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Grundstenen lagd

Ströms kyrkobys snabba utveckling under 1800-talets sista årtion-
de kan enklast avläsas i mångfalden. Ett regelbundet gatunät med
större utbredning än tidigare har börjat göra sig gällande. Där
tidigare rådde svåröverskådlig byggnation bringas nu ordning och
reda.

Miljön börjar alltmer likna ett stadssamhälles. Moderna och tids-
enliga fastigheter kantar gatorna. Handelslivet blomstrar. Här
finns nu fabriker och ett rikt utbud från olika hantverksutövare.

Som första kommun i länet kan Ström berömma sig av att vara den,
som åt sina fattiga upplåter en fullständigt ordnad och efter bäs
ta mönster reglementerad fattiggård. Detta berättas om året 1891.
1895 utvidgas skolväsendet på grund av ökat antal barn i skolål-
dern.

Vid ordinarie kommunalstämma år 1896 beslöts om införande av en
hundskatt. Beslutet kan betecknas som framsynt då hundskattemed-
len skulle användas till uppförandet av en sjukstuga i samhället.
Att det var nödvändigt med en dylik inrättning stod klart för en-
var. Vägen till länslasarettet var lång, och folkmängden var i
stadigt växande. Ett år senare hade ärendet avancerat så långt
att man kunde skönja en lösning i frågan. Patron Holm i Jonsgård
ämmade skänka en tomt till blivande sjukstugan i Ström.

Ströms Hembygdsförening har nöjet att presentera tredje utgåvan
av Strömsboken i den nya bilderbokserien. Fortfarande befinner vi
oss i tidsperioden 1880-1905, ty 1890-talet var ett livaktigt år-
tionde i Ströms historia. "Grundstenen" blev lagd till något som
alla förmodade skulle bli länets andra stad. Hur det kommer att
gå i fortsättningen får följande delar av årsboken utvisa.

John Westerlund
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ÅNGFARTYGS-AKTIEBOLAGET VIRGO

Bolagsstämma 15 mars 1890:

Föredrogs Revisorernas berättelser, och deri
förekommande anmärkningar, hade föranledt sty-
relsen att afgifva en skriftlig förklaring,
hvilken upplästes, hvarefter stämman beslöt
att punkt för punkt behandla hvarje af reviso-
rerna gjorda anmärkningar och i sammanhang
härmed fattades följande beslut

l, att Jakob Norström Tjädernäset skulle
Crediteras för 18 kronor som han bli-
vit för högt debiterat

2, att Nya biljetthäften samt nya räkenskaps-
böcker för kommande seglationsår skul-
le användas

3, att Kapten A.G. Rosberg skulle till Ång-
båtsbolaget Virgo återbära 7 kronor
som han af Sven Nalin i Näset uppbu-
rit och icke i räkenskaperna funnos

1 upptagna som betalda

Fnu 7, att Den ved som kapten för sitt husbehof
KÅRIN SVENSSON, ßödd Sahßbeäg. förbrukar skall i räkenskaperna upp-
Baânmoäbka ¿ stäöm. tagas bland hans löneförmoner

8, att Den blifvande styrelsen skulle med
Pastor 0. Wagenius öfverenskomma om

nedsättning af tomtören för uthustom-
ten vid kaptensbostaden

STYRELSEN FÖR ÅNGFARTYGS_AK-IIEBOLAGET 9, att Hädaneftêf inga betydande kOSCH8d6r
VIRGO; nedlägges å kaptensbostaden, utan att

först höra bolagsstämman.
5 april 1890.

Då erfarenheten visat, att bogserings-, .
vare- och pessegerereafgifter så ned- Kronofogden H.F. Cederbergs framstallning om

gått under ne sednare åren, att segla- fri frakt för telefon-materialer till Bågede
tionen lemnat en nfördelektig behåll- afslogs och skulle Ångaren Virgos fordran hos
ning, een hvilket förnållanne nnnkemit Telefonbolaget indrifvas 1 sammanhang med de

derigenom, att begge ångarne för hvar- öfvrlga f°fdr1“3ar“a°
andra nedsatt afgifterna för att komma
åt mera frakter beslöt Direktionerna
att för kommande sommare idka samseg- Frågan om ångaren Virgos försäljning besvara-
ling på så sätt, att bägge ångarnes in- de stämman med nej.
segling delas lika emellan bolagen men
utrustning, aflöningar och alla andra °°°°'°
kostnader hålla ångarne hvar och en för Beslöts att den blifvande diriktören skulle i
sig. arfvode för 1890 få uppbära Tvåhundra kronor.

P0]k-kaka MI t bakatugan göna ¿_o1Ldn¿ng en "pajkkaka" och (Lägga ánam titt bebö-
kande tnckoa a/L t St/w'm en gamnat beduänja. Kavte/askan gö/L en tunn ka-
ka (ognaddad) . I ytt/Le kanten fattat namnen på gttaatedtga pojka/L /som
kan tankaa paßba bom Mia/Le. Innanáöa, t nàßta ning, /ultaß t.ex. táden
5011 áue/wet. Kakan vända ¿å att ßlickan ej kan 4e vttïken bit hon /:tum
av texten. Även en pojke kan áå en kaka, en "ßtckkaka".
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elïmíng!
Till erhållande av lämplig belöning för nit och pålitlighet får jag anmäla vaccinatörer-
na Nordfors i Ström och Blix i Hammerdal. Den senare är ålderstigen och har i 47 år va-rit vaccinatör. Han har vaccinerat omkr. 5000 barn samt utövar fortfarande, oaktat deofta ansträngande resorna, med nit och omtanke sin tjänst, varför jag får föreslå attme-dalj måtte tilldelas honom.

Vaccinatören Stjernström i Alanäs, vilken förut vanskött sina åligganden, har under de
2 senaste åren icke givit anledning till anmärkning, varför det måhända skulle varalämp-ligt att på något sätt uppmuntra honom att fortsätta så som han nu har börjat.
De dåliga kommunikationerna inom distriktet och de därav härrörande ansträngande resornaför vaccinatörerna göra belöningar åt de senare nödvändigare än inom de flesta andradistrikt.
I Frostviken skötes vaccinationen otillfredsställande. Den av vaccinatören Wassdahl an-
mälda misslyckade ympningen verkställdes, enligt hans egen uppgift till mig, i Septem-
ber månad och W. kunde således, om han velat, hava haft god tid att anskaffa och använ-
da annat ympämne. Skälet varför han försummar sin tjänst är troligen att han har för
många befattningar. Han är nämligen klockare, gästgivare, handlande, föreståndare förpost- och telefonstation och slutligen vaccinatör.
Jag ämnar vid den snart förestående första årliga ämbetsresan till Gäddede försökaåstad-
komma ändring i detta missförhållande.

Ström 2.6.90
Otto Holmer
Provinsialläkare

Virkesegare!

Virkesegare efter den af under- m
tecknade reglerade flottleden
Svanavattenån, från sjön Svana-
vattnet till åns utflöde i Ströms
vattudal, hvilka under instun-
dande vårflod önska få sittvir-
ke framflottadt, behagade till f 1,
undertecknade senast den 10 maj f;ø{r
d.å., aflemna uppgifter öfver ' 1 'virkets mängd, beskaffenhet och
ställe der det finnes, samt på '
samma gång erlägga strömrens-
ningsafgiften utgörrande denna
för; Förvaltare Fru
distr. Nzr l från Svanavattnet AXEL BERG BENEDIKTA BERGtill Renans inflode 20,59 ore, Ströms Trävaru_Aktíe_
distr. Nzr 2 från Renåns inflöde bolag.till Renåsjön 6,49 öre,
distr. N:r 3 fr.o.m. Renåsjön till Degefjärden 7,73 öre, allt pr enkeltimmer, och, förså-
vidt de tillika önska, att flottningen verkställes af undertecknade, äfven ungefärliga
flottningskostnader.
Oanmäldt och obetalt virke qvarhålles i vattendraget.
Ström den 1 April 1890.

För Ströms Trävaru-Aktiebolag
Axel Berg
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Nyh/te/Lhets ßoßk dønomwre/La.

