltare E.
Wagenius, Ulriksfors, voro
på söndagsmiddagen ute för
ett olyckstillbud, som lätt
kunnat få vådliga följder.
De skulle i bil passera
Stamselesundet på färjan.
Chauffören råkade emellertid
då han skulle köra upp bil-_¿ en på färjan, köra miste så

,. _ E er: bilen hamnade direkt 1

_¿ ; älven. Tack vare hjälp fran
,_ ¿ S.G.U.-bilen (goodtemplarna)

och dess besättning lyckades
vv FRÅN KVRKTORNET Mor Hönwfr Av STORGATAN-12A/useleväcfu man °?°11e“§d bärga bilen

och fa den pa det torra. Ha-
Redan Å 651624921 IÄÅZ ótadbpßan öh Stnömbund ån 1910 de farten varit något star-
ma/lke/zadeb denna pliwtb bom "Stolta »to/Lget". Muru'.c/¿paL6am- kare hade b11en Säkert råk-
hätßete Atofwßagna wtuecbléng ha/L dä/u>.5te/L yt,tøz1/Lga/le et 1 det bråddjup, som tog

Uägáöflg/l.QYl»('.V|-QQVIÅ P0b«(',t('.0V|. 6001 CQYIÄ/1.01 Åamungb' vid gndagt cga 3 meter från
PMU ¿ den Hfßdjäwßka mwwpoßen. det ställe, där bilen till

all lycka blev stannande.

EZ



“"“*“' 22 FoTBoLLStrömsunds municipalfullmäk-
tige hade i går sammanträde uvarvid beslöts ett till ke_ ' DISTRIKSMASTERSKAPET 1 FOTBOLL.

OP- föreningen K0ntant för- På söndag middag kl. 1 drabba I.F.K. Östersund och
Sälja en byggnadstomt in- I.F.K. Strömsund ihop om distriktsmästerskapet i fot-
vid torget om c:a 1.000 kvm boll. Strömsundspojkarne ha ju visat sig vara farli-
för 7 kr- Pr kvm- ga och I.F.K.-laget får spela bättre än på senaste

tiden för att hemföra segern. En rivande och spänn-
8 sept 1922_ ande match blir det i alla fall.

Enligt meddelande till Ö.-P. ÉLÉÉEÉLÄÉÄÄ'
ha Å$P0ä§» Rísäs °Ch Böäs Fotbollsfinalen i morgon kl l e.m. fångar alla fot-
byamä Vld bystömma ehäll' bollsvänners intresse och det är inte utan att många
ïgf förklarat Skölatrejk hålla på en seger för Strömsunds-Kamraterna, men
Vid ÅSPöS fölksköla- Orsak' I.F.K.-arne i Östersund äro ju vana segervinnare och
en är att SåVä1 Skölbare» trots att laget räknar ett flertal nya förmågor har
arr 2Û'ra1, S0m föräldrarna det dock de största chanserna till seger. I alla hän-
örö missnöjda över den lär' delser blir det en spännande match.
are som meddelar undervis-
ningen vid skolan. 11 SGQC 1922-

29 segt 1922_ Dístriktsfinalen i fotboll mellan I.F.K. Östersund
och I.F.K. Strömsund motsågs med stort intresse i

Till Vlkaflefande lärare Vld fotbollskretsar, men hade ej lyckats samla talrik pu-
den På grund av sk°1stfejk blik. Matchen blev dock icke någon glädjeanledning
ledígförkíarade lörafetjän' ty något spel att tala om presterades ej. Östersund-
Sten Vid §SPnö5 f°¥k$k°1a» arne hade ju hand om bollen 2/3 av speltiden men la-
har ataglts lgenlör Tage gets små forwards förstodo ej konsten att göra mål,
Martessönw bördig från Skå' de dribblade och samspelade med varandra, men någon
ne» ör°f fill fekt°f Möttes' framåtanda och genomslagskraft såg man ej till. Då
S°n 1 Str°m5Und- blev det farligare när Strömsundspojkarne kommo fram,

det gick med rivande fart och humör och tur var att
Ellyse 29 sept 1922_ östersundarnes back - Backman - för dagen var i hu-

mor och form.
H b fu n

I Hâfsníêeaïieïïst ::dn:::T;_ I första halvtid gjordes intet mal. Andra halvtid la-ran e ra v g n . Usättning och fremdreeandeav go ostersundarne pa stromsundarnes halva mest hela
ledning för den med stort tiden, men det blev stromsundarne somøgjorde forsta
intresse efterlängtade e1ek_ malet. En av östersundarne syndadeesvart och Lübeck
etiska belysning som skall satte straffsparken lugnt i mal. Nagra minuter efter
komme från i sterån, under utjamnade strömsundarne själva, ty enoav spelarne
byggnad varande kreftstetí0n_ skallade bollen i eget mal. Kort darpa gjorde emel-

lertid östersundarne ett eget mal.
I Lövberga är väl snart all-
ting klart att mottaga ljus- W
et, som skall komma från
Gåxsj öbäcken .

ivåre

Näsvikens /5 åfröms c/7ïejer¿'förenin,g #5

Färg- och Möbelaífär PÜLSUB
s1~|u;MsUN|), Två affärsmän i Strömsund brukade gå på

Tdám14l Grand Hotell och få sin regelbundna pöl-
' sa med 15 centiliter tilltugg. De yttra-

Vä|S0l10l'l 18801' GV! de inte många ord utan tog lugnt sin ran-

Färm- °“°f- MP- T* ï§å.Z°É1ïå.šlÉfÉšïr--É2Äš§ït°Éš“9Éí1'ïš 'Easil-
Pelelä Kelllikallêl' Ill- Ill- san", alluderande på nämnda öar å väst-

lill billigaste priser. kusten '
Efter Eric Wallin

H3



Dell gd j0l'dBll 11 ok: 1922-

Den såsom särskilt tillkallad sakkunnig för inventering av odlingsmark i enskild ägo
belägen högst 2 mil från Inlandsbanans sträckning från södra gränsen av Ströms sockentill Ume älvs vattensystem i Västerbotten, dzr E. Haglund, har nu till jordbruksmin-
istern avgivit summarisk rapport över nämnda inventeringsresultat.
Fältarbetena, vilka pågått sedan den 1 juni, äro nu avslutade. Den undersökta areahax
kan, med frånräknande av inom området befintliga kronoparker, uppskattas till cirka
550.000 hektar, en beräkning med stöd av 8 undersökningsförrättares arealuppskattning-
ar som dock vid planimetriberäkningar torde komma att i någon mån ändras. Ytan av den
anträffade odlingsmarken uppgår till c:a 39.000 hektar, därav 24.792 hektar odlings-
bar torvmark och resten odlingsbar fastmark. Av den anträffade odlingsmarken är 22.052
hektar belägna på bondejord och 16.291 hektar på bolagsjord.
I nämnda totalareal ingår emellertid ej den fasta odlingsmark, motsvarande 25 proc.
av torvmarken, som skall tilläggas bolagsjorden. I vissa fall utgöres denna mark av
godartad fastmark, av sämre kvalitet, som icke upptagits i rapporten. De bästa odlings-
markerna påträffas inom silurområdet i Ströms socken och kring sjöarna Tåsjön ochFlå-
sjön. Övriga delar av Ångermanland samt angränsande delar av andra län på urbergsgrun-
den äro skäligen fattiga på odlingsmark. Inom Vilhelmina och Stensele socknar ha inom
vissa skifteslag anträffats riklig tillgång på odlingsjord, dock huvudsakligen bestå-
ende av torvjord. De bästa betingelserna för kolonisation finnes alltså, slutar d:r
Haglund, i undersökningsområdets sydliga del väster om järnvägen.

KllMll|llllAlï 23 okt 1922- Exlla polis 9 1922-
Agrgngm och fru Ulrik Holm, Jonggård, ha Till extra polisman vid Guldsmedshytte a.-b.
till Ströms kommun donerat viss del av sitt klnlesfbee 8 den S-k- Tef°m¶° 1°m
hemman l/l44 litt, l med därpå uppförda å- Ströms och Hammerdals socknar ha forordnats
byggnader, att användas till barnhem, arb. J. Löfnäs och insp. Hans Danielsson,

31 okt 1922 Näs“ik°“'
Ströms kommunalfullmäkti e hade i år sam-
manträde, varvid godkändås inkomst? och ut- 10 “W 1922'
giftsstat för nästa år och beslöts utdebi- Justitiemínistern har förorenat rektor A1-
tera 12.427:57 kr., motsvarande kr 1:50 pr fred Mattesson att vara ombud för övervakan-
inkomsthundra. Under Sammanträdet uttalades de av tryckta skrifters allmängörande i
grava anmärkningar mot skatteindrivningsvä- Strömsunds municipalsamhälle.
sendet och omotiverade avkortningar.
Till följd av rådande slöseri med vatten
uppdrogs åt en komitê bestående av E.G. Teatel 11 “°V 1922'
Lundholm, J.Å. Brune och S. NilSSOn att in- Om söndag afton giver Rydingska sällskapet
komma med utredning om införande av vatten- å Strömsunds teater "Hennes förflutna" med

mätare. herr och fru Ryding i huvudrollerna.

Framsteg 2 ...V 1222.

De på södra sidan Ströms Vattudal mitt emot Holms elektricitetsverk om utdragande aver-
Strömsunds municipalsamhälle liggande byar- forderliga ledningar och leverans av energi.
na Näsviken och Tullingsås ha hittills var- Under höstens lopp har nu undervattenskabel
it i saknad av elektriskt ljus. Frågan om nedlagts över sundet mellan Strömsund och
dragande av en kraftledningskabel över sun- Näsviken och till Tullingsås. Undervattens-
det var visserligen under kristiden, med de kabeln, som ligger strax söder om färjeban-
då rådande belysningsförhållandena, föremål an är 550 meter lång.

för undefhandåångšr ochdutreâníngïíêäïâgnde Arbetet pågår nu som bäst med inomhusmonta-
plênen masåe a på grun åv e êv get och om en fjorton dagar eller så hoppas
prlserna lamnas vllande tllls V1dare° man ha det klart, så att ljuset kan tändas.
Under innevarande sommar ha emellertid pla- Kostnaderna lära vara på sin höjd en sjun-
nerna på nytt tagits upp och redan i god tid de- eller sjättedel av de under krisårentæ-
i våras träffades uppgörelse med A.-B. Per räknade.

ll



MOSSOdlingar 15 nov 1922.

Som torde vara bekant för de flesta finnes i Ströms och Hammerdals socknar till area-
len mycket betydande moss- och myrmarker, vilka också både i erfarenhet och vid av
sakkunniga företagna undersökningar, visat sig vara av för uppodling särdeles väl läm-
pad art. Lantbruksingenjör Ytterberg lär också på sin tid ha uttalat, att man i dessa
trakter ha de största odlingsbara myrar av godaste beskaffenhet i landet. Därför vitt-
nade också på sin tid i vissa kretsar bl.a. de Engelbrekt Perssonska stora nyodlingar-
na i Hallviken. Före kriget planerades också i Håxåsen, Hammerdal, stora myrodlingar
av grosshandl. Beckström, Munktells, vilken därför också sökte statsbidrag. Han påbör-
jade också sina odlingsarbeten, men så kom kriget, och arbetena blevo nedlagda och
fingo förfalla.
Antagligen till väsentlig del inspirerade genom tillkomsten av Mosskulturföreningens
stora försöksgård i Gisselås, tyckes myrodlingsintresset i dessa bygder nu vara statt
i livlig tillväxt. Bl.a. ha förvaltare Svanström och disp. O. Carlsson i Strömsund å
Bredkälens marker påbörjat betydande mossodlingar, vilka äro avsedda att kommande år
utföras med tillhjälp av fräsmaskinen Lanz, vilken kom till användning vid uppodling-
en av Gisselåsgården, och fortfarande befinner sig på platsen.
Även ett par andra jordägare i bygden har planerat större eller mindre mossodlingar,
som äro avsedda att kommande år uppodlas med tillhjälp av fräsmaskinen.

Sammanlagt äro minst ett 100-tal tunnland avsedda att på detta sätt då uppodlas.

* VACKER GÅRÛSBVGGNAD 1 TULLINGSÅS

Uppßönd L modenenad heangånd4¿t¿¿ av bonden
och fzomnuna,ßnämnd¿orLd¿. Pe/L E/zman, "Pc-¿>'¿>»t-

,. at", död d. 17/6 1885.
IE Byggmäßta/Le: 0205 Engßt/Löm, Lnßßyttad 5/Lån
___ Åßben 1878, död L Stnöm 7901.

E E ïv|sï||;ï 2.1....
I Lidsjöberg, Alanäset, har under somaren
och hösten påbörjats arbetet för anläggan-
de av en kraftstation i Storån. Arbetena ha
hittills endast omfattat en del sprängning-
ar etc. på den plats, där den blivandekraft-

Lius i Lüvhaíua 25 1922 stationen skall förläggas. Vid dessa förbe-
' redande arbeten ha omkring ett 40-tal arbet-

Som visst också föruts nämnts har det under are Varit SYSSGISSCC8- Tvístíghêter ha Gm'
den gångna sommaren igångsatta arbete; på ellertid då och då förekommit mellan arbets-
uppförande av en elektrisk kraftstation 1 ledningen och arbetarna och vederbörande ar-
cåxsjöån invid Lövberga i ström nu fuilbord- berslednins beslöt därför för ett var veck-
ans och strömmen har påsläppts ledningarna. or sedan att helt enkelt tills vidare ned-
Anläggningen, som utförts av Luth & Rosén; lägga arbetet. Under förra veckan beslöt så,
elektriska a.-b.:s filial härstädes, består av anledning S°m ej UPP8íVïtS» den Syndíkö'
av en generatorstation på 40 hkr. Från kraft lístískö föreningen På Platsen att förklö'
stationen är en högspänningsledning om 1.500 ra kfafCSCaCí0nSbY88°t i b1°Ckad- Åïbetafna
volts spänning dragen fram ti11 Lövberga by, ha tillsatt en underhandlingskomitê och go-
inom vilken finnes tvänne ne¿tranSf°rmat0r- da utsikter finnas för att konflikten löses
stationer. Lågspänningsledningar äro utdrag- i 8°d°-
na för såväl lyse som kraft till samtliga “
byns gårdar, där installationerna omfatta 28 nov 1922.

300 ljuspunkter °°h 30 kraftkontakter' Dess- Aftonunderhållning var den 26 dennes anord-
“t°m äf anläggning “Eförd för en planerad nad av Vågdalens studiecirkel därstädes. Det
elektrlsk h“sbeh°vssag' gedigna och väl utförda programmet mottogs
Enligt uppgift är anläggningskostnaden be- av den talrika publiken med kraftiga applåd-
tydligt lägre än den beräknade. Som anslut- er. Studiecirkeln, som består av ett 60-tal
ningen av abonnenter också blivit större än medlemmar bör ha ett erkännande för sina
den beräknade synes anläggningens ekonomis- strävanden att höja mänskligheten på bild-
ka bärighet bli god redan första året. ningens nivå.
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Irunknad 7 de. 1922.

