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Vid sundet

Åren har gått och vi skriver 1880. Människorna vid Strömssundet
har blivit några fler. De glest liggande gårdarna har fåttsäll-
skap av en klunga hus alldeles intill vägkanten, nere på flaten
mot kyrkan. Där finns både stora och små hus, skjul och ladugår-
dar och framme vid kyrkan några kyrkstugor uppförda för långvä-
ga besökare till Herrens hus.

Som förr rinner byvägen grå och lerig utför berget, men något
har ändå hänt med den. Nere vid husklungan har diken grävts på
båda sidor av byvägen och uppfarter leder till varje hus.Kyrk-
platsen har blivit betydelsefull för hit förläggs marknader,
här säljs varor. I husen utefter bygatan har enstaka skyltar
kommit upp och butikerna tränger ut de boende. Kommersen är
stundtals livlig, i synnerhet när värmlänningar och andra, som
håller på med timmerutdrivning i skogarna, komer fram till
kyrkplatsen för att skaffa sig de förnödenheter de behöver.

Ströms Hembygdsförening komer nu med sin andra utgåva i bilder-
boksserien och omfattar perioden 1880-1905. Materialet hau'dock
varit så rikligt, att det visat sig vara svårt att begänsa dettill en bok och därför har skriftkommittån valt att låta perio-
den bli representerad i två delar, varav den här är den första.
Bilderna är betydligt flera vid den här tiden vilket gjort det
lättare att låta människorna komma till tals, att berätta om
sig själva.
Byns utveckling till ett samhälle är det primära i arbetet med
boken och händelserna ger innehållet. Vad berättar då tidningar
och protokoll? Jo, om att skogsbolag bildas, att man vill ha
telegrafförbindelser, att ångfartyg gör reguljära turer på
Ströms Vattudal, att amerikaresor företas, ja, att det statis-
ka samhället håller på att att bli annorlunda - att allt inte
är som förr. Vad kommer att hända i framtiden?
När vi nu sänder ut årets Strömsbok är det med den förhoppnin-
gen, att den skall mötas med samma intresse som den förra.

Sten Sundquist

5



üíhenurn
ømn
ni längta tillbaka
till



Herr Hjalmar Strömers sista föreläsning
om framtidens mänsklighet hade till upp-
gift att belysa ämnet:

VETENSKAPENS TILLKOMMANDE GUDSRIKE PÅ

JORDEN.

Att djupgående och känsliga andar, som
se och lida med af allt elände och all
nöd här på jorden, skola se tingen och
och framtiden mörkt, vore icke under-
ligt; ty ännu efter arton hundra år ef-
ter fridsevangeliets förkunnande seI'det
på vissa viktiga områden hardt när ut,
som om mänskligheten stode kvar på den
gamla barbariska ståndpunkten. Hvad
skäl härför än må finnas, visst vore,
att oändliga framsteg vore tagna på den
intellektuella utvecklingens bana. Äf-
ven i moraligkt hänseende hade mänsk-
ligheten obestridligen gått framåt. Vår
tid kan fröjda sig åt en humanitet,
stor äfven i sina villfarelser, och en
styrka och lust att hjelpa de nödställ-
da, hvarom forna tider knappast hade en
aning.

Ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstíd- Den kände och uppburne föreläsaren Herr
ning 2 feb 1880. Hj- Strömer-

Fßlkmägd r|äs|mf||||

Ströms församling Då Faktorn S.P. Bäckman, i slutet af näst-
lidne November månad, uti min bostad hos

FÜDDE: mankön 59 bonden Olof Andersson i Berget, under min
qwinkön 61 Summa 120 frånvaro instäldt sig och frågat om det var

u här tjufstryken Larsson bodde, och yttrade
INFLYTTADE' Zâgäígn šš summa 59 att om han nu vore hemma så skulle han ge-

nast hakta honom, under pastaende att jag
DÖDE: mankön 16 hade stulit fläsk hos Inspektor Lindberg,

qwinkön 8 Summa 2# och att han så snart jag kom hem skullekom-
UTFLYTTADE: mankön 3# ma igen för att häkta mig.

qwinkön 30 Summa 64 Så får jag anhålla om laga kallelse och
stämning till nästa med Hammerdals tingslag

Ingångna äktenskap 18 infallande lagtima ting uppå bemäldeßäckman
N H med påstående det han måtte fällas till la-

Gen°m doden upplosta 7 ga ansvar för sådan orättmätig beskyllning
och för utspridande af sådant ärekränkande
rykte, samt ersätta rättegångskostnaderna.

Fri och öppen talan vid målets handläggning
förbehålles.

Hela folkmängden, som vid slutet af
1878 utgjorde 3.039, har under förli-
::;j:aee::::n::?:;,,°*;:t:.:::b2:;:*;., 19 -»mm-1
deraf 1.613 mankön och 1. 517 qwinkön. Lars Larsson
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JORDBRUK, TULLMJÖLSKVARN, TEGELVERK OCH SÅG

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas å gam-
la gästgifvaregården i Bredgård, Ströms socken ochJämt-
lands län, tisdagen den 30 nästkommande Mars kl. 12 på
dagen, låter undertecknad till den högstbjudande försäl-
ja icke blott min ägande jordlägenhet, avsöndrad från
skattehemmanen Nzo l och 2 i Strands by och belägen vid
Klöfåns utlopp i Ströms vattudal, utan ock å nämnda lä-
genhet befintliga tullmjölkvarn med skrädnings- och ren-
göringsmaskin, tegelverk, vadmalsstamp och l/Å uti den
invid kvarnen varande nya vattensågen samt en i gott
stånd varande handsmedja, jämte alla övriga till lägen-
heten hörande såsom ladugård, stall, svinhus, vedbodum.
samt en mindre mangårdsbyggning med 4 rum, varav ett in-

' rättat till bageri, samt vind såsom visthus.
Vattenhjulet till verket, som är alldeles nytt, håller
24 fot i diameter och växelhjulen äro gjutna. Två par

01 Mickelssons Elin stenar äro nu i gång, men ett tredje par, som redan fin-
nes anskaffat, kan till samma växel insättas. Den årli-

Elin 01°fSd°tf°r, föddlßö. ga inkomsten av kvarnen har stigit till omkring 70 tun-
d°tt9r till 0l0f JOHBSOH í nor och vid tegelbruket har tillverkats 50 ä 70.000 st
Bredgård- tegel åriigen.

Å stället, sem är nyeaiat på jera av gen beskaffenhet,
födas nu 2 kor, 6 getter och 5 svin, men genom den rik-

nes, kan antalet underhållna kreatur betydligt förökas.
Husbehovsskog och tillräckligt bete finnes och är lägen-
heten belägen på norra stranden av Ströms vattudal, en
mil från Ströms kyrka samt anlöpes av en ångbåt, för
vilken brygga blivit byggd invid kvarnen.

Betalningsvillkoren kunna ställas efter reell köpares
bekvämlighet, dock fordras borgen för minst 5.000 kro-
nor, och för det övriga inteckning i lägenheten.

Skulle antagligt anbud icke vid auktionen göras, såkom-
ma lägenheten och verken att till den högstbjudande på
arrende utbjudas. Under de tre sista åren har arrendet
utgjort 1.600 kronor utom utskylderna.
Förfrågningar kunna före auktionen göras såväl hos herr
handlanden Per Jonsson som hos herr kronolänsmannen Ax.
Wikström i Ström.

Ström den 28 Februari 1880
C.G. Carlqvist.

EFTERLYSNING
Natten mot den 2 April begaf sig norske stenarbetaren
Carl Eliasson, medhafvande ett sto och en åkskrinda,
tillhöriga undertecknad, för att i Bredgård invid Ströms
kyrka hemta atskilliga varor. Dessa hemtades, men har.ft Aåßäåiåfw - * ' mannen sedan med desamma afvikit, hvadan han nu efter-
spanas och uppmanas en hvar, som om honom eller det stul-
na kan lemna nagon upplysning, att vända sig till läns-
manskontoret i Ström eller till skohandlaren Per.Jönsson
' Ö t d d° t1' ° -

ansats A. :,t:p:::;::e; :V36,.:::.:::::::::f;2::::*::::i**1:,:::í“
Ström' les- ' Per šårtengšon -
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Ulma läsa.

Sockenhäkte Hm Lmm M1

hr inspektor Lindberg.
KOMUNALSTÃMMA 5 APRIL 1880

Sedan de ledamöter af komunen, som erhållit uppdrag
att till stämman ingifva förslag för uppförande af
ett sockenhäkte, nu fullgjort detta sitt uppdrag ochtill stämman íngifvit så väl ritning som kostnadsbe-
räkning, slutande den sednare på ett belopp af Kr
1006; togs frågan om uppförande af ett dylikt häkte
under öfverläggning, hvarvid stämman stannade uti föl-
jande beslut:
Ett häkte i öfverensstämmelse med den af kommittera-
de uppgjorda ritningen, upptagande # celler och ett
vaktrum, det sednare försedt med eldstad, uppföres
med rätt för byggnadsstyrelsen att uti planen, om så
erfordras, göra mindre väsentliga förändringar, hvar-
igenom byggnaden dock ej må i nämnvärd mån fördyras,
utöfver hvad nu beräknadt är.
I betraktande af särskildt under denna vinter inträf-
fade oordningar af överlastade personer beslöts att
huset skulle uppföras med görligaste förtur.

15 maj 1880

Pigan Martha Hansdotter från Föllinge, i tjänst hos
en i Ström boende predikant, vilken vi vilja kalla S.
angreps under sistförflutna påskvecka av så våldsam
sinnesrubbning, att man nödgades binda den arma varel-
sena

Martha Hansdotter har under flera år tillhört de s.k.
"väckta" samt i ordets fulla bemärkelse avgudat sin
husbonde, den så kallade pastorn, vilken nu emeller-
tid sjunkit så djupt i hennes anseende att hon under
vansinnets utbrott benämner honom för ett djävulens Herr skomakare Brolin på
barn och en förförare. Näsviken.



Den stackars tjänsteflickan,
själv i mycket fattigaomstän-
digheter, har offrat sina små
besparingar på pastor S. och
denne har icke blygts att med
god smak emottaga den fattiga
tjänarinnans offer. "' u "Vxl ~

Under sakernas nu varande
ställning återfordrar emel-
lertid Martha Hansdotter sina
gåvor samt kallar S en bedra-
gare.

Den person som skildrat denna
mörka tavla har på nära håll
skådat eländet, och han tili-
lägger i sin upprörande be- l \QÅ{¿

(I)rättelse därom "att sadana
äro de ögonskenligaste fruk-
terna av pastor S:s verksam-
het för Guds rikes framgång. Från det närbelägna Hammerdal har Hr fotograf Olof Eriks-

SAMLINGSSTÄLLEN OCH UPPBROTTS-
TIDER FÖR LÄNETS BEVÄRINGSMAN-
sxAP ÄR 1880: . - ~

son infunnit sig för att föreviga en grupp strömsbor i
björkdungen utanför doktorsbostaden.

~- ._...._._-.__._.___
Samlas vid kyrkan och tågar ” Y' ' ,

första klass den 30 maj, and-
ra klass den 20 juni.

Kom/mNALsT1iMMA 18 JULI 1880. . , ~ ,

I anledning af K Bfhdes kun-
görelse d. 15 sistl. Juni var
stämman till denna dag inkal-
lad för att yttra sig, huru-
vida den tillåtelse, som nämn-
da myndighet plägat meddela
kringresande personer att of-
fentligen förevisa panoramor,
uppföra akrobatiska förevis-
ningar, hålla målskjutningar
med luftbössa osv. annarsmed-
fört olägenheter, samt i sam-
manhang dermed yttra sig, hu-
ruvida stämman önskade, att
sådana tillstånd ehvad Ströms
kommun vidkommer måttehädan-
efter meddelas.

Till herrarnes klädelegans
räknas äfven den huvudbonad
som går under namn af"skärsp-
hatt" och som en sextett
strömsherrar gladt ochotvun-
get posera i.
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Tager man sig en spatsertour genom de centrala partierna af samhället,imponeras
man af det uttalade sinne för snygghet som tager sig uttryck i välhållna bygg-
ningar längs Storgatan. Ett flertal diversehandlare, såsom Nordström & Blcmzoch
D.C. Smith, ha här slagit upp sina butiker, och å det välbelägna sockenapoteket
låta sig andra inköp göras i samma grad som behov uppstå deraf.

STRÜMS TRÄVARUMGIEBÛUG

har den 13 Aug 1880 på ansökan av hrr Rö-Nils på Lia var i storskogen. En helg
R. Wikström, S. Jakobsen, P. Holm och S. då han farit hem till sin Brita, passade
Burman fått sin bolagsordning fastställd. någon av de andra körarna i kojan på att
Bolaget, vars ändamål är att inom Jämt- se R:;Nåls fâr gafmal °ft}.I°ke på' grund
lands och Vasternorrlands lan bedriva sag- âzrïörnian sfgš ::å°:ašaen1âåÉ'rn:öIi_a:_šm-
verksrörelse och trävaruskeppning, kommer utan därçš; att han v¿r vi änšin och'
att röra aig med att aktiekapital av an h . tt kr aim: 5

. . , H en ejare pa a s yta oc juga. Men nu
Élâiëggrtšdïgïgäå :::â:rkr°n°r' f°rd°1at skulle Rö-Nils få så att han teg. Kompan-

' jonen skrev därför upp en stock i hans
anteckningsbok på 100 alnar och 99 tum
(ca 42 längdmeter och en grovlek på 2 m.)

När Rö-Nils återkom till kojan och i sin
bok fick se det skrivna, sade han:

RÖ _ - Jaa, han var allt bra stor den rackaren.
Har jag verkligen skrivit in den?
Rö-Nils kliade sig i huvudet och tittade

Det är vanligt att timmerkörarna i eneg- på det skrivna.
en anteckningsbok skriver upp de körda - Jaa, har jag skrivit den, så har jag
stockarnas längder i aln, och även anteck- allt kört'n ock!
nar stockarnas grovlek i tum för toppän- Men han blev lite eftertänksam och tysta-
darnas dimensioner. re för en stund.
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Gin unhemyn Veterinär
Hr HJALMAR STRÖMR

har i dagarne utkommit med en liten skrift nal,
å Fritzes Kungl. Hofbokhandels Förlag: KOMUNALST 12 DEC 1880

EN ANDESYN, Astronomiska fantasier af lo) att uttala såsom sin mening, att om

N. Hj. Strömer en veterinär blifver anställd inom Ham-
merdals tingslag, så bör han hafva sin
station i Ström, derföre att han derige-
nom komer så nära i centrum af det tänk-
ta distriktet som möjligt och derjemte

Hr Strömer skrifver i förordet: har att tillgå apotek i sin omedelbara

"Då dessa rader härmed öfverlämnas åtall- narhet'
mänheten, sker det utan annan förhoppning 20) under förutsättning, att 750 Kr~erhål-
än att de måtte skänka några ögonblicks las af landstingsmedel Ströms kommun för-
förljufvande känsla åt envar som i likhet binder sig att efter den fördelning som
med mig finner sig tilltalad av en möjli- kan på överenskommelsens väg träffas med
gen illusorisk, möjligen verklig och i de öfriga socknarna i häradet ansvara.för
hvarje fall skön tanke, som blott derföre sin andel uti det lönetillskott, som kan
är så mycket mer fängslande som den väl blifva erforderligt för att få examinerad
för alltid skall förblifva utom detmensk- veterinär här anställd med en föreslagen
liga vetandets råmarker". årlig lön af 1.500 Kronor.

Besök hos Juliana i "Tjatjal", Kärrgärde.

Vi finna Juliana i samspråk med ortens barnmorska, Fru Karin Svensson, sittande till
höger. Hvad som närmast pockarpå damernas lifliga intresse är förstås den magnesium-
blixt som upplyser det burgna hemmet när den fotografiska plåten exponeras. Men damer-
na återgå strax till de släktalbum som förlora dem för verlden.
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KOMMUNALSTÄMMA 9 MARS 1881.

raknade till '+ alnars langd och 3 alnars hogd,
af Ströms socken 7 if famnar samma matt och li-

 Till vedbrand för nuvarande provinsialläkaren,
L à ø,,__/_ - Dr Smitt, beslöts, att af Hammerdals socken

skulle lemnas 5 famnar 6 qvarters lång ved, be-/
kaledes af Alanäs socken 2 -} famnar. Denna för-
bindelse skulle gälla för en tid af 5 år räk-
nadt ifrån innevarande, under förutsättning,

1881 Ãns MARKNAD

att Dr Smitt så länge qvarblifver såsom läkare.

Marknaden i Ström, vilken började den2
februari, var kylig och trög. En dag,
säger vår meddelare, blev temperaturen .a t
något så när dräglig och i följd härav g
rörelsen livligare. Man hade då blott .. .
35 grader kallt och skulle funnit si Da angaren Svaningen, tillhörig Ströms trävaru-
sk-a-ligen bra om man ej generats ei aktiebolag ford af kapten E.H. lïfrånberg, den
bitande snöstonm 30 sistlidne September gick uppofver Ströms vat-

tudal, hände sig att en elg kom simmande öfver
Svaningesjön. Djuret upphans af ångbåten och
blef fångadt medelst snara och nedstucket vid

TRYFFEL (Hjortsvamp) sidan av båten, hvarefter det bogserades till
Svanínge brygga. För fångstens verkställande

kalla-3 °k°rrPä-ra eller °xPä-ra' Benämnin' hindrades ångbåten endast fem minuter.
gen "oxpära" syftar på att svampen ges
åt tjm-ar som ej vill göra tjänst, Den ifragavarande elgen var en atta ars oxe.
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íímtíirki pnlíøhwulmiug
KOMMUNALSTÄMMAN 20 okm 1881.

I anledning af de svåra oordningar som inom kommunen förefallit till följe af snartsagt
öppet bedrifvet lönkrögeri och deraf uppkommande dryckenskap, oljud och blodiga slagsmal,
som till och med haft dödlig utgång för 2 EE personer, hvilka deruti varit invecklade:
var stämman till i dag sammankallad för att rådgöra om de åtgärder, som af densammauæt-

te kunna vidtagas, för hämmandet af dessa ofog.

KOMMUNALSTÃMMAN 23 OKT 1881.

Till betäckande af de kostnader, som erfordras för uppförande af häkte och andra ändamål

för ordningens befrämjande beslöt stämman, att en skatt af 3 kronor skulle bestämmasför
hvarje hundkreatur inom kommunen, som är ett år och deröfver. Hvad som utöfver hvad den-
na skatt kan belöpa sig till, erfordras, uttaxeras efter fyrk.
I afseende på kontrollen öfver och uppbörden af den nu beslutade hundskatten beslöts,
att hvarje egare af hund skulle hos sexmannen uti den rota, der han vistades, anmäla,hu-
ru många hundar han hafver innan den 8 Januari hvarje år vid äfventyr, om detta försum-
mas, att få erlägga dubbel hundskatt, samt att sexmännen skola innan nämnda månadsutgång
till kommunalnämnden inlemna förteckning öfver så väl egare till som antalet af beskatt-
bara hundkreatur; skolande sedan kom.nämnden föra särskild uppbördslängd öfver hundskat-
ten samt uppbära denna på samma gång som den öfriga kommunaluppbörden sker. Beslutet om

hundskatts införande skulle tillämpas ifrån l Januari 1882.