LÖRDAG 7 JUNI 1890 MÅNDAG 9 JUNI 1890

I Ström hölls i söndags möte, dervid ölfrå- Ölkrig i Ström.
gan ganska skarpt diskuterades. Bortåt ett
par hundra personer närvoro vid üötêt, S0m Under denna rubrik meddelar J.P. ett läng-
hölls i skolsalen. re referat från ett i Ström den l dennes
Handlanden Eriksson öppnade mötet och Kro_ hallet mote. Ur referatet atergifva vi fol
nolänsman Gärdin utsågs att leda förhand- Jande'
ligatna. Mötet fattade följande feS01UtíO“ Följande frågor v0r0 föremål för öfverlägg-
ner efter en ganska sakrik och uttömmande ning;
diskussion:
"Mötets deltagare uttala som sin bestämda 1:0) Är den bryggeri' °Ch ö1taPP“í“8$affäfisigt, att den bryggeri- och öltappningsaf- som bedrifves härstädes, till skada eller
får som bedrifves härstädes är till stor nytta för kommunen?
skada för kommunen, i det den uppmanar _ , n u

drinkare, befrämjar lönkrögeriet, föranle- 2°°) Hafva de luforra fragfn namda açfarer
der till oordningar och al- .. .. fgrorfakat nagïa °°rdn1ngar
strar osedlighet samt i hög har Pa Platsen'
grad ökar fattigvårdstun- N M 3:0) Är kommunalnämdens åt-
38n"- gärd att anhålla om förbud
"ölaffärerna hafva förorsakat oordningar m°t °1affarer Valbetankt?
här På P13tS2"- 4:0) Innefattar kronofogdens utlåtande till
"Kommunalnämdens åtgärd att förbjuda ölaf- K°§“ngenf b?fa11É1ngshafV§nde angaend? °1_
färerna inom kommunen är fullt berättigad' fragan haf 1 Str°m' eÉt m1Sstr°e“de C111
och välbetänkt på de af nämden äfvensom k°mm““a1namden eller Icke?
vid detta möte framhållna grunder". På den första frågan svarades med en så ly-

dande resolution:
"Mötets deltagare uttala som sin bestämda
åsigt, att den bryggeri- och öltappningsaf-
fär som bedrifves härstädes är till stor
skada för komunen, i det den odla ... osv
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-vmfmßm iunainnsii Ström har under líflíg an-
slutning ffå_bef°1k“i“8@“S be kristiiga församiingarna 1 ström och Aianäs tiiiöns-
Sida egt f“m 1 dag- kas nåd och frid av Gud, vår fader, och Herren Jesus
Anmälda djur 52 och utdelades KVl5tU5-
1 Sïlfvefmedali- 5 första- 8 I överensstämmelse med föreskriften i 24 kap. Kyrkolagen
a“§fa- 13 Cradle Samt 5 extra kommer undertecknad biskop med biträde av kontraktspros-
Pfls- ten samt andra tillkallade präster att, om Gud vill, an-
Före¿rag af Rundgren före ställa visitation med Ströms och Alanäs församlingar i
prisutdelningen, celegraferas och vid Ströms kyrka Lördagen den 12 och Sondagen den l3
till Östersunds-Posten. lnstundande Juïl-
(7 juni 1890) Den första dagen börjar förrättningen kl. ll f.m., och

Apotekare STRÖM

Å
Fru EBBA sTRöM
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bí,

hålles då kristendomsförhör med folkskolornas övre klas-
ser. Därefter anställes besiktning av kyrka, kyrkogård
och skolhus samt den granskning av kyrkoböcker m.m. som
angives i mom II av Ordning för biskops- och prostvisi-
tationer inom Hernösands stift (se Consistorii Cirkulär
N9 208) Vid dessa förrättningar böra jämte pastoratets
prästerskap även församlingens kyrkovärdar, kyrko- och
skolrådsledamöter, skollärare, särskilt valda försam-
lingsombud samt Ströms församlings kyrkobetjänt vara
närvarande.

Den andra dagen efter högmässogudstjänsten, som börjar
i vanlig tid, och ett kortare tal av visitator, anstäl-
les kristendomsförhör med församlingarnas medlemmar i
allmänhet och särskilt de tvänne sista årens nattvards-
ungdom. Därefter hålles kyrkostämma med församlingarnas
röstberättigade medlemmar. Förhandlingarna härvid röra
sig närmast omkring pastors ämbetsberättelse; dock äger
varje församlingsmedlem att här andraga vad han kan ha-
va att påminna med avseende på församlingarnas angelä-
genheter.

Vid denna dags förrättning böra församlingarnas medlem-
mar så mangrannt som möjligt infinna sig.

Hernösand den l8 Juni l890

Martin Johansson /
M. Nordström



OLOF JOHANSSON, 6. 1818, handßanden och Sknäddanmäßtaae OLOF OLOFSSON ¿ Bnedgånd,
ombud 651 Knamßonb AB. 5. 1848, med huétau SARA PERSDOTTER, 6. 1847

www G~~w^- 6- Im- ßf1-^w@~- 3,â'¿fâï“á"“2.?š“š§ “äüf?;Zí“?š¿á¿šf'š:1É'š§, och
Lvv1A MARIA, ¿.1sss.

PASTÛRS ÄMBETSBERÄTTELSE ïiíašë åiå*1šíšiå“ïš°S'f1ïí°ï§'¿3f'

80/ Ordentlig husandakt öfvas blott uti några enskilda hus; men i de från kyrkan af-
lägsnare byarne samlas befolkningen sön- och helgdagar temligen allmänt i skolhusen der
sådana finnas, och annars hos någon utaf grannarne, för att afhöra någon predikan för
dagen, hvilken föreläses utur någon predikosamling eller postilla.
Egentligen besökes församlingen icke af andra kolportörer än dem Jemtlands Missionsföre-
ning utsänder. Om deras verksamhet är intet annat än godt att säga; de äro nitiska, red-
liga och bekännelsetrogna. En och annan gång infinner sig här någon med frireligiös
färg; men dc hålla sig mest till sina meningsfränder.

90/ Såsom redan är anmärkt finnas här några få som luta åt frireligiösa åsigter: men
de äro ej många och göra för öfrigt icke mycket väsen af sig.
Ett par makar som på sednare tiden omfattat baptistiska åsigter, efter att förut hafva
tillhört de lutherska separatisterna, hafva förvägrat sina barn att blifva konfirmerade.

I år hafva likväl 223 af dem, den ena 26
och den andra 19 år låtit sig konfirmeras

MIÛSÛMMÅRUÅGEN 1890' och begått H.H.Nattvard tillsammans med den
ß¿ö¿¿0p ¿ pa¿bach¿n_ g¿udpa¿¿¿, E¿¿h öfriga nattvardsungdomen.
Guó/tauon 511. Hamme/Ldaß och Ka/z,¿n
0¿06¿d0¿¿¿¿, med bäudáößje ¿¿¿a ¿¿9 100/ Af de äldre allvarligare sinnade uti
6ö¿¿V¿ga¿ ¿ ¿¿u¿¿n¿ng¿n nga mg; ång_ församlingen halles sabbaten i allmänhet i
6a¿¿yy¿¿ V¿¿g0¿ anka¿p¿a¿¿, ¿¿¿ax helgd. Beklagligtvis kan icke detsamma sä-
¿n¿¿¿¿ kä9¿¿banan_ gas om ungdomen och det uppväxande slägtet

13



i allmänhet. Sabbaten blir för många utaf dem en förlu-
stelsedag och man ser icke i allmänhet många utaf dem
vid de allmänna gudstjensterna. Dansgillen på helgdags-
nätterna och lustturer på söndagarne förekoma ganska
ofta. Det klagas och det icke utan skäl att ungdomen
fattats utaf en tygellöshetens anda, som icke bådar
gott för framtiden, lyx och flärd har i synbar grad
tilltagit. sammanlefnaden könen emellan är långt ifrån
mönstergill, de oäkta barnens antal temligen stort och
en stor del af de äktenskap som ingås hafva föregåtts
af ett allt för intimt närmande kontrahenterna emellan.
Orsakerna till detta mindre tillfredställande förhål-
lande äro nog flera. Det har länge klagats att den in-
vandring utaf främmande lösa arbetare, som skogsrörel- §¿

sen dragit hit, utöfvar ett ohelsosamt inflytande i
sedligt afseende, i synnerhet på ungdomen i församlin-
garne, och denna klagan är nog befogad. Derjemte bi-
drager nog i sin mån den dåliga tidningspressen och an-
nan litteratur, som sprides här årligen i växande an-
tal.
Dryckenskapen har på de sednare åren blifvit något hej-
dad utaf de nykterhetsföreningar, som äfven här upp-
stått, men den är icke utrotad, något som särskildt vi-
sar sig vid de tillfällen då arbetare i större mängd
samlas i kyrkobyn, och vid hvilka tillfällen öl och må-
hända äfven andra sprithaltiga drycker ymnigt förtäras.

llo/ Gröfre brott, begångna utaf församlingens egna
medlemmar förekomma sällan. I allmänhet infinna sig de,
som äro förfallna till undergående af enskild skrift,
sjelfmant; undantag derifrån utgöra de, som lefva i öp-
pet konkubinat. Kyrkorådet har på länge icke behöft in-
gripa till hämmande af äktenskapliga tvister. Der såda-
na förekommit har det stannat vid enskilda varningar
och förmaningar af pastor.

120) Församlingens fattiga underhålles till det mesta
genom utackordering; annars genom tillfälliga under-
stöd.