6 dec 1922' Under skridskoåkning drunknade i söndags af-
Sjöfarten på Ströms Vattudal pågår fort- ton 16-årige K.A. Munter från Strand, Ström,
farande Om den eek under åreki11iga,vee- son till skomakaren Erik Munter därstädes.
ker dragits med betydande svårigheter Munter vistades för tillfället i Näxåsen, sys
på grund av íshinder. Sedan vädret nu selsatt med timmeravverkning, och olyckan
på nytt friskat på något har isen bli- skedde å Vattudalen, i närheten av Näxåsen.
it starkare och s'öfarten måste no

:ndera dagen instäilas för året. g 15 dec ]_922_

8 dec 1922. Frälsningsarmén, Strömsund, låter fre-
Sjöfarten å Ströms Vattudal har nu av- dagen den 22 och lördagen den 23 den'
slutats för säson en. Än aren Virgo ns ifltställa en julgryta i samhället8 S
gjorde sin sista resa för året på tors- for lnsamllng av medel till bespl-5-
dag, en rätt svår tur då det tog ej min- ning av fattiga under julen'
dre än 14 timmar att i den tjocka isen Grip tillfället att sprida ljus och
arbeta sig från Bågede ned till Ström- glädje bland de hjälpbehövande genom
sund. Bredvid den ränna båten hållit att giva en skärv. Stor eller liten,
ÖPPen ner isen nn länge Varit körbar- giv vad du kan och Gud skall välsigna

Dig. Delad glädje är dubbel glädje.
II

Ballre kakelugnarl HI
En kakelugnsinsats som lär vara revolutionerande på sitt
område har konstruerats av kakelugnsmakaren 0. Uppström,
Strömsund. Apparaten består av ett system av plåtrör fyll-
da med grov granitsand och så anbringad att kakelugnen
lätt och fort uppvärmes. På samma gång systemet tjänar
att göra arbetet inuti kakelugnen enklare. Till en kakel-
ugn för en rumshöjd av 2,65 m. åtgår 12 och till enkelkak-
elugn för 3 m. höjd åtgår ungefär l4 eller 15 liter sand.
Det är denna sandmassa som i sin tur giver hetta åt kak-
elugnen utan att spränga sönder densamma. Sanden har ju F. ßjändingbmannen Olle Oßó-
den egenskapen att ej vid upphettning svälla, utan hellre Aon 40m expedåt Å din bno-
tvärtom. Dessutom är en 14 cm. snygg ventil anbragt i sis- dena, P_w, 0¿¿¿0n, b¿k¿äd_
ta skiftet på kakelugnens framsida, vilken utsläpper värm- nad¿a66ä¿_
en från första stund brasan tänts.
Apparatens fördelar äro för det första att få ett rmm,som
ej dagligen användes hastigt uppvärmt vid förekommande be-
hov, och detta utan att behöva elda sönder kakelugnen.För
det andra vinnes en betydande besparing på bränsle, då En kunnig Yngling nade På
man ej behöver lägga in mer än en halv eller högst 2/3 ett Sinnrikt Sätt anslutit
brasa för att på otrp1igc korr tia få upp värmen cin det tlström till ett handtag
högsta behövliga, på långa vedboden inne på

_ Th ld ° d. Go -
Proveldningar under strang kontroll ar företagna under de naoígâadíeïïlïâšlle oââar
mest ogynnsamma förhållanden i nybyggda hus, ej fullt fär- sprang Sedan med avsíktnnt
diga, och med kakelugnar som varit nysatta. Angående sys- vedboden, som hade särskild
temets beskaffenhet i övrigt, är ännu för tidigt att orda. utgång och öppnade dörren

I
I ett för redaktionen uppvisat intyg framhåller kontroll- Utan ett Vidröre handtaget-
anten att apparaten uppvärmes jämt, att hela kakelugnen Det 8j°rde däremet inte
efter en brasa bliver så varm, att den nästan blivit ouöj- Li11“011e, Så när han tr0d'
lig att vidröra, att värmen från kakelugnen efter några de sig ha fått in dem i be*
minuter sedan brasan tänts inspelar i rummet från en sär- den för en rejäl eVb8Sning
skild därför avsedd ventil samt att genom apparaten be- Oen Slet UPP dörren med ett
tydlig besparing av bränsle vinnes. Goda intyg som synes. Stedigt 8rePP Om handtaget,
Patent har sökts på uppfinningen. Se fiek han rejäla Stötar

som avtog hans energi för
18 dec 1922' vidare jakt efter gossarna.

Kyrkostämma hölls i går i Ström. Skolrådets förslag att Efter Eric Wallin
av räntemedel ifrån Holmska donationen få inköpa ett ski-
optikon jämte ett visst antal bilder bifölls.



STROMSUNDS. MU'N1c1PAL-
. SAMHÄLLE.

Samhällets "exteriör",~affärer- och indu- “7\ <4

- strier m. rn. .

ffß
Ro»

Östersunds-Posten, lörd 16 december 1922.

Den med all önsklig stadsmässighet förbluffande regelbundenhet i fråga om gator, etc.,
som man möter exempelvis i ett sådant municipalsamhälle som Svegsmon, påträffar man icke
i Strömsund. Orsaken härtill ligger i öppen dag. Medan Svegsmon är ett alldeles nytt sam-

hälle, uppvuxet under de sista åren och så att säga ifyllt i en stadsplan, som uppritades
innan man ännu börjat bygga, var Strömsund en tätt bebyggd och betydande plats långt in-
nan det blev municipalsamhälle och för detsamma ordentlig stadsplan upprättades. Att det
under sådana förhållanden måste dra om avsevärd tid innan man hunnit tukta om samhället
och få detsamma att passa in i en ordentlig stadsplans regelbundna och rätlinjiga system,
är uppenbart.

GATOR OCH VAGAR

Samhället är i sin centrala del tätt bebyggt, kanske endast för mycket. Ett ordentligt
gatu- och kvarterssystem håller dock så småningom på att kristallisera ut sig, och det
torde vara säkert att samhället i det avseendet inom ej alltför många år kommer att bere-
da en väsentligt annan anblick än hittills. I samhällets längdriktning håller man redan

nu på att ha tvenne gator i ordning; dels "Storgatan", åtskilligt identisk med landsvägen

östersund-Ström och norrut till Gellivare, vilken i sin sträckning som gata inom municip-
et fått detta namn, samt den väster om Storgatan bredvid denna löpande Amaliagatan. Under

sommaren har iordningställts den förut beslutade "Skolvägen", en tvärgata från Storgatan
till de kommunala skolhusen, vilka ligga n.o. från Storgatan. Under arbete äro vidare
tvenne tvärgator från Storgatan och åt väster, nämligen "Bredgårdsgatan" efter vilkenlig-
ga bl.a. samhällets trenne bankkontor, Grand Hotell m.m. samt Zakarias-vägen, vilken sen-

are går ut från Storgatan strax i närheten av kyrkan, samt förbi jägm. Bruns nybyggdavil-
la och mot framlidne förvalt. Zakarias Åslunds gård. Antagligen kommande sommar komer
också Strandvägen, vilken går på övre sidan hamnspåret från järnvägsstationen till kajen,
att ordnas. Under innevarande år har anslagits ett belopp av 30.000 kr. till iordning-
ställande av gator. Av detta belopp har en del under sommaren och hösten kommit till an-
vändning och komma arbetena för den återstående delen av beloppet att fortsätta komande
år, till dess gatorna kommit i åsyftat, tillfredsställande skick.

YÄLORDNAT AFFÄRSSAMÄLLE

Handelskåren är i Strömsund fylligt representerad med affärer i alla branscher. Samman-

lagt finnes där nog ett 25-tal affärer, av vilka bland speceriaffärerna sådana som Nils-
son & Wassdahl, Dahléns och Mårtêns äro de största. Inom manufakturbranschen lär väl fir-
man Månsson & Ohlsson vara den största. Inom båda dessa branscher finnas dock även flera
andra affärer, som äro rätt så välförsedda och betydande..

Vidare har man inom samhället skoaffärer, glasmagasin, ett par betydande järnaffärer, ur-
och guldsmedsaffärer, välförsedd bok- och pappershandel, mode- och ekiperingsaffärer,
möbelaffärer, blomsterhandel och cigarraffär, betydande slakteriaffär och annat som till
ett välordnat aífärssamhälle hör. Vidare har man yrkesmän av olika slag, fotografer, mål-
are, smeder, snickare, hovslagare, skomakare, skräddare och flere till.
INDUSTRIER

Man har också några industrier, av vilka Näsvikens ångsåg, belägen i det mitt emot Ström-
sund på södra sidan vattudalen vackert liggande samhället Näsviken, torde vara den för-
nämsta. Sågen, vilken äges av disp. 0. Carlsson, brann, som bekant i fjol sommar ned, men

återuppbyggdes omedelbart och har under sommaren gått för fullt och syntes, då den som

skriver detta besökte platsen, ha en livlig utskeppning av virke, av vilket väl en stor
del stannar inom orten och på närmare håll, men varav en del också går ned till kusten
och vidare ut i världen. Sågen har en ram samt hyvel och trissa.
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Strax nedanför stationen finnes en ing. J. Andersson tillhörig talk-kvarn för tillverk-
ning av talk, vilken huvudsakligen kommer till användning vid papperstillverkning. En be-
tydande del av den här framställda talken går även till export på utlandet. Utom till
tekniskt bruk framställes här även talk för medicinskt ändamål. Kvarnen arbetar för fulkt
även nu, dock torde efterfrågan, även på denna artikel haft åtskillig känning av de nusa
länge rådande tiderna.

Råmaterielet, talkstenen, ungefär densamma som den s.k. täljstenen, tages uppe frånFTost-
viken och fraktas båtledes ned till Strömsund, där fabriken har egen båtbrygga. Stenen
förmales på ungefär samma sätt som spannmål i en vanlig kvarn, de yttre anordningarnalik-
na också de i en vanlig kvarn. Talken förvaras sedan och fraktas liksom vanligt mjöl,
gryn etc. i säckar.

Omedelbart ovanför ångbåtskajen finnes Ströms bryggeri, snyggt och propert in- och utvän-
digt, och efter vad det upplystes, särdeles modernt och förstklassigt inrett. Bryggeriettillhör Ströms bryggeri a.-b., vilket i sin ordning innehaves av samma ägare som a.-b.
Östersunds Ångbryggeri här.
Bland andra industrier att nämna äro: A.-B. Strömsunds garveri, vilket även gör anspråk
på att vara förstklassigt. L. o E. Enströms mekaniska verkstad, Ströms Snickerifabrik,
Tryckeri a.-b. Georg Scherman m.fl.
Vidare skulle man möjligen till industrierna kunna räkna A.-B. Per Holms elektricitets-
verk, vilket levererar kraft och lyse till Strömsunds municipalsamhälle samt en stor del
av socknen i övrigt. Verket, som först kallades endast Ströms elektricitetsverk och till-
hörde framlidne kronolänsman Per Holm, ombildades efter hans död till aktiebolag undersitt nuvarande namn. Det är nu i 18 år som detta elektricitetsverk svarat för belysningen
inom samhället. Det var nämligen 1904 som kraftstationen, vilken är uppförd på Lövön, en
12 km nedanför Strömsund, togs i bruk. Den var då på 330 turbinhästkrafter. Några år sen-
are utökades kraftstationens kapacitet genom insättande av ytterligare ett aggregat på
330 hkr. och 1916-1917 tillbyggdes stationen samt insattes ett nytt aggregat på ytterlig-
are 950 hkr. vadan stationens kapacitet nu är uppe i ej mindre än 1.610 hkr. Utom att bo-
laget levererar kraft till motordrift o. lyse, har det i samband med kontor i Strömsund,

VV ÖVER SULFITFABRIKEN I ULRIKSFORS
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butik där olika slag av elektrisk armatur och annan materiel tillhandahålles. Verkets
chef är ingenjör El. W. Johansson, Strömsund.

Gå vi utanför Strömsund ha vi bland industrier inom Ströms socken Klövåns tegelslageri
och kvarn, belägen vid Vattudalen, ungefär en mil ovanför Strömsund, samt - ej att förgä-
ta - Ulriksfors sulfitfabrik alldeles intill Ulriksfors järnvägsstation. Detta är en an-
läggning av mycket betydande dimensioner och den torde ge sysselsättning åt i genomsnitt
ett 150-tal man. Fabriken drives med elektrisk kraft från Per Holms elektricitetsverk,
vars huvudabbonent den är.
BANKER OCH HOTELL

I Strömsund finnes trenne bankkontor. De här representerande bankinstituten äro A.-B.
Jämtlands Folkbank, Svenska Handelsbanken och Upplands enskilda bank.

För resandes och turisters bekvämlighet svara trenne hotell, av vilka Grand Hotell, där
också den, som skriver dessa rader, haft sin varelse, är det största och förnämsta, med
goda rum, samtliga med telefon och fullgod kost, samt påpasslig betjäning. För styret å
Grand Hotell svarar källarmästare L. Eriksson, som är hotellets innehavare. De tvenne an-
dra hotellen, som också ha gott renomê, äro Nya hotellet, innehavare fru Brita Söderqvist
samt Turisthotellet som innehaves av fr. Lisa Andersson.

SAMHÄLLETS INSTITUTIONER

I Strömsund finnes provinsialläkare, en landstingssjukstuga, kommunal epidemisjukstuga
samt apotek och en med stöd av en donation för ändamålet ordnad diakoniverksamhet, som
ledes av ett diakoniråd. För ordningen, vilken numera torde vara att beteckna som god,
svarar den på platsen bosatte landsfiskalen i Ströms distrikt samt en polisuppsyningsman.

Som bekant finnes i Strömsund församlingens kyrka och prästgård. Församlingens för några
veckor sedan i sitt ämbete invigde kyrkoherde är Gunnar Löfvenmark, vilken dock varit på
platsen som t.f. kyrkoherde sedan 1916. Han är född i Revsund 1881 och son till kyrkoher-
de 0. Löfvenmark därstädes.

En bekant institution inom Ström är den i Hillsand, efter Vattudalen rätt långt ovanför
Strömsund belägna Fridsbergs barn- och ålderdomshem, för vård huvudsakligen av lapparnes
hjälplösa barn och gamla. Detta vårdhems skapare, framlidne pastor Michael Sandell, vilk-
en ägnade hela sitt liv åt en storartad kärleksverksamhet i dessa trakter, har här byggt
ett vackert monument över sin känsla för dessa fattiga och arma. Numera har Evangeliska
fosterlandsstiftelsen övertagit Fridsberg, vilket dock som förut för sin hjälpverksamhet
är beroende av frivilliga kärleksgåvor från sina vänners sida.

Ström tillhör Hammerdals tingslag vars tingshus är förlagt till Strömsund där det stort
och mäktigt dominerar på en höjd strax ovanför ångbåtskajen väst om samhället.
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STRÖMSUNDS MUNICIP./IILS./IM
HÄLLE OCH DESS UTVECKLING
En samhållsmedlem om de gangna årens arbete.

Det är snart ett kvarts sekel sedan den tätast bebyggda platsen vid Ströms kyrka skilde
sig från byarna Bredgård och Näset för att bilda Strömsunds municipalsamhälle. Postkonto-
ret, som förut haft namnet Ström, ändrades nu till Strömsund. Men från att vara ett muni-
cipalsamhälle med rätt att i tillämpliga delar följa byggnads-, hälsovårds- o. brandstad-
gorna för stad och att i verkligheten kunna tillämpa samma blev vägen både hal och rätt
så törneströdd. Detta gäller i främsta rummet byggnadsstadgan.
Den provisoriska stadsplan, som låg till grund för ansökningen om municipiets bildande,
kunde icke utgöra norm för platsens utveckling till - stad. Ny stadsplan upprättades,
byggd på det gamla fyrkantsystemet med raka gator och räta vinklar i kvarteren. Befintli-
ga vägar och stora hus genomskuros obarmhärtigt. När denna plan avancerat så långt, att
kvarter och tomter skulle utsättas, befanns den bli alltför dyrbar och besvärlig att föl-
ja, varför en revision efter åtskilliga strider blev av municipalstämman beslutad.
Den tredje och sista stadsplanen upprättades 1910 av Kommunal Tekniska Byrån i Stockholm.
Den byggde sin plan på det utseende samhället redan fått, utnyttjade, så vitt möjligt,
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VV ÖVER STORGATAN MOT SVÛVÄST
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befintliga vägar och nya gator utlades mellan de redan befintliga tomterna. Samhället får
därigenom ett mera ledigt och fritt utseende. Den 23 nov. 1911 antogs denna av municipal-
stämman men först den 12 sept. 1916 kunde den av konungen gillas och stadfästas. Då först
kunde byggnadsnämnden, som samvetsgrant valts för resp. fyraårsperioder, träda fram och
säga: "Här skall skåpet stå", då det gällde ny- eller ombyggnad av hus. Byggnadsnämnden
fick annars under tiden lugnt se på att ett par små hus, salustånd, växte upp vid Stor-
gatan.

Hälsovårdsnämnden kunde dock tidigare, ja, redan från början framträda med befogenhet.
Det gick dock inte i ett slag att få de sanitära förhållandena ordnade, enär gårdsägarna
drabbades av extra kostnader. Och att t.ex. icke få uppföda en gris utan att vederböran-
de skulle lägga sin näsa i stian, var ju icke heller så tilltalande för en befolkning,
som utvecklat sig i frihet.
Samhällets låga, jämna läge - det gör verkligen skäl för namnet "Flata" - beredde också
hälsovårdsnämnden svårigheter. Vårvattnet stannade lugnt och ogenerat kvar på gatornaoch
gårdarna i dagar, ja veckor. Dricksvattenfrågan var dock den allra besvärligaste, ty sam-
hällets brunnar gåvo intet vatten eller i varje fall dåligt sådant. De allra flesta
gårdsägarna voro därför hänvisade till att bära sitt vatten från sjön, Ströms Vattudal.
Särskilt på våren då allt möjligt skräp landade vid stranden, var vattnet, som där hämta-
des, föga aptitligt. Ändå värre blev det, sedan ett par nybyggda gårdar nära sjön anlagt
egen vatten- och kloakledning, som utmynnade på lämpligt avstånd ovanför samhällets vat-
tenhämtningsställe.
Då det emellertid är sällan att något ont icke har något gott med sig, så blev även det-
ta onda ett bidrag till påskyndandet av vattenledningsfrågan. På hösten 1913 beslöt sam-
hället bygga en vattenledning för en beräknad kostnad av i runt tal 1.300.000 kr. ochhos
k. m:t begära tillstånd upplåna nödiga medel. Då världskriget utbröt var vattenlednings-
arbetet påbörjat och fullföljdes påföljande år, alltså innan materielpriser och arbets-
priser hunno springa i höjden till någon betydenhet. Beslutet om vattenledningen kom
alltså i "grevens tid". Hade den stora frågan uppskjutits 1913 hade säkert samhället än-
nu den dag som är fått bära sitt vatten från sjön.