MÅNbAGEN DEN 12 nscßnßsn 1881. ur ost.rsundB-p°sten

Arbetaren Er Ersson från Thosåker blev den 10 Sept. på aftonen mördad i Ström. Rapport
härom ingick i början av November från länsmannen U. Wikström. Sedan dess saknas allaof-
ficiella meddelanden om de åtgärder som vidtagits för mördarens gripande.

Sagesmän, på vilka Red. har alla skäl att lita, vilja emellertid veta, att såväl denna
angelägenhet som de ideligen här förekommande oordningarna med Iönnkrögeri, slagsmål m.m.

kräva snabbare och framför allt verksammare åtgärder från vederbörande länsmans sida än

dem han hittills varit i tillfälle att vidtaga. Detta påstående - vi hade redan träffat
anstalter att vinna bekräftelse därpå - vinner ett särskilt stöd av en skrivelse från
Ströms kommun, vari hos K. Befhdes göres framställning om förstärkt polisbevakning inom
distriktet.
Skrivelsen lyder:
TILL KUNGL. BEFHDE I JÄMTLANDS LÄN.

Med bifogande av närlagda kommunalstämmoprotokoll får jag enligt erhållet uppdrag hos
Kungl. Befhde ödmjukast hemställa, att inom Ströms socken måtte anställas en enkom polis-
man för beivrande och stävjande av de beklagliga oordningar och excesser, som härstädes
på senare tiden förekommit och vilka synas vilja trotsa den för handen varande ordnings-
maktens försök att bliva herre över dem, samt Kungl. Befhde benäget ville tillse, huruvi-
da icke en sådan person kunde åtminstone till någon del avlönas av de medel, som kunna
vara ställda till Kungl. Befhdes förfogande för polisväsendets uppehållande på landet.

Ehuru lönnkrögeri, dryckenskap och därav följande oväsende beklagligen även förut här fö-
rekommit, så har dock sådant ofog under det sista året i betänklig grad tilltagit, såatttill och med tvenne dråp, förövade på och av rusiga personer, under den sist förflutna
somaren här skett. Den allmänna säkerheten är ofta rätt allvarsamt hotad och det hörer
snart sagt till ordningen för varje vecka, att blodiga slagsmål förekomma ifrån vilka
mer än en komer skadad och lemlästad. Orsakerna till detta sorgliga förhållande torde
utan tvivel vara att söka i den omsyändigheten att en skara lösa arbetare, uppgåendetill
en 5 å 600 personer, på senare åren uppehållit sig här, sysselsatta med skogsavverkning
och flottning och man kan väl tänka sig vad dessa, som till stor del äro förtvivlade säl-
lar, hoprafsade från alla håll, skola kunna åstadkoma när de äro i rusigt tillstånd.
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"Der åtelen är, dit församlas ock örnarne"; detta visar sig även här, ty antalet avdem
både från nära och fjärran, som driva lönnkrögeri såsom födkrok, har vuxit så att mænnu
snart kan räkna dem i dussintal. Det onda har tagit överhand så att de kraftigaste medel
maste anlitas för att utrota detsamma.

En annan källa till det överklagade ondas överhandtagande är den, att en del husägare
upplåta sina rum till bostad för längre eller kortare tid åt lösa, liderliga personer,
som icke hava annat försörjningsmedel än ockrande på osedlighet, lönnkrögeri och oord-
ningar.
Enär varningar och föreställningar här icke hava velat hjälpa, och husägarna ej heller
själva hava vårdat sig om att hålla ordning på sina inhysta personer, så har stämmanfun-
nit sig nödsakad att bestämma ett vite av 20 kronor för var och en husägare som efter
tillsägelse av kommunalnämnden hyser sådana personer, vilka metodiskt idka lönnkrögeri
eller på annat sätt giva anledning till oordningar och osedlighet.
Men enär en del arbetsgivare - här s.k. inspektorer - antingen av liknöjdhet eller av
andra orsaker kunna anses hava bidragit till befrämjande av oordningar därigenom att de
upptagit och i sitt arbete behållit personer, som varit allting annat än ordningsälskan-
de, så har stämman funnit sig nödsakad att utsträcka detta vitesförbud även till dem,

0sa
att de måtte tvingas att hava någon tillsyn över sina arbetares sedlighet och uppförande.

Att det går att hålla god ordning bland även en talrik hop av arbetare, har Ströms Trä-
varu-Aktiebolag under det förflutna året bevisat, men om man icke blott av liknöjdhet
för allmän ordning lämnar all tillsyn över arbetarna å sido, utan rent av uttrycker tan-
kar sådana som: "Låt arbetaren supa upp sin arbetsförtjänst på det han måtte av behovet
bliva tvingad att gå tillbaka till ett arbete, som han annars för dess mindre lockande
beskaffenhet kanske skulle undandraga sig", så synes denna maklighetens eller, ännu vär-
re, egennyttans visdomsregel vara sämre än den bekanta Kainsfrågan: "Skall jag taga vara
på min broder?"
Stäman anhåller därför ödmjukast, det Kungl. Befhde ville fastställa dess beslut om det
nämnda vitet av 20 kronor för varje husägare, som efter tillsägelse av kommunalnämnden,
hyser personer vilka göra sig kända för lönnkrögeri eller annan osedlighet befordrande
levnad ävensom att detta vitesförbud måtte utsträckas till arbetsgivare, som medelbart
eller omedelbart behålla i sitt arbete personer, vilka visa sig vara orosstiftare och be-
fordrare av fylleri och osedlighet. Uttrycket "medelbart eller omedelbart" är här inta-
get därför, att man av arbetsgivare stundom får höra att de omedelbart hava att göra en-
dast med ett ringa antal arbetare, med vilka de uppgjort kontrakt om timmerutdrivning på
en viss trakt och att de icke ens känna de arbetare, vilka dessa hava till sitt biträde.
Med den betydliga stab av förmän, som övervaka det utförda arbetet, borde det dock för
arbetsgivaren vara möjligt att övervaka deras uppförande, vilka dock egentligen åt honom
utföra arbetet.

Ström den 22 November 1881.

N.O. Wagenius

KOMMUNALSTÄMMAN 8 JAN 1882.

Stämman vitsordade, att här i församlingen beklagliga oordningar under sistförflutna ef-
tervinter och sommar i synnerligt hög grad förekommit och att den skildring af tillstån-
det härstädes, som uti ofvannämnda skrifvelse blifvit framstäld, icke vore öfverdriven.

KOMMUNÅLSTÄWMAN 22 JAN 1882.

Stämman beslöt, att de utsedda polismännen samt fjerdingsmännen skulle på kommunens be-
kostnad förses med tjenstetecken, bestående af en brunmålad bricka af jernplåt, hvarå med

ljus oljefärg skrifves "Polis". Och skulle denna bricka bäras i ett band om halsen, för
att vid behof kunna framvisas.

Kommunalnämnden erhöll uppdrag att låta förfärdiga dessa brickor.
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Större snygghet rådde i åtskilliga spillningsrum, som blifvit tömda, rengjorda och'¶æd-
kade", och vidare voro afloppsgroparne i bättre och renligare skick. De på platsen be-
fintliga 225 slakterierna hade försetts med glatta brädklädda väggar, som skulle oljemå-
las. I öfrigt vidlådde platsen samma sanitära brister som förut. Frågan om helsovårds-
stadgans införande härstädes ligger under Konungens Befallningshafvandes pröfning. På

platsen gjorde sig skilda meningar gällande om utsträckningen af nämnde stadgas tillämp-
ning, men den åsigten, att något måste göras, för att råda bot på befintliga bristerna,
fann jag vara allmänt gängse.

(vid förnyad besiktning)
Företedde beträffande renhållningen icke obetydliga framsteg. Afträdeshusen voro allmänt
tömda och rensade; de stora komposthögarne hade bortforslats och de mindre nu befintliga
hade blifvit väl komposterade samt voro till största delen öfvertäckta; afloppsdikena
upprensade; slakterierna någorlunda approbabla; vattnet i brunnarne kalkhaltigt ochäfven
i andra afseenden underhaltigt. Åtskilliga brister vidlåda dock ännu de sanitära förhål-
landena i afträdeshus, spillningsrum, stallar, svinhus m.m. på platsen.

Förste Provinsialläkaren

Undertecknad, som framskjutsade några mark- Av förekommen anledning få vi till såväl i
nadsstånd till härvarande marknadsplats, Östersund och närliggande orter boendekom-
medtog därvid 2:ne, vilka tillhörde okänd missionärers som ock respektive forbönders
ägare. Den ene ägaren anmälde sig vidmrk- kännedom meddela att vi hädanefter ickesär
naden och var tacksam för ståndetsfram- skilt betala s.k. "bro- och färjepengar"
forsling. Då den andre inte lät sig avhöra för till 088 ankommande varor, utan endast
hyrde jag ut hans stånd och får härmed un- den i forsedeln bestämda forlönen.
derrätta honom att han hos mig, sedan an- ~

nonskostnad och besvär äro gottgjorda, äg- strom den 28 mars 1882'
er att lyfta den hyra som för ståndet in- 0 Hansson Aug Ingelman Algot Lönegren
flöt. Erik Ersson G Svensson Nordstr&n&Blom

Per Roos O Nilsson
Ström den 8 Februari 1882. A. Svensson
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Kontrakt.
Undertecknad rltageø sig härmed att under en tid af dr rån oc med 1883 på

gífve-ri, med skyldighet att under hvarje dygn för resandes fortskafan tillhandahålla jemte er-

eutrcprenad ëfvertaga skjuts- och gästgvlfverihallningen md_._ _-gMt-

inom en half timme efter tillsägelse _______,_,__ _,, ~ U

fmwlc-rlig körredskap, dock ej tvdspända dkdon, följande antal hästar f-«

Ûwtá dl

U en - d.°o d.o ___________ f ~ 9 á_ (Y
I

,, två timmar d:o _________f---/\, 9

,, fyra d:o -d:o ______~_______ ,_- f
,, tre d:o d:o _ . _.._._-___á{/. \

Ãfvcnsá åligger mig att för resandes herbergerande hålla minst två med-'snygg möbler

och sängkläder 'n'sedda, städade rum, hvilka, då årstid och väderlek så fordrar, :skola vara um)-

eldade, hvarjemte för mig länder till dterrättelse allt hvad uti K. stadgan om skjutsväsendet d. 31

Maj 1878 och äldre genom samma stadga ej upphäfdairfattningar för gästgi/'vare vidareíreskrifvcs.

Häremot eger jag att ei mindre impbära en skjutslega ed' En krona 80 öre milen för

häst jemte den lega ír körredska , som är af Kongl. Maj:t bestämd, än äfven en årlig er-

sättning af kronor, som till mig utbetalas i Qfverensstäm-

melse med 23 § af meranäm a, hvilken jenwäl i afseende ä gästgi/'vare tillerkända

rättigheter i Gfrigt länder till eerrättelse.

Skulle jag underlåta att mine skyldigheter fullgöra, eller sådana omständigheter eljest

förekomma att entreprenaden q' vidare kan dt mig anförtros, ärjag ansvarigir alla de kostnader,

som för skjuts- och gästgifverihdllningens upprätthållande under entreprenadtiden kunna uppstå.

Borgen för kontraktets u pf llande är af m' stäldP !/ W -

Af detta kontrakt äro upprättade tre eøemplar hvar 'ag bekommit ett.

v

Itt en gång nii--r-varande vittnen:

__.. i ',..__ _.._'____ _-

, --- ~- "".Sl:)ntsentrnprcnlh°.

På grund af landstingetsheslut och det mig af Konungens Bl;/'a-llningshafvnndc n dlleladl'

uppdrag narder _/ïireståenfln I.-antrakt godkllndl.
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Si. vida det anbud Å4l.¿Å¿.Å/. ......(%á./l%¿|/ ._-_. -_ ---, _

Med öfverlemnande af bilsde ._ _ ,, ,_
g:; :r:ï;gÉí:ï'aíïeå:% ut-göra gästgifveri- och skjntshållningens vid _____

en årlig lön af .S00 kronor för “ station inom_...fÅ2».:u_l,_1{.__,..___socken ófvertagande pä. entreprenadjßverder af veder-

gííšlšâmråânggvzïgïåíråšågšâçšíï hörande antaget, gå undertecknade en för båda. och bådeiör en såsom för egen skuld

ri- och Bkjutshållningen i iborgen för fnllgorende ef allt hvad entreprenören på grund sitt åtagande enligt

f:::1::šïl:::8h:_il:::ta_ lag åligger likasom for gáldande af alla de kostnader, som, i händelse entreprenören

tionerad i Tullingsås -} mil nnderlâner ett sine förbindelser fullgöra eller under entreprenadtiden eider, kunna lör-

Böder °m Ströms kyrka' enledas af gistgifveri- och skjntshdllnin nppehàllende genom annan.

Min iägennee, ann är afseaa H? Iá
för Gäsegifveri, är beiägenån aa., »Wintill kyrkan der vägarne fr ,¿
Ramsele, Östersund, Alanäs och ß* ° 46"/ /M-4 14%”/Frostviken sammanträffa och så- /¿{ //Q ~ 1' ,/, ,f J'
ledes mera lämplig för resande " y/Ä?i allmänhet än Tullingsås.

Ström, Br.ngå,d nu 8 ng nn Förlägg gästgifveriet till Bredgård!
And S _ . ._ .. _.ers vensson Da gastgifveri och skjutshallningen for de narmaste 3

ng åren åter skall ordnas inom länet, anse underteckna-
de sig böra fästa Konungens Befallningshafvandes och
Landstingets synnerliga uppmärksamhet uppå det för den
vägfarande allmänheten olämpliga läge, som Tullingsås
har såsom station för gästgifveriet inom Ströms socken,
en olämplighet, som under de närmaste gångna åren, då
gästgifveriet varit der stationeradt, varit allmänt ö-
fverklagadt. För hvar och en, som har sina förrättnin-

Tisdag 19 sept. 1882. gar på centralorten vid Ströms kyrka och med de fleste
resande är detta förhållandet - är det både tidsödande

A. Rosenbergs i Öhn förslagamm och kostsamt att vid behof af häst nödgas betinga den
anslag av 115 kr 50 öre pr.år genom särskild budskickning, Q mils väg, och sedan itill underhåll av landsvägen alla de fall, då resan icke går förbi Tullingsås nödgas
från Ström till Alanäs kyrka betala skjutslega för samma vägsträcka, utan att den
upplästes, och upplysteRosen- resande på densamma begagnat häst och fordon - att ic-
berg att vägens längd, då den ke anföra, att det under vissa förhållanden, t.ex.höst
indelades bland länets gemen- och vår, då Strömsundet är ofarbart, är omöjligt att
samma vägar blivit oriktigt få vare sig hästar eller bud emellan Ströms Kyrkobyggd
uppgiven; vore tingslagets och Tullingsås. För ej blott resande i allmänhet utan
skyldighet att underhålla ho- särskildt för sådana personer, som vid förekommande
nom. sjukdomsfall behöfva anlita läkarens bistånd och ej

«:«»~n«=n.í Mm- Hm Am- ::í”:i;f::;;:s:i::: :?;°:::::“::¿ f;:::::å::? 2:; enson 1 Bringasen m.fl. trodde, . n N U . .att alla ti sl mätte tidsodande, att hast skall tagas for honom ifran enng ag 3 . o .. . o ..sina vägar, flera oriktigheter gastgàfvïrägard, som ligger langt aflagset ifran laka
skulle upptackas och alla be- rens Os a °

gära anslag av landstinget. Det nu anförda är icke tillkommit för att lägga i da-
.. gen något misstroende emot förra gästgifvaren i Tulling-

2:1:t81:::°§:::5d:¿få;m§:r8fa sån, emot hvilken intet var-it under den förflutna ei-
blott de styrkte sin uppgift, den att anmarka, men andamalet harmed ar att visa, att
hyste majoriteten intet medli_ gastgifvaregarden bor vara forlagd i Bredgard eller dess
¿ande med Hammerdals ti sl omedelbara narhet med Stroms kyrka, om hittills sporda
utan förslaget föll vídnïörzf' och berattigade klagomål skola varda afhulpne.

tagen votering med 14 röster Ström den Ä de Augusti 1882.

“'°t 5' s°'" '°”° för bifall' P. Hein J. su-äng:-en Per Persson wiiiian Finn-eii
(från Landstingets sammanträ- t.f. länsman
de) Laurits Sund G.W. Malmberg C.M. Löfström C. Blom
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IUSTERING AV VIKTER

Såsom svaromål emot av Kronolänsman Axel
Wikström å mig utfärdad stämning till
Höstetinget, nästlidet år om ansvar för
försummad justering av vikter och för be-
gagnande av underhaltiga sådana får jag
vördsamt anföra, att vikterna i fråga, så
vida de äro desama som härifrån i början
av Februari nästlidet år för justering in-
sändes till Östersund, av mig icke varit
begagnade sedan början av år 1880, utan
sedan dess förvarades uti "Ströms Vattu-
dals" ångbåtsmagasin till första dagarna
av Februari 1881, då, sedan det blevkänt
det justeraren varit här å orten, de sam-
ma med en forbonde insändes till Östersund
för att justeras.
Att vikterna under dessa omflyttningar och
under det de över 2 månader magasinerades
i Östersund, innan de justerades, blivit
med andra vikter förväxlade eller i någon JOHAN ERIK FUNSETH

må” “”d°”8åt'° “å3°” förändring ka” “ra Uwanaraa till Amerikas Fören-
en möjlighet, men jag vill icke vidgåawt ta stater
de varit underhaltiga den tid desamma av °

mig begagnades.

För övrigt har jag icke haft vikterna.för EN SEKUND I EVIGHETEN ELLER VERLDARNAS

idkande av handel utan endast för att väga UPPKOMST, BESTÃMMLSE OCH UNDERGÃNG.

ett och annat av nöden för innehavande En serie astronomiska föreläsni

8ardsbruk° Hjalmar Strömer, ngar a

13 ~»~e»=~» 2: ::::m:::°:::r:::°::;a::;t°::.,::;
P. Holm fattande verk.

X

Fromma Stiftelsen Fridsbergs barnhem i Hillsand grundades år 1877. Huru hart när outtrött-
ligt har icke barnens beskyddare, idealisten pastor Michael Sandell, verkat för hemmets
tillblifvelse. Genom hängifvet och sjelfuppoffrande arbete kan nu den nya byggningen ta-
gas i bruk instundande midsommardag 1883. Vi påstå att detta är ett lifsverk så godt som
nagot, och att af Pastor Sandell insamlade medel borga för barnhemets varaktiga bestånd.

19



?“

2.*

Från kyrkotornets krön nås den vidunderligaste utsigt öfver samhället mot nordöst. Vi lå-
ta blickarne svepa från Patron Holms välskötta anleggning Jonsgård i öster via läkarebo-
staden, skolhuset och slutligen stanna vid den mera tätbebyggda del som utgör samhällets
egentliga centrum. Kyrkobygden bär syn för sägen såsom varande Wattudalens perla vid det
glittrande sundet.

IIAIIIIIIEMMH I SIIIÜM
Onsdag 9 maj 1883.