130) Inom Ströms församling äro inrättade: l fast
folkskola med särskildt bostadshus för läraren, jemte
lokal för slöjdskola, 2HÉ_mindre folkskolor, inrättade
l för vestra och l för nordvestra delen af församlin-
gen, af hvilka den ena är fast och den andra arbetar
på två stationer, samt 8 småskolor, hvilka allesammans
äro ambulatoriska. För dessa båda sednare slagens sko-
lor finnas uti församlingen 9 skolhus hvilka uppförts
och underhållas af byamännen sjelfva. Uppförandet af
ett IOÉÉ är ifrågasatt. Wid dessa skolor äro anställda:
l examinerad ordinarie folkskollärare, 222 lärarinnor
vid de mindre folkskolorna, 222 lärare och 6 lärarin-
nor vid småskolorna. Dessa samtliga lärare och lärarin-
nor hafva genomgått landstingsseminarium, utom en små-
skollärarinna. Barnen i skolåldern uppgå till ett an-
tal af 665. I hemmen undervisas endast 27 och i enskil-
da skolor 15. Utom 50 bland skolpligtiga, som antingen
för naturfel saknat undervisning eller om hvilka upp-
gifter saknas, hafva alla de öfriga mer eller mindre
jemnt afnjutit skolundervisning. Alla skolor äro för-
sedda med det nödvändigaste i afseende på undervis-
ningsmaterial, och undervisningen bedrifves med till-
lämpningen af de förbättringar i lärosättet som pedago-
giken erbjuder. ..........
14
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På marsch till Frösö läger rå- '-
kade 16 af andra klassens be- __
väringar från Hamerdal och
Ström i Österåsens by, Häggenås, "
i häftigt slagsmål med 3 af _.
byns ynglingar. Vid första an-
fallet måste beväringen draga __

sig tillbaka, men angreppet -
förnyades, då "en mot sexton
stäldes". Denne "en" var yng-
lingen Jöns Salomonsson, hvil- °'
ken, sedan kamraterna gifvit __
sig, en stund höll tappert mot-
stånd, tills han ändtligen mås- _'
te vika för öfvermakten. Han -
lade sig på marken för att
skydda sig mot slag i ansigtet, __
men fick i stället flera kros- -
sår i bakhufvudet. Om ej någon
lagt sig emellan, hade vildar-
ne troligen ej slutat förrän "
de fullkomligt släckt lifsgnis- ._
tan hos den olycklige unga man-
nen. _'
Salomonsson affördes till läns- __
lasarettet, der han nu aflidit -
af sina blessyrer.
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åtrümøhnr, mn bit!
A offentlig auktion, som förrät-
tas i Målare Vallins gård Lörda-
gen den 4 och Måndagen den 6 in-
stundande Oktober kl. 10 f.m.,
låter afl. Insp. Ad. Lindbergs
sterbhus till den högstbjudande
försälja ett större lösörebo, be-
stående af
möbler och husgerådssaker, vin-
ter- och sommaråkdon, kör- och
åkerredskap, linne-, gång-, och
sängkläder m.m. Allt af reel be-
skaffenhet, och lemnas säkre och
kände inropare anstånd med betal-
ningen till den 2 Januari 1891.

Den 6 kl. l2 på dagen försäljas
jemväl sterbhusets fastigheter,
en jordlägenhet under hemmanet
n:o 1 Bredgård, hvilken kan sön-
derdelas till 2 eller flera cen-tralt belägna byggnadstomter,
samt lägenheten Trollön med å-
byggnad. Vilkoren tillkännagif-
vas vid auktionen.

Ström den 4 September 1890.
Zach. Åslund
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Efter tagen kännedom om kyrkans indelning i bänkrader
m.m. ansåg kyrkorådet att det för kyrkans fullständiga
uppvärmning vintertid skulle erfordras 222 ugnar af
Landskrona gjuteris största modell, hvilka borde place-
ras midt i kyrkan i korsgången, en vid vardera långväg-
gen och-att eldrören borde dragas snedt öfver väggarne,
så att de mynnade ut i öfversta kanten af den de närmast
vid sidan om ugnarne belägna fönstren och fasthållas vid
väggarne med jernkrampor;

Kyrkoråd 16 aug 1890.

Med anledning af kyrkostämmans beslut, att värmeledning
skulle anbringas uti församlingens kyrka, hade kyrkorå-
det denna dag sammanträtt för att uppgöra förslag och
kostnadsberäkning till detta arbetes utförande.

Fru att dessa eldrör borde minst till 10 fot utaf sin längd
CATARINA BERG, vara utaf gjutjern, och fastsättningen af desamma göres
född An¿e1s;e¿;_ utaf 2 mmtr tjock jernplåt;
Hustru till urmakare Berg. ---
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Handetßttßvet att Staömb kynkoby bßombtaan bom atdntg tttßáöane. Battkenna öppethåtta
ßaån ttdtg moagon tttt bena aßtonen anden Ztáttg komeab. Tttt ßölje a5 detta äao medlem-
maane t Staömß höpmannaboctetet Aynnenttgen atnängt upptagna.

I bamband med Gnoßbhandtanden Emtt Bottnb beböh hänatädeß 5annA Atg kynhobyna handtanden
önantåtna att ßöaevtga beböket "otognaßtßkt" t Kßtntman K Penmanb atettea.
På bilden o5uan bttcha Atående 5n. venaten: Manuaktaahandtanden Andenb Roßenbeng, hana
gönegångane, handt. Chaatte, handt. Axel Ptcutett, nebanden Kantabon, gnobbhandt. Bottn
gnån Geßte Aamt penßon uaná uppgtßt Aahnaa.

Stttande ga. ven4tea= A.Th. Settndea och hanb companton Enth watßnea.

mälde Sara Teolina Eklund skulle med den-
na termins utgång Yara ent1edigad_från sin
anstallning som smaskollararinna 1 forsam-
lingen.

Skolrådet 5 okt. 1890.

2) På hos undertecknad gjord anmälan, att "
småskollärarinnan Sara Teolina Eklund, 0-
aktat erhållna varningar, förer en oan-
ständig vandel, i thy att hon deltager uti Tisdag 14 Okt 1390-
utsvävningar tillsammans med lättsinnig
ung¿°m och ¿erigen°m gifver dåliga före- Sin provinsialläkaretjenst i Ström har dr.
dömen åt barnen, beslöt skolrådet att be- J- Billing UU tilltïäd-
16



Torsdag 23 okt. 1890.

har under den gångna sommaren utkämpats i Ström. Man har fäst vår uppmärksamhet härpå och
anmodat oss söka utröna anledningen till att denna strid, inledd huvudsakligen i nykter-
hetens och ordningens intresse, kunnat leda till det egendomliga resultat, att en av par-
terna, Östersunds Ångbryggeri, utan vidare förbjudits att idka ölförsäljning i Ström un-
der ett års tid, under det ett annat bryggeri, mot vilket striden vänt sig, med fullt ut
lika stor skärpa, tillåtits att utan ringaste hinder fortfara med sin försäljning.

Ehuru vi ännu icke kunna fullt fatta motivet till denna kraftåtgärd, som föranledd av kla-
gomål mot båda bryggerierna, vänder sig endast mot det ena, skola vi utan vidare reflex-
ioner denna gång lämna en i kortaste form avfattad redogörelse för frågans behandling,
vad särskilt Östersunds Ångbryggeri beträffar.
Med anledning av i Ström förekomna oordningar förorsakade av den ölförsäljning, som be-
drives inom kommunen, hade komunalnämnden meddelat förbud för Jöns Olsson, Änge brygge-
riaktiebolag och Ångbryggeriet i Östersund att sådan ölförsäljning idka och begärt att
Konungens Befallningshavande måtte fastställa sagda förbud.

Detta skedde och vad beträffar Jöns Olsson och Östersunds Ångbryggeri, men ej angående
Änge-bryggeriet, vilket sålunda fortfarande får sälja öl. Konungens Befallningshavandes
resolution har dock i vad den rör Änge bryggeri av kommunalnämnden hos Kungl. Majzt över-
klagats.
Kronofogden Cederberg har på grund av vederbörligt förordnande hållit förhör i Ströms
sockenstuga angående ovan påpekade oordningar och därvid fogat utlåtande i Frågan.

Då ärendet,vad beträffar Östersunds Ångbryggeri, av Konungens Befallningshavande utställ-
des till vederbörandes förklaring, framhöll Ströms kommunalnämnd i huvudsak:

att socknens klagomål över oordningarna vore befogade, i det ölförsäljningen i hög grad
ökade fattigvårdstungan;
att själva komunalnämndens ledamöter vid öltappningsställena blivit skymfade av perso-
ner, som tidtals ligga fattigvården till last;
att ofta personer som förtjänat sig litet, nedlagt sin förtjänst i ölhandlarens kassalå-
da, under det fattigvården fått underhålla familjen; och

att då de med skyltar försedda försäljningsställena ligga ett stycke från allmänna vägen,
"_I_' - o 0 .. . - - .. .. ~

gar det ej att atala de personer, som a forsäljningsstallena overlasta sig.

I sammanhang härmed hade kommunalnämnden velat gendriva
kronofogden Cederbergs i ärendet meddelade utlåtande

dels vad beträffar att ortens länsman skulle antingen o-
behörigt ställt sig i ett partiintresses tjänst, eller
ock högst oförsvarligt underlåtit sina skyldigheter i
avseende å allmänna ordningens upprätthållande, ett om-

döme som kommunalnämnden finner hårt, då det uteslutan-
de har sin grund däri att inga åtal för fylleriförseel-
ser gjorts till 1889 års ting, men sådana förseelser på
landet icke falla under allmänt åtal, vadan resoneman-
get blir falskt och slutledningen oriktig;
dels ock med avseende på det varma försvar för Änge
bryggeri som kronofogden Cederberg framlagt, vilket mas-
te anses så omotiverat, att kommunalnämnden med ledsnad
tagit del därav.

I följd härav yrkades att Konungens Befallningshavande
ville fastställa det av kommunalnämnden meddelade för-
bud för Ångbryggeriet att sälja öl.

Hvuz AXEL ROSBERG med två ßjuáva 41*/|.ömAdamu,HILÛUR NÄSLUND

och K.J. KARLSSON.