Vattnet drives medelst elektrisk kraft från Ströms Vattudal till en reservoir belägen
högt över samhället ett par hundra meter ovan samhällesgränsen och torde vara få städer
och samhällen som ha ett så härligt vatten att bjuda på. Vattenavgifterna äro dock ide-
ligen föremål för samhällets intresse. De vilja nämligen icke räcka till för täckandetav
drifts- och amorteringskostnaderna, vadan en del därav ännu vilar på allmänna debitering-
en i samhället, något som icke betyder så mycket, då man tager i betraktande betydelsen
av ett verkligt gott vatten för samhällets alla invånare.

Det kraftiga vattentrycket har haft ett välgörande inflytande på brandpremierna. Tariff
föreningens premiersjönko från förutvarande 8:50 till 6:40 pr mille för de tätast bebygg-
da delarna. Nu ha de ytterligare nedgått till 5:60. Men man behöver icke vara brandkapt-
en för att våga påstå att de ännu äro högre, än vad som kräves ur verklig brandfaresyn-
punkt. Samhället har ända från början haft indelad brandkår med årligen återkommande öv-
ningar.

I fråga om det inre livet har Strömsund under sin tillvaro organiserat sig rätt bra, men
tillväxten i storlek och folkmängd har icke hållit jämna steg med utvecklingen i övrigt.
Därtill ha bidragit flera orsaker. Det troddes ju allmänt, att järnvägen till Ström skul-
le medföra en rätt så kraftig utveckling för den blivande staden. Emellertid kom ju icke
den att gå precis som Strömsund önskat, men den kom då i alla fall. Men omedelbart däref-
ter var det ingen som ville nedlägga pengar i nya hus, förrän man fick se, vad det ämna-
de bli av "barnet". Skulle Ulriksfors "ta loven" eller skulle Strömsund bestå och växa?
Det var den stora frågan, som kanske främst framkallade stilleståndet. Ulriksfors har
fått sin trämassefabrik, vartill inom parentes sagt hela socknen efter förmåga bidrog,
och därvid torde det i stort sett komma att stanna.

Vidare kom kristiden, då det blev omöjligt bygga på grund av de höga kostnaderna. Men så
kunde också samhället ståta med en hart när stor stadsmässig bostadsnöd under högtidens
sista år. Om icke direkt nybyggnad ägt rum, så ha dock under årens lopp åtskilliga nya
lägenheter tillkommit genom inredande av större eller mindre uthusbyggnader. Först under
förra sommaren uppfördes ett par mindre bostadshus och i år har byggnadsverksamheten för
Strömsunds vidkommande varit rent av livlig. Jägmästare J. Brun har uppfört åt sig en
trevlig boning mitt emot Ströms kyrka och i övre delen av samhället inflyttar G. Skogman
j:r i sitt nya bostadshus till jul. Vid Storgatan har handl. A. Grahnström väggarna uppe
på ett kombinerat affärs- och bostadshus. I samhällets centrum vid blivande torget har
Koop. handelsföreningen lagt grunden till sitt rätt så stora hus som skall stå färdigttill 1 juli nästa år. Nära därintill ämnade telegrafverket uppföra ett hus för sitt be-
hov denna sommar, men då det befanns, att läget krävde en annan ritning, blev det uppskovtill nästa år. Ovanför samhällsgränsen har landstinget börjat grundläggningsarbetet för
hembygdssanatorium och epidemisjukhus. Till dessa hus har Ströms kommun fått tillsläppa
tomt, vatten- och elektriska ledningar, samt därtill för sanatoriet sin tuberkulosfond i
runt tal 40.000 kr.
Gatorna i Strömsund ha i sommar varit föremål för Strömsundsbornas intresse i långt stör-
re utsträckning än någonsin tillförene. Är det månne municipalfullmäktigeinstitutionen
som för första gången varit verksam i år, som "satt liv i de döda benen?" Sedan det ny-
tillsatta skönhetsrådet också fått verka några år, så vill det tydligen bliva något av
även Strömsund. Det saknar tydligen icke alldeles förutsättningar för att kunna bli ett
trivsamt samhälle.

En tidningsman har anmärkt, att ett så stort hus som Grand Hotell och det mitt emot ligg-
ande, icke passar för stadsbilden i övrigt. Det går icke förneka, att däri ligger en viss
sanning.

Strömsunds köpingsfråga har gång på gång varit uppe på dagordningen. Det lär väl snart
vara tio år, sedan samhället tillsatte sin första komitë för att söka utreda denna verk-
ligen svårlösta fråga. Det är givet, att samhället har ett visst intresse därav, ty nu
ha Strömsundsborna extra utdebitering för sitt behov utan att njuta någon lindring ikom-
munala utskylder. Ströms kommun har dock lämnat bidrag till samhällets gatubelysning och
avlöning till polisman och andra tillfälliga anslag. Så länge stadsplanen ej vore fast-
ställd ansåg sig köpingskomitên ha giltigt skäl vila på sina lagrar. Men det har gått sex
runda år sedan det skälet undanröjdes utan att annat åtgjorts än komitën kompletterats
efter avflyttade ledamöter och dem som avsagt sig.
Det förestående arbetet är tydligen av "gruvsam" art, och ingen undrar på det. Den manæn
är nog icke skapad ännu, som kan framlägga ett förslag, så att det utan vidare godtages
av alla parter. K. m:t lär nog få här som på andra ställen, skipa rättvisa. Det lär där-
för icke bli så fort Strömsund befordras till rang, heder och värdighet av köping.
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Fo] mängd; vid ¿retS början ETT STORSLAGET OCH FRAMSYNT PROJEKT I STRÖM

498 män 577 kvinnor summa . . . _ N n
1.075_ Qid årets Sïuš 516 Ett troligen ej sa allmänt bekagt faktum ar ag; ïïroïs
män, 577 kvinnor, Summa kommun alldeles intill Stromsun s municipa sa a e aä
1_093_ Uknin 18. Födda 15 ett rätt betydande egnahemssamhälle,°dar kommunen - oc
män, 17 kving0r_ Döda 3 män, med âramgång -ktillämpat en 1 viss man for kommunen egen

8 kvinnor, Inf1yttade 57. egna °msP° lt*
Utfïyttade 78. Ingångna äk- För kanske en 15-18 år sedan inköpte kommunen ett markom-
tenSkap 6. Uppïösta gen0m råde strax norr om municipiet, vilket uppdelades i ett 60-
döden 2. Ä1dSta invånare: tal egnahemslotter, med en jordareal på ett par undantag
F. bagaren ÅnderS Kar1SSOn, när varierande mellan l och 3 har. Priset på dessa jord-
född 23 marS 1836. lotter sattes mycket lågt, kanske 2-300 kr. pr st. eller

så. Jordlotterna behövde emellertid ej betalas omedel-
ÅLÅNÄS FÖRSAMLING: bart utan skulle köpesumman på visst sätt amorteras under
vid årets början 990 män, loppet av 20 ar. Villkoren innefattade att under forsta

- femarsperioden skulle intet betalas a kopesumman, menskul-
881 kv1nnor, summa 1.871. . .- n .

- -- le tomten under denna tid bebyggas varjamte koparen, vil-
V1d årets s1ut 1.010 man, _ . u .

- ken intill dess kontraktets bestammelse fullgjorts be-
894 kv1nnor, summa 1.904. k d d d . d Ü k Id. tt
Öknin 33_ Födda 25 män 23 tra tas som arren ator, un er enna perio ar s y ig a

Q , n .. .kvinnor_ Döda 15 män, 12 odla och godsla minst 2 ar for varje ar.
kvinnor. Inf1yttade 56. Ut-
fïyttade 44. Ingångna akten- Beträffande tomternas bebyggande är föreskrivet, att arr-
Skap 0. Uppïösta gen0m död- endatorn skall uppföra åbyggnaderna i enlighet med den
en 9. Äldsta invånare Per byggnadsordning, som för bebyggande av de under kommunens
PerSSOnS änka KerStin, f. hemman i Bredgård - under vilken by egnahemssamhället hör
Larsdotter, född 14 marS - är antagen samt efter de föreskrifter som vid bygget
1833. kunna ges av de personer som av kommunen utsetts att över-

vaka efterlevnaden av denna byggnadsordning och arrende-
villkorens fullgörande i övrigt. Dessa bestämelser ha e-

.. . mellertid praktiskt taget aldrig inneburit annat, än att
slaunnu 5 jan 1923. arrendatorn fått bygga just så som han själv önskat och

Under en flottningsstrejk ansett sig ha rad tlll'
förlidet år utfärdade Havs- Den kontanta amorteringen å köpesumman börjar med en min-
näs lokala samorganisation dre, årlig avgift under andra femårsperioden. Under tred-
en prickning av N.P. Lind- je femårsperioden ökas den årliga amorteringen något, un-
berg jämte hans tvänne sö- der fjärde femårsperioden skall summan slutamorteras. Se-
ner för osolidariskt uppträ- dan egnahemslotten innehafts i 15 år har dock köparen rätt
dande under konflikten. Där- att om han så vill och kan på en gång inbetala återstoden
jämte utfärdades även boj- av köpesumman, då lägenheten nu blir hans egendom.

:Ott får ârbetsïršât' ga Vidare har arrendatorn skyldighet att under arrendetiden
tíâââenšïeï upp r a S m odla och väl havda all till lägenheten horande jord, som

' ej för husbyggnader eller andra ändamål kan vara erforder-
Lindberg har nu uttagit lig, ävensom att svara för de onera och utskylder, som un-
stämning på Havsnäs L.S.för der arrendetiden lagligen komma att påföras hemmansdelen,
kränkning av enskild rätt, samt deltaga i underhållet av för egnahemssamhället erfor-
ärekränkning och hot omnvåld, derliga vägar, vilkas nybrytning dock kommunen själv om-
och har nu styrelsen för besörjer. Vidare är han skyldig att ha byggnaderna brand-
Havsnäs L.S. uppvaktats av försäkrade till fulla värdet.
veâerböragde.fJärd1ï$sïaní1_ Kontraktet kan från kommunens sida uppsägas, därest arren-
Eân ïgkíïamïšgšå ::í:ští:n_ deavgiften ej erlägges på bestämd tid, därest arrendatorn

har att ínstäïla sig in_ låter annan hos sig innebo eller bruka hemmansdelen eller
u . . del därav utan medgivande av kommunens ombud, darest arr-

for Hammerdals tlngslags hå- endatorn eller hans husfolk förer sådant leverne som stö-_ . . ,

radsrátt den 9 Januarl' rer god ordning inom hemmet eller samhället, därest han
Landsfiskal J. Magnussson i befinnes skada eller vansköta hemmanet i sin helhet eller
Strömsund har med anledning del därav, söker hindra komunens ombud att öva tillsyn
av ansökan utfärdat stänning över fastigheten eller eljes ej ställer sig kontraktets
på den lokala samorganisati- bestämmelser och av kommunens ombud meddelade föreskrifter
onen. till efterrättelse.
52



De sålunda utstyckade lotterna voro avsedda för sådana ar- " .

betare, hantverkare etc., som kunde anses~vara i behov av 10 Jan 1923'
desamma. Som nämnt åstadkoms på detta sätt ett 60-tal lä- Enligt vad som meddelats ha
genheter. Av dessa äro hittills 36 lägenheter på detta byamaanan 1 Eapnäs, Bonaa,
sätt försålda och uppgår den folkmängd, som nu har sitt Riaaäa och Toppaaa byar nak_
hem i de sålunda åstadkomma egnahemmen till sammanlagt så at sända aina bara till
“äta 200 PerS°ner' folkskolan i Espnäs förrän
Skog fanns i många fall på tomterna i den myckenhet, att lärerskitte skett'
den blev köparen till mycket god hjälp vid byggnadernas som bekant ganomdrava ma¿

uppförenee' en dylik strejk att en vik-
Signaturen gjorde vid ett besök i Strömsund för någon vec- atíe under höettefmínen
ka sedan också ett flyktigt besök i egnahemssamhället, skötte undefvlsnlngen- N“
vilket officiellt brukar kallas Bredgårds egnahemsområde. Vet det menlngen att den
Att sedan snön börjat komma på hösten bilda sig en fullt förre läraren sk“11e_åter
tillfredsställande uppfattning om verkställda odlingsarb- te hand °f fk°1en= Vllket
eten, jordens hävd etc. är givetvis ej möjligt. Många ha- befnens f°ta1dfar m°tSätta
de emellertid sina lägenheters hela areal uppodlad och an- S13'
dra en större eller mindre del av densamma, något som väl
kan sammanhänga både med att man i olika hastighet bedri-
vit uppodlingen och att man innehaft sina lägenheter oli- sansal 16 jan 1923
ka länge. I gar afton var i Hillsand
Da det statt lägenheternas köpare fritt att bygga som hur anoranat möte för över1ägg_
själv önskat, kan man naturligen ej tala om någon likfor- ning angaanae ak0gaarbata_
mighet varken i stil eller storlek pa de uppforda byggna- rakonflíktan och till ¿at_
derna. En del äro rätt anspråkslösa och andra äro både samma hade infuanit sig att
rymliga och snygga. Det fanns t.o.m. riktigt prydliga och 100-tal personer, 5vervag_
trivsamma stugor där. Såvitt jag kan erinra mig voro bygg- ande oorganisarade sk°gaar_
naderna med ett fåtal undantag målade. hetare och bönder maa egna

Om tillståndet inuti stugorna kan man efter endast en flyk- s:°3at samt a:Vefkniï§ar°_
tig promenad genom samhället intet säga. Emellertid äro E tet en Stun S °Ver eßung
vederbörande i Ström mycket tillfredsställda med denna beslöts med 46 röster m°t
kommunens egnahemsverksamhet. Den har varit av godo både 10 uttala sig för b1°eked'
för kommunen och för egnahemstagarna, av vilka de somnverk- ene tesPektere“de° Mötet bar
ligen arbetat på att göra något av sina lägenheter i reg- prägel av lugn °eh sens'
el klarat sig gott och ej haft några större svårigheter

f 11 d f" 1" h t f" ä d f t t"11d ' "'att upp y a e or agen e ernas orv rvan e as s a a llssnula jan 1923.
fordringarna.
Komunen har ock ansett sig kunna fortsätta på den inslag- Etta? Ströms Vattudal Och 1närli ande trakter synesna vägen, vilket framgår av att nyligen på en mosse på nå- _g§
got avstånd från egnahemssamhället uppdelats ett antal den lgangsatta sk°§sb1°°kaf
myrlotter, avsedda att upplåtas åt sådana egnahemstagare den hava mycket sma sympatr'
å det förut nämnda området, som äro därav intresseradeoch er'kE:"deå avverkaä: ïâåï
som där visat sig kunna och vilja skota den jord de fatt d°° °r "anna vec" ,ag

arbetet for att stalla sigsig upplåten. _ "_
avvaktande. Men missnojet

Ströms kommuns egnahemspolitik lär också ha varit föremål över den rådande situation-
för studier och intresse både från en del av våra svenska en är mycket stort, Arbets-
kolonisationssakkunnige och från danska egnahemssakkunnige. villigneten är mycket ut-
Jord-, kolonisations- och egnahemsfrågorna äro för vårt bredd den nn gå de flesta
lands sociala hälsa av så oerhörd vikt och samtidigt så den invänta det stora möte,
svårlösta, att varje praktiskt prövat uppslag, är förtjänt som skall evnå11es 1 Folk-
av att bli känt och debatterat i så vida kretsar som möj- egg hus i gçrömsnnd ínstund-
ligt. Antagligen skulle nog Ströms exempel med fördel kun- ande lördag, och där hoppas
na följas litet varstans i vårt land. man kunna göra slut på elän-

Naf- det. Ingen arbetsvillig bör
därför underlåta att infin-

& C na sig dar och gora sin rost
Näsvikens Ãngsâg Carlsson omp. .¿.¿¿¿¿n.¿;.;rk¿.¿¿. ¿¿;;.

S I lo ö ln S u n d stum som en sik båtar föga.
uppköp" Den, som vill arbeta bör in-

te låta sig duperas av agi-
Timmer och försäljer hyvlade och ohyvlade Trävaror av alla slag. papp,-iskp mppväden
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STATISTIK 18 jan 1923. åimmß hßmhggdßlmmm

Vid Strömsunds järnvägsstation försâldes under fjol- 24 Jan 1923'
året 15.438 biljetter för sammanlagt 67.131:51 kr. 5 4. styrelsen beslöt att
Inkomsterna av il- och styckegodstrafiken, 24.543 anordna nedanstående före-
k011y, uppgíng0 till kr. 209.884:38 Och Värdet av läsningar:
avsända efterkrav utgjorde kr. 168.558:35. Den 9 febr "En and i

. v r ng ge-
NÖjeSSkatten uppgick under 1922 till kr. 2.383:85 nom Nordiska musëet och Skan-
0Ch i SOCknen till kr. 381:40. sen" av fil. d:r Knut Barr.

1 kronoskau inbemades under 1922 kr. 1o2.791=23. ^“'°d° 75" kf'
Frankoteckensuppbörden vid Strömsunds postkontor med gnlâtïgäâå eBÉ11ma:Sâfï°“"r Ven C O an-
underlydande poststation uppgick under 1922 till kr. der Arvode 125 k .