Till Herren och de fattiga barnens vänner sändes härmed en ödmjuk bön från det mycket
fattiga barnhemmet å Fridsberg 3 mil norr om Ström. Barnens antal har allt sedan ju1.va-
rit närmare 30, deraf 8 betalt 50 öre om dagen, men alla de öfriga intet. Omkostnaderna
för att mätta så många är ej små och då barnhemmet ännu är blott föga kändt, så inflyta
gåfvorna mera trögt, hvadan jag känner mig manad att med bön om hjelp vända mig till dem,
som kunna och vilja afstå något af det timliga goda, som Herren förlänat dem. Herrernsom
sjelf är barnens vän, skall ju med "se om I, som kunnen det, viljen sända en gåfva till
de fattiga små i det hem, Han gifvit dem här bland fjällen. Jag vet, att I sjelfva hafva
ett dylikt hem för medellösa barn i Östersund, men kärleken är rik och sträcker gärna
sin hand långt bort för att få hjälpa der nöd är å färde. Derför skolen I ju gerna för-
låta mig, som kommer bedjande till Eder samt i kärlek tänka på mina många små nödställda
barns

Hulda Pettersson, född Nyberg
barnhemmets föreståndarinna

Fru Elise Holmqvist har godhetsfullt lofvat emottaga och i Östersunds-Posten redovisa.in-
flutna gåfvor.
Följande gåfvor hafva influtit: Bagaren Åslund, 5 kr. Fröken Lundholm, l kr. Vänner
för Israels Mission g. fru Werner, 29 kr. L.D. Larsên, 5 kr. Fru Langên, l kr.
Fru Hägglund, 2 kr.
Ett hjertligt tack till gifvarne.
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Iillkännauiívande
Fridsbergs barnhem kommer att
invigas instundande midsommar-
dag.

Dagen derpå hålles Ev. Luth.
Brödrasamfundets årsmöte.

Vännerna inbjudas hjertligt!

Ström o Fridsberg den 23majl883

Mich. Sandell

27 JUNI 1883.

Hammerdals och Ströms kommuner
hava gemensamt anslagit 8.000
kronor till fortsättning av -- // ' ~ °

järnvägsundersökningar norrut ¿;â¿75Û72Z7 1/
anda till Strom i fortsättning
av den undersökta sträckgnxro- Ströms första blandade sångkör och musikförening bil-
kom _ Lit, så snart besluten dades av folkskollärare Jöns Landgren.

vunnit laga kraft' k°mmer in' Kören dirigeras numera av postexpeditör MagnusArnell
5°niör"Da¥i°1ss°n att Pab°rja Då hr Arnell är bortrest ledes kören av urmakareJonas
und°rs°kn1n5°n° Berg. Man framträda vid religiösa, fosterländska och

nykterhetsfester.

3 JULI 1g83_ Mässingssextetten är ofta anlitad och mycket populär.
Det bliver feststämning då hornmusiken klämma i med en

Ãngslupen nprostvikenn, den smattrande fanfar. Allmänheten visa sin uppskattning
första på vattengraget vig över att ortsbor kunna frambringa så god och njutbar
Frostvikens kyrkby, kom gen 29 musik. Tidigare hava endast tyska hornblåsare svarat

Juni tiil Gäddede. Med uuden- för denna nndrhållninsndetnlá-
faß ÉV Bå5°dÉf°rs°n haf man nu Ströms musikförening bestå av ett flertal medlemmar,

angbatsfart a_Än3ermanalVÉn och vi begynner med att räkna upp herrarna från väns-
mellan Frostviken och Strom, ter å °vanståen¿e fotografi:

t " k ' b t t t l '1 N _ _ N

ââmí ëäclšnåï nor :ot âozfï §komakaremastare Gustav Skogman, inflyttad till Strom

att man fèån ångšåtens väštli_ 1883. Är kompanjon med skomakaremästare J.A. Svensson.
- Skogman medverkar i sangkoren och har en stark och

gaste station har knappt en vacker röst i basstämman ibland tenor En man med be-
halv mil till norska gränsen u . _ . 3 É .

° stamda asikter, humoristisk och snabb i repliken.

Handlanden Per Roos. Driver speceriaffär, men anlitas
5 SEPT 1883- ofta som auktionist, skicklig och slagfärdig.

Prímärundersökningen för den Skomakaremästare dohan August Svensson. Driverosko-
Projekterade bansträckníngen åiååvârkninâ i storre skala. Svenssontar gåd sangareå
Krokom Lit me¿ utsträckning e e ar un ervisning i massingsex e en. umoris is
åt Ström tog i torsdags sin °°h gladlïnt Varmlann1n5'
början ned ntsåns från Ström- Peetexpeditör Anders Meggge Arneii, född 1 ström 1862.
Uderßökiåe Verkßtälleß av Arnell anses ovanligt begavad. Musikaliskt intresserar
ínßeniöf Å- Baath~ han sig mest för körsång. Han är en fin och försynt

person och omtyckt av alla.
31 OKT 1883. Maskinist Sven Johan Pettersson, sångare. Til1hör~god-

templarorden, verksam och intresserad medlem i logen
Hr. F. Ha81ín¿ har till Kungl. Norrskenet, idealist. Anställd pa angfartyget Virgo.

Mná=f insått med nnhållnn On Meekiniet Jehen August Arneii, myeket ekiekiig för-ett
tillstånd att för t°1ef°n1°å- inte säga virtuos på fiol och violoncell. Har uppteck-
iß Östersund-Ström få åkT°- nat en stor mängd polskor, valser, brudmarscher och

nß mark °Ch å allmännlnd- gånglåtar. Arnell är en ovanlig begåvning. Hans maski-
vägen uppsätta för ändamålet nistexamen togs på ovanligt kort tid, och väckte upp-
nödiga stolpar. 5een¿e,
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çårdsägaren och fjärdingsmannen Sven Andersson, musi-
kalisk och med bestämda åsikter om att det i en sång-
kör bör vara rena och klingande röster.

Qrmakare Jonas Berg, född 1855, inflyttad till Ström.
God hantverkare, bra sångare och skicklig på sitt in-
strument i blåsorkestern. Gift med Amanda Catarina
Zenobia Andelstedt från Ström.

Damerna från vänster äro:

Fru Gunilla Blixt, dotter till Ströms förste folkskol-
lärare Jöns Landgren.

Fru Blixt: "Sångkören ha präktiga, starka röster på
den manliga sidan, och rena, höga, klara på denkwinn-
liga.Kören är väl övad och säker på sig". v

Fru Anna Roos, dotter till handlanden Anders Svensson
i Bredgård. Fru Roos är examinerad småskollärarinna ~

och tjänstgör sedan några år i olika byar. y

Urmakare fru Amand ° ' , född 1863.
Skicklig i urmakaryrket, god stämma.

Fru Kristina Mårtensson, född 1869. Flitig sångerska,
vacker sopran. ,

Fröken Brita Lisa Svensson, har lagt ned ett uppoff-
rande arbete i kören. Har tillika en vacker alt ochär

mY°k°f “PP°ka**°°° LYDIA oLssoN-PETTERSSON,

gyn Matilda Gunilla Berg, föda 1863, från umeå. Fru d°t*°r till °*rä¶d°f“ä°*“”°
Berg ha också en vacker altröst. °1°f °15°°n (5kraddar'°11°)°

Gßrhøtüf ud] tulwíítt
DÅOM som sJoNG Ä BL1ssTER T1'LET PÅ MÅRAN ska xonn TI HÅÖK-RAVA INNA KVÄLLN1

De som sjunger och visslar för tidigt på morgonen skall koma "in i hök-ändan" (skall
gråta innan kvällen).

DÄ Kon Ju :NT BORT, DÄ som ninn U NÅOSE Å TI MÅON:

Det kommer ju inte bort det som rinner ur näsan och till mun, vilket betyder att det som

ges till en nära anförvant även kommer givaren till del.

DÄ FINNS FLEIR FLÄCKET E HUNNA ÄN PRÄST-HUNN!
Det finns flera fläckiga hundar än prästens, vilket betyder att någon annan kan ha begått
den dumhet som man tror någon särskild person om.

EJT VETRE KAN INT BRIIN, Å ÄJ KÄRING KAN INT TRÄÄTT!
Ett vedträ kan ej ensamt brinna, och en kvinna kan inte ensam träta.

DÄ E ARTTA TI KNARTTA!
Det är gott gry i småpojkarna!

DÄ E NO INT GULLE, REINT ALSLT SÖM BLAGA Ä GLAMA!

Det är inte guld allt som glimmar!

MAN ska INT SKÅODE HUNN ÄTT nÅRANx

Man skall inte ha någon förutfattad mening om en person.

KVINNFALKE Å HUNNSKINNA sxn MAN INT sKÅönE I EJLs-LJösE1
Kvinnfolk och hundskinn skall man inte beskåda i eldsljus! Betyder att man i svag eller
dålig belysning kan få fel uppfattning och.bli lurad.
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Kristinehamns Mekaniska
Verkstad den 21 Okt 1883
Telegrafadress: Verk-
stakontoret, Kristinehamn

Landshöfdingen o Kommendören
Högvälborne friherre J. Ericson

Östersund

Som det är oss bekant att en jernväg är på förslag att byggas, från Krokom genom Ströms
vattendal till Frostviken vid Norska gränsen, tager jag mig härmed friheten fråga, om

det tillåtes oss att få vara med i täflingen om leverans af lokomotiv och vagnar.

Vi ha i år levererat 35 st lastvagnar till Karlshamn - Vislanda jernväg samt Ä st lokomo-
tiv till Hellefons bruk, Stora Kopparbergs bergslag, Säfsnäs jernväg samt till Yxhults
Stenhuggeri Aktiebolag; och i den händelse vi blifva hedrade med förtroende äfven för
denna jernväg utföra vi ett i allo reelt och godt arbete.

Afvaktande Herr Friherrens benägna meddelande har jag äran teckna

Med utmärkt högaktning

För Kristinehamns Mek.werkstads Aktiebolag

Emil Kjellberg
Disponent

"ANTE I KYRKBYN! "FRU ANTE I KYRKBYN" Fru CHRISTINA (STINA)
Anders Andersson Byström Märta Nilsdotter, född NYSTRÖM, född l85#, dot-
Föda 1841. Lantnanalare. 1838. ter till sven 1 B:-eagåra

(Sven Svensson). Gift med
plåtslagarmästare Fredrik
Nyström.
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ENTREPRENAD -/-\u|<T|0N “*'°°'“'
23 jan 1884.

En telegrafledning mellan Ös-
n Ü . u t H d l hGenom entreprenad-auktion som forrattas 1 Stroms folk- šíšängyâzï vaïïmâç âehgšvetl 1" ° d " tk d F b ' -

lïo fe âroíâlnnålågïgíïlleåišisthâšudårrlfdlzrlntbjâdfaïåïlaf frmnlad' I sammanhmg 2"'.'h ' ' . _ Ü d ku ' " tt -saval anskaffande af materialier som ock verkstallande :Efall:?:8:âaÉ:::::aiavest::_
af folgande beslutade reparationer: n°rrlan¿B län ingått till te_

1:a. Läggníng af en 3 fots djup grund under skolhuset legrïïstzrelïen megtïnhållan
hvarpå af tnktad sten, hvilken nedan finnes färdig ut- ågfjïigtsåššëaâíï tglznašçft
tagen, en stenfot af 1 fots höjd, der den ar lagst, lednín mall Ramßel ts:
skall anbringas under h“°°t* grafstštion :zh ström: hyfrlfby
2:a. Husets uppvägning och anbringande under detsamma ._ .

af nya knytnings- och trossbjelkar, hvartill kommer Lordag 26 Jan 188#°
att åtgå omkring #70 6x9 tums löpande fots bjelkvirke,
deraf l#4 fot böra bestå antingen af 57 fots eller af Qß
ao fots bjelkar ooh de öfriga af 25 fots; h
3:e. Sträfning af väggarne, särskildt salens södra
långvägg, hvartill erfordras 5 st pilastrar;
4:e. Inlä i af n tt tross olf i skolsalen samt nö-mf” ni 8 Û llllüiïillll8 Y U8 P

5:e. Husets diktning invändigt;
6:e. Väggarnes i skolsalens beklädande med Munksjö- L°rda3 1 mars lssh'
papp och tapeter samt derjemte anbringande af träpa- I b Löfber i st Ö skull
nelningar derstades till 5 fots hogd fran golfvet; föryett gasar Bídïn äïd
7:e. De öfriga rummens ombonande, så att de blifva re qvinna elda badstugan. Emot
varma och snygga; dörren fans rest en stöttasom
8'e Läggande af nytt yttertak med 2% fots utsprång gumman lyfte åt sidan' d°°k'ín'e O Q . en

. H . . . . . te lyckligare än att stottanh t ll tom br der till ts ra en ansagos atga N H u . U . '
ošâïiåg åßukub-alâar spån äviïkeggderjemte bör in- nar dorren f°ll 1§en' f°lJde' de o h bl f st e d ° ttdränkas i lösning af jernvítriol; denâlyëkligâ íck: :ud:ašlÉp_
9:e. Löstagning och anbringande på nytt af brädbekläd- pa åter ut. Åtminstone antager
naden utvändigt samt dess rödfärgning; man att så gått till.
lO:e Målning och vitlimning af paneler, dörrar,°föns- Då dottern efteråt kom nedtill
ter och innertak; badstugan fann hon dörren på

N . ofvan beskrifna sätt stängd.Ill.e Skulle genom husets uppvagning murar och kakel n kr t h ak H kt h
ugnar anses kunna komma att lida, så bör äfven de ned- m?r e °E .ro ån mar e On
rifvas och uppsättas ånyo hvartill de gamla murarnes till eg boraan fngenting utan
och kakelugnarnes material så långt det räcker an- låda pa mera bransle °°h skul'' ' 1'tf1'° 'd°hvändes, resten anskaffas nytt. ušpgåíktâ s::s::rsåšå8a:de°ïn_

Äfven skriftliga anbud få under tiden före auktionen krupen på en lefve och död ef
ingifvas till skolrådets ordförande, under adress hetta °0h POR-
Ström, och komma dessa att vid auktionen upplasas. Att ¿en olyckliga kämpat en

skolrådet förbehåller sig rättighet att både bestänna hård etrid vieede eis ef mär-
ordningen för utropen och antaga eller förkasta de ken i dörren» d°m h°n åfad-
gjorda anbuden_ kommit genom att i förtviflan

flere gånger slå med en större
strön den 12 Januari 1884. eten met deneemme- Andre märk-

RÃD en visade, att hon försöktamt
SKOL ET med händerna gräfva bortjorden

under dörren för att komma ut.
Till sist hade hon i ångestenslitit av sig en del af kläder-
na och med dessa öfver huvudet

, hoppat upp i lafven.

24



I P. Ãslunds Jern & Redskapsaffär finna vi allt hvad som kan anses tillhöra en modärn
och välordnad jernhandel. Här råder ordning och reda bland de lager af Jern, Plåt, Stål
och spik som man mera anar än skådar bakom det kontorsutrymme hvaruti Hr Jernhandlanden
Per Aslund residerar. Inneliggande order expedieras skyndsammast af Bodbetjänten Nils
Persson, som dock, i förekommande fall, håller Jernhandlanden Åslund underrättad om huru
komersen fortlöper ute i sjelfva butiken.

25 maj 188I+.

Wid allmän kommunalstämma den 23 sistlidne Mars utsed-
de komitterade hade från Kungl. Telegrafstyrelsen fått
emottaga en skrifvelse af hvars innehåll framgick att
samma styrelse afslagit framställningen om telegrafsta-
tions upprättande i Ström, hufvudsakligast af det skäl
att styrelsen träffat aftal med åtskilliga personer,
intresserade för telegraf- och telefonledningar, om

telefonlednings uppsättande emellan Ramsele ochStröm,
- men samma komitterade hade emellertid satt sig iför-
bindelse med förrbemälde personer och dervid utrönt
att desse icke hade någonting emot det telegrafstation
i stället upprättades, till styrkande hvaraf framvisa-
des bref från Inspektoren I. Sundeman i Alanäs, skrif-
vet på uppmaning af Brukspatronen P. Lagerhjelm å

Kramfors; af detta bref framgår att herrar sågverkse-
gare utefter Ãngermanelfven äro villiga att såväl öf-
verlämna 2000 Kronor för ändamålet sammanskjutna medel
som ock lemna kommunen undergaranti för af Kungl. Te-
legrafstyrelsen fordrade portogaranti,

Bland sökande till provinsialläkaretjänsten i Ströms
distrikt märkes provinsialläkaren i Sveg, doktor R.G.
Boman.
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FRAMTIDSVINKAR
en serie förpostfäktningar emot djefvulen, verlden och vårt eget
kött m.m. Öppnade i Kongl. Vetenskapsakademien och afslutade i
Blanchs Teater, sedan jesuiterna under tiden med polisens till-
hjelp förfogat det sådana saker ej vidare i den kongl. akademien
måtte få angripas.

Af Hjalmar Strömer Eugen Lemkes boktryckeri, Stockholm l88#.

"Vid hvarje gata finnas hundradetals s.k. bostäder, som inga bostäder äro; de äro källa-
rekulor eller vindsskrubbar, men der bo menniskor, som äro menniskor, som du och jag.De
kunna känna och lida såsom vi, men med den skillnaden, att hvad de kunna, det måste de
ock erfara. Frost och svält äro deras hvardagsrätt och armodet deras enda egendom. Och
här utkorar sjukdomen sina byten och döden sina offer. Det är röjt bredan väg för deras
inträde, och sluten dörr bakom dem slås aldrig upp. Här födas barn för att fylla kyrko-
gårdarna och lefva människor för att ge eländet näring".

"Och sedan dessa ogräsets sädesåkrar öfverskridits, så komma andra. De heta fängelser,
dårhus, fattighus, dihlströmska inrättningar, straffarbetsanstalter m.m. Hvarifrån äro
dessa inrättningars bebyggare komna? Hvilka vägar ha de vandrat dit? Började icke de fles-
ta sin bana i de der tragiska källarhålorna, vindskuporna, ruskiga stadskvarteren ochut-
kanterna".

"Vi måste strängeligen göra oss reda för, hvem som bär skulden till eländet. Förr - och
storhopen håller ännu derpå - var man af den tron, att sjelfva himelen straffat jorden
med denna jämmer och nöd, och skriade utan återvände till samma himmel om hjelp.
Och skria fick man, men förgäfves som Baals präster på Karmel efter eld för sina bränn-
offer.
Nej, det onda är av jord kommet och måste botas med jordiska medel. Det kan varken läsas
eller sjungas till döds, ty det är en reel makt, som med en annan reel makt måste över-
vinnas".

Hjalmar Strömer skrifver bref till fadern.

Lund den 6 april 1884.

'àmellertid är det yrke jag valt, nog att i vår tid giva mat och kläder, så att man ingen
slags nöd behöver lida. Och för min enskilda del, har jag under de sista åren tjänatmyc-
ket pengar. Min olycka har varit, att jag varit och är ännu så sjuklig, att alla pengar
gå åt på det. Ja, under sista vintern har jag varit mycket klen. Jag är fullt övertygad
om att jag snart komer att dö, ty jag lider av svår lungsot. Det var en obotlig olycka
för mig, att jag så sent började studera. Därigenom gingo 21 år av mitt liv förloradeu-
tan någon nytta och därtill de bästa och oersättligaste läroåren. Därigenom har jag sed-
an måst överanstränga mig för mycket, varigenom min redan av hårt arbete i ungdomen sva-
ga kropp blivit bräckt. Det är det vanliga med de flesta, som börja studierna för sent.
Emellertid kan det numera icke hjälpas. Många år kommer jag icke i alla fall att leva.
Men.just därför ser jag'mig uppfordrad att verka så mycket raskare medan den kortadagen
varar. Och jag sörjer ej däröver. Jag har skyndat mig vad jag förmått och vet, att jag
efter döden får det bättre."
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-RIKSIIAGSMANNAVALET
J' inom Jemtlands Norra domsaga har, vid i dag inför

Domhavanden verkställd samanräkning av de avgivna A

rösterna, sålunda utfallit, att kyrkoherden 0.N.
Wagenius i Ström blivit vald till riksdagsman för
nämnda domsaga med 392 röster.