Östersunds Ångbryggeri hade i sin förkla-
ring påpekat: att Ångbryggeriet på veder- l

börligt sätt anmält sig för idkande av
handel med maltdrycker i Bredgård, vilken
handel föreståtts av Erik Larsson, som or-
dentligt skött sin befattning och aldrig
varit åtalad för olaga försäljning. Ja,
av själva Kronofogdens rapport framginge
att allmänna ordningen sällan eller ald-
rig varit störd, och de vittnen, som
styrkt att oordningar förekommit i närhe-
ten av Erik Larssons bostad, hade ej kun-
nat uppgiva, att de personer, som till-
ställt dem, hade köpt öl av honom. Så myc-
ket märkligare vore kronofogden Cederbergs
yrkande om fastställelse av förbud för
Erik Larsson att sälja öl, som det svår-
ligen stämde med kronofogdens uttalande
att vittnesmålen, som av godtemplare av-
givits, vore mer tendentiösa än juridiskt
bindande. Men allra märkligast vore att
samma kronofogde avstyrkt förbudets fast-
ställelse för Ängebryggeriet, då de fles-
ta vittnen påstått att "den förfärliga
tillställningen" egentligen börjat då Än-
ge öppnat sin verksamhet. Och då ej kunde
förutsättas att utlåtandet förestavats av
mannamån, måste orsaken till denna mild-
het mot Änge sökas däri, att detta bolag
hade särskilt stränga ordningsregler för
rörelsens bedrivande, vilka kronofogden
i särskild bilaga ingivit, och det vore Länbman

därför så mycket mer att beklaga att ös- JOH. GÄRDIN med amißjz

“e“““dS Å“gFï*'¥ggefí el fått 961.8” Éessa Huwwn MARGARETA och hamen Ebbjänn, mf:
regler och darigenom kunnat fa tillfalle och Anna
att bedöma huruvida ej detta för sin rö- °

relse fastställt samma villkor eller möj-
ligen kunnat underkasta sig liknande. Ös-
tersunds Ångbryggeri yrkade således, att KQMUNALSTÄMA 2 NOV, 1390,
kommunalnämndens ovannämnda förbud ej
måtte av KOÛUUSQUS Befallnlngshavande Sedan åtskilliga handlande inom kommunen in-
fastställas- gifvit ansökningar om stämmans förord till

erhållande af rättighet att handla med krut,
Emellertid fann K. Befhde den 3 sistl. okt. ¿ynamit och andra exp10síVa ämnen, uttalade
WGÛ Stöd aV l5 5 l K- FÖf°td“lnge“ den 25 stämman behofvet och nödvändigheten af att
Okt- l885 Skällgt förbjuda Östersunds Äng' en dylik handel finnes, men som Handlanden
bfYggetl att under 1 år efter delfåendet P. Roos för närvarande är innehafvare af den-
aV detta Utslag ln0m Ströms 50Cken för av' na rättighet och icke något skriftligt bevis
hämtnlng till Salu hålla maltdfYCkef- från honom att han densamma afstått, nu icke

kunde visas, så återförvisades ärendet till
kommunalnämnden som har att höra dels P.Roos
om han ämnar afstå från denna rättighet och
dels, i sådant fall afgifva yttrande om

1NTREssENTERNA 1 sTRöMs BADHUS-AKTIEBOLAG hvilken af Sëkade S°m anses lämvlïß att
erhalla rättighet.

kallas till extra bolagsstämma i Ströms
sockenstuga Söndagen den 21 dennes kl 2

e.m. för att höras huruvida den mot ak-
tietecknare, som vägrat inbetala sina ak-
tier, förda rättegången skall fortsättas
samt i så fall utse ombud att densamma
ombestyra. är den senaste märkliga nyheten. Han kommer

H på fredag och sjunger då Sandelinska sånger
Strom den 2 dec' 1890' på Sandelins hotell. Det blir en glad vecka
Styrelsen i Jemtlands andra stad.
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Känd für allvar och stanna STRÛM5 MARKNAD

..... God var tillförseln af varor, men köplusten
Enär nu ingen examinerad lärarinna var fluga'
stod skolrådet till buds, så beslöt Ett rån begicks: två våldsverkare öfverföl-
skolrådet att för instundande termin lo en person från Yxskaftkälen och fråntogo
antaga folkskolläraren M. Nordfors' honom hans börs. Den ene blef emellertid
äldsta dotter Hildur, som för skolrå- genast häktad, den andre undkom.
det var känd för allvar och stadga
jemte goda skolkunskaper. På det att
hon, som icke har någon erfarenhet
uti att sköta en skola skulle blifva KOMMUNALSTÄMMA 11 FEB- 1391-
i tillfälle att åtminstone inhämta
de första grunderna af metodiken, be- Till stämman har Handl. Er. Wallner jemte
slöt skolrådet att undervisningen i 12 stycken andra personer inlämnat förslag
den småskolrota, nemligen den östra, om inrättande af s.k. torgdagar att hållas
som blef henne anvisad skulle börja i Bredgårds by, för att så väl jordbrukare
först måndagen den 26 dennes. Och som andra näringsidkare måtte komma i bätt-
skulle det bero på ömsesidig överens- re tillfälle att afyttra sina produkter och
kommelse mellan skolrådet och hennes inköpa sina förnödenheter.
fader' huruvida denní anställving Efter föredragande af denna framställningskulle utstrackas tof t - H - . .

U Ver nu lns un yttrade stamman enhälligt sitt bifall der-till och föreslog att dessa torgdagar borde
..... hållas första och tredje helgfria Lördag i
dande vårtermin.

hvarje månad. Att på stämmans vägnar ingå
* till Konungens Befallningshafvande med an-

sökan om bifall till ifrågavarande torgda-OO OO

gars inrättande, utsågs Länsman Gärdin.

Då vägen från Ström utefter Vattudalen
öfver Hillsand och Nexåsen till Ring-
vattnet är betydligt kortare än öfver
Alanäs till Ringvattnet, ansåg jag rik-
tigast taga bortresan öfver Nexåsen. Nå-
gon banad väg Nexåsen - Ringvattnet
fanns emellertid icke utan måste denna
sträcka, som jag hoppats kunna tillryg-
galägga efter mörkrets inbrott l sta
dagen, göras vid dagsljus (och delvistill fots) den påföljande. Till resan
jemte förrättning åtgingo härigenom 3
dagar eller lika lång tid, som skulle
åtgått, ifall jag tagit den bättre men
längre vägen öfver Alanäs såväl på bort
som hemresan.

Ström den 15 Januari 1891.

J. Billing
(provinsialläkare) BRÖLLOP PÅ ÖSTERKÄLEN

Äktenbkap haßuea Lngåttb emellan Jahob(Jache)
Fun/se,th, 5ödd 1871 L vàvste/Llzäten, och Katha-
una EL¿oabe/t Pe,t/wneia No/tung, ¿ödd 1869 L
öoteahäßen.

8 feb_ 1891. 0Ch. »fä/U'l0f|. V0/'L02 5/l..\J. bfL0dQ/U1. 0-uß
Funaeth och hana taolouade Mania, ¿n.h. bao-

Machlls 5-J- PGHGYSSOHS begäran Om de/in Pe/L Fumsøth och han/5 Lüzaäede/s 1'/wlouade
löneförhögning af 100 kr afslogs och be- Lu¿¿a_ ß¿udnäbb; ¿0n¿n Jghan_
viljades i stället Femtio kronor som be- u n U . .

löning för trogen tjänst och skulle Bäoßßopóáoßket “ao 60äeV¿9at aá K¿¿"iman E

denna uppmuntran gälla året 1890. Peäman' 60t°9äa6¿¿k atezie ¿ Stäömó kyäkoby'

Y
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SKOLRÅDET 22 FEB. 1891

Ett av Herr Wikberg uppsatt förslag till undervisningskursens ordnande föredrogs och i
huvudsak anslutande sig härtill uttalar kommitterade som sin åsikt:

att den ifrågavarande undervisningen borde ske på så sätt, att den blivande undervisa-
ren reste omkring emellan de flesta av kommunens byar och på varje ställe dels
hölle föredrag dels i så väl stall och ladugårdar som ute på åkrar och odlingar
lämnade lantmännen praktiska undervisningar, huru de på bästa sätt skulle inrätta
sin näring och utföra till densamma hörande arbeten,

att lämpligaste tiden för undervisningens meddelande vore Maj och Juni månader då dels
de för blivande skördarna mest maktpåliggande arbeten pågingo, dels kreaturen än-
nu fordrades inne i ladugården,

att undervisningen borde försiggå under en tid av minst 30 dagar, alldenstund antalet
byar vore omkring 25,

att den detaljerade reseplanen bäst uppgjordes, då undervisaren hitkomme,

att kommunen borde ingå till Hushållningssällskapet med vördsam anhållan, att detsam-
ma ville hitsända en lämplig undervisare och tillika bestrida arvode och resekost-
nad hit och tillbaka för densamme,

att å sin sida jordbrukarna i varje by borde för den goda saken skulle offra så pass
mycket, att de lämna undervisaren
ta förrättningsställe,

fritt logi och vivre jämte fri skjuts till näs-

att för inköp av lantbrukslitteratur skulle av komunen anslås 100 kronor, och skulle
förslag över vad som i litteratur
anskaffas från Direktor Broman på

vore mest lämpligt genom ordförandes försorg
Ove .

att det framställda önskningsmålet, om att genom föreläsning av jordbrukslära i folk-
skolan söka väcka barnens intresse för deras framtida sysselsättning, borde ännu
så länge lämnas därhän, då dels denna form av undervisning på deras outvecklade
ståndpunkt kanske vore mindre lämplig, dels någon härför särskilt duglig undervi-
sare ej för närvarande stode att få,

att vad som i nyss nämnda syfte möjligen skulle kunna göras vore, att den av Hushåll-
ningssällskapet utskickade undervisaren hitkomme på våren, han kunde meddela
nattvardsynglingarna på deras lediga stunder ett och annat av jordbrukslärans hu-
vudgrunder.