- 2“I'18
103. : .

030 87 för allt. Inträdesavgift för
Stämpelmärken försåldes under fjolåret till ett be- icke medlemmar 1:50 och lkr
lopp av kr. 9.203:65. samt för medlemmar 50 öre.

7 konkurser äro att inregistrera under 1922. I april. "Dec gamla spelet
II

1 böter för ohka forseeïser infwm under fjo1are1; °“' Em” av ““g° Y°“ “°f'
2_748 kr_ mannsthal. Uppläsning av

skriftställaren och dramat-
iska recitatören Hjalmar
Wernberg Arvode 75:- kr.

SYNDIKALISTMUML
På tisdagen hade å goodtemplarhuset i Strömsund utlysts ett möte för att sammankalla,
som affischerna och annonsen löd, "för blockadens hävande intresserade personer".

Redan före mötets avhållande hade ett stort antal arbetare å listor tecknat sin an-
slutning till den idê - arbetets återupptagande från de icke-missnöjdas sida - som va-
rit ledande från de sammankallande. Ehuru utryckligen angivits att mötet var ett en-
skilt sådant, till vilket endast arbetsvilliga ägde tillträde, hade ett antal repre-
sentanter för blockadterrorn funnit tillständigt att infinna sig, uppenbarligen end-
ast i den illojala avsikten att störa och omintetgöra alla förhandlingar med de till
mötet sammankallande arbetsvilliga. Till belysande av dessa herrars moral kan det va-
ra värt att göra en beskrivning av mötesförloppet.

Ehuru uttryckligen av ordföranden upprepade gånger angavs, att frågan om blockad el
ler ej alldeles icke komme att upptagas till diskussion, och att således representan-
ter för åsikten om blockadens vidmakthållande icke här stode inför rätt forum utan
borde avträda från lokalen för att låta mötet gå sin gilla gång, funno de närvarande
fackföreningsledarna lämpligt att söka besätta funktionärsposterna vid mötet med egna

kandidater och att gång på gång i övrigt tilltvinga sig ordet, ehuru ej detta gavs

dem av ordföranden på annat sätt, än att han medgav dem att yttra sig endast för giv-
ande eller erhållande av upplysning. På äkta bolsjevikmanêr vredos emellertid "upp-
lysningarna" från oroselementen till häftiga angrepp utom programmet, och slutligen
blev det den skränande fackföreningspubliken som sökte bestämma om talarna skulle få
yttra sig eller ej. Varje anmaning från funktionärernas sida, att obehöriga skulle
avlägsna sig, då mötet hade sluten karaktär, besvarades med rop och hånskratt, ochdå
möteskomitërade slutligen med hänsyn till mötets ändamål funno situationen ohållbar,
intill dess att de antagonistiska bråkmakarna avlägsnats, måste mötet av ordföranden
ajourneras till en senare timma, vilket beslut av fridstörarna mottogs med ropen:
"feghet, feghet". Ingen må dock tro att det trots detta lyckades att utrymma lokalen.

Att icke ordningsmakten här ingrep är ägnat att väcka förvåning. De icke inbjudnaper-
sonerna ansågo sig nu som herrar över den av möteskomiterade förhyrda lokalen och ef-
ter hurrarop och ett misserabelt avsjungande av internationalen beslöto dessa med he-
der och ansvarskänsla föga utrustade individer att själva avhålla möte i salen (sicl)
Så småningom utrymdes dock salen efter att möteskomiterade först avlägsnat sig. När

lokalen åter öppnades inträngde syndikalister likafullt tillsammans med de arbetsvil-
liga för att ehuru de nu visserligen lovade att icke deltaga i diskussionen, fortfar-
ande kunde öva press på dessa genom sin närvaro. Vid mötets slut steg emellertid en

av arbetarrepresentanterna upp och "tackade för komedien". Under aftonens lopp bilda-
des trots alla dessa störningar en förening för "frihet i arbetet", i vilken c:a 125

medlemmar antecknat sig.
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(Syndikalistmoral, forts)
.. ._ ._ ilAllt som allt kan sagas, att ett hansynslosare och

om större brist på takt vittnande beteende från de I
organiserades sida dess bättre väl knappt torde kun-
na uppletas, och man må hoppas, att en organisation,
som på detta sätt bryter mot alla hederns och anstän-
dighetens enklaste lagar, skall hava gjort sig själv B 'l k' Ien verklig björntjänst genom att öppet visa att dess I- S
förespråkare sakna varje grad av lugn besinning och eßnü
hyfsat uppträdande, egenskaper som äro en förutsätt-
ning för att en organisation såväl bland ansvarskän- På |a“g'° °°|' k°m"'° S"a°k°" t'" '“°d°"m
nande meningsfränder som motståndare skall vinna den pfßefå
aktning, som bör komma varje ärlig strävan till del,
men som måste bytas i förakt inför skränig och ohyf- d t I t
sad framfusighet och skandalöst uppträdande, skriv- S a
er var meddelare. 1-efon 65_

Pßlisiäll 27 jan 1923-
Såsom extra polismän attbi-
träda vid upprätthållande
av ordning och säkerhet in- _§

om Strömsunds municipalsam-
hälle med omnejd under in- Q

nevarande års marknad i
Strömsund, vilken tager sin
början den 8 ínstundande fe-
bruari, har av länsstyrel-
sen förordnats ångbåtsbefäl-
havaren Conrad Rådström,
skogvaktaren Carl Sandelin
samt arbetarna Per Svensson --*'
och Johan Jonsson, alla i
Strömsund.

Igam 31 jan 1923.

Allan Rydings sällskap upp- 'dc " t“' ~ “ S

f" d ' ° "D 1 k'1 - , , . ,fr enlågêïrömïvâdï ïeštâr Den pagaende bßockaden mot bkogaanbeze Alaa han: mot dem
gassên fn elsevïs fåtalí a' som u¿Lja göaa ett gott dag4uenke_¿ den näa¿ngbgaen, som

Pglilíïnofrar belåten ochg me/L an någon annan utge/L »stommen L va/ut no/Ldjamt/ska nan-
. . . ' L¿

appladerade livligt. Lngb V'
I dag spelar samma Sällskap Å__¿otogfza5¿e,t ovan, bom aa_tag§_,t vad annan udpunlzt, ægen-
St índber S "Påsk--_ Ströms fzannu W. E/och Roaenbug vad tomma/Lna, och den I/Logne daa-

hešbygds-goch föreläsnings- gang" hete” Fßoäence'
förenings medlemmar åtnju-
ta l kr. nedsättning i bil-
jettpriset.

-:sp *

De personer, som veta sig vara i rest å ut-
9 febr 1923_ skylder inom Strömsunds fjärdingsmannadist-

rikt, torde under pågående marknad inbetala
Enligt UPP8ïft bleV° ej mind' samma till fjärdingsmannen, vilken träffas
fe än ett lÛ'tal löedfívate hemma i Strömsund under tiden 8-13 februari,
första dagen av Strömsunds' då efter nämnda dato utmätningar kommer att
marknaden anhållna där °Ch verkstä].las i största möjliga utsträckning
tilldelade Varning- Antalet inom distriktet å de resterande utskylderna.
lösa personer fran främman-
¿e hån, som draga omkring Strömsund den 3 februari 1923.
i bygderna och uppehålla sig F3ard1n9Smannen°
huvudsakligen genom rent 9 febr 1923_
bettleri, lär vara mycket
stort, på sina håll nästan Strömsmarknaden har i går tagit sin början. En hel del af-
olidligt för den bofasta be- färsmän och hästhandlare ha infunnit sig, men kommersen
folkningen. tyckes det oaktat icke bli vidare.
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21 febr 1923.

Styrelsen för Kooperativa föreningen Kontant i Strömsund har utsänt årsberättelse för
gångna året, föreningens tionde verksamhetsår. Därav framgår bl.a. att styrelsen inköpt
tomt och påbörjat uppförande av ett affärshus inom Strömsund och att en filial av Koop.
förbundets sparkassa öppnats med 23 medlemmar.

Under året har medlemsantalet ökats med 73 personer och utgjorde vid årets slut 366, där-
av 76 st. jordbrukare. Föreningens omsättning har under det gångna året uppgått till kr.
4l8.096:57, därav i huvudaffären 235.266:85. Tillgångar och skulder balanserade på kr.
65.507:24 med ett nettoöverskott av l9.990:80 kr. Föreningens skulder utgjordes av in-
satskapital och fonder å tillhopa 45.5l6:44.
Styrelsen föreslår att överskottet fördelas med 5 proc. å insatserna och 3 proc. återbä-
res till medlemmarna samt att resten fonderas.

26 febr 1923.

Koop. föreningen Kontant i Strömsund hade i går årsmöte. Styrelse- och revisionsberättel-
serna godkändes och överskottsfördelningen beslöts i enlighet med styrelsens förslag,
varjämte 200 kr. anslogos till välgörande ändamål.

Mötet beslöt att föreningen skall vara representerad vid distrikts- och förbundskongres-
serna och styrelsen fick i uppdrag att utse ombud. Vidare beslöts att ända firmanamnettill "Ströms Konsumtionsförening".

J
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KoLoN1sATIoN 21

Under sommarens lopp har i Västerbottens,
Västernorrlands och Jämtlands län bedrivits
agronomiska undersökningar och inventering
av odlingsmark och fastigheter i enskild ä-
go belägna inom ett avstånd av omkring två
mil å vardera sidan om Inlandsbanan i dess
huvudsakliga sträckning från södra gränsen

--- av Ströms socken i Jämtlands län till Ume

älvs vattensystem i Västerbottens län. Re-
sultaten av dessa undersökningar ha bearbe-
tats av byrådirektören i lantbruksstyrelsen,

. fil. d:r Emil Haglund, som i dag överlämnat
. sin utredning till jordbruksdepartementet.
' Den undersökta marken utgör 591.390 hektar

och på detta område har man inritat c:a
50.000 hektar. Största kolonisationsområde-
na äro tillfinnandes i Ströms, Alanäs och
Tåsjö socknar. Så finnes det t.ex. söder om
Ströms Vattudal 12.000 hektar kolonisations-
bar mark, norr om sjön 2.500 hektar, vid
Lövberga 4.400 hektar och vid Alanäs 1.700
hektar kalkrik jord.
Sommarens undersökningar ha som förutnämnts
bedrivits längs en zon om 2 mils bredd å öm-

-Ü se sidor om inlandsbanans sträckning från
Ströms södra sockengräns till Storuman.:It -Å Sträckningen omfattar längs banan 202 km.,

:"“'""_' längs den valda baslinjen 180 km. Hela are-
b alen mellan begränsningslinjerna uppgår till

» 772.775 har varav förut undersökta kronopar-
ker omfatta 131.385 har. Den nu undersökta

5 m8rS 1923- enskilda marken uppgår sålunda enligt byrå-
direktör Haglunds sammanfattning till 591.Konfirmation ägde i lördags rum i Ströms

kyrka. Kyrkoherde Löfvenmark förrättade den 390 har'
högtidliga akten» S°m ÖVGfV8rS av en Calrík De största och värdefullaste odlingsmarker-
meíghet- na finnas inom Ströms, Alanäs och delvisTå-
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sjö socknar, således på silurområdet. Inall- berga, kan beräknas innehålla cirka 4.300
es 23.274 har. Dessa marker bestå dels av. har odlingsmark varav drygt hälften består
näringsrika torvmarker dels av ler- och av god fastmark.

Skifferhaltiga mlnåïïlíordar Tv myckft ïïgt Inom Alanäs socken framhålles tre rätt be-odlingsvärde, varti ommer äget pa e er . . .

invid kalkfyndigheter. På grund av den rela- zdšïgï lêgšâïïâleäoïâlïg guväåïgäåêgïd
tívt ringa bebY88e15°n °°h de st°ra samlade Jäšvsand (cirka 500,har) ïi ger invid lands-
arealerna' finnes här möjlighet för koloni- vägen och Flåsjön I fortsäššningen uteftersation i stor skala genom från andra trakt- vägen träffas víd'HaVsnäs ett andra

er inflyttade personer' Inom övriga delar hängande område (cirka l 400 har) som sträc-av undersökningsområdet äro förutsättning- ker sig ett gott stycke in på Alaåäs bys

arna för denna k°1°niSatí°nSf°rm mindre råde. Jordmånen är kalkrik ofta lerig silur-
gynnsamma' morän, härstammande från det intilliggande
Ofantliga odlingsvidder (omkring 12.000 har) mäktiga Kalkberget. Mitt emot Havsnäs och
finnes å silurslätten söder om Vattudalen på andra sidan och invid Flåsjön ligger det
tillhörande Öhns, Tullingsås och delvis tredje området vid Stornäsudden. Avståndet
Bredkälens byar. Marken består till avsevärd från Flåsjöns hållplats är cza 4 km. och a-
del av utmärkta torvmarker, men även betyd- realen uppgår till cirka 465 har.

açde fasçmarksomïåden förekomma' Jordeö be- De förnämsta odlingsmarkerna inom Tåsjö soc-
flnner S13 har tlll Overvagande delen 1 bon- ken utgöres av tvenne stora fastmarksområd-
dehand° en på platån mellan Flåsjön och Tåsjön, sa-
Kanske i ännu högre grad lämpat för koloni- ledes något avsides. De ligga på Lövviks
sation är det stora område, som med en längd och Sandnäs ägor samt tillhöra bolag. Areal-
av cirka 17 km. sträcker sig från Klövsand en är 700 har.
lêngs 9°rra.stranden av Yattudalïn fïam ._ Av det anförda framgår alltså, att kolonisa-till Risselas. Detta omrade bestar till stor- . _ . . .

. . tion enom infl ttnin fran andra trakter ista delen av ofta kalkhaltig lera ellerskif- främsëa rummet :an ä E inc Strö h
f ' <1 11c° f e k häese- .. ...$ .“'. '“..ÉerJ°r.' a så av ren as mar oc g n Alanas socknar, mojligen ocksa inom Tasjo,
dest till en mlndre del av bolag' i vilka socknar förutsättning för skapande
Däremot äga bolag huvudparten av det tredje av verkliga jordbrukstrakter med lätt till-
stora odlingsområde som tack vare Inlands- gång på kalk synes vara för handen. I övri-
banan nu är lätt tillgängligt. Området, som ga socknar synes marken däremot vara mindre
sträcker sig från Österkälen fram till Löv- lämpad för upplåtelser av denna art.

A__B_ Landstormen 23 mm me.
. Ströms landstormsförening ämnar aterupptaga sinN 1 D verksamhet, varför anmälan av nya medlemmar kan
1 S G. a äga rum hos järnhandlare Gustaf Lundholm, Ström-

sund.
T°'- 5- StrOmSUnd. T°|- 5- Konstituerande sammanträde hålles å Grand Hotell

Rekommenderar sig vid behov av: nsdagen den 27 mars kl' 6 °'m'

Matvaror, Spccerier, Vilctu-
alier, Olior, Färger, Kemi- En ovANLic BEGRAVNING 27 mars 1923.

_ ägde i går rum i Ströms kyrka då stoftet efter
hanar' Papp m' m' ingenjör Gösta Wagenius vigdes till den sista vi-' lan. W. avled för någon tid sedan i Newyork och

hans anförvanter ha efter eldbegängelse överfört
stoffet för att antvarda det åt hemlandets jord.

Intresserade.

NERVÜST

Det var vårting i Strömsund och på eftermiddagen samlades advokater och lagkunnigt
folk till middag å Grand Hotell. Den nya servitrisen var nervös och då alldeles sär-
skilt när hon skulle ta upp beställning till kaffet. När hon nådde den sirlige och e-
legante häradshövding Ekberg, visste hon inte vilket tilltal hon skulle använda. Stam-
mande och förlägen vände hon sig mot den höge gästen, och frågade i darrande ton:
- Va ska, va ska Domherren ha till kaffet?