26 Aug 188#.

_;$äë

I

Blodiular

Priset å blodiglar å apoteket i Ström är 50 öre styc-
ket.

3:3; mmm Nytt ångbåtsföretag I884

På kallelse af dem vid samanträde den 7 Nov.till-
satta interimsstyrelsen hade intresenterna till.den-
na dag talrikt sammankommit, hvarvid sedan under-
tecknad blifvit anmodad att såsom ordförande leda
förhandlingarna, ärendena föredragna och uppgjordesi följande ordning:

§ 1.
Då det af de inkomna teckningslistorna till det nya
ångbåtsföretaget visade sig, att det redan tecknade
aktiekapitalet uppgår till 23.800 Kronor och manluæ-
de anledning antaga, att ännu ytterligare belopp
skulle koma att tecknas, beslöts att intresenterna
skulle konstituera sig till ett bolag med ansvarig-
het för hvarje delegare begränsad till det af honom
tecknade och insatta beloppet, och skulle bolaget
kalla sig Ãngfartygsaktiebolaget "Virgo".

Denna nu sålunda utsedda styrelse erhöll af delegar-
\ na bemyndigande att genast öppna underhandlingar med

W \ den mekaniska värkstad, som styrelsen bäst pröfvade,
\ * om anskaffande af en Ängbåt samt att derom på bola-

~ gets vägnar afsluta kontrakt; viljande delegarnaen-
dast i afseende på båtens konstruktion och beskaff-
enhet hafva till Styrelsens ledning och efterrättel-
se föreskrifvit, att den bör lämpa sig både befod-

Impektor rande efter wattudalen af passagerare och godta samt
KARL ADOLF FERDIN^N® LINDBERG for timmerbogsering, att den bor halla en langd af

ungefär 70. fot med 16 fots bredd, inredd med för-
och aktersang, kök, hutter för befälhafvare och re-
staurutris, skans med kojer för manskapet och last-
rum samt för öfrigt alla de beqvämligheter, som ut-
rymmet ofvan och under däck medgifver.
Machinstyrkan borde vara 20 hästkrafter.
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Hjalmar Strömer har enligt vad tidningen
"Tiden" meddelar, under förvintern fullbor-
dat ett större arbete, som lär komma att
heta:

Err PAR cmsöcon TILL UPPHJELPANDE AF Am.-
MÄNHE-1'ENs sY1~æönnÅGA.
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-'šï*4*f1':l:1;'-lffïl"-=¿_. q'-f.ï-.::.- Kapten o Fru A.G. Rosberä.är Kapten Rosberg var befälhafvare på ång-

ï."ïï,ÜÅ.¿+-..__¿q, fartyget strama vattuaai åren 1870-85.

Från år 1885 kapten på ångfartyget
vir80e

svàda

4 April 1885.

Stor eldsvåda utbröt vid ett-tiden i natt
hos inspektoren G Swensen. Den nybyggda
angsagen, ladugarden och bryggstugan hava

MW på några timmar i grund nedbrunnit.
I//Jøçâ) I //lök/t Elden antages med visshet hava varit anlagd.

//If ./- ¿ , 1,, / / Tillvägagåendet vid eldsläckningen var under
mfr'7///Åv'.,»År-//År// all kritik: likaså - och i synnerhet -
f” , * / brandredskapen. Måtte händelsen nu tjäna
ßff'/'W ' //77%//7///7/¿« till varning för samhället, att ordna det

0

w//' ///Å; /Å//nu ///z(/z/1

:/ z//,//,{/}:1'¿?ø//171-/Üåirzr/vr)/af
f ANNÛNS

11/'(47/", /2//r)'}///L JrllfzißfI/ / , Carl Uennerströms//. _

/12/I/7 /'///í¿7w7, /lll çy/la FILIAL I STRÖM

/f

battre 1 det hanseendet.

har i dessa dagar blifvit betydligt tillökt
,- / med nya ock moderna varor för Våren: sär-

1'1/ /*gm _Åt)9/- skildt rekommenderas ett sorterat lager af
_, vackra Sommarkoftor och Regnkappor, Parasol-/' _ ,/ 145,1- ler, Paraplyer, Reskoffertar, Kappsäckar,

/7 Nattsäckar, Svarta och Coulörta Klädningsty-
flflff' ger, siden och siaenaukar, schalar, Gardin-

... .,,_,..W, ,, 4,_.,......_.. _... 4. fy ß

' ii fo *rf ff' ' '-11 f
_ f._..,^.,..,,.,,.=~aa..._,... ,;,; f,__'“^“__' :'f~¿,_ Å X3 ;__~

\

'11 Ü ”mdê tyger, Boumllstyger alla sorter, blekt, o-
“W blekt, färgat och tryckt Domestik, Skjortor,

f Kragar och Manschetter, stort lager af fär-
:fc

1 diggjorda Manskläder, Regnrockar, Kläden
76'-/'z'7"' __,.»- R 3 och Korderojer, Sommarkapptyger och Koftty-

_, ger, Rullgardiner, Trad, Knappar och Band,

I
-v I I

Q .

;-\'
il

b-}»~_

Mam1fakturaffar,horer; goda varor till lagat
K mogliga priser.

., , ffïtewrš” ' °
;.l. f, samt för öfrigt hvad till en välsorterad\ ,-;f~-_“ ¿>*'%;êí,_'~,, .. .. . ..f 'iv ' sf- - I \ -0 8 . .

Carl Wennerstroms'ii
“É FILIAL 1 sænöu
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Üíínknííri
Åön SÄMJA E Go, sÅö RÅÖMS E Tvo HÄRI EN GRIs-No!
Om sämjan är god, så ryms det två i en grisno.

UTTA BLANK MAÄN INNA KRANK!
Utanpå blank men innanför krank = usel. Säges om pryda personer med ytlig fernissa, s.k.
"brackor".

HA JE HAÄLE HUNN, sÅö Noa ska JEG HAÄÄL RÄOMPA Å!
Har jag väntat (härdat ut) en hel hund, så nog skall jag härda ut svansen också. Betyder
att man väntar till slutet, in i det sista.

JA HA MAÄN PRAÄTA TI TRALLA, sÅö HA MAÄN DÄÖM No HÄR: FASJSTÅUGE:
Ja har man talat om trollen, så står dom i farstun.

DÄ RÅÖMS INI' TVO TJESA PÃ SAMMA STIICK INT!
Det ryms inte två tjesar på samma sticka. (Tjese betyder kalvmage. Man brukar hänga upp
den på en sticka uppe under taket. Av tjesen görs ostlöpe).
Uttrycket brukar användas om två viktiga personer som ej kunna draga jämt i samma hus,
eller under samma tak.

JA, JE FECK FÖLL E AÄRMBÅOGE-BA!
Ja, jag fick väl ett armbåge-bud. Betyder att man fått en motvilligt framställd inbjudan.

DÄNN sÅöM GÅR oßons TELL, GÅR OTACKE IFRÅ1
Den som går objuden till, går otackad ifrån. "0tack är världens lönl"

En astrønomisk tros-
bekännelse

Mmwgifm Efter Hr Hjalmar Strömers föreläsningar.

Då man en klar natt i ett godt instrument
studerar himmelsregicnerna, frågar man sig

mm bonden ovillkorligen: Hvem födde dessa skapelser ur
urdimman, hvem kastade dem ut i rymden? Hvar-

J 0 N A S -I 0 N S S 0 N äï: äš: â::::*;:::::**.,:::fï:: :ï::::::': 1

I Tulunqcda, Ström: socken.

att min llnkaåo mike

Detta är frågor som ständigt sysselsatt spe-

Still: och fridfullt afsonmade 1 tron pl sin Frllure kulatíonenf och på menskligheten ännu
stafvar utan att kunna sägas hafva löst dem.

Ilmdaym dm 16 .mi 1865 kl. 10,25 ._ fn. De äro dock nu af särskilt stort intresse,
derför att de nu äro på väg att lösas. Med

«...a«|..- .r 64 .a.-,1....z»«a,s-ød«ø«f- de af vetenskapen vunna resultat som nu äro
för handen, bör man icke lemna dem utan af-

Iflígl Söfj 0011 Sklwd af mig- '2 SÖIW» seende; de böra intressera hvarje menniska,

3 mn., 3 hamn..-n,s..m1äg. och mk. vann. tänd:f&;:::1;:kbå::;d:ís:°;;fàšlzftuïfå

en gjord prägel af den åskådning vi hysa an-
gående de största och vigtigaste frågorna,

- och jag är skyldig att söka utforska den
Anm Gabrielsson verld som omger mig, om jag ej skall hemfal-

la åt okunnighetens dvala.

.... Om man en sommardag hvilar bland den
växande naturen och förutsatt att man kunde
det, såge de 14-50 5. 800 billioner etervågor,
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som i hvarje sekund ila till en liten kolsyreatom, som I §§%?_; nå, «-¿g;$%y,&5M
ligger på ett af trädens blad, skulle man se, hur, se- “”“"å L å'1Éå'¿“
dan etervågorna gifvit den lilla atomen stöt på stöt,
slutligen kolet och syret tvingades att skiljas åt. Sy-
ret skall då sväfva ut i luften och kolet uppsugas af
bladet och ingå i trädets celler, ila genom dess fibrer
och kanske slutligen stanna i ett granatäpple, som skym-
tar fram mellan bladen. Men - lifvets land är dödens
land. Äpplet plockas och förtäres. I jorden träffas
snart åter syret och kolet, der blir sammanstötning,
eldsvåda på eldsvåda. Nu är åter atomernas arbetstid -
men snart störta de såsom kolsyremolekyler till sin
frihet./
.... så en hvälfvande gasmassa, som alstrade månen; så
en liten tindrande sol, som en lång tid brann i kretsen
af sina likar; blef så en flytande eldhärd, en kokande
masugn, i hvilken elementen kastades i vildaste raseri,
och till sist äntligen en afkyld, mörk kropp, der till-
varons strid började, sedan elementens i hufvudsak lagt ~

sig. Huru många millioner sekler hon rullat genom rym-
den, innan lifvet uppstod på hennes yta, är omöjligt
att annat än högst approximativt bestämma: visst är~att
på denna period kommer den allra största delen af hen-
nes närvarande ålder. Denna period sluter ock inom sig
de stormiga dagarne i hennes lif. Solen ger oss i dag PER I VALLEN
ett begrepp om hvad då timade, der i dag allt är jem-
förelsevis så stilla. Sjudande metallmassor slungades
hundratals mil i höjden, nedföllo och uppkastades åter.
"Det var storm, det var strid, det var brak", afgrunder
öppnades, slötos och öppnades ånyo, begrafvande i sitt
giriga svall de massor, som i nästa sekund åter jagades
mot skyn.

Men de ljuden hörde intet menskligt öra; blott på någon
aflägsen planet i annan region af universum märkteshur - -

den lilla solen, "den lilla sonen af den starke fadern" ,
efterhand förlorade eitt eken, bief röd een deg :iii Ur P1'S'°°k?11_~_ hållet “<1 Sam'
sist. Det var för betraktaren ett saknadens ögonblick, mantrëde 1nf°r K°n“n$°n§ Be'
men för jorden sjelf var det begynnelsen till en bätt- fallnlngsïavââde med franknm'
re tillvaro, till hennes egentliga lif./ munernauu Be" a °mb“d' smmha'

de att overlagga om medel till
1 åstadkommande av en järnväg

e. .. mellan Krokom och Ström, i
Hammerdals tingssal den 27 Ju-li 1885.

... Herr Landshövdingen inledde överläggningen med en berättelse om vad hittills i saken
förekommit, meddelade, att undersökningen verkställts och kostnadsförslag uppgjorts av
Ingeniör J. Danielsson; kostnadsförslaget slutade på en summa av #.740.000 kronor om
jarnvagen drages fram till Ströms kyrkoby och #.200.000 kronor om järnvägens ändpunkt
bleve Hallviken;/
ee- Herr Landshövdingen trodde, att då denna järnväg i så hög grad gynnade Trondhjems och
Merakerbanans intressen det icke vore orimligt att tanka sig att från Norge halfva denna
summa (500.000) borde kunna astadkommas och Herr Landshövdingen hade vid ett sammanträde
med framstående affärs- och kommunalmän i Trondhjem förliden höst framlagt planen för fö-
retaget och betonat att betydande bidrag måste kunna påräknas från Norge om denna järn-
väg skulle kunna komma till stånd, att resultatet av detta sammanträde varit det, att
kommunalrepresentationen i Trondhjem utsett en kommitté att utreda och framlägga förslagi amnet; och skulle alltsa under lyckligaste forhallanden da atersta en halv millionkro-
nor som det minsta, som denna ort hade att åstadkomma om företaget skulle kunna påräknas.
Beloppet vore, då hänsyn tages till ortens ringa rikedom, betydande och dess åstadkomman-
de forutsatte att god vilja och enighet finge rada. For att underlätta utgörandet av det
behovliga bidraget hade Herr Landshovdingen tankt sig att kommunerna kunde tillhandahålla
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fri mark och allt trävirke, vilka poster i kostnadsförslaget, enligt Ingeniören Daniels-
sons muntliga meddelande, borde motsvara omkring #00.000 kronor./
... Härefter uppmanades de särskilda kommunernas ombud att yttra sig över deras respekti-
ve kommuners vilja och förmåga att deltaga i kostnaderna, då ombudet från Alanäs: Inspek-
toren Sundeman vitsordade det stora intresse, hans huvudmän hyste och deras offervillig-
het, men som kommunen vore fattig kunde kontanta medel svårligen åstadkommas, varemot om

bidraget finge utgöras av virke, de ville göra vad av dem, jämfört med andras bidrag,
rimligen kunde begäras;
Ström: Kyrkoherden Vagenius uttalade kommunens önskan för järnvägsförbindelsen och offer-
villighet, men framhöll det ur många synpunkter viktiga och varpå stort avseende måste
fästas i Ström, att banan framdrogs till kyrkobyn. Väl inseende svårigheten av attanskaf-
fa det ökade anläggningskapitalet trodde han dock att fördelarna vore så stora, att des-
sa svårigheter måste försöka övervinnas; ävensom han framhöll att livaktigheten inom
Ströms komun skulle bliva betydligt minskade om banan stannade vid Hallviken./

Sedan Herr Landshövdingen ytterligare uppmanat till enighet, samverkan och offervillig-
het såsom varande nödvändiga för att detta företag skulle kunna komma till stånd och var-
nat ombuden för den kortsynta uppfattning, som trodde ombudets plikt mot sina huvudmän
vara att hava till främsta ögonmärke att deras kommun sluppe så billigt som möjligtifrån
bidragen och framhållit att en sådan politik, då den av alla användes, endast ledde till
att göra utförandet omöjligt, ett resultat som ortens befolkning visserligen icke skulle
bliva ombuden tacksamma för, kallades ombuden att åter sammanträda i Konungens Befall-
ningshavandes sessionssal i Östersund, å andra marknadsdagen fredagen den ll nästa sep-
tember klockan tolv på dagen, då Herr Landshövdingen ville inbjuda Ingeniör Danielsson
att även vara närvarande.

HERR DÃVARANDE STATSRÃDET OCH CHEFEN UNDER FRÅGANS BEHANDLING INOM LANDSTIN-
FÜR CIVIL DEPARTEMNTET GET:

yttrade i sitt underdåniga anförandetill Statsrådsprotokollet den 10 janu-
ari l8?3: ... om man betraktar förslaget ur ute-

slutande affärssynpunkt och antager att
"Om i en framtid tvärbanan visar 515 gå tvärbanan ägdes av ett bolag i stället
gifvande, att förräntande och amortaring för av staten, det vore utan tvivel att
af det använda anläggningskapitalet med ett Bådnt b°1a8 Särn Skulle med detbe-
visshet kan emotses, torde möjligen IOPP V&r0m här är fråga, B0m fondperdu,
statsmakterne finnas villiga att i annan biårß till 53880350 HV en 10 mil bi-
form åtargälda bidraget t.ax. medelst bana. ß°m kømme att mata huvudbanwuxmed
understödjande af en eller flere jemt- så betydande mängd gods som här blir
ländska bíbanor, som kunde varda anlag- fallet och staten, då den driver indu-
da 1 ändamål att stöta till tvärbanan etriell verksamhet, väl bör på samma
och hvilka otvifvelaktigt komma att öka Sätt BGN ändra Söka göra Sin &ffär'frukt-
dennas trafik". bärande.

KUNGLIG BEFALLNINGSHAVANDES YTTRANEE:

... Undersökningarna äro verkställda på Med överlämnande av såväl Landstingets
bekostnad av kommunerna genom Civilin- skrivelse och protokoll som ritningar,
geniör Danielsson och kostnadsförslaget k°$tndBf3r5188 °°h trfíkberäkíßr
visar en slutsumma av #.200.000 kronor för den förelßn bnno Vill Eders
om banan stannar där den träffar Ströms KHUS1- Maiå Befllnínßßhavnde På det
vattudal vid nailvikan, eller h.?#o.ooo varmaste förørda all möális hjälp från
gm den fertaättea fram till ström; kyr- statens sida åt detta för hela norra
koalätt. Från ström är redan nu karma- Jemtlßnd så ytterst viktisß företas-
nikationen på Vattudalen medelst ångbå-
tar l2 mil till Frostviken och ovanför Unårdåníßt
den här befintliga forsen vidt er ett -

lugnvatten, som 3 mil därifrånašträcker John Ericsson
sig in i Norde Trondhjems Amt.
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KYRKOHERDE O.N. WAGENIUS RESERVATION:

Då undertecknad ej kunnat dela den mening som vidupp-
rättandet af förslag till kostnadsfördelning för den
händelse att jernvägens ändpunkt skulle blifva Hall-
viken, blifvit komiterades beslut, har jag ansett mig
böra angifva min derifrån afvikande åsigt.
Ehuru jag måste medgifva, att det bidrag som skulle
falla på komunerna, att utgöras för den händelse att
jernvägen drages fram till Ström, kan synas afskräck-
ande stort, så måste jag dock fasthålla min bestämda
åsigt, att jernvägen endast i detta fall kan anses
uppfylla sitt ändamål. Ströms socken är nemligen ge-
nom sitt läge en centralort för alla både norr, öster
och vester derom belägna kommuner, nemligen Frostvi-
kens, Alanäs, Tåsjö, Bodums, öfre delen af Ramsele
och t.o.m. Dorotea och Vilhelmina socknar och, om

jernvägen skall uppfylla sitt ändamål, att dragainom
sitt trafikområde alla dessa trakter med en samman-
lagd befolkning af minst 15000 personer, så synesdet
mig vara oeftergifligt, att den får sin ändpunkt der
den kan upphemta trafik ifrån alla dessa håll.
Utsigten dertill blir i väsentlig mon förminskad, om

man af fruktan för de ökade anläggningskostnaderna
stannar med banan vid Hallviken. Ändstationen skulle Herr U

derigenom komma att blifva förlagd på en plats som är POSTMASTARE PETTERSSON

obebodd och till följd af sitt naturliga läge kan man
väl nästan säga obeboelig. Dit leda för närvarandein- f

ga vägar utan skulle Ströms socken blifva tvungen att
med dryga kostnader anlägga sådana. Hallviken är-dess-
utom så grund att ångbåtar vid lågt vattenstånd som-
martiden svårligen skulle kunna gå fram till närheten
af stationen. Både ankomande och afgående gods skul-
le derigenom behöfva fraktas minst lå mil på fordon
emellan Ström och stationen.
Då man tager i betraktande dessa olägenheter och be-
sinnar att nu föreslagna jernväg skulle, om dessasvå-
righeter blifva förknippade med trafiken å densamma,
få att uthärda en svår konkurrens med statens stamba-
na sedan den blifvit färdig till Sollefteå, hvarige-
nom dess trafikområde norr- och österut skulle i be-
tydlig mon förminskas, så synes det mig, som försla-
get att förlägga ändstationen vid Hallviken skulle
vara lindrigt sagt mindre välbetänkt. Dessutom synes
det mig temligen afgjordt, att detta förslag kommer
att i Ström och de närmast deromkring belägna komu-
nerna mötas af ett så bestämdt ogillande, att fögaut-
sigt synes mig till dess förverkligande.