LÄKARES LÖN Till
KONUNGENS BEFALLNINGSHAVANDE I JÄMTLANDS LÄN.

Med anledning av Kungl. Majzts Befallningshavan-
des skrivelse av den 13 sistlidna Februari med
anmodan till mig att avgiva yttrande och förslag
huruvida de med provinsialläkaretjänsten i Ström
förenade fixa tjänstgöringspenningarna 1000 kr.
må efter nya löneregleringen för provinsialläka-
re indragas eller till beloppet nedsättas, får
jag vördsamt anföra:

Att då på 1870-talet ifrågavarande lönetillskott beviljades för Ströms liksom för några
andra provinsialläkaredistrikt i Jemtlands, Vesterbottens och Norrbottens län, så var
väl skälet därtill att dessa tjänstebefattningar voro så litet begärliga, att de måst
stå lediga i åratal innan kompetenta sökande till dem anmälde sig, dels den ansträngan-
de tjänstgöring som är förenad med provinsialläkaretjänsterna i dessa distrikt, jämte
saknaden av de bekvämligheter i kommunikationshänseende som på andra platser underlätta
provinsialläkarens arbete. Såsom ett tredje skäl torde hava tillkommit den omständighe-
ten att levnadskostnaderna uti dessa från centralorterna långt avlägsna trakter nödvän-
digtvis ställa sig högre än på sådana platser som äro bättre gynnade av lätta och snab-
ba kommunikationer.
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De fyra närmast föregående innehavarna av provinsialläkaretjänsten härstädes hava åtnju-tit detta lönetillskott under det att de varit underkastade någon annan resetaxa än den
som deras billighetskänsla förestavat och uti sin enskilda praktik haft frihet att läm-
pa sina ersättningsanspråk efter patientens ekonomiska villkor. De lära ock av denna
praktik haft rätt goda inkomster, som borde hava lockat dem att icke för hastigt över-
giva en plats som kunde synas lämna dem full ersättning för deras arbete. Och likväl
har ingen utav dem stannat här i fullt fyra år. Den siste innehavaren av tjänsten sökte
transport efter att hava innehaft den i 2 l/2 år. - Vadan detta? Uppenbarligen därför
att platsen även med de bättre inkomsterna ej erbjudit de fördelar som andra dylika er-
bjuda! Huru ställer sig saken nu? Den ordinarie lönen är visserligen ökad med 500 kro-
nor, men arvodes taxan för enskild sjukvård är i stället så lågt ställd isynnerhet för
resor på längre håll att tillökningen i lönen på stat mer än fullt uppväges av minsk-
ningen i inkomster för enskild praktik.
Uti ett så vidsträckt distrikt som detta är - det innefattar nära 80 kvadratmil - kan
helt naturligt läkarens praktik på stationen ej bliva synnerligen stor, enär befolknin-
gen bor glest spridd och för det långa avståndens skull endast i trängande nöd söker
hans hjälp. Kallas han att besöka den sjuke så har han om avståndet överstiger 4 mil
knappt ersättning för sina utlägg för resekostnaderna. Ett exempel ur min erfarenhet
här på platsen må framdragas till bestyrkande härav.

I sistlidne Januari månad blev jag kallad till Jorm i Frostviken som ligger 15 mil häri-
från. Väglaget till denna obygd var mycket dåligt, väderleken svår och resan medtog 7

dygn innan jag kom tillbaka. Mitt arvode utgjorde enligt taxan 32 kronor. - Ännu sämre
skulle saken hava ställt sig ifall komunalstyrelsen hade begärt detta besök för någon
av kommunens fattiga, ty då hade jag varit skyldig att resa för hälften av vad taxan be-
stämmer och, - ifall jag förstår 1l§ av Kungl. taxan den 31 Oktober 1890 rätt, - därtill
ej varit berättigad att erhålla ersättning för skjutslega så framt kommunalnämnden ej
uttryckligen medgivit sådant. Följden därav hade då blivit, att jag för att fullgöra
min plikt såsom läkare hade fått vidkännas en utgift av omkring 75 kronor för vilka jag
haft i ersättning 16 kronor.
Detta exempel lägger klart i dagen, vad som även vid den nya löneregleringens genomfö-
rande var för alla uppenbart att nämligen provinsialläkarens ställning uti de mera vid-
sträckta, glest befolkade, norrländska distrikten blivit väsentligen försämrad i ekono-
miskt hänseende genom densama. Följden därav är även påtaglig: de läkare som äro an-
ställda på dessa platser koma aldrig att behålla dem längre, än tills de hava utsikt
att få transport till annan lugnare och förmånligare plats, och därav alstras ett stän-
digt ombyte av läkare, vilket uppenbarligen ej blir till fromma för sjukvården. Den en-
da motvikt mot detta onda är, att staten genom att erbjuda bättre avlöning söker kvar-
hålla de i dessa distrikt anställda läkare på deras platser så länge som möjligt för
att åstadkomma någon stabilitet i hälsovården därstädes och förekomma detta "tills vida-
re" - system som alltid kommer att verka menligt.
Min åsikt är sålunda, att de med provinsialläkaretjänsten i Ström förenade fixa tjänst-
göringspenningarna 1000 kr. böra vid tjänsten oavkortade bibehållas, och detta säger jag
ej blott med hänsyn till mitt eget intresse utan förnämligast med hänsyn till vad som
är gagneligt för hälsovården i sin helhet inom distriktet.

Ström den 14 Mars 1891.

J. Billing
Prov.läkare.

Nytt ordenshus på aktier W» 24 1891-

Ströms godtemplars byggnadsaktiebolag har fått sin ordning av K.M. fastställd på begä-
ran av Zach. Åslund. Bolaget, vars styrelse har sitt säte i Ström, har till ändamål att
å inom Bredgårds by belägen tomt, vartill bolaget kan förvärva äganderätt, uppföra ett
eller flera hus, inrymande lämpliga lokaler till uthyrning dels till godtemplarorden
och dels till andra allmännyttiga ändamål samt till boningsrum.
Aktiekapitalet skall utgöra minst 4.000 kr. och högst 16.000 kr.
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belägen vid Ströms färjesund uti en naturskön trakt
öppnas för allmänheten den l:sta Juni innevarande år
och hålles öppen till den lzsta September.

Vid anstalten serveras under Provinsialläkaren Doktor
Billings inseende, utom kalla och varma bad, äfven me-
dikamentösa och elektriska samt gyttjebad. Derjemte
anordnas för kurgäster, som deraf äro i behof, brunns-
drickning, hvarvid serveras mineraliska helsovatten.

Massage och elektricitetsbehandling meddelas af läka-
ren på stället åt dem, som deraf äro i behof, äfven-
som gymnastik af dertill fullt kompetent person, för
så vidt ett tillräckligt antal deraf behöfvande i tid
anmäla sig.
God restaurang finnes i närheten af badanstalten.

Badafgiften äfvensom läkarearvode äro jemförelsevis
billiga.
Utom det att Ströms omgifningar äro bland de mest till
talande inom Jemtland, finnes äfven tillfälle att me-
dels ångbåt lätt och beqvämt färdas 12 mil till öfre
ändan af Vattudalen, der man i Frostviken har för sig
storslagna vyer öfver de omgifvande fjellen.
Medicinska förfrågningar besvaras af provinsialläka-
ren. Anskaffning af husrum m.m. ombesörjes af Inspek-
toren 0. Wikberg och Målaren Sven Wallin.

Ström den 17 April 1891.

Styrelsen

Tisd. 17 feb. 1891.

Från Ströms marknad meddelas
att en person från Jemtland
skulle hafva i sitt logis mis-
tat 200 kronor, som fråntogos
honom nattetid.
Falska pengar utprånglades
också, troligen från Ramsele-
bandet.

Torsd. 26 mars 1891.

Under skogsarbete fick hem-
mansegaren 01. Olofsson i
Bredkälen, Ström, här om da-
gen ena armen och axeln kros-
sade under ett bogslädeslass.
Han fördes till sjukstugan i
Ström der han nu vårdas af dr.
Billing.

Tisd. 21 april 1891.

Badanstalten i Ström öppnas
den l Juni detta år och hål-
les öppen till den l Sept.

Provinsialläkaren Billing skö-
ter läkarevården.

I sitt cirkulär påpekar sty-
relsen Ströms natursköna läge
och tillfället att medelst ång-
båt beqvämt färdas till Vattu-

Olycka med vst S ::::::.;ï:::.â:°:;.í::.“':: i-
Då postiljonen M. Viklund i måndags hade med posten af-
rest från Ströms postanstalt och kommit ett stycke ut
på det där befintliga sundet brast isen under häst och
åkdon, som båda kommo i vattnet. Postiljonen råkade ock
vid försök att rädda postväska att komma ner i vaken,
men arbetade sig lyckligt upp igen. Dock tror han själf
att han blifvit kvar i det kalla djupet, därest han ej
händelsevis förut hade kastat af sig sin tunga pels.

Hästen kunde ej räddas, utan befans vara död då han se-
nare uppdrogs. Posten blef visserligen något skadad af
vattnet, men dock ej förstörd.

SVEN NILSSON LÖF, med áamilj, tidigaae boende ¿ Känanä-
set men numeaa emigneaade till Ameaikaß Fönenxa Staten.

Haßtaun ANNA-KAJSA och bannen Anna lbodona, Nikolaus
Gubtaß, Andaeab Teodoa, Emma Mania och Caao¿¿na Augubta
Senaia.