(Efter Eric Wallin)
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Brev från Ström Hundgläfsl namn 1.2..
Undertecknad vädjar till Strömsunds myndig- Bästa Nebrn_
heter, främst polisuppsyningsmannen, att sö- _ _

ka bereda litet nattro åt samhällsborna ge- Tack f°r Eder vánllghet açt sända mlg 1°r-
nom att anlita alla möjliga medel att få de dfgsnumret av Jämçlands Tidning (n:°,79*_
talrika hundägarna att nattetid hålla reda lordagen d' 7 aprll 1923)' Det var bade ln-
på sina hundkräk_ Jämväl på ¿agarna skulle nehållsrikt och läsvärt. Har det hänt någon
litet tillsyn av den stora hundskaran vara gang_att en eller annan abonnenç Pa t1dn1ng_av behovet påkallad en vid härvarande postkontor blivit utan

' sitt exemplar, så hoppas jag att detta ej
Det vita vackra snötäcket har allt för snabbt varit fa11et denna eng,
försvunnit, och allt skräp blottas obarmhär- _

Edert brev fran Strom var dock bra elakttigt. Vid färjsundet har Strand-Gärdnäs bo- . . . . 'lag något, som lär vara resterna av en kaj_ och nog skadar Edert skriveri i det här fal-
byggna¿_ Bolaget i fråga bör snarast rensa let mer samhällets anseende än allt dethund-
bort bråtet. I motsatt fall lär väl kommun- gæafs' f°m N1 dr°mmer9°m' Varf°r ar NI sa
alfullmäktige böra giva hamnstyrelsen order 1°msk pa undertecknad' Inte är det väl mitt
att uttaga vräkningsdom på vanprydnaden. Un- fel' att nl uraktlater lnflnna Eder tlll
dertecknad med flera vänta varje dag att se brandöVni“gar °°h därför blir ådöm böter?
brandchefen i full ornat i spetsen för en Ni s°m 1äSer_°°h kan_snart segt alla lager
duktig brandsynenämnd börja en länge efter- Och fërfattnlngar* vlll väl lnte narra mlgatt ga brandsyn redan i mars då brandord-satt brandsyn. '

ningens 23:dje paragraf föreskriver, attI omedelbar närhet av hamnspåret, där vedel- den ska11 nå11aS nnner maj och jnni månad-
dede 10k framgå Vid Växling nattetid» Står er. Inte vittnar det heller om någon stor
ett Uthus tiil Seekenstnßen med eidfängt sanningsenlighet från Eder sida då Ni vill
spåntak. Nämnden bör troligen snarast erin- iåta nåSkina_ att det ensamt är mitt fel,
fe kYfk°fådet Om Skyldigheten ett Påiäßge att brandsyn ej hölls förra året - Ni skri-
ie88iiti8 tektäekning- ver visserligen att brandsyn varit länge ef-
Apropos kyrkorådet. Det påstås att samarbet- terSatt° mf" föršåt aft jeg rättar e? $r°v
et mellan rådet och kyrkovaktmästaren icke b°°k _ ty aven da anh°}1 Jag h°s m“n1f1pa1_
är det bästa. Rådet föreslås att sända en Éâïïeêšgåtâåšngëzna matte utse syneman
deputation till någon annan församling för '
att kunna få litet reda i arbetsordningen, Ni må icke tro, ett Ni men er kröniskeskriv-till båtnad åtminstone för församlingsborna. k1ådn nen angreppen mot göra meömänniskör
Saknas medel till kostnaden för åtgärden här uppe, gör samhället någon tjänst och å-
Pins Utarbetande eV en tiiifäekiigt detaije' stadkommer något storverk. Tvärtom! Edra
rad instruktion för kyrkovaktmästaren samt stenar ör bördan m eket t re för förtrö-
texa för Varje hane tjänst åt 1eVande Oeh endemänšen, som dock alltiäïgmänskligt att
döda. så kan medel lärteligen beredas sen°m döma, ständigt haft sannäiiets väl ti11 sin
att fordra betalning för den vedmängd, som uppgift,
°t ° 'd d ft °t k d 1 '" b - _ _ _ _ _ _zršñšiššarnš :_m? É :;r::ï?n e uxlosa e Minns Ni, da Ni fick Eder kallelse till

tjanstgoring inom brandkaren? Vad gjordebhTill sist en liten bön till vederbörande in- då? Jo, Ni återsänöe ka11e1sekörtet men på-
Om Strömsund- Ûm Vi ÅämVä1 åenna Snmmef Sk°“ skrift: "Godkännes ej. Tjänsten kan hindra."
ie nöeâas iäse fule böner ÖVef den fYSii8a och Edert namn. Tråkigt nog för Eder, kunde
mkaemen På Våra 8et°t °Cn Väger» så låt ej denna gång hänsyn tagas till Eder avsäg-
oss åtminstone få den snarast innan marken e1se_ gen för att då Visa Eöert förakt för
torkar upp så kanske nås°n Stebit råkar gäiiande författning hö11 Ni Eder utan gil-
dfnnkne i jäsiefen- tigt förfall borta från alla brandövningar.
För att nu övergå från önskningarnas område Fy: Men def är i§te Para_där Ni hållit Ed:till nyheterna, så har ägaren till en tomt, er “?dan° Aven Vld É1š1sáttandeÉ av 1ÉdaÉ?_
som efter en eldsvåda i åratal stått i rui- ter 1 k°mm““a1a k°m1teer° har N1 alltld s°kt
nens tecken, nu beslutat skaffa användning åaâëâtbïšíígrgåsânïïâ°kf::aaä§aïâr:°â:¥a:å
for den centrala tomten, och där latit en y _ “ “ _erson placera en _ kiosk arbete. Och i denna senare konst tycks Ni
P ' äga en förmåga utan like.
Otroligt men sant är att äntligen de första _ _ _ , _

spadtagen tagits till blivande telegrafhus T111 s1“t vill Jag även Pamlnna Eder °m'atti Strömsund_ Måtte nu inget hinder möta för municipalfullmäktige för cirka ett år sedan
husets u föran¿e¿ tillsatte en komitê, vilken fick i uppdrag

Pp Nebfn att utarbeta ett förslag över lämpligaste

(Ordet fritt, JT 7 april 1923)
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sättet att kontrollera respektive abonnenters vid Strömsunds vattenledningsverk vatten-
förbrukning. Denna komitê borde haft sitt utlåtande slutfört före den 30 september 1922,
men ännu har den ej haft ett enda sammanträde och dock är Ni både förslagsställare och
och ledamot i komitën.

Varför kan Ni inte använda Er förmåga till nytta och gagn för samhället? Det skulle pas-
sa Eder bra mycket bättre och snarare öka än minska trevnaden samhällsmedlemmarna emeüan
Önskar Ni fortfarande klandra Edra medmänniskor inom samhället för att inte vilja dansa
efter Eder pipa, så behöver Ni visst inte taga tidningarna till hjälp, och basunera ut
vår uselhet och oförmåga för hela Jämtlands län och mera därtill. Det finns telefon inom
samhället, om Ni är för rädd att muntligen delge dem Edert klander, men undvik att använ-
da den då åskan går, ty Ni kunde så lätt bli lomhörd.

Alltid, men ogärna till Eder tjänst tecknar
Brandchefen.

VV FRÅN ENTRÉINGÅNGEN TILL STRÖMS PRÄSTGÅRD MOT BLIVANDE STORTORGET

Även 4' de me/L /täiztbebyggda dela/ma av cerwuzßa SI/Lönvsund áxinnaß nå'/Lhet 1;¿L(¿ pa/die/L av
líantßigt behag, men det to/nde ¿c}ze d/nöja länge áämän gaiïon och tung e/Lhåüa det hom-
pafeta u/teeende, som ulßêhön ett uiaduswnhäßåeó.

Ur verksamhetsberättelse för år 1922: Föreningen har under året anordnat 7 före-
Talarestol, bord och stolar, flaggduk m.m., êâíïingar' en hembygdsfäst och högS°mar_
som anskaffats till högsommarfästen, har
kostat 53l:99 kronor och finnas förvarade . .. .. .. .

flaggduken hos Eric E. Ersson och det övri- Utglfter for forelasnlngar 406:30
ga å mellanskolan.

åirünm Iwmhggdsñrening * * * ÉÉïïÉÉ“šÉÉ 222122 'š°'š“¿1É>'IÉf“1<.ff-:Lif 1923
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13 aprii 1923. 30 april 1923-

I Strömsundstrakten finnas som bekant stora arealer särde- En liten 80SSe» Sen till P-

les goda odlingsbara myrar. Planer på nyodlingar ha länge Pefeeen i Strömsund, lekte
varit å bane och dessa ha nu åtskilligt avancerat sedan nätemdaßen med en 2'åti8
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som genom testamente flieka, een då Småttinëatna
sedan en del år är ägare av ett hemman där, nu definitivt bleV° lämnade ensamma ett
beslutat att igångsätta uppodling av en areal på den s.k. ögenbliek råkade fliekan
Kaflon. Avtal har också träffats med ägaren av den f.n. i ramla ned i en källa- Den
Gisselås befintliga fräsmaskinen Lantz, förman Hugo Hart- lille Beesen t°8 Omedelbart
wig, varigenom firman åtagit sig att med fräsmaskinen.upp- itu med ïäddningsafbetet
odla området i fråga. Arbetet skall igångsättas då kälen Oen lYekadeS Oekeå få Sin
gått ur marken. Som stiftelsens tekniska biträde kommer lilla lekkamfat På det ter'
att vid företaget tjänstgöra vandríngsrättaren G. Moland- fa igen- Källan Var mYeket
er i Strömsund. Det område, som stiftelsen skall uppodla, dJUP Oen fliekan nade med

är c:a 40 tunnland, vilka det sedan är stiftelsens mening all Sanneliknet dïnnknat Om

att till intresserade, i första rummet åt egnahemsägare i ieke den lille 8°SSen Varit
orten, utarrendera. se tiiitaâsen av Sig-

Bankdir. 0. Olofsson lär också_å samma myr komma att låta 1 maj 1923_
uppodla ett 10-tal tunnland, likasa lara en del Strandbor
planera en del nyodlingar, vadan å Kaflon under sommaren Det Vaf_i Stfem- En man na'
torde komma att uppodlas ett 75-tal tunnland. Förvaltare de k°mP1t b°ft Ofn det bud'
Svanström skall å Hedningsflokälen låta odla upp ett 30- ades till ska1i8an8~ Ûeh en
-tal tunnland myrmark, varjämte myrodlingsplaner förelig- hel mängd b°nd8Ubbaf_Ställ'
ga 1 Bre¿kä1en_ de upp. En person, vilken

ej statt i basta forhallan-
Man beräknar att med sannolikhet minst 150 tunnland skola de till den försvunna, gick
under sommaren komma att i dessa trakter uppodlas med till- dock först med i vedboden
hjälp av fräsmaskinen. Avtalet för maskinens användning och hämtade en yxa, Vilken
synes också fördelaktigt. Den skall odla och bearbeta jor- han me¿ tog, samt ställde
den två gånger för ett pris av kr. 13:50 pr rev eller 150 ¿ärefter in sig i 1e¿et_
kr. pr hektar. Villkoren synas så gynnsamma att de borde Folk undrade va¿ han Skulle
locka även flera att följa exemplet. Så mycket bekvämare med yxan tí11_
böra dessa företag kunna utföras som för samtliga de hit- _ Jo, je kään -n daen je_
tills beslutade genom hushållningssällskapet utvecklats Han kuunn hiit på läva å!
bidrag och lån, såväl nyodlings- som täckdikningslån.

“lohan 12 maj 1923.

Anna Nilssons konvalescent-
hem i Strömsund, avsett för
meddelösa personer, som ef-
ter genomgången sjukdom be-
höva vila och vård, har i
dagarna börjat sin verksam-
het. Hemmet, som tillkomnü
genom donation till Evange-
liska Fosterlandsstiftelsen
av framlidna Anna Nilsson i
Strömsund, kan f.n. mottaga
6 gäster.

xßnsg 22 maj 1923.

Konsert gav på pingstdagen
Häggenås manskör i Ströms
kyrka. Kören utförde styck-
en på ett mycket berömvärt
sätt, och kunde den jämför-
elsevis fåtaliga publiken
känna sig ytterst belåten.

EN FRAMSTÅENDE OCH ÅKTAÛ PERSONLIGHET I STRÖMSUND:

0 . . 28 i 9 -
Mum,¿p«z¿uu»«amg<»,. om., bmw. 0205 ozaámn med ar ”J 1 23
6am¿¿j_ Logen Horrskenet i Ström-
F/L.u.: hus!/Lun Anna »samt ba/men Bwutiß, Anna-Brußta, Tolw- Sund firade i Sår 40'å1'Smin'

¿¿n, Maja och ¿¿¿¿a Ka¿¿n_ net av sin stiftelse, K.T.
K.G. Sterner höll föredrag.



x]l'k0Väl'mß ao maj 1923. 29 maj 1923.

För indragande av elektrisk
värmeledning i Ströms kyrka Strömsunds municipalfullmäktige hade i går sammanträde.
har beräknats en cocalkosc- Beredningsnämndens förslag till yttrande över skolkommis-
nad av 7.625 kr. och energi- sionens ekonomiska betänkande godkändes. Byggnadsnämndens
kostnaden torde belöpa sig utredning och förslag om upprättande av bekvämlighetsin-
på omkring 1.000 kr. om år. rättning avslogs av ekonomiska skäl. Likaledes avslogs

samma nämnds begäran om beviljande av ytterligare medel
ul cka för gatuväsendets ordnande och en framställning av vissa

y 31 mal 1923- gårdsägares om Länsmansvägens upptagande till gata. Sam-
Timmermannen Johan Katlsson ma beslut fattades om uppdragande av gata mellan bred-
ftån Norberg, anställd v¿¿ gårdsgatan-Zakrisvagen, men byggnadsnämnden fick 1 upp-
sanatotíebygget 1 Sttömm,_ drag att narmare utreda frågan.
råkade i sår fall? ned free Till planteringar m.m. anslogs på hemställan av skönhets-
en byggnadsstállning och nämnden 200 kr_
svårt skada sig. Karlsson
fick 3-4 revben Och ena nyt_ I avvaktan på Riksbrandstadgans antagande avslogs motion

och måste

ï§f°fS1§$ till Síukftuåe Beslöts att med bidrag från Ströms godtemplarbyggnads a.-b
f°f efhellade av Vård- anlägga en cirkulationsledning inom samhället och vatten-

ledning från Bredgårdsgatan efter Lövbergavägen med an-
4 juni 1923_ knytning till ledningen från sanatoriet.

Realskoleexamen avlades vid Med anledning av J.A. Hrunes skrivelse till domkapitlet_
Ströms kommunala me11anskO_ angående vissa bolags intrång på Prastbordets mark och 1

la 1 1öt¿ags av, ansluåniçg]tilltkyrkotådeti idarenïët aågivna yräaçde, he-
s u a e u ma ige a in or ra y ran e 1 aren e , oc

Karl Sreeff i egenskap av arrendator hemställa hos domkapitlet att
Gunnar §edSrröm Strand-Gärdnäs bolag och A.-B. Virgo måtte åläggas att
Ellen Legdberß borttaga olovligt anlagda kaj och slip och återställa om-
Anne PerSS° rådet i sitt naturliga skick.
M” S“°'“gr°“ Mt' 1 f" i t d au: 1Brita Jönsson o ion om ans ag or u ro an e av r or avs ogs.

Mårre Míekee1SS° Beslutades medgiva en del interpellationers framställning
Greta J°heSS° i municipalstämman i anslutning till klagomål beträffande

vissa ordningsstadgans efterlevande och polisman åliggan-
de sk ldi heter.8 juni 1923. y '9

På initiativ av sjökapten Åströmti Strömsund kommer re- 13 juni 1923_
guljär omnibustrafik att öppnas i medio av juni manad mel-
lan Strömsund och Sollefteå. Turerna kommer att stå i an- Söndagens f°tb°11SmatCh mel'
slutning till ångbåtstrafiken Ångermanälven och Ströms 130 Hafmeïals I-F- °Ch I-F-
Vattudal med tre turer i veckan åt vardera hållet med två K- SCFONSUHÛ, S1Ua¿e NBÖ

timmars uppehåll i Ramsele på uppresan från Sollefteå. ett resultat av 3'0 till I-
F.K.:s fordel. 5-0 hade kan-

Den nya routen komer sakert att halsas med tillfredsstal- ska varit mera rättvist, °_
lelse både av ortsbefolkningen och av turister, vilka där- aktat hammetalingatna pte_
igenom undslippa den långa omvägen med tåg över Bräcke- steratie ett synnerligen
-Östersund. gott Spe]__

Ungefär samtidigt öppnas den reguljära trafiken med bil
Gäddede-Namsos-Stenkjerr i Norge. Genom den nu nystartade
bilrouten kan resa från Härnösand över Sollefteå-Strömsund 19 juni 1923.titt Trondhjem företagas på cza 3 dygn till ett moderat FRÅGA:

Bön VÅRT LAND Nu skAFFA
12 juni 1923_ sis EN |<oLoN1?

En rask åldring är förre hemmansägaren Olof Olofsson i
Trångåsen, Ströms socken, som den 14 dzs fyller 89 ar.
Trots sin höga ålder arbetar han dagligen med vedhuggning SYDAMEBIKA'
o. dyl. Hans hustru, Gertrud, född Henriksson, fyllde 83 RIKÅ M0-JkIGHETER FOR
år den l sistlidne maj. Även hon är kry, men har i flera SV§NSK FOREIAGSAMHET I
år varit blind. De ingingo äktenskap år 1872. FRAMMANDE VARLDSDELAR.
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Sk()||'eSa 5 íll 1923- 6 jun 1923.