KOMMUNALSTÄMMA 5 OKTOBER 1885.

Ordföranden öppnade stämman, som bevistades av bortåt Frk- MÅRGÅRETÅ BURMÅN

100 personer, med att framhålla vikten av den fråga,
som skulle behandlas. kommunikationerna vore denvik-
tigaste faktorn i ett folks framåtgående. Den kommun,
som ej sökte skaffa sig goda kommunikationer, under
det grannar och andra kommuner gjorde det, ginge i 29 sept 1885.
själva verket bakåt, ty framåtgående, liksom allt an-
nat här i världen, vore relativt. - Norra Jämtland Den föreßlß t°1ef°1°dïn'
hade hittills varit försett med alltför dåliga kommu- Sen till Strëm ifrån 5t¶Ö°n
nikationer, men vore med sin bördiga jord och duktiga tycks ha utßlöter ft ratt
befolkning värd en bättre framtid./ Snart k°mma till stand-
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PEHR NQRDFURS, född 1 vågdalen 1344, Maskinist JOHAN AUGUST ARNELL, föda den

Pastor i Upsala. Missionär i Brittiska 19 Jan- 1864» d°ft°P$°n till K0mmíHi$er
Indien. Sedermera professor i fysik och Maënus selberß
historia. Vistas f.n. i Amerikas Förenta Hr Arnell är mycket skicklig för att inte
stater för språkstudíer' säga virtuos, på fiol och viöloncell. Har

Hustrun JosEPnINm CHRISTINE, föda 1851, “PPt°°knat en St°r mänßd P°1Sk°P- Vlßer»i Upsala. brudmarscher och gånglåtar.

Järnväg forts

Ordföranden uppmanade derefter de närvarande att yttra sig i frågans första afdelning.

F. Handl. Anders Svensson:

Skulle Hallviken blifva banans ändpunkt, blefve landsväg Ström-Hallviken, 3/4 mil, nöd-
vändig, då sjön vintertid mestadels vore ofarbar. Det blefve också en dryg kostnad för
socknen. Hårt vore äfven för Ström att ej få någon del af jernvägen inom sitt område, då
Hammerdal erhölle ej mindre än 5 stationer.
Herr Inspektor A. Lindberg:
Ansåg att frågan om jernväg till Ström vore för tidigt väckt. Socknen vore för fattig.
Hvar taga penningar? Kostnadsförslaget vore väl billigt, men komme nog att visa sigotill-
räckligt, då kostnadsförslag i allmänhet visa sig för lågt tilltagna. Skulle medlen taga
slut och jernvägsbyggandet derför upphöra i t.ex. Lith, hade Ström ej minsta nytta af si-
na utgifter, men vore ruineradt.
Herr Kyrkoherde O, Wagenius;

Det vore omöjligt att nu säga, huru stor trafiken komme att blifva, men helt säkert kom-
me hon att öfverstiga de gjorda beräkningarne. Ströms kommun hade på ett år utbetalt öf-
ver 50.000 kr. i frakter. Jernvägen förde med sig lif och verksamhet, jordbruket ginge
framåt, produktionen stege. Med en stor areal och en jordmån som täflade med hvilken
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jords som helst i Sverige, borde Ström ovillkorligen
kunna göra sig stor nytta af en jernväg.

... Enligt gjorda beräkningar finge Hammerdal, hvars bi-
drag skulle utgöra 200.000 kr., lemna jord och virke för
l#6.000 kr., alltså kontant endast 5#.000. - Förslaget
vore betänkligt för Ström äfven derutinnan, att om,så-
som naturligt vore, industriella verk kome att anläg-
gas till följd af jernvägen, detta torde ske i Hammer-
dal vid Hallviken, ej i Ström. Hammerdalsboarne komme

att ensamma draga fördel af Ströms vattudal.

Hr Inspektor A. Lindberg;

Bidraget 160.000 kr. vore för mycket för Ström. Trafik-
beräkningen vore upprättad af med trävaruförhållanden
ej bekant person. Då man medelst flottning kunde prak-
tisera en stock från Ström till ångsåg vid Ångermanelf-
ven för sex öre, kunde det ej falla någon in att frakta
honom på jernväg./

Nu skreds till afgörande af sjelfva hufvudsaken: "Är
Ströms kommun villig teckna sig för ett bidrag afl6000O
kr. till en jernväg Krokom-Hallviken eller ej?"

Votering verkstäldes och utföll så, att 2703 fyrkar rös-
tade för teckningen och 1004 för afslag.

Hr Landsh. lyckönskade derefter stämman för den goda Ingp, ZACHRIS ÅSLUN

vilja och sjelfuppoffring hon visat samt hoppades, att
jernvägen skulle blifva kommunen till nytta och välsig-
nelse, hvarför stämman ej skulle behöfva ångra det be-
slut, hon fattat.

Passa på! MOTIONER
Om tillräckligt antal elever anmä- Motioner till landstinget som sammanträder den
ler sig, öppnas Handelsskola i 21 sept. 1885.
Ström den l Febr. 1886. Undervis-
ning i Bokhålleri (enkelt ochdub- Af hr N.0. Wagenius i Ström, om ett förslagsanslag
belt), Räkning och Svenska språ- å 3.000 kronor för anordnande af signalapparater
ket meddelas. Ämnen och undervis- samt herberge för resande och deras djur vid färj-
ningstimmar valfria. sunden inom länet;

Anmälningar mottagas och närmare Samme man om ändring i gällande förordning om be-
upplysningar lämnas av Herr Z. Ås- teßrätten derhän, att skogen bättre skyddas mot
lund, Ström. getkreaturen.

Billigt pris:

Annons i Jemtlands Tidning,
30 Dec. 1885.

DANIEL NÛRDFURS, bøkhandlare i
Ström. Född i Vågdalen år 1853.

Hustrun IDA FREDRIKA, föda 18A7.
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ENGELS|<Y><<>R llllerlur al en slmuslmja
Svenskyxorna, som äro tunga
och otympliga och hålla sig
rostiga och svarta på ytan, Typen för en norrländsk timmerkoja torde vara de fles-
har alltmer börjat ersättas ta bekant, om ej annat så genom något fotografi, där
av en betydligt lättare och hon tar sig nog så pittoresk ut i den snötyngda sko-
mera blankpolerad typ som går gen. Till jämförelse med dem på andra trakter lämnas
under benämningen "Engelskyx- härmed en beskrivning över en sådan från norra Jämt-
or" , land.

Timmerhuggarna äro mycket må- Uppförd av otimrat virke med sparsamt mellanlägg av
na om att hålla den fabriks- mossa eller hö, som ofta till följd av slarvigt arbe-
polerade ytan fri från rost te bortfaller, så att ej blott vinden har fritt spel-
och smut s. Efter slutad ar- rum utan även t.o.m. hela handen kan föras ut genom
betsdag brukar man såledesef- luckorna, är kojan avdelad i två rum, för arbetare
ter nödig skärpning polera y- och hästar. Att i enstaka fall det otroliga kan in-
tan med aska eller fin sand träffa, att djur och människor inhysas i samma rum,
och sedan smörja in hela yxan utgör höjdpunkten av bolagsväldets snikna och ansvars-
noggrannt med en fläsksvål. lösa exploaterande av arbetskraft och hälsa. -Rummet

._ . är längs ytterväggarna försett med en sammanhängande
ïäïtzïäâgïamaçöïíäïqelššl9::_ hylla av kluvna snågranar för den gemensamma bädden,
de is°d_ P 3 3 som för övrigt består av litet hö, gamla säckar och

P ' mer eller mindre av ohyra besatta klädespersedlar; i
En huggare var på vandring mitten av kojan tronar eldpallen, över vilken rökhu-till timmerkojan och hade sin ven fortsättes i en alltid öppen "skorsten", i regel
väg förbi den lilla bynJäril- bestående av en packlåda, vars botten utslagits - nå-
vattnet bortom Löfberga. När got försök till tätning eller annan åtgärd för att få
han gick förbi en gård i byn röken att verkligen passera lådan-skorstenen torde
stod gamlefar på vedbacken sällan stå att finna. Men - det finns ju gott drag ge-
och klöv julveden. Det var nom väggarna och i regel måste ändå dörren öppnas,då
gruvligt kallt, men huggaren för en normal människa kölden är att föredraga fram-
tyckte att gubben bar sig un- för brandröken. Inför dessa just ej behagliga alterna-
derligt åt i vedklyvningen, tiv få dock de stackars invånarna en olidlig huvud-
så han gick fram för att fåen värk av röken eller otrevnad och förkylningar av det
förklaring och en liten prat- kalla draget.
stund' Golvet i kojan består av marken sådan den befinnes på
Gamlefar stoppade ideligenyx- platsen med ett lager av spån efter upptimringen, men
an ner i en snödriva mellan under vinterns förlopp förvandlas det sakta mezlsäkert
vart tredje eller fjärde hugg. i en sur och stinkande smörja av kol, allehanda av-
När han blev tillfrågad om fall och matrester - en veritabel "kjökkenmödding".
förklaring, svarade gubben: All denna härlighet upplyses i bästa fall av ett par

U . . . minimala fönstergluggar där enda tillgången för lju-' Du ser val att Jag fått ÉI5 set är dörren och rökfååget. Runtom väggarna sitta
en nyfengelskyxa' °°h 3:3 ar hyllor med fläskbitar, sookerstycken och brödpaket i
rädd ör att om jag in e . _ . ."haal åtta tå snön, så kunna ljuvlig blandning med svarta tobakssnuggor och smutsi-
len i n åm je häck ga ïladespersedlaä. :näring eldpallen och 1 taket han-
hu våïa3:rm!" ga ota plagg oc s o on.

Detta snuskiga huller om buller kan ju ej direkt.skri-
:äs påfarbetsgivaren: konto, men man må endast hava

smßwwß 9 EB- 1886- kïsvåzïig :;;.,: .,:::,,;*::*:::1e::*;:g::*::h::f::*
strömsmnrknnnen förra vgcknn ordning finnas bland en hop uttröttade, genomsvettiga
rosas ej. Säljare funnos till eller genomblöta arbetare, som endast tänka på att få
överflöd, men brist på pgngar i Sig någ0I1 föda. Och Bßdân Söka. Vila., Bådân h0n nu
gjorde, att någon större af- blir på den hårda, trånga och smutsiga bädden, endast
färslivlighet ej visade sig. i högst sällsynta fall efter något ombyte av kläder.
En stark kyla rådde nästanhe- Under den.kallare delen av vintern väntar den odräg-
la tiden och gjorde nog sitt liga, sömnförjagande kölden, som kläder kojans inner-till, på fredag sjönk terno- väggar med en tjock isvall, vid vilken huvudbonaden
netern ända ner till 33 grn- eller t.o.m. skägget finnes fastfruset vid uppvaknan-
der och lägre. det. Att arbetarna under sådana förhållanden ofta fö-
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redraga att tillbringa den långa vinternatten under
vaka kring långvedsbrasan på eldpallen, och att då
kortleken får flitig användning, är förklarligt nog -
- och bedrövligt nog./
På den trånga eldpallen.skall så matlagning ske, ofta
för varje person särskilt - och här komma vi till en
mycket viktig punkt i denna mörka tavla: Denna matlag-
ning består i nio fall av tio i stekning av ameri-
kanskt fläsk och kaffekokning, och detta morgon, mid-
dag och kväll, dag ut och dag in, under flera månader.
Att denna ytterst enformiga kost i längden måste hava
ett fördärvligt inflytande på det allmänna hälsotill-
ståndet och därmed på arbetsförmågan och inkomsten -
allt arbete betalas
arbetarna hava ej råd att hålla sig med bättre kost
med den klena förtjänsten. Att kakaon och têet i viss
mån börjat undantränga kaffet ändrar föga eakförhåll-
åndete/
Ovan berörda förhållanden gälla för arbetet i skogen
vid timmerdrivningen; vårens flottningar bjuda på om
möjligt ännu orimligare, för den oinvigde otroliga
förhållanden. Under

efter ackord - är självklart. Men

detta ytterst uppslitande och an-
svarsfulla arbete saknas i regel varje tillgång till
även en så enkel bostad som kojan; arbetarna är här
hänvisade att tillbringa de mycket sparsamma vilostun- K&Pt°n
derna på den frusna marken utan annat underlag än i C~J~E- EDSTEDT
bästa fall litet granris och utan annat skydd mot vå- Bßfälhafvre På ånßbåfe
rens nyckfulla väderlek än det, som vildmarken bjuder Ströms Vattuålv från år 1885-
djuren.

Efter D:r Hassler.
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23 Mars 1886. KOMMUNALSTÄMMA 23 MAJ 1886.

En B0r$li$ Olyßkßhändelße tilldr03 Big i Föredrogs frågan huruvida kommunen villStröm i fredags afton. En landthandlare åtaga sig att ansvara kostnaden för Hans
Per Larßß°n Källaren från Røssön i Bodums Löfströms blinda dotters intagande ochsocken i Vesternorrlands län hvilkenuppe- undervisning vid Kungl. blindskolan i
höll 518 i byn Bredßård í Ström hade Un- Wexiö, samt bekosta dennes transporter.der dagens lopp tagit för mycket till bäs-ta. Överlasta¿ som han var, tog han sig Sedan för stämman blifvit föredraget
för att 1 vild fart köra fram och tillba- :““g1°fÉ119dk$°1?“S ?PP1YSn1“8ar °m Vill'
ka på idndsvägen, med den påföljd dttnan L°”:nt_°r 1§ta$“1“$ 1 Sk°1aE Saïf ?° §aF'
öfverkörde en liten 2% år gammal flicka, han sf1?gsf°rhandl1n5arna f°f f°rl1Éet_ar
dotter till Erkan Liaet Lindbldm. Barnet vara lnhïmtades aÉ* L““dBt1n8°t f°r fn'

»åßfa tim»-= :::;':a:::1::l,=:1::**ß:*sëm~'°f1°r :ffnn o e inom aneKällgren, som påföljande dag häktades och beslutade stämman.att uppskjuta ärendet,infördes till länsfängelset, erkänner sig tills längre fram för att koma i tillfäl-varit sa starkt berusad att han ar ur le fa inhemta kyrkoherde Wagenius rådochstand minnas hur händelsen tillgatt. upplysningar i ämnet.
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statsbidrag KOMMUNALSTÄMMA 23 MAJ 1886.

Ströms komun valde å kommunalstämma den 23 dennes en arbets-
direktion för omläggningen af allmänna landsvägen från Ströms
färjesund till gränsen mot Håmmerdal, hvartill ett statsbidrag
af l#.20O kr. blifvit beviljadt. Direktionen eger att å kommu-
nens vägnar upprätta kontrakt om statsbidrag, vidtaga åtgärder
för arbetets påbörjande under denna sommar samt ingå till Ko-
nungens befallningshafvande med ansökan om att få Hammerdals
kommun ålagd att vidtaga arbetet med vägomläggningen inom den-
na kommun.

Afslàa! KOMMUNALSTÄWMA 6 JUNI 1886.

Företogs åter till handläggning uppskjutna frågan om bidrag
för förre fältjägaren Hans Löfströms blinda dotters intagande
och underhåll vid Kungl Blindskolan i Wexiö.

Efter öfverläggning derom och sedan upplyst blifvit att ifråga-
varande blinda barn er tio år gammal och således äldre än de

barn som enlikt skolans bestämelser kunna derstädes intagas,
afslog stämman den gjorda framställningen.

Läraretjensterna uti 3:e småskolor inom Ströms församling sö-
kas hos skolrådet inom 45 dagar efter den l:a instundandeJuli.

Lön: 300 kr. kontant jemte husrum och vedbrand under läsetiden.

Kompetensvillkor: betyg om genomgången minst 7 månaders kurs
vid bildningsanstalt för småskollärare.

Derjemte kungöres en dylik befattning inom Alanäs församling
lediße
Löne- och kompetensvillkor de sama som i Ström. Ansökningar
inom samma tid till skolrådet i Alanäset.

Ansökningsrätt så väl för qvinnor som män.

Ström den 26 juni 1886.

N.O. Wagenius
Ordförande i skolrådet.

'[&3|(3f%)I1 Under vintern år 1885 utgick från landshövdingeämbetet till de

särskilda.kommunerna i norra och södra«Jämtland, eller dedelar
av länet, som ej beröras av järnvägen, cirkulär, i vilka kom-

munerna uppmanas att söka få till stånd bolag för anläggande
av telefonledningar till Ström.

Förslaget strandade emellertid på den grund, att de i saken
hållna kommunalstämmorna ansågo förslaget ej vara ägnat attut-
föras av kommunerna såsom sådana utan att det hellre bordebero
på enskild företagsamhet.

I länets södra trakter stannade saken härvid, men i norraJämt-
land beslöto Lits, Häggenås, Hammerdals och Ströms socknar,
att fritt leverera stolpar till ledningen, om ett bolag kunde
komma till stånd för projektets förverkligande. Nu torde ock
ett sådant bolag bliva verklighet. I dagarna utgår nämligenan
hrr t.f. häradsskrivaren E.F. Ström och landskanslisten O.C.
Ahlström utfärdad inbjudning till aktieteckning, och meningen
är, att så fort som möjligt söka få arbetet i gång. Ledningen
blir i sin helhet ll mil lång och beräknas koma att kosta
8.000 kronor.
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Vi hava vid flera tillfällen framhållit betydelsen av förbätt-
rade kommunikationer med Ström, och hälsa såsom ett lovande
tecken, att den enskilda företagsamheten även griper sig saken
an. Planen torde även, om den lyckligen genomföres, bidragatill förverkligandet av den länge närda förhoppningen om tre
_¿d_aga_1_-_s__p2stQ3ng till Ström. _ _

Jemtlands Tidning, 28 Aug. 1886.

°' LANDSVÄGÅRNA I NORRA JÄHTLÅN

Ströms sockens väghållningsskyldige hafva ingifvit ansökantíll
länsstyrelsen med begäran om åläggande för Hammerdals väghåll-
ningsskyldige att samtidigt med Ströms socknemän vidtaga omar-
betande af landsvägen från Ströms till Häggenås sockengräns.

DET NÄRMAR SIG

Pasi 18 Sept. 1886.

För att utröna huru stor kostnaden för tre dagars postgångös-
tersund-Ström skulle blifva låter postverket i dagarne inford-
ra anbud å postskjutsen å denna vägsträcka i sin helhet eller
i lämpliga delar.

xoMMUNALs'rÄMMA 31 om 1886.