Sven N¿¿4¿on Lö än zàßßiha baodea till ßnamßidne NÅL4

Hjalman Staömea.
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. L . Under åberopande af ordern den 20 sistlidne Mars -ß / - No B 131 - får jag härmed vördsamt meddela

\ - o ne1- inom distriktet finnas 3-- goodtemplarloger nem-
ligen:

Q ø¿/Å á "Norrskenet" i Bredgård med 149 medlemmar,Å _ áï/Å "Norrskensflamman" i Öhn med 40 medlemmar,fä J "Draupner" i Alanäset med 22 medlemmar
' Ä 0 n n ' -- '

- hvaremot logen Jemtlandsbaneret 1 Hafsnas till
ßållt Û' följd af bristande intresse tills vidare ned-ß ' 1 lagt sin verksamhet.

' Beträffande det inflytande goodtemplarismen
c ino istri et så är 'a e' i tillfälle - haft m d kt , j g. jI I 4 jemnföra förhållandena här nu med sådana de vo-

ro innangoodtemplarismen fick insteg i orten,\ I

4,; men har jag af personer, som jag ansett till
v ' frågans betänkande intaga en opartisk stånd- ) % punkt, hört uppgifvas att inom distriktet är

med hänsyn till den anda, som goodtemplarismen
' vill bekänna, betydligt bättre än hvad det för/_/”I/aau ' omkring tio år sedan varit;ß díüy / W/ 29 inom sista året har inom Ströms socken förekom-

' mit frireligiösa rörelser, men här finnes inga
bönehus eller församlingslokaler, tillhöriga

' . från statskyrkan afvikande sekter;

l /5 ofi- I 3- under förlidna femårsperiod har inom distriktety c /á icke ingåtts något civilt äktenskap;

2 ° . . . . . ..

Z , J ' 99 inom distriktet finnes ej något sågverk afsedt
' för export af så adt virke;

I/' g/á Å” 109 inom distriktet har fullbordats nyanlagd väg
/ ¿ från Löfberga till gränsen mot Ångermanland, l

ß då '  nymil, hvarförutan vägen från Strömssundet till
6/ ¿ / gränsen mot Halmnerdal 8 km 965 mtr.

I

23; ,/¿{¿»%$_/ 119 inom distriktet finnes endast en brandförsäk-
. 1 , ringsinrättning, nemligen Ströms brandförsäk-

ringsbolag, hvašför lemnas uppgift enligt med-
följande Tab. 7-2 / 129 inom distriktet finnes inga fromma stiftelserW 9 om ej till sådana skall räknas Fridsbergs barn-

7' 74 ' hem i Hillsand, afsedt till skola för lappbarn.
0, Hemmet har uppbygts af Pastor M. Sandell, somM , - /á äfven förestått detsamma.
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.w í Mm*1,» Å. azdzga--få” .\' '"'_' - 07' I 7
Kostnaden för barnhemets uppförande liksom för _,

_- dess underhåll har erhållits genom frivilliga _

gafvor och bidrag. 'lßaaéßd
Under sista femårsperioden har 79 barn varit in-
tagna å hemmet och har kostnaden under samma tid Å), M
uppgått till omkring 20000 kronor. C, É .

Ströms Kronolänsmanskontor den 4 Maj 1891. *-/ 
Joh. Gärdin y

W/ 2
 ____¿

gííløntílløtániwt 1

Till
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÖSTERSUND.

Med anledning av Kungl. Majzts Befallningshavandes skrivelse av den 2dra sistlidne Mars
med anmodan till mig att inkomma med upplysning huruvida under femårspeçioden 1886-1890
några farsoter av svårare beskaffenhet eller andra anmärkningsvärda förhållanden i avse-
ende på hälsotillståndet får jag vördsamt anföra:

Undertecknad som tillträdde provinsialläkaretjänsten härstädes i Oktober 1890 har vid
avgivandet av de upplysningar Kungl. Majzts befallningshavande sålunda infordrat icke
kunnat hava andra källor att tillgå än sådana som äro i härvarande arkiv tillgängliga:
årsberättelser till Kungl. Medicinalstyrelsen för de 3 senaste åren samt anteckningar i
konceptboken för hela femårsperioden.

Till fullständigande av dessa har jag inhämtat de respektive komunalnämndsordförandenas
inom distriktets 4 socknar erfarenheter för tiden i fråga. Häraf framgår att om man bort-
ser från Influenzaepidemien hava varken några farsoter av svårare beskaffenhet eller
eljest några anmärkningsvärda förhållanden i avseende på hälsotillståndet inom distrik-
tet under femårsperioden förekomit. Enligt ovan åberopade källor hava nämligen av
smittosamma sjukdomar förekommit:

1886 inga, under 1887 spridda fall av Kikhosta och Mäsling, 1888 ett par fall av Tyfoid-
feber, 1889 Influenza, vilken dock först på 1890 nådde sin kulmen. Den synes här som an-
norstädes visserligen hava haft en mycket allmän spridning, men saknat många av de kom-
plikationer och följdsjukdomar vilka å andra orter gjort den så fruktansvärd.
Mot slutet av 1890 yppade sig i några byar en lindrig Difteriepidemi, som såvitt jag kän
ner, upphörde redan i början av 1891. Orsakerna till denna farsoternas ringa utbredning
och pregnans häruppe torde väl få sökas i frånvaron av kommunikationer med städerna, in-
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fektionssjukdomarnas vanligaste härdar, ävensom befolk-
ningens gleshet och dess av de starka temperaturväxlin-
garna härdade natur, som gör den mera motståndskraftig
mot yttre för hälsan skadliga inflytelser såsom förkyl-
ningar och smittämnen.

Några särskilda åtgärder för hälso- och sjukvården hava
icke heller under femårsperioden inom distriktet behövt
vidtagas. En sjukstuga har länge varit påtänkt och måste
anses av behovet synnerligen påkallad alldenstund många
byar hava ända till 30 mil till länslazarettet i Öster-
sund. Landstinget har ock för samma ändamål för en gång
anslagit 2.500 kr. och en enskild person har välvilligt
utlovat lämplig byggnadstomt för densamma i närheten av
läkarbostaden i Ström; icke desto mindre har förslaget
strandat dels tillfölje av de redan förut tryckande kom-
munalutskylderna, dels ock på grund av Hammerdals kom-
muns vägran att på något sätt bidraga till det välbehöv-
liga förslagets förverkligande.

Ström den 28 Maj 1891.

J. Billing
Provinsialläkare

smüm ßvasfn rmmaåau 13

Ströms socken beslöt å kommunalstämma den 26 sistlidne
April att till fattiggård för 18,000 kr. inköpa ett hem-

man om 2/3 tunnlands skatte i Tullingsås. Sedan beslutet
numera vunnit laga kraft, blef i söndags köpehandling å

hemmanet upprettad med förre egarne, ett kotteri som för
ändamålet inköpt detsamma.

muzreu A~vensso~, mn önn.

äínrghugur
KOWMUNALSTÃMMA 14 JUNI 1891.

Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i länet Resolu-
tion öfver Ströms sockens ansökan om inrättande af såkal-
lade torgdagar i Bredgårds by, hvarigenom Konungens Be-
fallningshafvande fordrat att kommunen, derest bifall
till torgdagars inrättande kommer att lemnas, ville be-

KÅTÅRINÅ ÅNÛERSSON, giát kosta den särskilda polisuppsigt som Konungens Befall-
med Måälen Åndenßóon. ningshafvande kan finna nödigt anordna.

Efter ärendets föredragning och dervid hållen öfverlägg-
. . ning, beslutade stämman att för närvarande och intill

gïâïïïdÉ1ï:tvÉâ::2ef:::a_ dess att sig visat, huruvida extra polisuppsigt vid des-
önska tilïträde sa torgdagar blir af behofvet påkallad, icke bevilja an-

ïíll aktersalon erlä slag till'ifrågavarande polis aflöning, men under förbe-
u . 8 .1. gg._ håll att sedan få besluta sig antingen för beviljande af

f t nl bi ett riSgïuemeïâralšëgiftjutggr_ afloning till nodig polis uppsigt, eller ock att torgda-
arna indra es.

ande från scröm :in och g 8

med Hillsand eller tvärtom Dessutom uttalade stämman såsom sin önskan att torghan-
50 öre och från Ström till deln å dertill förelsagna dagar, under den ljusare årsti-
stationer ofvan Hillsand den eller från den 15 Mars till den 15 September, måtte
eller tvärtom en afgift af få fortsättas till kl: 6 m., och den öfriga delen af å-
1 krona. ret upphöra kl: 4 e.m.
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från en resa nurrul “LL STRÖMReseskildring för Jemtlands Allehanda,
10 juli 1891.

29 juni 1891.

Jag hade hört Ström mycket prisas innan Mitt ressällskap hade förberedt mig på att
jag reste dit. Och i många fall måste jag från Tullingsås, första byn i Ström, få
skrifva under på berömmet. Ströms vattudal skåda en vy af non plus ultra (oöfverträf-
erbjuder en för ögat smekande och behaglig fat) slag. Och sannerligen öfvergick ej här
anblick. Och kyrkbyn närmar sig köpingens verkligheten förväntningen.

storlek och utseende' En långsträckt sjö med holmar och uddar,
Angående mitt mottagande i Ström vill jag behagsjukt speglande sin vårliga fägring i
hedrande omnämns det nordiskt gästvänliga det klara djupet. Där bakom den vänaste
mottagandet hos handlanden Erik Ersson d.ä. bygd, som omkring kyrkan antagit utseendet
som var min värd. af småstad med bibehållande af den landtli-
En sak, jag ej kan undgå att påpeka, ga idyllen. Omkring det hela den djupa all-
är det rent befän da lä postkontoret i varsama barrskogen, och ofver det hela en
Ström har. Ja skälla Sška reda på p°st_ doftmättad tropiskt varm sommarluft och en
kontoret ne? det fanns inte något dy_ nedgaende kvállsols färgrika skimmer..