Under ledning av folkskollärare D.F. Nord- Ströms kensamentföfelhg har l dagarna ih'
fors, Strömsund, ha 16 elever från Ströms flïttat 1 Sltt hYbY88da hus Vid t0r8et í
kommunala mellanskola och Strömsunds folk- Strömsund °°h har Således erhalllt en Cent'
skola i dagarna avslutat en fjällresa. Un- fält beläge °eh Ur Sanitära SYhPUhkter
der resan har b1.a. besökns uäiiingsåfail- f°fStk1aSS1s 1°ka1-
et, Brännklumpen och Ankarede. På det sist- °
nämnda stället deltogo färddeltagarna iett 4 aug 1923_

storartat lappbröllop och medverkade vid P, _ thögtidligheterna med en konsert, som liv- a °ns age" av e a era lmer asarette 1li t senterades av de lappländska brö11°pS_ Stockholm under pågående operation lärarin-
gäšterna. I Gäddede höllo deltagarna enkon- nan Ada Tallqvlstß f°dd Mark“ss°“ fran

. . ._ s <1 s " ' °1d 31°.s' f"sert och fingo offentligt erkannande och tranu' tr°mf 1 en,a ef av ar 1" °r'
tack härför av kyrkoherde G. Arfvidsson. sta jarafgërnfng' da 19 ar gamalß fyllde
Kostnaderna för den givande resan ha till hqn 1 tva ar 1 ett av länets mest avsides

~ ~ ° ° 1 d k ld' 'R S' d F 'kstorsta delen tackts av pa nagra platser an- fggan e S ° fstrl t* Jug en' r°stVf en'
Ordnade k0nserter_ dar hon helt sakert kommer att länge minnas

av en tacksam befolkning. Sedan tillträdde
Deltagarna l färden ha anhållit att 8eh0m hon plats vid Strands och Öhns skolor, där
J-T- fa framföra Slh tacksamhet till ang' hon vid sitt frånfälle fortfarande verkade.
båtsbefälhavaren A.S. Åström, Strömsund, En stor släkt- och vänkrets Stå jämte make

och folkskollärarinnan Karin Wassdahl, Gädd- och en späd dotter sörjande inför ¿en så

ede, Utah Vllkas tlllmötesgaehae resan knaP' hastigt öppnade griften. Begravníngen äger
Past Skulle ha bllVlt Sa lyekad- rum på söndagen i Ströms kyrka, då stoftet

viges till gravens ro jämte en några dagar
18 juli 1923 tidigare avliden son.sToRA vAR|_nEN -

MussoL1NI BEFÄSTER SIN DIKTATUR öv-
ER DET ITALIENSKA Fo|.|<ET. wwww
Timmerförening 2. au, 1,23,

På måndag hölls i Strömsunds godtemplarhus möte för bildande av en förening kallad
"ÅNGERMANÄLVENS TIMMERLEVERANTÖRERS FÖRENING". Föreningens ändamål skall vara att sam-

mansluta alla virkesleverantörer, som lämna sina skogsprodukter till Ångermanälvens
flodområde, för att kunna på ett praktiskt och i allo rättvist sätt vinna största möj-
liga betalning för sina produkter vid försäljningen.
En resolution, som skulle ställas till Ångermanälvens tumningsförening, antogs. Den-
na resolution gick, i likhet med den skrivelse Jämtlandsföreningens för Arbetets fri-
het förut tillställt Sundsvalls virkesmätningsförening, ut på att säljarne borde få
vara representerade i tumingsföreningens styrelse likaväl som köparna. En interim-
styrelse tillsattes med uppgift att utarbeta förslag till stadgar samt bestämma tid
och plats för efterföljande konstituerande möte.

Till mötet hade samlats ombud utsedda från 16 socknar inom Jämtlands, Västerbottens
och Västernorrlands län. Varjämte ett stort antal intresserade i övrigt närvoro. Orts-
ombud utsågos jämväl inom de ovannämnda länen.

skotten. Men som det redan då var skumt kun-
BJJSÉII 30 aug 1923' de de ej hitta älgen, utan måste återvända
KV_I_NNOPRÄSTFRÅGAN VACKER STRID BLAND fär att Paf_fÖljade_da8 med flera man Söka
PRASTERNA, paträffa djuret, vilket ocksa lyckades.

Dock hade tjuvskyttarna fatt med sig det e-
' '“ na låret av älgen enär detta saknades.Vil-

Tluvlauaíe 25 aug 1923' ka som skjutit älgen vet man ännu ej. Kött-
En 5-årig älgoxe SRÖCS i tisdags 8ft0n å et såldes på auktion i Strömsund och betal-
den Graningeverkens a.-b. tillhöriga s.k. edee med 1 till 3 kr, pr kg.
Näxåsskogen mitt emot Hillsand. RIKLIG NEDERBÖRD 6 sept 1923_

Emellertid befunno sig ett var av bolagets vid meteorologiska stationen i Älghallen,
tjänsteman l härheteh för Sk°8SStämPlla8» Ström, har nederbörden för augusti uppmätts
Vilka hörde Sex Sk°tt l följd» aa de Sa f0rt till 178,04 mm. Största nederbörden, 32 mm.

sig göra lät uppsökte skogen, där de hörde den 23,



 SJUKSTUGAN
Staten för sjukstugan i Ström upptog
en kassabehållning från föregående år
av 9.400 kr. varför landstingets bi-
drag för l924 kunnat sättas så lågt
som till 2.075 kr. Med godkännande av
staten beslöt landstinget utanordna
begärda belopp.

I likhet med föregående år hade sjuk-
husdirektionen inkommit med förslag
dels om reparation och utbyggnad av
sjukstugan för en kostnad av l8.000kr.
dels om inrättande av centraluppvärm-

EN vv~AM1sK Penso~L1GHfT 1 ~oñvJÄMrsK NÄR- “ing °°h Sanitär ífedšß för en k°“*
INGSLIV: nad av 7.000 kr., alltsa summa åS.000

vripanenz oócan canziion (sura-Kazaa) med kf- “tSF°“°e“ m°dßa“¿ at? °“ SE°fE°
reparation var oundgangligen nodvand-hu/.st/Lun Signe och Aonen Ego/tt. _ _ig och att sjukstugans utrymme lamnar

e mycket övrigt att önska, samt ansåg,
55 år 14 sept 1923_ att fråganobilligast och klokast tor-

de losas pa av direktionen foreslaget
55 år fyllde i går stationsmästare S.H.Wet- sätt, men förmenande att kostnaden,
terqvist i Strömsund. Jubilaren uppvaktades 25,000 kr., torde kunna betydligt ned-
under dagens lopp med telegram, blommor och bringas,
presenter, bland vilka märktes ett ståtligt 7 SEPC 1923-
cigarrskrin av silver samt en kristallvas.

MLVARLIGT Tlllßllll 18 .... 1923.

På söndag kväll inträffade i Ström en olyckshändelse, i det en gosse i 13-14-årsåldern
råkade skjuta en annan ungefär jämnårig gosse med ett gevär. Den ene av gossarna, Paul
Andreas Olsson från Näsviken, son till målaren Elias Olsson därstädes, kom gående över
ett fält då den andre, Bror Carlsson från Bränna, Näsviken, mot honom riktade ett gevär,
som han höll i handen. Därvid bar det sig ej bättre än att ett hagelskott, varmed bössan
var laddad, lossade och träffade den förstnämnda i bröstet och huvudet. Haglen togo dock
ej värre än att den skjutne enligt uppgift blev stående och sökte plocka ut haglen, vil-
ket också lyckades med en del. Givetvis blev den skyldige mycket förskräckt över tilldra
gelsen.

Den skadade inforslades till lasarettet i Östersund, där han nu vårdas. Enligt vad dokt-
or Jonsson på förfrågan meddelat har gossen fått en del hagel i bröstet och ansiktet. Om

man bortser från en liten skada på vänstra lungsäcken har dock missödet för den skadade
avlöpt lyckligt och tillståndet är efter omständigheterna gott. Emellertid bör det in-
träffade för pojkarna och deras målsmän få bli en allvarlig erinran om att iakttaga akt-
samhet med skjutvapen.

VÄRLDSLÄGET ÖP 3 okt 1923. 25 okt 1923_

VÄ HA ÄNNU ICKE FÅTT FULLT KLART Kyrkostämma hölls i Alanäs i söndags.
FOR oss VEM SOM F0RL0RADE..VAR!1DS- Kyrkobyggnadsdirektionens förslag för
KRIGEI' MÉN AV ALLT ATT DOMA AR inköp av ny kyrkotomt avslogs. Efter
MAN FOR NARVARANDE I EUROPA IV- tillkännagivandet om resultatet förkla-
R.I.GT SYSSELSATT Ngn ATT SKAPA rade kyrkoherde Sandell sig villig att
FORUTSÅTTNINGÅR FOR ETT NYTT KRIG- Skänka tomten om stämman vi11e bes1u_

v, ta att bygga kyrkan där. Stämman be-
slöt att mottaga kyrkoherdens åva och

auaína 11 okt 1923' bifalla förslaget av kyrkan pågnämnda
Norra Jämtlands vägförening i Strömsund har tomt.
bestämt utdebiteringen för nästa år till Beslöts hemställa hos k.m:t om till-
18 öre pr sträckmeter. Föreningen har vid- stånd att upptaga ett 40-årigt amorte-
are beslutat inköpa en lastautomobil för ringslån å 80.000 kr. för byggande av
grusning av vägarna samt en del andra mod- skolhus i byarna Havsnäs, Jervsand,
erna vägredskap. Lillholmen och Lillviken.



Fe FOLKPENSIONERINGEN OCH ALLMÄNNA FATTIGVÅRDEN I STRÖMS SOCKEN

J J _, _.
Från folkpensioneringen uppbära 208 personer kr. 23.586:90, därav pensionstillägg och
understöd kr. 22.995:09, enbart avgiftspension kr. 339:70, avgiftspension i samband
med pensionstillägg kr. 252:11. Intet barntillägg utgår.
Fattigvården: 120 personer hava full fattigvård. Kostnaderna härför kr. 42.922:77,
av dessa hava 10 personer pension med kr. 1.634:-
Delvis fattigvård åtnjuta 166 vuxna personer och 189 barn. Kostnader härför l6.9l4:29.
Vilka av dessa som hava pension är för ordföranden okänt. Vilka som erhållit pensions-
tillägg eller understöd och därigenom ej komit fattigvården till last är även för
ordföranden okänt.

Orsaken till att personer som ej hava pension erhållit fattigvård är ålderdom, min-
derårighet, otillräckliga arbetskrafter.
Ordförandens uttalande om folkpensioneringen: "Min tanke är att för ett stort flertal
möjliggöres att kunna försörja sig utan att behöva intagas å fattigvårdsanstalt, för
ett mindre flertal uppskjutes tiden för fattigvårdsförsörjning." En del pensionärer
äro synnerligen nöjda med sin pension.

I kommunen är lagen om kommunalt pensionstillskott sedan flera år tillämpad. I år ha
27 pensionärer av detta uppburit 2.800 kr. 75 öre. I 1924 års stat är för kommunalt
pensionstillskott upptaget 3.500 kr.

25 okt 1923.

EN nos ADOLF HITLER, BAYI-:RSKA FRmETsRöRELsENs LEDARE

En norsk tidningsman, som lyckats få en intervju med Adolf Hitler, har i en artikel
i Aftenposten berättat en del om den stora nationalhjälten, som i detta sammanhang
kan vara av intresse.
"Jag hörde för ett par dagar sedan Hitler tala", skriver han där bland annat, "och
jag vågar utan tvekan påstå, att han är en av Europas störste folktalare. Så kraft-
igt, så fängslande och ändå så enkelt och med sådan humor har jag endast hört två an-
dra statsmän i Europa tala: Lloyd George och Mussolini. I över en och en halv timme
höll han den väldiga församlingen i andlös spänning, ja, han lekte faktiskt med den,
fick den att skratta och gråta och hade till sist fört den in i en sådan stämningatt
det öronbedövande jublet nästan aldrig ville taga slut."
Adolf Hitler är av medellängd, mycket kraftigt byggd" fortsätter intervjuaren. "Han
är oftast klädd i den bayerska nationaldräkten, vit skjorta, blå läderjacka och kor-
ta skinnbyxor. Han har ett ovalt ansikte och ljust, vattenkammat hår, en kraftig, rak
näsa och en liten ansats till mustascher. Ögonen äro små, stickande och av obestämd
färg. Det är ett mycket banalt utseende så länge det är lugnt, men när Hitler börjar
tala blir det som förvandlat. Hans röst är också ovanligt stark och klangfull. Jag
har endast en gång förut hört en sådan röst: Mussolinisl"

2 nov 1923.

Föfedfag 5 “öv 1923- STORA vÄR|_p5N 6 nov 1923.

Srörr Frödin förelöörö 1 löröößs å ß°ö" .1un1s|<A BUTIKER 1 BERLIN P1_uNnRAs
'=°mP1örSö1°ß°“ 1 Srrömsöö irrför en FULLSTÄNIJIGT. PERsoNER men .Junlsmfullsatt Sa10ng, SOm med St0I't inttes” UTSEENDE ÖVERFÖLLOS OCH MIsSHAND|TA_
S8 åhörde f1.'8mStä11I'liD.gen Om mäl1niSk0- ROP:
kännedomens lagar. En karaktäristik fö-
retogs av en föreslagen samhälšsbo,och
var det någon tvivlare förut s blev 0

denne nu säkerligen övertygad om, att 6 nov 1923'
hr F:s lärosatser ej voro tomma fras- Vinter i Ström har man nu. Snön är fots-
er, utan att de i praktiken höllo vad djup, slädarna i allmänt bruk och vädret
de lovade. Karaktäristiken var nämli- är gnistrande klart och rätt så kallt.
gen, enligt intyg av "objektet" själv
och publiken, synnerligen lyckad.



G
FATTIGVÅRDSFÖRHÅLLANDENA I JÄMTLANDS LÄN KUNNA
BETECKNAS SOM GODA. 1 dec 1923.

I likhet med instruktionen för statens fattigvårdskonsulenter, har fattigvårdskonsu-
lenten 1 8:e distriktet, hr Verner Hedlund, Ostersund, till länsstyrelsen och social-
departementet avgivit verksamhetsberättelse för arbetsperioden l april-30 sept. 1923.

Den 3 och 4 aug. besöktes Ströms kommun. Ålderdomshemet är oändamålsenligt, men
skall nybyggas. Genom donation har kommunen satts i tillfälle att inrätta en upptag-
ningsanstalt för barn, vilka ej kunnat inackorderas i lämpliga fosterhem.

Hemunderstöden äro tillräckliga och bostadsförhållandena tillfredsställande. Barnäro
utackorderade i goda fosterhem.

B10 10 dec 1923. Pnmml 17 dec 1923.

Biografägare Edström & Dam- Den nya biografen i Ström-
ström, Strömsund, ha för- sund hade i lördags sin för-
hyrt Folkets Hus därstädes Sia föreställning med "An-
för att efter lokalernas re- d2rSSOnSkanS Kalle" på pro-
stauration starta en nybio- grammet. Utmärkt musik ut-
graf. fördes. Publiken var synner-

ligen talrik.
KUIISIH 10 dec 1923.

Kyrkokonsert i Ströms kwka, -- I 9
anordnad av konstnärsparet 18 den 1923,
Lampert var besökt av nag- N _ _t 100_t 1 r ílka Stromsunds municipalfullmak-o a persone , v , h _ ,
lade sin belåtenhet i dagen tlge ade 1 gar sammantrade'
genom kraftiga applåder. Köpingkomitëns förslag till
Programmets alla orgelnumm- utredning av köpingfrågan
er kunde på grund av Org- bifölls och uppdrogs åt ko-
elns dåliga beskaffenhet ic- miçën att hos kammarkolle-
ke utföras men Pf0grmm8C gium göra framställning om

Bevaningen utfylldes aV Pf°f- Lampeft Strömsunds samhälles utbryt-
PER ENGQI/IST, ßfr. St/Land. med vackra improvísationer- ning ur Ströms kommun.

Husbehovsjakt 22 de. 1923.

Kungsgården-Mariebergs a.-b. hade instämt E. Rissên, P. Rissên, P.0. Olsson och J.0.
Persson med yrkande om ansvar på dessa för olaga björnjakt å bolagets hemman Risede.
På detta hemman hade bolaget upplåtit rätt till husbehovsjakt åt P. Rissên. Denne ha-
de emellertid ensam skjutit en mindre björn på hemmanet och dessutom i sällskap med

de övriga en större björn. Bolaget ansåg, att fällandet av dessa björnar icke kunde
räknas såsom husbehovsjakt. I alla händelser måste den sistnämnda jakten, som försig-
gått i sällskap med icke jakträttsinnehavare, betraktas såsom olaglig. Bolaget yrkade
fördenskull på ersättning för de skjutna djuren med 600 kr. för den större och 200kr.
för den mindre.

Häradsrätten var dock av en annan uppfattning och ansåg att nedläggandet av de ovan-
nämnda björnarna mycket väl kunnat betraktas såsom husbehovsjakt, i synnerhet om man

tog i betraktande de omständigheter som voro rådande vid tiden för jakträttskontrakt-
ets upprättande. Vad beträffar deltagandet i jakten av icke jakträttsinnehavare kun-
de detta försvaras därmed, att jakträttsinnehavaren utsatte sig för en alltför stor
risk om han nödgades ensam gå mot ett sådant villebråd, som här vore fråga om. Härads-
rätten ogillade därför käromålet och förordnade att parternas kostnader skulle kvittas.