I följe af fattigvårdskostnadens stora tillväxt, hade kommunal-
nämnden för stämman framlagt förslag om anskaffande af en fat-
tiggård.
Efter öfverläggning och förslag af Inspector Lindberg beslöt
stämman att tillsätta en komitê bestående af tre personer,
hvilka skulle sist före midsommar nästa år till stämman inkom-
ma med utredning och förslag i ärendet.

Till ledamöter i denna komitê utsågos Inspektoren A. Lindberg,
Fattigvårdsstyrelsens ordförande A. Ingelman och Kommunalnämn-
dens Ordförande Olof Olofsson i Tullingsås.

KoMMUNALsTÄMx~1A 7 Nov 1886.

Framlades frågan om införande och antagande af hundskatt.

lo Hur stort belopp som bör bestämmas i årlig skatt för hvar-
je hundkreatur

20 för hvilket ändamål skall blifvande hundskattemedel använ-
das, och för det

jg skall hundskatt införas och antagas.

Efter derom hållen öfverläggning beslutade stämman att bestäm-

ma skatten till 5 kronor för hvarje hund och att af blifvande
hundskattemedel skulle 10 procent användas till aflöning för
tillsyn att skatten ordentligt utgjordes och till anskaffande
af skattemärken å hundar, samt återstoden tillfalla fattigvår-
den att användas i och för dess upprätthållande.

Men vid tredje eller sjelfva hufvudfrågan, afslog stämmanskat-
tens införande och antagande.
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Till Hjalmar Strömers personliga lifsstil
hörde omutlig hederlighet och sveklöshet.
Men i hans väsen fanns äfven något mer.
Hjalmar Strömer hade lätt för att umgås
med menniskor af skilda slag, både lärda
och olärda. Han hade glädje af samvaron
och förmådde sjelf skapa trefnad omkring
sig. I det personliga umgänget var hanin-
galunda någon sammanbiten och sträng all-
varsman. Han var skämtsam och stillsamt
munter. På det bevarade porträttet möter
vi ett stort skägg och lite trötta och ve-
modiga ögon. Ofta skymtar dock humorns
varma leende bakom hans ord.

"Det kan med sanning sägas, att Hjalmar
Strömer ensam gjort mera för att i vårt
land väcka intresse för och kärlek till
denna underbara vetenskap (astronomin)
och draga undan den förlåt, som för mäng-
dens blickar döljer stjärnevärldens tysta
oändliga tempelgårdar, än alla vara veten-
skapliga astronomer samt och synnerligen
under en eller annan mansålder".

Emil Svensên

° ° ' I b" ' f D b ' ' knar H'. St "N I |S H r i st:-lính:fvuâïïkïrfåblíf-uoch upåhostlnoimne-r
gar. Efter några dagar blifver han sans-

_ lös. Doktor Malmberg, som eftersändes från
Jönköping, kan ingenting göra, utan för-
klarar att tuberklerna från lungorna ha

Föreläsare och samhällskritiker slagit sig på hjärnan.

Intet hopp står att få.
, Hjalmar Strömer återkom-
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Genom remiss, som den 7 de innevarande Februari till Domhavanden ankommit hade Konungens
Befallningshavande i Jemtlands län till Häradsrätten överlämnat att företaga rannsakning
med Arbetaren Carl Ferdinand Andersson från Bjuråkers socken av Gefleborgs län, häktad
och tilltalad för dråp å Kopparslageriarbetaren Carl Nicolausson Lundmark från Rörås av
Konungariket Norge, och varom härnedan vidare förmäles, med anledning varav den äskade
rannsakningen blivit utsatt att denna dag härstädes äga rum.

Och då nu detta mål till handläggning företogs, tillstädeskommo Länsmannen Axel Vikströmi egenskap av allmän åklagare samt såsom målsägande, dödade Lundmarks hustru Katarina
Fredriksson Moen, varjämte tilltalade Andersson blev för rätten inställd.

... då han jämväl vistats i Lit och Föllinge här i Jemtland, att han under den nästföre-
gående vintern farit genom Ströms Wattudal och Hammerdal och försålt blecksaker....
... att han före ifrågavarande tillfälle med dödade Lundmark endast sammanträffat två
gånger, nämligen första gången för omkring 6 eller 8 år sedan i Gnarp i Helsingland,där
de, stadda på resa från skilda håll, samma afton tagit in för erhållande av natthärbärge
samt under natten med varandra gjort bekantskap och morgonen därpå med varandra bytt åk-
skrindor, på vilket byte svaranden, som lämnat en bättre åkskrinda, erhållit en rock i
mellangift, varpå de i all vänskap åtskiljts och farit åt olika håll....
... att Svaranden och Lundmark dagen därpå såsom goda vänner åtskiljts och sedermera ej
sett varandra förrän vid ifrågavarande tillfälle eller den 3 innevarande Februari åumrk-
nad i Ströms kyrkoby....
... att han vore ogift och huvudsakligen uppehållit sig med bleckslageriarbete samthäst-
byte, vilken sysselsättning lämnat honom en tillräcklig bärgning.

ï__“-_
Hustru Katarina Fredriksson Moen, hörd, berättade:

... att de 8 dagar före Ströms marknad, som inträffade den 3 innevarande månad begivit
sig till Ström, där Lundmark ämnade göra affärer genom hästbyte; att Lundmark onsdagen
den 2 Feb. varit på marknaden, som då börjat, men återkommit på kvällen till makarnas
härbärge; att på Torsdagsmorgonen den 3 Feb. Lundmark ånyo begivit sig in till marknaden
varpå hustru Lundark under dagens lopp icke sammanträffat med honom; att hon sama dag
klockan mellan 6 och 7 eftermiddagen erhållit underrättelse om att Lundmark blivit dödad
och med anledning därav genast begivit sig till det ställe, där hon blivit införd; att
Lundmark blivit ihjälstucken med en kniv, som inträngt på högra sidan av bröstet; samt
att hustru Lundmark, utpekande tilltalade Andersson såsom gärningsman, förklarade sigvæw
ra bestämt övertygad därom, att denne och ingen annan vore den till brottet skyldige....

Tilltalade Andersson, över åtalet hörd, förnekade vad som lades honom till last och be-
rättade:
att han i slutet av Januari månad innevarande år begivit sig till då inträffande marknad
vid Sollefteå handelsplats, där han uppehållit sig i tre dagar och därunder sammanträf-
fat med bleckslageriarbetaren Per Eriksson Träff.... att han i sällskap med bemälde Träff
från Sollefteå begivit sig till stundande marknad i Ströms kyrkoby....
... att de på Torsdagsmorgonen medhavande två hästar rest ned till marknadsplatsen, där
de, efter att hava inställt sina hästar i härbärge, sammanträffat med några hästbytare,
vid namn Wessberg och dennes svåger Alexander Carlsson samt en person vid namn Cau.Mag-
nus Janne, varjämte dödade Lundmark jämväl tillkommit....
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... att längre fram på dagen Wessberg och Lundmark kommit i gräl med varandra, vilket
gräl övergått till brottning och slutligen dragande av kniv, därvid svaranden och Träff
genast avlägsnat sig; att svaranden, som under dagens lopp förtärt litet Hoffmans drop-
par, som Alexander Carlsson köpt å apoteket, därefter ånyo sammanträffat med Wessberg
och dennes hustru samt begivit sig till gästgivaregården för att dricka porter, varav
den tilltalade förtärt två halvbuteljer.... därvid tal ånyo uppstått angående bytesaffä-
rer emellan Lundmark och svaranden; att Träff då yttrat: "Ni kan byta hästar, om Ni vill!
varpå Lundmark och Carlsson genmält, att de hade sina hästar i färjstugan, där ogifta
Matilda Helena Carlsdotter från Tuna i Helsingland inväntat med Lundmarks hästar;....
att samtliga därefter begivit sig av, Carlsson, Träff och Lundmark åkande i första slä-
den, därefter en häst med skrinda, på vilken ingen åkte, och en lös häst, samt slutligen
den tilltalade själv tillsammans med Thilda Carlsdotter med en lös häst efter; att de
samtidigt kört ifrån färjestugan i nämnda ordning samt efter att hava passerat över en
fjärd strax i närheten av färjestugan ett litet stycke längre fram mött två eller tre
manspersoner gående.... att svaranden därvid oaktat körande i rask fart genast erhållit
ett slag för ansiktet och där blivit sönderklöst, men att han dock fortsatt att köra,un-
der det att Thilda hoppat ur åkdonet.... fortfarande körande i vild fart uppnått de övri-
ga och då han passerat förbi dem tillropat Träff att hoppa upp i sin släde, emedan han
blivit slagen.... varefter de tillsamans fortsatt färden till första torpet från kyrkan
på vänstra sidan i Tullingsås by, där de stannat och gått in, varvid svaranden omtalat,
att han blivit slagen, samt på begäran fått låna en mössa....
... att under det de uppehöllo sig i nämnda torpstuga Carlsson och Thilda kommit åkande
med alla hästarna, varpå Thilda kommit in i stugan och yttrat: "Vi ha hittat en karl,
som är död"; att alla då gått ut.... att svaranden och Träff därpå med sina hästar begi-
vit sig därifrån men, nedkomna på sjön, beslutit på svarandes uttalade önskan att vända,
... att de där gått in i stugan, där Lundmark legat vid spiseln och sett att denne verk-
ligen vore död; att svaranden då yttrat: "Jag törs ej se på honom!".... återvänt genom
Tullingsås by förbi Ströms kyrka till Öhn, där de tagit in i sitt härbärge.... klockan
2 på natten blivit förd till häktet i Ström; förklarande tilltalade Andersson sig vara
fullkomligt oskyldig till Lundmarks död.

... att svaranden under dagens lopp ännu vid middagstiden varit försedd med en slidkniv
med skaft av näver och ett ungefär tre tums långt knivblad....

OBDUKTIONSPROTOKOLL Attest rörande Carl Nicolausson Lundmarks

Är 1887 den 10 Februari förrättades avun- Éëgå
dertecknad, på grund av Konungens Befall- Carl Nicolausson Lundmark har ljutit dö-
ningshavande i Jemtlands län förordnande den till följd av förblödning, förorsakad
den 7 innevarande månad, i rättsmedicinsk genom ett hugg med en kniv, vilken gående
form besiktning och liköppning å dödakrop- snett inifrån utåt trängt in strax ovan
pen efter Kopparslageriarbetaren Carl mitten av högra nyckelbenet, avskuritnyc-
Nicolausson Lundmark ifrån Rörås. Förrätt- kelbensvenen (vena subclavia) helt och
ningen verkställdes i Ströms sockenstuga hållet och nyckelbensartären (arteriasub-i närvaro av ..... clavia) på tvären och till hälften samt

inträngt ett gott stycke i högra lungans
VITTNESMÅL spets, vilket jag icke allenast på uaxav-

lagda lakareed intygar utan även med den-
Thilda, vara rätta namn vore Matilda na min edliga förpliktelse: så sant mig
Helena Carlsdotter, berättade; Gud hjälpe till liv och själ bekräftar.
att hon kl. 6 den 3 Febr. sammanträf- u
fat med Andersson, Träff-Erik ochAlex- strom S°m °van
ander vid färjsundet; att hon vid av- Gustaf Robert Boman
resan därifrån åkte med Ullas Kalle; Provinsialläkare
att de, då de åkt ett stycke, sågo
Lundmark komma emot dem gående under ___
yttrande till Andersson: "Vill du nu INTyG
ge mig 75 kr. emellan", då Andersson
svarat: nja, 75 ¿jäv1ar i ¿itt bröstut "Att arbetaren Carl Ferdinand Andersson,
strax därpå slog en av dem till' så aven bènämnd "Ullas Kalle", är Såväl l
att även vittnet fick sig en stöt____ Bergsjö sockens Husförhörsböcker som i.öv-
utan att se utgången av slagsmålet. rigt en alldeles okänd personlighet...."

Gustaf Pontén
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TINGET I HAMRDAL, 12 MARS 1887. BROTTSPLATSEN

Efter det Carl Ferdinand Andersson blivit ... att nedtrampningen av snön, där-slags-
av Rättens Ordförande allvarligen tillhål- målet syntes hava ägt rum, förefunnits på
len att, därest han visste sig vara till högra sidan om landsvägen, räknat från
det mot honom angivna brottet skyldig,av- Ström, i en grubba eller fördjupning, där
giva en sanningsenlig bekännelse, menCarl förut varit ett grustag; att den misshand-
Ferdinand Andersson likväl fortfarande lade personen emellertid legat på vänstratill åtalade brottet nekat, under förkla- sidan om landsvägen, 2 á 3 alnar från kör-
rande det han till Carl Nicolausson Lund- banan, i närheten av en gärdesgård och om-
marks död vore helt och hållet oskyldig, kring 100 eller 150 alnar från inkörsvägen
samt ej ägde någon vetskap om vem.... till första torpet till höger om landsvä-

gen emellan Ströms kyrkoby och Tullingsås___ by, räknat från Ström....
BESLUT

Jämte det Bleckslageriarbetaren Pehr Erik ___
Eriksson Träff för utevaro från Rätten, u-
tan anmält förfall, fälles att utgiva av VITTNSFÖRHÖR MED MÃRET PÃLSDOTTER:
honom därigenom försuttna vite 25 kr....
utetëiier Häreae Rätten rermeekningene ett till höser en lende-väsen. räknat
ferteättenee till Löraegen den 2gr_e_ näst- från nveenämnde kyrkebvv funnen eá mindre
inetenaemie April Månen kl 10 f m... än fyre terp efter verendre. vilka semen-

samt benämndes "Harabäckstorpen"....
... överfallna av 223 okända personer,

Åklagaren anhöll härefter om vittnesförhör Vilka från ett av deßee t°rP kemmif Pßene
med Hemmansägaren Knut Eriksson.... de ned På ledßväße Oeh där mißßhandlat

' n " ' n "__«m§
B1<1'1f'°118e berättelse* ekune få tvätte ev sig b1e<iet.... ett de

seden vi farit ett litet etyeke viser både därefter tittet ut senem fönstret i
karlen oss stället där slagsmålet passerat etußena därvid endera eV dem yttrat föl-
och där låg en mössa, vilken han upptog jendeï "NU är d°m här 5k°Jer&l".... ge-
och stoppade i fickan och sade här har han menlíßen kallad "Thílde" k0mmit in i stu-
sin mössa och som jag uppfattade det,skul- Sen eeh beåärt ett där få kvrlämne en
le det vara mössan åt den som slagit hans karl. Vilken låge i ett åkdon ute på går-
kamrat; ett litet stycke söder om däu~mös- den och vore sjuk eller, såsom hon uttryck-
san låg, låg en karl på östra sidan om te eí81 "fel1ít"~~-~
landßvägeno e o e

VITTNESMÅL Av oLoF Enssom

... och anhöll om natt-logis, vilket han erhöll löfte om. Sedan detta var gjort frågade
han om jag varit på marknaden under dagen vartill jag svarade ja. Har ni hört vad som
hände, frågade han, nej svarade jag. Jo det har blivit en karl ihjälskuren.... Kände ni
karlen som blev mördad frågade jag. Nej sade han, men det var en ung man, sade han....
Vidare blev ej om saken ej talat utan han gick då till sängs och låg en stund, tills
folk ankom, för att gripa honom. En av de personer, som kommo för att gripa honom, sade
då han kom in till Ullas Kalle: "Stig opp Kalle, du har ett lik i Tullingsås! Vad i Jesu
namn säger du? - Ett lik! Det är ingenting som jag vet något om."

vI'1'm&:suÃL Av NILS ßLoMQvIsT
Vaktmästare vid förvaringshäktet i Bredgårds by:

Tilltalade insattes i nämnda arrest omkring kl 12 på natten emellan den 3 och Ä de Feb.
... att arresten innehöll 7 särskilda celler, avdelade sinsemellan genom timradeïiellan-
väggar som dock för alla cellernas uppvärmning på en gång voro så glest uppförda, att
man gott kunde träda hela handen emellan stockarna.... att tilltalade och Träff Erik rå-
kat bliva insatta i 225 bredvid varandra liggande celler.... en hästskojare och bleck-
slagare vid namn Erik Wessberg infunnit sig i arrestens vaktrum och därifrån i vittnens
närvaro yttrat till de båda häktade så högt, att dessa hört detsamma följande: "Det blir
nog svettigt för pojkarna nu, men bara Ni kan hålla Eder, så går det nog bra, ty det
skedde under mörka natten", vartill tilltalade svarat: "Det beror på, huru pojken och
flickan vittnar",....
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Qvinnfolket inom Ströms kyrkobygd hafva icke bara af naturen utrustats med ett harmoniskt
yttre och sköna rena drag, utan finna vi dem i lika hög grad vara begåfvade med en förfi-
nad smak i fråga om val af klädedrägt - fodral kring det ljufva innehållet så att säga.

Qvinnorna på bilden ofvan igenkänna vi såsom varande Ida Klintman och Selma Perman,hvil-
ka inom kort afser att etablera en fotografisk atelier i kyrkobyn.
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KARL FERDINAN ANDERSSON forts ïäggäsgåäïgsggsgšåšyä”
/nï&m&f@:f»lLm>»w§° ~ -~ -~ ° ° - , "};3';;f%,@@~¿ ff.,@ "=¿ï.* H;» , l*':f<%f*

.... da slutligt forelaggande angaende bevisningens
förebringande ännu icke blivit givet, målet ännu en
gång uppskjutas på minst 5 veckors tid....

KRONOLÄNSMÄNNENS EFTERFÛRSKNINGAR

... Med anledning av Eder skrivelse den 9 innevarande
månad, får jag härmed meddela att i skrivelsen omför-
mälda personer blivit här eftersökta, men ej anträf-
fatso o o 0

... överlämnas från Amtmannen i Nordre Trondhjeims
Amt inkomna bevis, att till vittnen i rannsakningsmå-
let emot häktade Karl Ferdinand Andersson åberopade
Alexander Karlsson och Mathilda Karlsdotter ej kunnat
med kallelse anträffas....

2 f
Å.. 1, ~ ia-

, , ' .~u_ "

^ fx
#5'

... att efterlysta personer blivit inom Bergs distrikt ššgnïf i-@?Që§§@
efterspanade men härstädes icke kunnat anträffas, det
varder härmed vördsammast rapporterat....

eølut
26 September 1887.

Ehuru bindande omständigheter och liknelser i
målet förekommit till stöd för åtalet emothäk-
tade Carl Ferdinand Andersson därom, att han
skolat hava å uppgiven tid och ort dräpt Kop-
parslageriarbetaren Carl Nikolausson Lundmark
ifrån Rörås i Norge, kan tilltalade Carl Fer-
dinand Andersson icke emot sitt enständiga ne-
kande åt saken fällas utom varder densamme ö-
verlämnad åt framtiden då den uppenbar varda
kan, skolande vid denna utgång av målet Stats-
verket ersätta ej mindre samtliga i målet av-
hörda vittnen för inställelsen än även kostna-
den för den av Hr Provinsialläkaren G.R. Boman
verkställda obduktionen å liket efter ovanbe-
mälde Carl Nikolausson Lundmark i enlighet med
företedd och granskad räkning, och skall till-
talade Carl Ferdinand Andersson i följd av det-
ta utslag på fri fot försättas.