9

likt i byn. Då färjan på hvilken vi medföljde öfver
Jag blef slutligen visad utåt en väg och sundet vid "Flaten" - så kallas Ströms kyr-
nu bar det af cirka 1/2 fjärdings väg bort koby - började nå andra stranden, syntes
till ett hus, som saknade ingång mot vä- en liten liflig herre spejande skynda ned

gen och från hvars gårdsplan en ilsken mot färjstaden. Det var vår blifvande värd
hund skällde. inspektor Zacharias Åslund, som kom för
Där var postkontoret Postkontoret långt att ta emot och ledsaga oss till Sitt hem'

ute i skogen, utan från vägen synlig skylt .......
. . . . ,

och lngang hvllken °f°rm11ghet° Midsommaraftonen hela dagen var jag i till-
fälle att taga norra Jämtlands godtemplare

' ° ° ' ' ' " och Ströms splitternya ordenshus i skärskå-

Förteckning à de på i  7 år 1%!
utom ordentligen anlagd privilegíeradt skeppsvar byggda Fartyg
Ûeh af minst Tre nylästers drägtighet, motsvarande, jemlikt kongl. kungörelseng den l(š'=

Oktober l874, 9,42 tons fór Segelfartyg och 13,5 tons för zlngfartyg.

_'_ ;____ : p 1 I 1- ___? I ' 4 ..
un ha /eåøaamq
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ORDENSHUSET I STRÖM, n:o 2_ bland länets, neae/L Mg två vån¿nga/1 högt Mån en aß de vack-
nwste pßat/se/ana på Fila/ten. Fe/s4t¿w'/te,t/5/salen, beßägen L and/La uånéngen, nymme/1 6- á 700

pe/usone/L. Uteßte/L hubeu ßöd/La liånguda haáva båda vån¿nga/ma ve/Landon. Mxldten a5 taket
L' jåímnhöjd med fe/wppåzsen än wtbygd tßü en /umd pßwttofun ánån hvilken man ha/L den hän-
Lígaate uf/sigt ö6veJL nejden.

dande. De förra voro nämligen då samlade i det senare till distriktsmöte. Och det må jag
erkänna att godtemplarkåren här gaf mig de bästa intryck: vänliga, intelligenta, för-
domsfria, religiösa, glada och allvarliga män och kvinnor. Deras varma nit för saken

tycks upphäfva de milslånga afstånden i dessa trakter.
Jag sammanträffade vid ll-tiden med många g.t. från Laxsjön som på morgonen promenerat
genvägen öfver skogarne, en liten sträcka af - fyra och en half mil!

Då vi på morgonen tågade ned mot ångbåtsbryggan, voro vi i tillfälle att se, huru en

sannskyldig ölbryggeriskylt ser ut. Där låg strax nedanför bryggeriet alldeles intill
vägen en människa med det rysligaste och vidrigaste utseende. Kläderna sönderrifna och

nedsölade med blod och smuts: ansigtet svullet och öfverlefradt med blod. Vi trodde alla
att mannen, som låg utsträckt på marken, var mördad; men lifsgnistan fanns dock ännu
kvar. Bredvid honom satt en ölstinkande, rusig kamrat

Det var dock endast vi främlingar, som stodo där bestörta framför denna förfärliga
"skylt". Ortens befolkning hade redan hunnit bli van därvid. Man kan ej annat än förvå-
nas, då man hör, hur det klagas öfver bristande pietet hos folket gent emot de store (I)
Som hela länet vet, har Ströms ölbryggeri påtvingats orten af "dem som makten hafva" i
trots af kommunens lifligaste protester. Kronolänsmannen därstädes, som kraftigt deltog
i "ölkriget",fick sig ett kansliförhör för besväret. Ja, nog är det sorgligt att folket
skall vara så "pietets1ösa"!

Sedan jag i sällskap med min värd på kvällen sett mig omkring något närmare i "staden",
hvilken har handlande i legio, däribland tre bokhandlande, togo vi väl förplägade farväl
af vårt värdfolk och begåfvo oss vid ll-tiden på hemvägen medtagande de allra angenämas-

te minnen från Jämtlands andra "stad". Erik
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KYRKO- OCH SKOLRÅD 19 JULI 1891.

Enär Brita Alm fortfarande för sjukdom är urståndsatt att å-
tertaga tjenstgöringen uti sin skolrota så beslöt skolrådet
att entlediga henne ifrån den tjenst hon hittills innehaft.
Till nämnde skolrota beslöt Skolrådet att förflytta lärarin-
nan Erika Häggdahl.

Lörd. zs jun 1a91.

Eld uppkom natten till i onsdags vid 1/2 l-tiden i manufaktur-
handlanden P. Johanssons butik i Ström. Elden, som varsnades

~ genom att lågorna slogo ut genom fönstret, blef efter en half
timmes arbete släckt, dock först sedan hela varulagret skadats
och delvis förstörts.

Fäöken J. var sjelf borta och biträdet hade dagen förut bortskickats.
ERIKÅ HÄGGÛÅHL» ßäakn' Lagret var sedan några dagar tillbaka försäkradt i "Svenska
na vid kynk0byn4 ó&0¿ä0' brand" för 16,000 kr. och Jzs lösegendom för 2.000 kr. Man an-
ta. tager allmänt att mordbrand föreligger.

||skgn [i“[ Torsd. 30 juii 1891.

Nära att bli ihjälstångad af en tjur, som han skulle föra
från Hammerdal till Ström, var nyligen f.d. hemmansegaren
Sven Pålsson i Hallen. I en skog blef djuret ursinnigt,
stångade omkull P. och trampade på honom. Lyckligtvis in-
snärjde besten sina horn i grenarne på ett träd, hvaremot
mannen blifvit kastad, så att denne kunde krypa undan. Men
hade ej folk i rätt tid anländt, hade det varit slut med
Pålsson. Illa tilltygad som han blef, tros han dock kunna
räddas.

VÃLII MM' TELEPUN-

LEDNING
oNsnAcEN DEN 26 Auc. KL 4 E.M. Nsnuöccos A RENALANDET 1

sixöu EN DEL TELEFoNsToLPAR TILLHÖRANDE JEMTLANDS TELEFoNßo-
LAcs LEDNING MELLAN srnöu ocu Fnosivixßu, sxR1FvEs TILL ös- MÅRTÅ MÅGUÅLENÅ SEQBERG.
Tßasuuns-Posrun. d°¿¿2“ IXÅÅ k°mm*"441@“

Magnus Seßbeng.
Denna ledning arbetar under ogynnsamma, men dock icke ohjelp- Hu¿¿¿u ¿¿¿¿ gä¿¿y¿6ua¿¿n
liga omständigheter. Hon uppgifves vara 13 mil lång och är och ky¿k0Vä¿d¿n Han¿till större delen anlagd på obanad mark, hvadan naturhinder zak¿¿¿¿0n, ~ä¿¿¿_
kunna uppstå, som ej äro så lätt afhjelpta. Men med undantag
af ett par fall, då felen botats inom några timmar, ha inga
andra afbrott af denna orsak egt rum, än att vårisarne tven-
ne gånger rifvit upp den dåligt bygda ledningen öfver Ö-sun-
det i Ström. Deremot måste det idkeliga afklippandet af trå-
den vid eller i närheten af just Renålandet tillskrifvas ni-
dingar, som på detta sätt velat ge luft åt antingen sin ska-
delust eller sitt hämndbegär.

Den här gången känner man föröfvaren af våldet, ty hemans-
egaren Jon Jonsson i Renålandet hade på förhand låtit kungö-
ra tid och stund för sin vackra handling, ett slags sjelf-



pantning, i det han uppger sig icke hafva fått betaldt af bolaget för stolparne, hvilka
han sjelf uppsatt. Hans åtgärd torde äfven få anses förestafvad af begär att hämnas, för
det han lär blifvit nekad genomgångsapparat - detta sqvaller- och lyssnarehinder på en
ordentlig hufvudledning.
En annan sak, som vållar den korresponderande allmänheten minst lika mycket obehag som
dessa afbrott, är det sätt på hvilket telefonen i Ström skötes. Så länge linien är klar
får man ändå vara glad, ty man har småningom hunnit vänja sig vid den brist på påpasslig
het, som ensam borde för länge sedan ha gjort den nuvarande föreståndaren omöjlig, och
äfven blifvit härdad emot en brutalitet, som nu mera dess bättre torde vara sällspord
bland tjenstemän. Men vid inträffade liniefel kunna de "besvärliga Frostviksborna" vara
vissa om, att den samme, som äfven har sig ålagdt och uppbär sin aflöning för att skynd-
samt återupprätta förbindelsen, drar en lättnadens suck och lägger armarna i kors i det
längsta såsom t.ex. i våras, då han tog sig en funderare på saken i jemnt fyra veckor.
Så långt vår meddelare, hvars klander mot telefonföreståndaren i Ström torde till någon
del få skrifvas på svårigheterna att nöjaktigt betjena och underhålla en så ofantlig te-
lefonsträcka genom ödsliga obygder.