* * A WO d Ständigt välsorleradt lager av:

la O I S Charkuterivaror, Konserver, Frukt- och

Släklfl' Ü Cllfkllteflffâf Grönsaker alltid till dagens lägsta pris.
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. arlsson
Telefon 175. Strömsund. Telefon 175.

Utför Värme-. Vatten- och Avloppsledningar

samt V. C. anläggningar.

Värmeledningar, såväl Lågtrycks- som Centralupp- .««T~u»««:.~«l,-~«»~

värmning med panna i källare eller tambur. Varm- ....,.,,.,É;.,f“lÉ'ÅfÄ',',_'}1ÉÉIïI§fÉ;.,,,,m...

vattenberedning utföres från vanlig kokspis för upp- *-
värmning av vatten till kök medelst öppet system.

Utför Varmvattenberedning för Badrum, Tvättställ, Ef k _ t h b nads_
CBI' 'flge 32.' ygg

Trattar och Dnsklådor medelst slutet system, verksamheten i Ström åter
WFORDRÅ KOSTNÅDSFÖRSLÅG. skjutit fart, och Rörled-

Kopparslageriarbeten såsom reparationer och för- íßsfïfma A- Carls-S°f} Står
' -- “ ' ' väl rustad att möta tidenstenmngar utfores fort, val och billigt. kram Firman startades 1918

Rekommenderande mig i allmänhetens benägna och disponerar den modem-
hågk0li1St HÖgaktfllgSfll“i aste maskinella utrustning-

en A Carlsson borgar förA, ett gediget yrkeskunnande.

24 dec 1923.

Avverkningarna inom Ströms socken äro sedan någon tid till-
baka i full gång. Huvudparten av det avverkade virket är
avsett för trämassefabrikation.
Körvägarna i skogen voro till en början mycket dåliga på
grund av att marken ej var tillräckligt tillfrusen, men den
har nu under de senaste veckornas köld tillfrusit så attde
f.n. äro utmärkta.

Då arbetslönerna äro relativt goda torde ej någon konflikt
denna vinter vara att förvänta.

Ro»

“Ä

Q

Källor
Ströms Hembygdsförenings arkiv
Handlingar i Landsarkivet
Jemtlands Tidning
Östersunds-Posten
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intill kyrkan. Gravstenen skänktes av EFS i
EN HISTORISK TILLBAKÅBLICK Strömsund bl a som tack för att Carin Svens-
aV son en gång skänkt den tomt som missionshus-
Arne R05enbe1'9 et byggdes på. (Astrid Göhle, f 1894)

Paret Svensson fick fyra barn. Det enda som
. u 9 n , . överlevde barnaåren var Brita Elisabeth,

:Éfe1T;mtçn fr pdnyttfott' Kaçeet här ilkt 1870-1953, sedermera känd och välkänd i Ström
age Énlx ateruppstatt' om Inge dlre t ur och angransande socknar som "tant El1se".

askan sa dock ur glömskan och nagra årtion-
dens förfall. I byggnadens nedre våning var affären inrymd.

. n u . E la e l k l t " b d t'llPanYttfodelsen har av10P§ lyckllgt och res- mïd dgr: :rån ::or:::::_vÉšgÉ:apššgu:: bäue
ultatet synes gott' Återlgen kan V1 fa ban- lanthandlaren och hans famil' i en tidsty -
ka osf i ge gamla lokalerna' s°m Yís§er}íg_ isk borgerlig åttitalslägenhåt med många P

en star dar 1 ny skepnad men det ar ända bord stolar och speglar piano i salen ochI en I u Q 9

T°mt?ns skflsklftesgamla aïm°sf:r1Y1 kagnal skåp med hyllor för prydnadssaker, s.k. a-
3: ïl anslranger oss en smu a °° ater an tenienner (Astrid Göhle, f 1894). Här växte

S n spe a' Brita Elisabeth upp och fick efter dåtida
Här följer en kort sammanfattning av husets förhållanden en synnerligen gedigen och för
dunkelt kända öden och om några av dess nn en lanthandlaredotter ståndsmässig uppfost-
för länge sedan bortgångna ägare och innebo- ran och utbildning. Hon fick först privatun-
ende. dervisning i Strömsund, som i hennes barn-
B d fl d 1. . 1 dom endast hade drygt ett tiotal gårdar (enlyggna en ytta es tro 1gen 1 s utet av tant Ellse S

_ n . Jalv 1 t1dn1ngs1ntervJu). Daref
1850 têlet fran Garda tili Storgatan' Éfçer ter gick hon i Östersunds flickskola och lär-
flyttnlngeä byggdes dft tlll en övre vanlng de sig där bl a tyska och franska. Dessutom

ZZ? ÉïeïlšïššïšïííålfZ2§“§š2Éa'åyåï°ïaäÉ¿aÉäI fi* “°“ sig SPM Pm- en 1äfd°“= em
laren Nils Svensson Gärde 1835-1880 och h8n.s?dan kom att dra nytta êv för sin för-
hans hustru carin Éödd safnber 1831,;-1915 s°rJ'““g' I S“°°kh°1'“ g°“°“'g1°k h°“ Ramar'

. . ' 3' . . ' betets Vänner och utbildades där i vävningçar1n var fran Brunflo och verkade 1 manga och konsthantverk
ar som barnmorska i Ström. Hennes gravplats '
finner man i det södra hörnet av gravplatsen Brita Elisabeth återvände efter Stockholms-
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studierna till Strömsund, som hon sedan för- Spånga, yngsta barnet i familjen Wallin, be-
blev trogen till sin död 1953. Här blev hon rättar att hans minnesbilder från kaféet är
med åren ett känt och uppskattat inslag i rätt klara. Kaféet blev snart ett centrum
samhällsbilden. Många var de barn och ung- för Strömsunds ungdomar. Han minns hur bl a
domar som genom henne fick sin första och "Lill-Olle", sedermera fjärdingsman och sam
grundläggande pianoundervisning. Som spel- sådan en av huvudpersonerna i den tragiska
lärare var hon fordrande och sträng. Skal- dödsskjutningen på kaféet år 1920, känd sam
spelningen ansåg hon vara a och o. en riktig fruntimerskarl, i sin ungdontog

med sig alla sina nya erövringar till Tom-
Hennes ekonomiska ställning var aldrig sär- een, där han gärna nen ofta erekterene det
skilt stark. Genom sin något bohemiska livs- p1ene, een fanns 1 setvet1ngs1eka1en_ Ten;
Stil een bekYmmerSlÖSnet för materiell Väl' Elise spelade också för kaféets gäster vid
färd hade hon det säkert slitsamt med den e11ke ;111fä11en_
s k brödfödan. Hon klagade dock aldrig. En _ _ _ _

av de senare innehavarna av Kafé Tomtem be- Erls wsllln mlnns °skss' h“r sk°lbsr“sn
rättade, att hyresintäkterna för kaférörel- frsn"UlllÉsf°rs' det fanns ännu lngsn sk°_
sen omsatte hon långt l förväg l mat och la dar, pa frukostrasten köpte kaffe och en

dryck nere i kaféet. Till slut fann hon sig bslls' sllt"f°r ss ksstnsd sv 3 °re' Vldsre
tvungen att sälja sin fädernegård. Élsns Tf: sar Csäln sVf“:s°“ d°$ l9l5'1Ts“s

ise a i avva an pa egravningen p ace-
Blend ägefne_till fastigheten var, sedan ra den döda i den tillbyggda lagerlokalen
tant Elise salt den, bl a Johan Wikstrom, och 1 den 1ä; såga upp en g1ugg 1 väggen
VedJe0n, S0m nalde till P10mSC§rh8ndl§re för ventilationens skulle. Eric W och Tors-
S_]Ob1OIll, SOl1l 1 Sl CUT tsaldentlll ÅB ÛSt8I'“ ten RQOS, år gamla, tog mgd sig
:Unge Reïekeïehendel; ïáeëe eïeïe blšf l°g' och skulle genom gluggen titta på den döda,
n Orre ene » Sem Pe °m en e UPP ere men berättade också hur modet svek dem i

biograf och logelokaler. Norrskenet skänkte det evgörenne ögenb11eke;_
byggnaden till Ströms hembygdsförening. Hem- _ _ _

bygdsföreningen lät uppföra huset på Hem_ Erik Hjortzberg minns Garin Svensson. Han
bygdsgården på Aspud¿en år l958 till en an_ berattar att hon var kand som en synnerlig-
budskostnad av 5_700:_ av Karl Rosenberg en plikttrogen och ordentlig person. Inland
och Gustaf Löfvander. Kommunen bidrog med ssrsnguhsn frsndsnnat henne °°h flsk ds all-
3.000 kr till flyttningen och återuppföran- tld 2 °rs f°r b°sYarst' Vld mstssgandsf sv
det. slanten skulle Erik tacka genom att sla i-

hop klackarna och bocka djupt. Erik minns
BYggneden ken nn ett bllde fend för den fri' också Carins begravningsdag i augusti 1915.
lnfteseen eem där UPPfÖrdeS- TYVärr blevin' Man hade dukat långbord ute på gårdsplanen
redningen 1 den nedre Våningen helt Omänd' och gästerna fick svarta sorgkarameller.
rad. Den gamla kaféinteriören byggdes om
:i11 k1äa1oger och k1ädkammare för de på Kêfëlïvet 8i°k felafivf 1“8“t_°°h_Sti11ê_
scenen uppttä¿ande att¿stetna_ till och Tomtentblev val aldrig direkt kant

som nagot tillhall. Enligt Rune Lundholm
Från början av 1970-talet har byggnaden i (1905-1985) var dec dock tidvis scökigioch
Steft Sett endast enVäntS Sem fÖrrådSbYgg' bråkigt där. Man var ibland tvungen att kal-
ned- la på polis, och Runes far, järnhandlare

Gustaf Lundholm, blev många gånger ombedd
Om vl förflyttar oss tillbaka i tiden till att njä1pa pe11sen med att npptätthå11a 138
det ar då den allra första kaférörelsen een et¿n1ng 1 det 11113 samnä11et_ 1 syn-
$tertede_1 byggnaden Vid Stergeten» kemmer nerhet under byggandet av järnvägen, In-vi till aren 1905-1908. Fru Gertrud Wallin 1en¿Sbanan, b1ev net 1b1an¿ m°tsättn1ngat
(l350'l9l5), änka med många barn, efter mellan rallarna och den bofasta, oftast yn-
5Ven Wallin, målrmästare (l355'l905), bör' gre, befolkningen som kunde resultera i re-
jade där kafé- och enklare bageriverksanhet jä1a s1egsmå1 på kaféet och dansbenet_ Och
l bettenlägenneten- Kefeet hette då "Ken" Tomten fick också sin beskärda del av bråk-
dis". När och hur namnet "Tomten" kom till e;_
är oklart. Gamle strömsundsbon Erik Hjortz- _
berg (f 1907) som me¿ sin familj bo¿¿e l Rune Lundholm minns ocksa Kafe Tomten som

, oo ns onett annat hus på gården berättat att han sammantradeslokal for den lilla foreningen
7 .-

minns, att tant Elise var mycket intresser- Tlgrsrnss lF° s°m frsmf°r allt sysslade med
ad av tomtar och samlade på miniatyrtomtar f°tb°ll °°h skldsknlng runt l920'telet~
eV elike materiel- En ennen möjlig förkle' Atmosfären var kanske speciellt tilltalande
ring till namnet är ett emrådet, där bl 8 för ungdomen, i varje fall var kaféets pri-
"Tomten" låg sedan gammalt var indelat i ser någe; så när övetkomlíga även för ¿e
temteri Sem nnmrerädes från l'l0 OCH S0m yngre kunderna. Och vid de årligen återkom-
kallades tdmten li t0mten 2 0 S V- mande marknadsdagarna i februari och sept-
Eric Wallin, f l903, och numera bosatt l ember fick naturligtvis även Tomten sin del
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av det brokiga och stundom bullrande folk- drevs fram till hösten 1938, då den nedla-
liv som då utvecklades i samhället. Erik des för gott. Lönsamheten var säkerligen
Hjortzberg berättare, att förre begravnings- inget att skrYta med» men eftersem emkest'
entreprenören Petrus Jönsson, Strömsund, då naderna Siek att nåiia På låg niVå» gick
ung och som elltíu full av upptåg, en mark- det väl ändå ihop för dem som optimistiskt
nadsdag bjöd ett par sameynglingar på Tomt- n°8 Vågade satsa På Kafe Temten i ett sam'
en på eu lösníng av epekeruríeke och pepp- hälle, som hade relativt gott om liknande
armyntskarameller. De två gossarna trodde nåringsståiien de år kafeet Var igång-
att det var brännvin de trakterades med och I februari 1920 inträffade den tragiska
började snart uppträda som berusade till dödsskjutningen på Kafé Tomten, då fjärdíngs
spelevinkerns Oförställda glädïe' mannen Olle Olsson, Strömsund, efter ett
Blomsterhandlare Erik Sjöblom berättar, att Våldsamt slagsmål På kafeet b1eV tillkallad
vid mitten av 1920-talet fanns det ett själv Oen i sin jakt På en f1Yende misstänkt dei'
spelande piano, eu S k píauule, på Tpmten_ tagare i bråket avlossade det skott, som o-
Erik och hans kamrater brukade lägga i den iYek1i8tVis träffade så iiia att den ne*
25-öring som erfordrades för att få igång skjntne efter ett Par da8ar aV1ed På Ûster'
pieuoleu, när en från Strömsund ölglad mens- sunds lasarett. Hade vi då haft dagens vård-
person besökte kaféet. Efter "tre öl" bru- hade inte behövt in-
kaue han uå slå sig neu vid uet självspel- träffa. Händelsen väckte givetvis stor upp-
ande instrumentet och låtsas spela och age- ståndeise een natUr1i8tVis åVen st°r för'
rade då som den mest drivna konsertpianist. stämning i det annars Sanska fridfulla sam'
Allt till pojkarnas stora glädje. håller (3trÖmSb0kê0 1935)-

Efter fru Gertrud Wallins död 1916 innehad- Under senare na1Van aV 1920"taiet> tr°ii8en
es kafërörelsen av ett flertal damer och åren 1927'1929 drev Anna Mårtenssen, f 1394i Strand, Kafê Tomten. Uppgiftslämnare är

hennes systerdotter Tyra Eriksson, gift An-
dersson (f l9l3). Hon hjälpte sin moster i

" kaféet. Senare övertog Anna Mårtensson kafê
Humlegården "Humlan" på Näsviken och några
år in på 1930-talet köpte hon Uddêns kafé
och dansbana ab byggmästare Osvald Englund.

År 1929 övertogs Tomten av Britta Olsson
från Hillsand, sedermera gift med Anders
Gustafsson, Strömsund. Hennes syster Märta,
gift Svensson, hjälpte till när så behövdes.
Britta Olsson idkade kafêverksamhet till i
oktober 1932. Lönsamheten var dålig. För en
portion kaffe med bröd kunde man ta ut SO
öre. Men många är de strömsundsbor som vid
denna tid frekventerade Tomten, vid de ota-På ett vylzomt ßfuín 1915 (OLKQ Fo/1/stund) ha/L . . _. . .b naden áaniáaäande tag poäiaä och ¿¿ Qeä liga skidtavlingar, vars start och malplats

H99 9¿nbäddad ¿ ¿um¿g 9¿ön¿ka_ täåmïåâušërgïššïê ungefar dar nuvarande

Under åren fram till 1938, då kafêverksam-
heten lades ner innehades kaféet av bl a
Lilly Tallbom, Strömsund. Det var under den
s k "AK-tiden", då arbetslösheten var ovan-
ligt stor och man försökte avhjälpa den bl

1 ~~~»-^- -' a genom vad man i dag kallar beredskapsarbe-
ten. Nya vägen norrut över Lövberga mot Ho-
ting byggdes nu, och från hela landet fanns
här vägarbetare som var sysselsatta med just
den vägen. Många sökte sig på fritiden ner
mot Strömsund och även Kafê Tomten fick be-
sök av kaffetörstiga gäster, som gärna spe-
lade ett parti couronne i kafërummet.

Lilly Tallbom överlämnade rörelsen till Bib-
bi Sjöberg från Tåsjö som också drev "Hemba-
geriet" i Strömsund i många år. Därefter ha-

Ett ÛOÉO áäån 7930 V¿¿aä att Vänåtäa pqäz" de Astrid Mattsson, bageribiträde hos Bibbi
en "uR¶ä bÛäIt¶9e" 2:4 eäåatthav etz,é0"¿' Sjöberg, verksamheten i gång till 1937, då
tea' ,0""aä"a an "Q agade Oc extenoäen rörelsen övertogs av två bröder Zakrisson
had åati en med ¿tad¿¿¿k"a"de kaäaktaä' från Järilvattnet. Deras syster Anna, sena-
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re gift med tapetserare Jöns Hansson, Ström- bodde där en tid med sin familj innan de
sund, och i dag (1985) innehavare av kiosk- några år senare flyttade till en fastighet
en i nu nerlagda stationshuset i Strömsund, längre norrut efter Storgatan, där Nils
skötte kaféet. Anna, som bodde i ett rum Nilsson, "Kött-Nils" kallad, bedrev slakte-
bredvid kafëlokalerna, berättar att det var riverksamhet (Nils Nilsën , 1905-1985, son-
svårt vintertid att få varmt i rumen. ln- son till Nils Nilsson).