Är och dag som ovan

På Häradsrättens vägnar

Adølf Dahlên

Lördag 4 Juni 1887

ERIKA HÄGGDAHL

Folkskollärare
MATTIAS NORDFORS

Klockare och organist. Född i
° Vågdalen l8#5, lärare iStrömStröms vattendrag med Flasjön trafikeras numera af

ej mindre än åtta ångbåtar. från år 1886. Orgelbyggare
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Strömsvägen GMBUD
Lördag 4 Juni 1887. Undertecknad ombesörjer inkasseringar,

u n _ n . ttagande och afsändande tillStromsvagen har ofta varit foremål för var°rs~em° .
klagomål från de vägfarandes sida. I vederboršndg esare' upptaser ordres ad , varor fran jernbruk och manufakturverk,essa dagar hafva emellertid stora an- - säkr- ~ -

strängningar gjorts för att reparera braïd :sh à1ff?r - 1 S hfor âäïgdlasam an a ommissioner oc ens 1 a
:en:a:mâ'5gänhëa: ragnatbtêll 630 arbe' uppdrag m.m. Billigt arvode och fernex-
ar. ° as år 1 ar ° ° “° .”°Pa' peditien utiefvee.rationerna. Ock sa är vägen nu sa bra

den 1 betraktande ef den ringa grnetiil- Ström den 20 april 1887.

- Jernhandlande

umnu -

riedeg 14 Juni 1887. Fötuard

I lördags afton begaf sig urmakaren J. KOMMUNÅLSTÄMA 25 JUNI 1337,
Berg i Ströms kyrkby ut på sjön i en se-
selbåt- Då han Påfö1å=d° m°r8°n °å å- seden de vid etännnn den 31 okt. den
terkommit anstäldeß eftßrßökninsßr. den 31 Dee. näetiidne år, utsedda ken-
harvïd båten återfans i1and¿rïfV°n°tt mitterade för uppgörande av förslagtill
ßtY°k° från byn- Det Bïnß sålunda På' anskaffande och anordnande av en fattig-
tagligt att Berg under den rådandestor- gård, till stämman avlämnat ett a1terna_
men seglat omkull och omkommit. Han ef- tivt förelag av 1 huvudsak följenee in-
terlemnar hustru och barn. nehållg

lg Att inköpa Nils Nilsson förut inne-
havda hemman om 2/3 Tunnland i Tullings-
ås, och deräv
ås, och därav inrätta en fattiggård var-

16 Juni 1887. för kostnaderna beräknats till 28.785
kronor, dock hade en av kommittêledamö-

Mitt hem. min b°rs tänkte en fantaßirik ternn förre Länenen Hein, nti ettenekiit
skräddare i Ström och försökte för ett avgivet yttrenee beräknat same kostnad
par dagar sedan att efter exempel af till 10,285 kroner,
Wetterlind barrikadera sin bostad.Hust- ,
ru och barn hade han kört ut men behål- 22 Att 1nk°Pa tva tunnland j°rd 1 nar'lit hos sig en borgvakt af supbröder, Pete” av kyrk°P1ats°n °°h därå uppföra
dem han beväpnat med revolvrar och eldat abY3§nad°r samt an°r§na en fëttigßardv
med sitt moe, så att ee sköto blinet på varfor kostnaden beraknats till 18.750
alla som vågade komma i närheten. Till kr°n°r°
slut måste länsman med biträden storma Efter föreeregning av förre alternetí-
fästniåen °°h lyckades “tan b1°d5uf“ vet uppstod ett längre meningsutbyte då
åutelße taßa mannen 1 förvara hvarvíd en del yttrade sig för och en annan del
ett stort krigsförråd af spritvaror emot antagande ev förslaget,
fick göra sällskap. Nu är skräddaren
vorden ovanligt stilla och fredligigen, Sedn °v°rla§5n1É5°n f°rÉ1arÉts slutadskrífver en me¿¿e1are till Ö_P_ begardes omrostning varfor foljande vo-

teringsproposition upplästes och godkän-
des.

Torsdag 16 Juni l886 (Östersunds-Posten)
Den som vill inköpa Nils Nilssons förut

DRUNKNÅD innenevde hemmen 2/3 Tunnland 1 Tulling-
Bref från Ström, som i dag anländt, be- Sås för ifrågavarande ändamål röstar ja.
kräfta den i förra numret omtalade o- Den det ej vill röstar nej, vinner nej,
lyckshändelse, genom hvilken urmakaren har stämman avslagit det framställda
Jonas Berg omkom under segling påStröms förslagets antagande. Vid efter upprop
vattudal. Berg gaf sig i hårdt väder ut anställd öppen omröstning röstades jai en liten och temligen rank segelbåt. för 2.032 och nej för 2.932 fyrkar, va-
Liket återfanns påföljande natt omkring dan stämman beslutat i överensstämmelse
hundra femtio fot från land. med nej-propositionen.
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KRISTINA STRÖMGREN SVEN SVENSSON I MULLNÄSET AIMA SANDÉN

VETER|NÄRlÄ|(ARE TELEFÛN
Ströms kommun har å hållen stämma en- Å Aug 1887.

hälligt beslutšt l?mna på komwunen lä- För i frågan intresserade meddelas, att
pande bel°pP f°r bldragande till aflo- den ifrå asatta telefonledni en enom. . . H H . 'g ng gning at en veterinarlakare 1nom norra N . 1

. t .kt t B.dr t _ . h lh t f . Norra Jemtland kommer att sattas 1 fordis r1 e . 1 age 1 s1n e e ran . .

distriktets alla tre socknar, Hammerdal, gšnâïísêazïglöíšâuçgïmëâåâíoïïïïtåïïå
ström °°h Alanäset utgör 750 kr" då de ställe i staden der telefon finnes
landstinget bidrager med en lista Ledningennkommer derjemte att stå i för:
landstinget bidrager med en lika stor .st" beslöt_ att bidraget bindelse med telegrafen.

skall utdebiteras af all jordbruksfas-
tighet, sedan å alla andra vid kommu- I
nalstäma röstberättigade uttaxerats
75 öre 0

Jemtlands läns landsting sammanträdde i
tisdags eftermiddag 22 Se t.) kl 5.
Därvid föredrogs bl.a. en gv hrr P. Holm,

Tisdag 16 Aug. 1887. A. Rosenberg och A. Öhrberg väckt moti
on, att Landstinget ville såsom bidrag

Allmänt diskussionsmote halles 1 Stroms till uppförande och inredan¿e av en än_
sockenstuga om lördag, den 20 dennes. damålsenlíg sjukstuga i närheten av
De frå8°r SOM fÖr°k°mma är°= Ströms läkarebostad, bevilja de från
Ha Jemtlands jordegare lärt sig uppskat- Hammerdals, Ströms, Alanäs och Frostvi-
ta ungskogens rätta värde? kens socknar under deokommande fyra å-

ren 1888 och 1891 utgaende sjukvårdsav-
Hvad bora gordegarne iakttaga for att ¿ifter_
bättre än hittills göra sig till godo
inkomsterna från trävarurörelseng Hr Rosenberg upplyste, att motionärerna

sedan förslagets inlämnats erhållit kän-
Bor nagonting goras for att hindra tra- ne¿°m om att 1an¿stin8et ej kunde disp°_
VafUb°1a8°n från Vidare inköP af Sårdar nera de ifrågavarande medlen på sättsom
Och SKOEGT? nämnts, med anledning varav han anhöll
Har trävarurörelsen medfört goda tider aÉt få ä§dra m°ti°n°n därhänø &ftL8åS-
och aedlighet bland fdiketv flnset matte bevilja ett årlist enßles

under tiden 1888-1891, uppgående till
5



ungefär samma belopp som de för Ströms läkaredistrikt utgående sjukvårdsavgifter, eller
CB. Zowo !Q'o Per åre

Hr Hans Eriksson ansåg frågan vara för litet utredd. Man visste ej kostnaderna för en
sjukstugas uppförande och inredning m.m.

Hr Gust. Eriksson yrkade avslag. Norra Jemtland vore ej den enda del av länet, som hade
behov av en sjukstuga. Herjeådalen t.ex. vore i lika stort behov.

Hrr Rosenberg och Öhrberg båda Landstinget behjärta saken. Det vore ju ej meningen att
Landstinget rent av skulle bygga och underhålla sjukhuset utan det gällde endast ett bi-
drag för att underlätta kommunernas kostnader.

Landstinget avslog motionen vid därefter framställd proposition.

HllSV|ll
Enär Befälhavaren A.G. Rosberg blivit uppsagd till
avflyttning från den lägenhet han nu bebor hade sty-
relsen denna dag sammankallats för att besluta mman-
skaffande av ny bostad och beslöts att för bolagets
räkning av Handlanden Er. Ersson inköpa J.E. Karl-
ströms i Bredgård lägenhet med åbyggnad för en summa

av Tvåtusen /2OOQ/ Kronor och uppdrogs åt Handl. E.
Wallner att med Er. Ersson uppgöra nämnda köp i bola-
gets namn.

Styrelsen för Virgo, 25 Sept. 1887.

Myrdikninusíüretau

KOMMUNALSTÄMMA 6 Nov 1887.

Hemmansegarne Olof Mårtensson, Lars Mårtensson och
Erik Mårtensson i Öhn, hade begärdt kommunalstämmans
yttrande om nyttan och nödvändigheten af ett utaf dem
tillämnad myrdikningsföretag å deras egor enlikt af
Landtbruksingeniören Aug. Lagberg utstakade plan och

t_f_ Länsveterinär slaget framlades för stämman som deraf tog kännedom,
uppgjorda kostnadsförslag. Plankartan och kostnadsför-

F_ ROSENGREN hvarefter stämman vitsordade behofvet, nyttan och nöd-
vändigheten af ifrågavarande myrutdikning för att sö-

1 Nov. l887_ ka förekomma derstädes ofta inträffande frostskador
och ville för sin del tillstyrka bifall till anslag

S°m Sökande till ledíßa 41' ef elimäme medel på det ett ailmingen må kunne verk-
striktsveterínärtjensten i ställas
Ströms distrikt hafva anmält '
sig t.f. länsveterinären I

F. Rosengren i Östersund och
Le. men 1 Telefonnätet

Dufed.

KoMMUNA1.s'rÄm-m ao Nov 1887.

Föredrogs en af Interimstyrelsen för Jemtlands tele-
fonaktiebolag den 29 nästlidne October utfärdat till
undertecknad ordförande ankommen skrifvelse med fram-
ställning att kommunen skulle för att Telefonbolaget

SKOGSARBETARNE skall kunna åstadkomma det tilltänkta Telefonnätet
kallas "b°lackare"_ Det tyng_ dertill lemna följande bidrag, nämligen

sta arbetet i ßkosen är broßß- 13 uten ersättning tilleläppe nöaigt entel efberkeae
lingen, d.v.$. att åra Bâmn raka stolpar (180 st för hvarje mil) af frisk furu
timret i travar. eller i brist deraf af mager gran 27 fot långa 4%
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verktum i topp, sist under *

Mars månad nästa år framkörda
å lämpliga plattser längsblif-
vande Telefonlinier inom soc- '

ken efter anvisning af tele-
fonbolagets styrelse
2o Utan ersättning der såer-
fördras upphugga nödiga tele-
fonlinier samt tillsläppa nö-
dig handtlangningshjälp för
stolparnes kolning i storän-
dan och telefonliniersbyggan-
de

Qg Tillsläppa lämplig lokal
för centralstationen inom soc-
knen samt ansvara för tjenst-
göringen derå och aparaternas
skötsell i enlighet med de be-
stämmelser som kunna varda af
bolagets styrelse meddelade "

#0 Utse särskilda personer,
att såsom sockenfullmäktige In5P°kt°r ° Fru THORWALDSEN

verkställa kommunalstämmans
beslut efter samråd med bola-
gets styrelse.

Torsdag 5 Jan 1888.

En del af socknemännen inom
Lit, Häggenås och Ström hafva
hos länsstyrelsen anfört be-
svär öfver samma kommuners M

beslut ett keetneaefritttiii- "
handahålla stolpar och handt-
langning för telefonledningen
at Norra Jemtland.

VETERINÄRFRÅGAN

Ströms socken har uttalat sig
för ett bidrag af 500 kronor, Fruknar

.. .. . . O DB.

fak“adt.f°”.h°l° d1s?rškt°t' Feikekellärare sTRöMsTEDm IDA e GUSTEN KLINTMAN
at en distriktsveterinare
Frostviken lemnar 100 kronors
årsbidrag, derest veterinären
företager 2 resor årligentill Zë Jan 1888.

âörsamæi:ge:iïïhJ:ts::ï:::: Vid e. kommunalstämma i äammerdal beslöts att anslä
es§a an a U rm ' #08 kronor om ar åt provinsiallakaren Holmer iStrom,

5 “ll “°””.°“ Gaddedez samt. under förutsättning ett denne 1 likhet med ein före-
äïaríeïadganšeäwäïâíïâlâgråïïí trädare en gång i månaden företager en resa tillam-

DS 98
sa ställen. Resorna skulle fö- merdal'
retagas, den ena vid midsommar
och den andra på*hösten.

Auktion å leverans af telefonstolpar hölls i Ström
Ålßet Vaßrar allt b1dr8__ den 15 Feb. Högsta anbudet var 92 öre, lägsta 50 öre.
°°h Laxsjö beviljar intet; f°r' Antagna anbud äro: för linien Östersund-Ström högst
Pä Väß blifvit byßd mellan 75 öre, lägst 50 öre, deraf genom hela Häggenås och
Laxsjö och Ström- till Lita kyrka 65 öre.



MARKNADEN
Torsdag 23 Febr. 1888.

Strömsmarknaden i förra veckan var sämre än på långa tider.
Litet folk, litet med varor och klen omsättning på hvad
som fans. Goda hästar betalades med 2 å 300 kr.; räfskinn

7 á 70500

Mordet i ïullinusás
Lördag 10 Mars l888.

Fadern till mördade Carl Nicolausson Lundmark har hosläns-
styrelsen anhållit att Carl Ferdinand Andersson (Ullas -
- Calle) ånyo måtte häktas och ny ransakning med honom in-
'ledas.
Som vitnen begäres att få höra bleckslagaren Westberg i
Bollnäs och dennes hustru, bröderna Lill-Sandler och.Ianne,
Träff-Erik samt kringvandrande Matilda Karlsdotter.

VÄRSÄDDEN

Det är vanligt att vårsådden skall utföras af qvinnorna.
Männen ha sitt arbete med att plöja och reda jorden. Sam-
tidigt skall vårvattnet till bäcksågarne passa och tagas
tillvara. All husbehofssågning sker i tur och ordning.

Bfällll lill ÜÜÜS

Tisdag 20 Mars 1888.

IG/

timmars olidliga plågor

Maskinist
SVEN JOHAN PETTERSSON
Tillhör goodtemplarorden,
verksam medlem i logenNorr-
skenet. Idealist.
Anställd på ångfartyget
Virgo. íïí

En gammal gubbe, fattighjonet Jonas Zakrisson i Öhn,Ströms
socken, blef den 12 dennes bokstaflígen bränd till döds.
Han bodde ensam i ladugården hos sin son, torparen Jonas
Jonsson, och hade suttit i spiseln vid en duktig brasa
samt antingen somnat eller ock, sjuklig som han var, af
svaghet fallit i elden, hvarvid kläderna antändes ochbrös-
tet samt högra armen blifvit uppbrända. Med uppbjudande af
sina sista krafter.lyckades han släpa sig till mangårds-
byggningen der elden släcktes. Döden följde efter några

Stridsfråga Torsdag 5 April 1888.

En skarp strid stod å kommunalstämman i Ström i lördags,
rörande inrättandet af en fattiggård. Med anledning af de
år från år ökande kostnaderna för fattigvården hade fråga
väckts redan för ett par år sedan, att kommunen borde in-

Fru __ rätta fattiggård. Förslaget hänsköts till en komitê, men

MÉÉILDA GUNILLA BERG' f°dd förslagets upphofsmän hade gått utredningen i förväg och
i-_m3šer8 Ströms inköpt ett hemman 1 Tuiiingsås. Detta nade de vid iördags-

. n stamman hembgudit kommunen for 17.000 kronor. Ett motpar-
blandade $an3k°r° ti hade emellertid bildats, som vid stämman energiskt

framhöll, att man genom att gå in på affären endast skul-
le skaffa sig "ett fattighjon till och det ett, som skul-
le bli dyrare än man hade råd till". Fattiggårdens mot-
ståndare segrade i voteringen med ett par hundra rösters
öfvervigt och köparne af Tullingsåshemmanet få nu realise-
ra egendomen på annat sätt.
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Sjukhemmet
KOMUNALSTÄMMA 15 APRIL 1888.

Med anledning av en till stämman ingiven skrivelse om an-
skaffande av ett sjukhem i närheten av Läkarebostaden,ut-
talade sig stämman enhälligt om nödvändigheten härav och <
att anstalter vidtages för att läkaredistriktet måtte bli-
va skild från det övriga länet och utgöra ett särskilt
sjukvårdsdistriktet med rättighet att använda från dist-
riktet utgående sjukvårdsmedel för åstadkommande avifrå-
gavarande sjukhem. Varjämte uppdrogs åt undertecknadord-
förande att å komunens vägnar meddela sig med de övriga
kommunerna inom distriktet för att få frågan förbereddtill nästkommande Landsting.

@(fnav-»|

KRONOLÄNSMANNEN JOHAN GÄRDIN I STRÖM

har på grund av sjukdom beviljats tjänstledighet från och
med den 26 dennes till och med den 9 instundande augusti,
och har länsstyrelsen förordnat kontorsskriv. 0.J. Back-
man att uppehålla tjänsten till den 9 juli och v. länsman Flickan
E. Nilsson från nämnda dag och till ledighetens slut. KARIN NILSSON, född 1883.

[EK Tlll IJÜIIS

En egendomlig olyckshändelse inträffade den lä maj i
Ström. Fältjägaren Jöns Lund från byn Kärrnäset och bon-
desonen Daniel Jonsson lekte med den förres bajonett på
det sätta.att Jonsson utdelade stötar med bajonettendem
Lund parerade med armen. En af stötarne parerades dock
ej bättre än att bajonettspetsen trängde genom skinnet
på halsen strax ofvan nyckelbenet. Den sårade förbands
genast, och såret såg högst obetydligt ut. En stund ef-
teråt började L. emellertid känna sig illamående och föll
flera gånger i vanmakt. Under natten instälde sig yrsel
och vid kl %8 tiden på morgonen afled han innan läkare
hunnit anlända.

Saken är inrapporterad till kon. befallningshafvande.

lürdau I Se|1I.l888.

Gossen
MAURITS TRANGIU3, J°n38å,¿_ TTEIIONLEDNINGEN ÖSTERSUND-STRÖM AR NU FARDIG. FÖRSTA
Född 1887, SAMTALET EGDE RUM I DAG VID NIO-TIDEN PÅ MORGONEN.

ANSTÅND
Ströms vägbyggnadsdirektion har till Kungl. Väg- ochVättenbyggnadsstyrelseninlämnat en
ansökan om ett års förlängning med utförande av vägarbetet mellan Ströms färjesund och
gränsen.till Hammerdal, vilket arbete skulle vara utfört till den första instundandesep-
tember.

Såsom skäl för denna ansökan åberopas, att Hammerdals socken sökt men ej erhållit anslag
för anläggandet av den del av vägen, som är belägen inom Hammerdals område och att där-
för bägge kommunerna enat sig om att få en förändring i den fastställda planen, så att
vägen skulle kunna förkortas 5.000 fot och stigningarna bli ersatta med en jämn bana.
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Därest vattentägten i gårds-
brunnarne skulle hotas af
torrläggning, hafver manför-
säkrat sig om andra källflö-
den. Medelst vattenkörning i
tunnor hemtas "lifvetsklara
dryck" ur den friska och hart
när outsinliga Vattudalen.
Ã sabbatsdagen taga hrr "Vat-
tenkörare" en välbehöfligvi-
lopaus, och församla sig vid
transportkärilet där annan
dryck än den framkörda inta-
ges i samband med rökning af
Havana-cigar.