ïäxäïunmm-gwgæwwmammwmaß
en. Anna bakade själv allt kaffebröd utom or 0 1 a fêmlller' Salunda boqd? sårom-
wíenerbröden_ sundsbon Erik Mattsson med familj dar. År-

en l943-l956 bodde familjen Jöns Jönsson på
Innan Tomten blev Tomten och sedan affärs- Tomten, d v s nästan ända till dess Tomten
verksamheten upphört i fastigheten, använd- revs och flyttades till sin nuvarande plats
es bottenvåningen under en följd av år en- på hembygdsgårdens vackra område på Aspudd-
bart som bostad. Nils Nilsson, 1832-1910, en vid Vattudalen.

UvuvuhDlñvuvhdblñvHÛNÛPHÉNÛUMhdßñvMlhdßlñvvvlv
Qp

sïaows
Hemvooswomamnmo

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

UbdbßvHhdßvuhdßßvuhdßßvHhdbßvuhdßüvuhdßñvuñh

Ãrshoken _

Årets Strömsbok har sedvanligt utgivits. Den kom i år i god
tid före julhandeln. VÄLKÃNDA pROF1LER

I STRÖMSUND FÖR

CIRKÅ 50-60 ÅR SE-
DAN

I Ur
° Gunnar Gr-ahnströms

Samlmgama bmsamnng

Föreningens föremålssamling har tillförts diverse husgeråds-
kärl samt en komplett hemvärnsuniform som skänkts av Ingemar
Norrman, Strömsund,

ll stycken inramade fotografier från olika epoker i Ströms
kyrkby, skänkta av Signe Larssons arvingar,
en stor svepask med lock, gåva av Nils Göran Sjölander samt en
docka i allmogedräkt, tillverkad av Karin Nilsson och Ella Nil-
sën, skänkt av Ella Nilsën.
Britt Wetterqvist, Uppsala, har skänkt textilier, tillverkade
av henne själv.
Bland grövre föremål kan nämnas ett tröskverk från Måns Erik ÉLISE SVENSSON

Espmark, Äspnäs, och jämtskrinda från Ulf Ramstedt, Annenäs. pian01är
i

D
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Hemhygdsuàrdens byggnader

Bland renoveringsobjekten av hembygdsgårdens byggnader intar
Kafë Tomten en särställning. Lagom till årsmötet 1985 kan res-
ultatet av denna omfattande renovering avsynas och huset invi-
gas för sitt ändamål som serveringslokal.
Ingen av föreningens byggnader har eller kommer någonsin att
få en sådan omfattande renovering. Så långt som möjligt har ur-
sprunget försökt bibehållas men samtidigt anpassats till plan-
erad användning. Praktiskt taget varje liten bit av denna 1700-
-talsbyggnad är genomgången med omsorg.

Att renoveringen varit omfattande kan beskrivas till en del med

att kostnaden betydligt överstiger 300.000 kronor. Därtill
skall läggas värdet av mycken ideell arbetsinsats. E. WÅGÉNIUS

förvaltare
Ekonomiskt har projektet varit möjligt genom bidrag från såväl
AMS som av bygdemedel (vattenregleringsmedel). Därtill insam-
ling genom "Aktion rädda Tomten", lotterier och bidrag från by-
förening (Tullingsås) och enskilda.
Till denna samlade insats, ekonomiskt såväl arbetsmässigt, vill
föreningen här rikta ett varmt tack till alla och envar! Ett
särskilt tack riktas till Holger Eriksson, som med ett aldrig
sinande intresse varit ledare för alla renoveringsprojekt på
hembygdsgården under gånget år.
Storstugan har också fått en make-up genom grundförstärkning
utvändigt och omläggning av golv invändigt.

Sexkantslogens golv och väggar har riktats och lokalen komer
att få utökad användning.

_ _ 0 ROB. SVÅNSTRUM
Entren till hembygdsgarden har fatt en praktfull portal med turistvärd
flerhundraårig tall som ståtlig inramning.

Ãrsmület gyn;
Föreningens årsmöte hölls den 25 maj och sammanföll med ett ot-
roligt vackert väder. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd Ströms
spelmanslag på uppskattad underhållning. Om ångbåtarna på
Ströms Vattudal berättade Jens Adolfsson, Stockholm och Texan,
sakkunnigt och medryckande. Det väl underbyggda kåseriet skild-
rade även bosättningars, handelsvägars, näringslivets och kom-
munikationers utveckling utefter Faxälvens vattensystem.

JOHN NILSSON

Aktivileter b*°g*afäg

De välbesökta aktiviteterna visar att Ströms hembygdsgård har
ett gott anseende bland hemmapublik och turister. Praktiskt ta-
get varje dag under sommarmånaderna förekommer aktiviteter av
olika slag och föreningens styrelse är glad för den uppskatt-
ning området röner. _”

Hembygdsdagar är en av föreningens egna aktiviteter som plane-
ras hållas årligen sista helgen i juni. Årets hembygdsdagar,
som hölls 30 juni-l juli, blev en lyckad tillställning. På lör-
dagen visades en mängd ålderdomliga hantverk samt folkdansupp-
visning av Strömsunds folkdanslag till musik av Ströms spel-
manslag. Söndagen inleddes med friluftsgudstjänst och efteråt
bjöd Föreningsbanken på kyrkkaffe.
Hembygdens år gjorde sig påmint genom att den budkavle, som L- WÅ5§ÛAHL

skulle vandra genom hela Sveriges land, anlände till Strömsund. 5P9d1t0V
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"Fäbodtösen" Inger Lindberg från Bodums hembygdsförening, led-
sagad av spelmän, kom vandrande över gårdstunet och från fri-
luftsscenen uppläste hon budkavlens innehåll och överlämnade
den till Ströms Hembygdsförenings ordförande. För vidarebeford-
ran av budkavlen till Fjällsjö användes vår 30-talsbrandbil,
bemannad med dåtidaklädda brandmän och med hembygdsdräktklädda
Britta Jonsson som "kuttersmycke".

Rodd- och skämttävlingar mellan byalagen, ledda av Gunnar Grahn-
ström, avslutade hembygdsdagarna. Där segrade Älghallen och He-
imlöutaordföranden, Inger Lundin, fick motta segerpriset för
lagets goda kamp.

Bland aktiviteterna må även nämnas Tullingsås byalag, som gen-
omförde en lyckad bu-aktivitet vid "Fattiggårdsbodarna" i Tul-
lingsås. Trots dåligt väder blev dagen välbesökt. Även där fö- P M SJUGREN

rekom friluftsgudstjänst och Ströms dansare och spelmän träng- fïottare
des bland publik i fäbodstugan i yster dans. Byåldermannen P.
M. Jönsson berättade på ett medryckande sätt om hur det var på
den "gamla goda tiden". Tullingsås byalag är att gratulera till
ett fint initiativ.
Gratuleras bör också vår nyaste och närmsta hembygdsförening,
Heimlöuta i Älghallen. Föreningen har dragit igång med en våld-
sam rivstart både vad fråga om medlemsvärvning - nu c:a 650
medlemmar - och med aktiviteter. Vi lyckönskar och ser fram e-
mot gott samarbete.

Till sist vill föreningens styrelse rikta ett varmt tack till
alla som medverkat på olika sätt till ett lyckosamt gånget år.
Tacket riktas till enskilda och föreningar, till affärsmän och
Strömsunds komun för hjälp och bidrag i olika former. Det är
vår förhoppning, att vi skall kunna väl förvalta detta förtro-
ende så att Ströms hembygdsgård allt framgent skall kunna bli

..,,.-É

en blomstrande oas i vårt samhälle. Ett särskilt tack riktas G_ SÄLLVIN
komministertill våra anställda och våra kommittéer, vars arbete inte nog

går att uppskatta.

Som komplement till verksamhetsberättelsen följer en ekonomisk
redo örelse som lämnar u ifter om förenin ens till an ar ochg ppg 'g 'gfg QQQ1
skulder vid 1984 års utgång samt den ekonomiska omfattningen , 1

under året

KLINTMAN
JÅKOB KRENZISKY Fru
Prov läkare GRETA NILSSON
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ORDFURANDE FOR 1984

Insp Paul Åkerman
1

LEDAMOTER INTILL ÅRSMUTET 1986 Wiïïy Krogstad Ingrid Jonsson

.REVISORER FÖR 1984

Nils Olof Mårtensson (suppï) Verner Hammar

ARßETsuTskoTT SUPPL
e or en un qu1s -

Fastigh sköt oscar wa111n Pa“1 Åk?'ma“ äâlagßåeggöbïom
Lantbr Jens Urjebo Jens UrJeb°. L-1- E -k

Sten Sundqu1st 1 13" V1 550"

suPPL INTILL ARSMUTET 1986 SKRIFTKOMMITTÉ

B°khå]1are Einêr SÉ1me BYGGNADSKÛMMITTÉ Sten Sundquist (sammankaïl)

Hemv ass S°]Ve1g Goransson Hoïger Eriksson (sammankaïï) šrne 5°$§"bïP9d
A Oscar Waïlin ° " 95 9" U"

LED MUTER INTILL ÅRSMUTET 1987 car1_01of Edïund

IHSP Paul Åkerman Nils-Gösta Niïsson VALBEREDNING
Lantbr Måns Erik Espmark G~ h ~

vrkes1är John wester1una LorTER1koMM1TTE Kgïi §ßÉÃfH0Senbe,g
Järnvgsexp Carl-01of Edïund B .t J
Bankdir Gudfast Heïïby S2; Édi"SS°" Ruth Svensson

K ' H'1d b a
suPPL INTILL ARSMUTET 1987 a"*" 1 ° Pa" $S°" BYOMBUD FUR ALANÄS SOCKEN

Hemm ag Jöns-Erik Jönsson PRosRAMkoM1TTÉ Birger Kä11berg
Stud Niïs-Gösta Niïsson . u

So1ve1g Goransson (sammankaïï)

Ingeborg Larsson Stig Lander

Kurt B1°m9re" ^9“efa 5ÅÖb1°m Gunnar Grahnström

Fru Ada Meïander

Byombud
BONÄSET SVANINGEN
Inga-Lill Isaksson Jenny Ulriksson
BREDKÄLEN SÖDRA ÖHN

Johan Olof Johansson Inger Svanberg

GÄRDNÄS TULLINGSÅS
Kerstin Blomberg Ture Jonsson

LÖVBERGA VÅGDALEN
Ebba Bjurström Gösta Thulin
RENÅN ÄLGHALLEN
Maj-Lis Zakrisson Inger Lundin
RISSELÅS ÄSPNÄS
Jöns Gunnvard Britta Espmark

STAMSELE ÖHN
Märta Bergström Åke Gunnarsson

STRAND ÖJARN
Gertrud Sundin Bror Andrée
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UTGÅENDE BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER l984 RÉVISIÛNSBÉRÄTTÉLSÉ

Kasgabehåiining 9,59 Undertecknade revisorer, Kurt Blomgren

Postgirociiigodohavande 20.934,i7 och Willy Krogstad, valda intill årsmö-
Jämtiands Foikbank 4.3s6,s9 tet. har vid 9@n°m9ån9 av föreningens
Jämtiandg Foikbank, Gamiing 5_700,20 räkenskaper funnit att böckerna är för-
Svenska Handelsbanken l.953,l0 dä med 0mS0F9 0Ch "099Pa"het-:ei

32_953,75 Föreningens tillgångar enligt den upp-
rättade balansräkningen stämmer överens

Stg 154 150_000,- med saldobesked från postgiro och kon-
stg 231 10_000,- toutdrag från Svenska Handelsbanken och

Samlingar 25.000,- Jämtlands Folkbank.

I"V°"ta"ie' 24°000°' Föreningens enda skuld, ett energilån
B°k1a9eV _ÉQ;QQQ¿l hos Länsbostadsnämnden uppgår till

251_953,75 22.l0l,70 kronor.

_ Årets driftsresultat uppgår till ettun-
Skuld!-BY' OCH eget kâpltâl derskott på 5_957,88 kn

Länsbostadsnämnden 22_101,70 Vi föreslår därför ansvarsfrihet för
Eget kapitai 239_352,05 styrelsen for den tid revisionen omfat-

2ei.9s3,7s tar'
h ¿_

Vinst och förlustkonto 1984 Stromsund' 85 0 17

Nettovinst Willy Krogstad Kurt Blomgren

Medlemsavgifter 8.715.-
Minnesfonden 8l5,-
Sockentapeten 7.400,-
Tomten 2.004,l0
Kommunalt bidrag Strömsboken 20.000,-
Kommunalt bidrag verksamheten 20.000,-
Räntor l.364,85.iii

60.298,95

Kostnader av

Fastigheter l3.335,45
Strömsboken 4l.604,45
Övrig verksamhet l0.406,28
Länsarbetsnämnden 910,65

66.256,83

Årets driftsunderskott 5.957,88

Ovanstående reviderat av

Willy Krogstad
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EN GOD BERÄTTARE
Greta Näsbo: FISKARNÄSET. Historia och hågkomster.

Fotterbafn har ingen arvsrätt

$:f:?:$ämn' På gården Fiskarnäset, som ligger på västra sidan av sjön Öjar-
od, ä,-,,¿,,,.|,,|¿,y en, är Greta Näsbo född och uppväxt. Hon har nu samlat sina
5U“hMm__ barndomsminnen i en skrift, som till det yttre kan te sig blyg-
fJ.f:“'¿'8'¿'f° kw* sam, men som till innehållet är desto rikare. Hennes berättar-

mhuuznv 9 konst har en värme och klarhet som man bara finner hos verkligt
:anunøngmuguw luttrade personligheter.
bo-tråum kristallgnistmnde

skopa
med niin allemansrätt: ° __ _

hødupsüükn En som ocksa har anknytning till Ojarn och garden Fiskarnäset är
:?""“"år““ Ingrid Lejdstrand i Strömsund. Hennes dikt, Arvet, tidigare pub-
Mm nn, licerad i LT, är så häpnadsväckande suverän att man läser den med
kan aldrigöverklaga; största behållning.

OM ETT FÖRSUMMAT BYGGNADSMINNE
Georg Hansson: GAMMELLANDSVÄGEN Hammerdal-Ströum(Janatamot 1915-1985)

Snart kommer vi att kunna fira ett undanskymt 100-årsminne. I lagom tid inför dess jubi-
leum har Georg Hansson skrivit en uppsats om gamla landsvägen mellan Ström och Hammerdal.
Det är nämligen drygt 100 år sedan den började byggas om för att passa en ny tidsålder.
Med sina 227 skiften för underhåll var landsvägen en tung börda för bönderna. En noggrann
taxering låg dock till grund för en rättvis fördelning av arbetet. Jöns Ersson i Sikås
hade bara ca ll meter att sköta, men det var ett skifte av "lzsta graden" eller "wärsta
vägen".

EN DYNAMISK FÖRENING
Heimlöuta: Årskrönika 1984. 1:a årgången.

Med sina 650 medlemmar hör Heimlöuta till de större hembygdsföreningarna i länet. Och i
egenskap av sådan har man nu också presenterat sin första årsbok eller årskrönika.
Det har länge saknats ett språkrör för bygderna på västra sidan om Vattudalen. I littera-
turen finns ej heller särskilt mycket publicerat från denna del av Ströms socken, så krö-
nikan fyller ett verkligt behov. Den är innehållsrik, och "Västra Vattudalens hembygds-
förening" är bara att tillönska en fortsatt framgång i arbetet.

EN KULTURGÄRNING
Ingen i Strömsund kan väl längre leva i okunnighet om att det öppnats ett nytt kafë här-
städes, och inte vilket kafé som helst, utan anrika Kafë Tomten. På annan plats i årsbokr
en finns utförligare redogjort för dess historia, så här skall endast välkomnas det ini-
tiativ som fruarna Eriksson - Nilsson - Åkerman påtagit sig när de ansvarat för kafërör-
elsen under sommaren 1985. Mången strömsundsbo känner nog en viss nostalgi inför tanken
att få dricka en kopp kaffe i den gamla lokalen, och blir den känslan utbredd så lär Ka-
fë Tomten kunna bli en lönsam affär. I verkligheten hade tidigare ägare vissa problem
med detta, men sommarens driftiga damer har visst fått det att "gå ihop".

11
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STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING.

som bildades år 1906, är en av länets äldsta sammanslut-
ningar för främjande av kultur och hembygdsvård.
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 åldre
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 0670-112 32.
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Föreningens postgiro 2 43 30 - 3

Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM

Nästa utgåva:

1924 - 1927 Det glada 20-talet
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