"|'|'|| Ü" lllllfik

Torsdag 29 Nov 1888.

En Strömsbo som i Ä års tid vistats i Amerika, hemkom förliden sommar såsom en slags
agent och lockade under fagert tal och stora löften 40 personer att af sig köpa biljetter
och göra resan till den fjerran vestern, för att der nedsätta sig i en koloni, benämd

Nya Stockholm. En af dessa #0 har nu i bref till sina slägtingar omtalat huru grundligt
kuggade de blefvo.
Den omtalade kolonien eller farmen, som af agenten utmålades med den saftigaste pensel,
befanns vara en jordlapp med några s.k. boningshus, mest liknande lador.

De lurade #0 få nu gå i ett högst ansträngande arbete och ändå förtjena de knappt födan.
Ej underligt då, om de nu längta hem till det gamla fosterlandet.

Den som förtjenade mest på affären, det var "agenten", ty han fick 37 kr och 75 öre för
hvar och en, som han narrade öfver, och det blir ju en ganska vacker summa.

Han har i bref underrättat om att han åter är att hitförvänta nästa somar - förmodligen
för att äfven då idka samma "agentur".
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uløk heølmllníng?
JEMTLANDS TIDNING 29 DEC 1888.

Utpekade hafva båda postförarne å Ströms-linien blifvit genom en besynnerlig historia i
gårdagens J.T. som vet att förtälja, att en postförare W. skulle hittats sofvande i åk-
donet mellan byarne Hallen och Tullingsås af en person, som derpå forslat både posten
och den öfverlastade föraren ett godt stycke af vägen, hvarunder den frivillige förarentill och med skulle ha aflemnat och mottagit en väska, utan att föraren vaknade.

Efter att i dag ha samtalat med den ene postföraren på linien, Wiklund, och af postexpe-
ditionen i Ström erfarit, att denna icke har sig det ringaste bekant om hela saken, anse
vi att J.T. förfarit minst sagt obetänksamt i att berätta saken så som skett, äfven om

någon grund till historiens sannolikhet funnes. Ty den ene af förarna W. är det bestämt
' , och att det är den andre tarfvar säkrare bevis än-En insändares uppgifter.

FÜRSIKTIGHET TARVAS

En handlande härstädes utlämnade för några dagar sedan till två personer uppifrån landet
ett lass varor att forslas till Ström. Fraktsedeln ställdes på den ene af dem.

Innan de lemnade staden påträffade emellertid den andre en person, hvilken han var skyl-
dig pengar, och för att till-
fredsställa denne erbjöd han
honom en af mjölsäckarne.
Mannen tog emot säcken och ut-
bjöd honom till salu på åt-
skilliga ställen inom staden
och lyckades slutligen få ho-
nom såld för l8 kronor. Saken
upptäcktes emellertid innan
formännen lemnat staden och
torde nu på ett eller annat
sätt ordnas.

Händelsen manar till försig-
tighet vid utlemnande af fo-
ror till icke kända elleril-
la kända personer.

En "brokig" skara Strömsboer.
Brokigheten i klädedräktenan-
tyder att sällskapet behagat
skämta med Hr fotografen.

En skarpögd iakttagare kan
dock påtala att här saknas
både bonjour och pellerinkra-
ge, men detta skulle i sådant
fall vara det enda man kan
rikta anmerkning emot.
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SIUKSTIIGAN

KOMUNALSTÄMMA 31 DEC 1888.

Föredrogs frågan om uppförande av en sjukstuga i närheten av härvarande Läkarebostad.Se-
dan upplyst blivit att länets Landsting för detta ändamål anslagit endast 2.500 kronor,
och då en sådan inrättning ostridigt är av större fördel för de övriga till Läkaredist-
riktet hörande kommuner än för Ström, så beslutar stämman att förklara ärendet för vi-
lande tills vidare för att under tiden meddela sig med de övriga till Läkaredistriktet
hörande kommuner för att höra till vilken del de vilja deltaga i kostnaden för åstadkom-
mande av denna sjukvårdsinrättning. Till ombud att verkställa dessa meddelanden och in-
fordra vederbörandes yttranden, utsågs enhälligt förre Länsman Holm.

MARKNÅIJEN

Torsdag 7 Feb 1889.

Strömsmarknaden, som nu pågår, är ej synnerligen talrikt besökt och omsättningen dålig.
De affärsmän, som besöka marknaden, hava med stöd av utfärdad kungörelse erhållit till-
sägelse att redan i morgon packa in sina varor. Marknaden får sålunda i år pågå endast
två dagar.

BÅDINRÄTTNING

Lördag 9 Feb 1889.

På sammanträde i går i Ströms sockenstuga beslöts utfärda aktieteckning för åstadkomman-
de av en badinrättning i Ström.

Då man ännu icke kalkylerat kostnaderna, kunde aktiekapitalets storlek ej ännu bestämmas.

Teckningen handhaves av P. Holm, P. Mårtensson, A. Lindberg, A. Lönegren,och 0. Holmer.
Aktierna lyda å 50 kronor.

UGTRÛTS

En brännvinslangare från Ångermanland som i dagarna besökt likvidationsmötet i Ström,
skall, så berättas det, hava fattat posto i närheten av länsmannens bostad och efter att
ha slutsålt sitt lager gått in till länsmannen och kontant uppräknat plikten -
- 150 kronor.
Med kännedom om länsman Gärdins duglighet betvivla vi att förloppet tilldragit sig så

som meddelaren framställt det och ännu mindre att brännvinshandlaren med detta förfarings-
sätt kan lyckas undandraga sig allvarliga näpst.

BAIIET

Lördag 30 Mars 1889.

En badinrättning skall anläggas i Ström vid sundet i närheten av kyrkan. Företaget är

grundat på aktier, och kapitalet är nära fulltecknat.

Anläggningskostnaden har beräknats till omkring 7.000 kronor.

RENAR

Torsdag 25 April 1889.

Strömsundet passerades påskdagen av två renhjordar på tillhopa 2.000 renar, på väg till
fjällso

58



P0$TGÅNGEN Fridsbergs barnhem
Torsdag 16 Maj 1889. Tisdag 3 Dec 1389.

Postgången på Ström skall nu ändt- Fridsbergs lappbarnhem i Ström och missionen
ligen, enligt hvad generalpoststy- bland lapparne hafva under juli, augusti,
relsen medgifvit, från l Juni ut- september och oktober månader i år mottagit
sträckas till 3 gånger i veckan. kontanta gåvor med 2.8#2 kronor. Bland bidra-

Posten afgår från Östersund hvarje åâgiïârkšârfíešëhfšâgmïtiandet' särskilt A'
måndag, torsdag och lördag kl 8 em ' g °

och anländer hit norrifrån samma I ett bref till hemmet skrifvet med arabiska
dagar kl 8 f.m. bokstäfver och afsändt från Stockholm, voro

inneslutna 200 kronor. Det är naturligtvis
någon af de långväga deltagarne i orienta-
list-kongressen, som lemnat detta frikostiga
bidrag till den lilla valgorenhetsinrattnin-

Genomskinliga Turken kom ursprung- Sen hößt i °Pde
ligen från Hälsingland.
Kare Holmqvist, f.l85O, berättar:

- Vi kom hit till Ström omkring år
1885. Det enda vi ägde var en liten
dragkärra med en del verktyg som

Måns, gubben min, använde för sitt
plåtslageri. Han kallades "Plåt-
-Måns" och jag för "Plåt-Måns-Kare".

Det var smått om arbetsförtjänster
och när därför en task-spelare på
Ströms-marknaden erbjöd gubben en
lätt förtjänst i sitt tält, så an- ¿ifti:* ¿§â

'we Måns anbudet. Genom att fast-
göra ett plåtrör intill kroppen,
överkläda det och sig själv såblev
han väl på något sätt så att det
gick att se rakt igenom honom. Och
så ropades det: "Kom och se den ge-
nomskinliga Turken - endast 25öre".
Måns var ju maskerad så att ingen
skulle känna igen honom. Men tric-
ket och det rätta förhållandetkomtill slut i dagen, och därefter
har både han och släkten fått bära
öknamnet "Turkar".

Fröken
SEIMA PERMAN, född 1860, fotograf
i Ström.
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Morgonstämning vid ferjesundet öfver Vattudalen vid Ströms kyrkoby.

Ruínerna af den gamla kyrkan äro nu bortforslade, och öfver platsen her-
skar den stilla ro som gångna seklers vingbrus förlänat den. Under torf-
van sova förfäderna sin djupa sömn.
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Kommunalstämmoprotokoll

Ängfartygs-Aktiebolaget Virgo
Protokoll
Ströms Hembygdsförening: arkiv
Handlingar i Landsarkivet, Östersund

Jemtlands Tidning
Östersunds-Posten



âïæöms wEMv@@s
FKRENHNG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

63



1975
Arshuken I enlighet med sina planer påbörjade föreningen under 1975 utgivan-

det av en ny bokserie, som närmast kan betecknas som en fakta- och
bilderbok. Av planeringstekniska skäl är utgivandet förlagt till
senhösten för att göra bilderboken tillgänglig inför julhandeln.
Upplagan är på 2.000 ex. och utgåvan blev en klar succé. Redan vid
jultid hade ca 1.000 böcker sålts.
Den nya Strömsboken används vid grundskola och gymnasium som studie-
bOk o

Denna, den första delen i en serie på tio bilderböcker, omfattar ti-
den 1805-1880 och är en sammanfattning i ord och bild av epoken.
Den har redigerats av förf. Yngve Nilsson, Föllinge.

Endast några få nytillskott till samlingarna har inkommit under år-
et. Föreningen tar gärna emot bruksföremål av äldre men även avyng-
re datum.

En uppstädning har påbörjats i vissa utrymmen där föremålen förva-
ras, varvid dessa succesivt rengörs, repareras och kontrolleras.
Det är en välbehövlig åtgärd och kommer att ta större delen av 1976
i anspråk innan alltsammans är klart.

Paul Olsson-gården har målats under året och hembygdsgården är nu
som helhet en trevligare anläggning än tidigare.I

uardens byggnader På grund av ett brott i kommunens vattennät översvämmades Paul Ols-
son-gården under vårfloden och stora skador befarades ha skett på
husets trossbotten. Till all lycka besannades inte detta och under-
sökningen bekräftade dessutom att golvens isolering var av god kva-litet.
I samband med vaktmästarbytet tapetserade och målade Thage Johansson
andra våningen och den är nu ljus och trevlig.
Zakarias Lööf, Ãlghallen, har tillverkat en ny pust till hembygds-
gårdens smedja, som nu enbart saknar en murstock för att kunna an-
vändas. Ett fönster har dessutom tagits upp i smedjans västra vägg.
Axel Ståhl, Ulriksfors, byggde under försommaren gärdsgården på den
västra sidan av hembygdsgården. Under några senhöstdagar i oktober
fortsattes arbetet från huvudentrén fram till sexkantslogen av före-
ningsmedlemmar och intresserade ortsbor. Hembygdsgården har därmed
fått en värdig inramning.
Stora magasinet har befriats från en stor mängd bråte, som lagrats
under årens lopp. Bättre utrymen har därvid uppstått för de åkdon
av skilda slag som ingår i föreningens samlingar.
I Storstugans kök har, för sommarens kafêverksamhet, en diskmaskin
och en frysbox installerats.
Vissa mindre ändringsarbeten har företagits i Hjalmar Strömer-gård-
en för att möjliggöra Fritidsnämndens turistbyråverksamhet.
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föreningens Från den 1 juni på halvtid een seden den 15 november på heltid her
,, föreningen fått en ny medhjälpare, då Thage Johansson, Strömsund,

aknvnßtef började vid hembygdsgården för att ta itu med föreningens samlingar.
Han tjänstgör dessutom som vaktmästare vid gården. Föreningens sto-
ra samling av föremål kommer nu att bli grundligt översedd och det
påbörjade förfallet kan därigenom stoppas. Föremålen kan därefter i
större omfattning än tidigare utnyttjas i föreningens utställnings-
verksamhet.

Den 28 maj anordnade föreningen sitt årsmöte i Storstugan. Nordjäm-
tarna spelade och i den kalla och blåsiga vårkvällen var det skönt
att njuta av kaffet vid en sprakande brasa.

För andra året i rad anordnades en slöjdmässa i sexkantslogen under
tiden 28 juni-20 juli. Medarrangörer var såsom förra året, Ströms
hembygdsförening, fritidsnämnden och DHR. Under tre veckor besöktes
mässan av #.0OO personer och försäljningsresultatet nådde nya höj-
der beträffande såväl pengar som försålda alster. Mässan har defini-
tivt kommit för att stanna och hembygdsföreningens målsättning att
stödja tillverkning av prydnads- och bruksföremål av god kvalitet
och till rimliga priser kan förverkligas.
Storstugans samlingar har visats under tiden 28 juni - 27 juli av
såväl Sunnan Asp-Nilsson som Thage Johansson. Under samma tid hölls
Storstugan öppen för servering. Värdar under sommaren var Gun
Johansson och Joachim Skogsberg, Öhn, och även detta arrangemang
blev en klar succé, med ca 6.000 besökare.

Fritidsnämnden har fr.o.m. 1975 hyrt in sin turistbyråverksamhet i
Hjalmar Strömergården. Byrån var öppen varje dag under tiden l5 ju-
ni - 15 augusti mellan kl. 09.00 - 20.00. Värdinnor vid turistbyrån
har varit Christina Persson och Marie Eriksson, Strömsund. Turister
har fått hjälp med nattlogi, fiskevatten, souvenirer m.m.

Till förnöjelse för besökare på hembygdsgården har en get och två
killingar lånats in under sommaren. Inslaget är så värdefullt, att
det bör utökas till ett annat år.
Skolklasser har i ökad omfattning sökt sig till hembygdsgården, där
de under värdinnans ledning vandrat runt bland hus och samlingar.
Vis- och diktafton hölls den 16 juni med Berta Magnusson, Signe
Olsson och Nordjämtarna som medverkande. Dikter ur Berta Magnussons
nya diktsamling Jamtblomman lästes till ackompanjemang av sång och
musik.

Den 21 juli framförde i Storstugan Gunnel och Esbjörn Jacobsson
verk av Ture Rangström och Birger Sjöberg.
Dansen kring midsommarstången anordnades av UNF (Ungdomens nykter-
hetsförbund).

Med IFK Strömsund som arrangör besöktes hembygdsgården under tiden
26-27 juli av ett mindre tivoli. Samtidigt anordnades dans i Storlo-
geo

Storlogen har för torsdagsdanser hyrts ut vid sju tillfällen till
Carl Närsjö, Urban Olofsson och Håkan Hallin. Vid ett tiotal olika
tillfällen har byggnaderna dessutom hyrts ut till föreningar ochen-
skilda. Bl.a. förlades den 26 juli en bröllopsmiddag till Storstu-
gans västra kamare, då en ättling till en av hembygdsföreningens
donatorer, Ol Orsa i Tullingsås, firade sitt bröllop.
Studiecirklarna Folklig dans och Bygd i förvandling har under våren
fortsatt i samarbete med NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsförbund).
Som ett resultat av studiecirkeln Bygd i förvandling visades i an-
slutning till turistbyrån i Hjalmar Strömergården ett fotomontage.

Föremål och fotografier ur hembygdsföreningens samlingar har konti-
nuerligt varit utställda i Centralbiblioteket i Strömsund. Fotogra-
fier har dessutom lånats ut till tidningar och enskilda. Några in-
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tressanta bildserier i LT har gett tidningsläsarna en god inblick i gångna tiders
arbete och liv.
Föreningen har genom Länsmuseets försorg fått egna och lånade fotografier reprodu-
cerade. Bildarkivet har därigenom betydligt utökats.

Verksamhetsberättelsen kompletteras med en ekonomisk redogörelse för år 1975 utvis-
ande föreningens tillgångar och skulder vid årets slut samt den ekonomiska omfatt-
ningen under året.

EKONOMI

Ingående balans konto

Debet Kredit

xeeee l.962=63 skuld 1 bank 34.l16:o7
stg 164 ej ekpl 1oo.00o:- Eget kapitel 176.846:56
stg 164 ekpl 5o.oeo:--
stg 231 ej ekpl 1o.ooo:--
samlingar 25.ooo:--
Inventarier 24.000:--

alo.962:63 21o.962=63

Vinst- och förlust konto

Medlemsavg. 5.304:-- Nettounderskott av:

Komm. bidr. (driften) 20.000:-- Fastighetsförv. 3.425:--
" (Strömsbok) l0.000:-- Arkiv o utställn. 4.974:--
" (fotoarkiv) 2.000:-- Strömsboken l5.889:60

Arbetsmarknadsstyr. #0.l68:-- 24.289:50

Löner 38.34l:40
Räntor 3.552:--
Årets överskott 1l.289:--

77.472=50 77.472=60

Utgående balans konto

skuld 1 bank 22.46o:07 xeeee l.596:38

Eget kapital l88.1§6:3l Stg 16Ä ej skpl lO0.000:--
stg 164 ekpl 50.ooo:--
Stg 231 ej skpl l0.000:-
Samlingar 25.000:--
Inventarier 24.000:-

2l0.506:38 2lO.596:38
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SIYIIHSEN
LEDAMÖTER INTILL ÃRSMÖTET 1977: ORDFÖRANDE FÖR 1975:

Lantbrukare Måns Erik Espmark Sten Sundquíst
Kronokommissarie Assar Fjällgren
Höpman Göran Hansson _

Fru Birgit Rosenberg REVISORER FÖR ÅR 1975'
Yrkeslärare John Westerlund Yrkeslärare Kurt Blomgren

Hemm.äg Svante Svensson
SUPPLEANTER INTILL ÃRSMÖTET 1977: Adjunkt Willy Krogstad, suppl.

Fru Gun Hugosson -- _

Lantbrukare Torbjörn Nilsson BYOMBUD FÖR ALANAS SOCKEN'

Speciallärare Arne R°senber8 Folkskollärare Birger Källberg

LEDAMÖTER INTILL ÄRSMÖTET 1976* VALBEREDNING INMLL Änsmöwr 1976:

Fru Ada Melander K" K 1 E .k OH. H . u opman ar - ri scarsson
âl:gdlaš:r1n§andRe?e:ka Strom Speciallärare Arne Rosenberg

e or en un quis n N .

Plåtslagare Carl-Axel Söderström K°pman B°rJe Sandstrom (sammankal1°)
Lantbrevbärare Jens Örjebo

SUPPLEANTER INTILL ÅRSMÖTET 1976: HEDERSLEDAMÖTER:

Bokhållare Einar Salme Skoldirektör Stig Lander
Fastighetsskötare Oscar Wallin Köpman Gunnar Simonson

¿,M|:nuaM KORT
St s Il b gdsförening u. p. a.
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Serien

TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM

är planerad att utkomma i följande delar:

1880-1905 Grundstenen till Jämtlands andra stad,
del 2. (utg. hösten -77)

19o5-1912 strömsunas Tidning
1912-1918 Under ett världskrig
1918-1932 Det glada 20-talet
1932-193š Ängbåtarna på vattuaalen
1938-19h5 orostider
19#5-1951 Det nya samhället