Den i en olycklig stund tillkomna led- '
ningen, som utom en mängd reparatio- 5 aug' 1891'

zïekgsåâå :::åå:nd:fT:åÉf::b:å:šp:::_ Ett af Ströms Trävaru Aktiebolag genom dess
hälfte' lats i'°m de intressera¿e inspektor Axel Berg framstäldt förslag att
k n sam k n t k d t dess ångare Svaningen skulle mot en ersätt-ommunerna, ommer nu, ac vare e .begångna våldet att längre tid ning af 250 kronor af hvardera angarne Vir-
tå ot.e that 'så fra e. enskild go och Ströms Wattudal för aret upphöra med

Éö J “sh t E äd m 113 T.11 all befordran af gods och passagerare och
re agsam e r er eme an 1 tillika ofverlemna sa äl e st k t -historien hörer nemligen att bolaget frakt S i bvt. nt ?rre rg: “rs

' ke ciiiförsäk ar si rät: att b a “' Va” “E-°“ ° mg* S13 s°“' *'°“le r 8 ygg all egen varufrakt uppför Vattudalen detta"f R å å h ° - .ïaïâz tâïdåagïïëaoçälïâåmlïzïagnššzf år, blef med vilkor, att Ströms Trävaru Ak-
t kt nödi t att scä1_ tiebolag ej skulle få åtnjuta den 20 Z ra-a, om man a ar g Nla dem till batt a godsfrakt, taxan bestamer, antaget.

På sammanträde i söndags beslöt sty-
relsen att icke företaga några repa- n

rationer utan att öfverlemna linien LÖRDAG 5 SEPT' 1891'
åt sitt öde till dess bolagsstämafått yttra sig i saken_ Styrelsen an_ En son af Jemtland, herr Johan Aug._Arnell
såg sig nemligen sakna nö¿¿ga t¿11_ från Strom, afreste den 2 dennes fran Stock-
gångar för en så omfattan¿e tepara_ holm till kamerun t Vestafrika för att der
tion, ¿e1s sakna befogenhet att vetk_ under en tid af 3 ar tjenstgöra som maski-
ställa en så¿an med tisk att än en nist och ångbåtsbefälhafvare hos firma Knut-
gång få stolparne afhuggna. Dock skul- s°“* wa1da“ & H°í1b°r“'
le anmälan göras hos vederbörande
länsman.

En i lördags ingången telegrafisk för-
frågan ställer i utsigt att lednin- ”
gen kommer att tagas om händer af ett
enskilt bolag, som i så fall ordnar
tvisten med Renålandets egare. Dock Torsd. 10 sept. 1891.
kunna underhandlingarne derom knapp- I . d f d f u
ast sägas vara mer än inledda Kopar- man ags a syna es a ap en ys rom entorde icke benä att hålla nybygda vägsträckan mellan Hallens by och

S .. . .. ... u . U Strom, samt trasseringsarbetet a vagstrack-Bolaget tillnarmelsevis skadelost och från ö.ån till Hallens b A betet af
någon öfverlåtelse kan för öfrigt näp- hvilket aibetsledaren ing ¥ellrM Svenssonl' k t b l ä h" - ° °5: 13:38: íåäaâg fgrâšïïšnïïânšåroran har all heder, blef till alla delar godkändt.
Frostviksledningen mycket sannolikt Vägen förkortar betydligt afståndet mellantill mötes en lång overksam tystnad. byarne Hallen och Tullingsås.

I sjelfva verket ha våldsverkarne i sin vackra afsigt att hemnas på Jemtlands Telefonak-
tiebolag gjort detta en verklig tjenst, ty ledningen såsom sådan synes till följd af
dess dryga underhållskostnad och klena intägter länge hafva ur affärssynpunkt varit i
kräfta för bolaget eljest goda hushållning.
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BARNHEMMET Srglig Iilldmgelse
Från föreståndaren hr M. Sandell har red. Tisd. 20 okt. 1891.
fått mottaga följande skrivelse:

Arbetarne N.A. Gräslund från Gräsmarks soc-
Då Herren genom patron C. Kjellberg i Bac- ken i Vermland och Anders Persson i Bred-
ke givit mig och min familj respenningar, gård hade varit sysselsatta med att omgräf-
och då jag icke här kan finna utväg till va en brunn åt handl. N. Persson i Bred-
mina barns uppfostran genom skolbildning, gård, emedan brunnen som gräfdes för 3 år
emedan jag under de 16 år jag ägnat mig åt sedan gifvit mindre godt vatten. Det var
denna frivilliga verksamhet med Fridsbergs nu meningen att gräfva brunnen några alnar
barnhem och missionen bland fjällen icke djupare, och för att kunna verkställa det-
haft någon lön utan endast uppehälle för ta blef det nödvändigt att upptaga hela
mig och de mina, har jag ansett det vara stenmuren, hvarmed Gräslund och And.Pers-
Guds vilja att åtminstone för en tid resa son under en tid af 3 veckor varit syssel-
över till Amerika och emottaga prästerlig satta.
tjänstgöring inom Augustana-Synoden. Jag I t ¿ . i stälde de si vi¿

. ors ags pa morgonen n g
:car däck âortfaäaggšsl ïgïääânhšor Frlds arbetet som vanligt och Gräslund nedfira-
ergs arn åm os . m . I upïe' des i brunnen, men knappast hunnit till

Éëïehïgpïâtåígfgïegeê çgïràäz äïgnååâgšaså botten af brunnen, syntes han förlora san-
kn b h t h bade . att 11 sen och falla omkull. Anders Persson påkal-ara arn emme , c r jag, a a .
vänner som hitintills med kärlekens armar låda da folk och fom nagon annan ogerna' ille nedsti a sa lät handl. N. Perssonunderstött denna verksamhet, fortfarande ïedfira si šeå ade då han kommit nå_
åtte öra det både med åvor ocl förbö- 3 P '

m g g ' got mer än i halfva brunnen, att de skul-ner. . .le draga upp honom igen, emedan han besvä-
En direktion, bestående av 3 av mina inti- rades af en stark lukt. Ändå ej anande nå-
ma och trofasta vänner, har åtagit sig un- gon fara, nedsteg Anders Persson för att
der tiden sköta om verksamheten i sin hel- se om Gräslund, men kom ej ända ned till
het på platsen; och fröken Karin Engström botten af brunnen innan han förlorade san-
är antagen som husmoder inom barnhemmet. sen och föll ur den låda, i hvilken han
Gåvomedel och bidrag av alla slag sändas stod vid nedfirandet. Efter hvad som nutill barnhemmets kassör Folkskolläraren passerat förmodades att någon giftig gas
Mathias Nordfors, Ström, Jemtlands län. - utvecklat sig i brunnen; och blef det näs-

Må Guds rika välsignelse fortfarande vila ta? omoillgt att forma nagov att ater ved-
över Fridsbergs barnhem och alla dess vän- stiga for att hemta upp de 1 brunnen llg-

dner och välgörare! De som hoppas på Herren dan e personerna'
skola icke komma på skam. Emellertid erbjöd sig en broder till And.

Persson, Olof Petter Persson i Bredgård,
Ström i September 1891. att nedstiga, och sedan han väl fastbun-

. dits i ena ändan af en tross, nedfiradesMich. Sandell . N . "_astor han till botten, men forlorade i samma o
P gonblick sansen, hvarefter han hastigt

drogs upp.

Sedan han åter kommit till sans, bands en
Kommunalstämma 13 sept. 1891. duk, dränkt i eau de cologne, om hans näsa

hvarefter han för andra gången nedfirades
S.D. Sedan sockens kommunalnämnd som äf- i brunnen, der han fastgjorde en tross om-
ven utgör fattigvårdsstyrelse, af sökande kring Anders Perssons kropp, hvarefter bå-till föreståndare plattsen vid fattiggår- da upphissades. Sedan han hemtat sig något,
den i Tullingsås, uppfördt på förslag för- nedsteg Olof Persson för tredje gången och
ra bonden Per Ersson i Hallen samt torpar- band trossen omkring Gräslunds kropp, som
ne Daniel Nyman i Öhn och Erik Olofsson i på samma sätt upphissades. Under tiden ha-
Risselås, men styrelsen icke kunnat före- de doktor Billing tillkallats, och så snart
nas om hvem af dessa personer som skulle Anders Persson och Gräslund kommit upp, un-
antagas, så hade styrelsen hänskjutit det- dersökte han dem och konstaterade, att de
ta ärende till stämmans afgörande- redan voro döda. Under doktor B:s ledning

Vid ärendets föredragning beslutade stäm- fortgick dock arbete i flera timmar för
man enhälligt att återförvisa detta ären- att hdd de döde möjligen återkalla lifvdtv
¿e till fatt¿gvår¿sstyre1sen för att af hvilket likväl visade sig vara fruktlöst.
densamma afgöras. V
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Länsmannen tillägger att Anders Pers-
son låg i brunnen något öfver en tim-
me, Gräslund en något längre tid; att
brunnen befunnits innehålla kolsyre-
gas och kanske något sumpgas; samt
att handl. N. Persson redan vidtagit
åtgärder för att med sten och jord
fylla brunnen, som är omkring 20 al-
nar djup.
Någon vårdslöshet vare sig från arbe-
tarnes eller arbetsgifvarens sida har
länsmannen icke kunnat finna, utan är
tilldragelsen att betrakta som en o-
lycka.

KOMUNALSTÃMMA 4 OKT. 1891. 37-72:

Enligt ågången kungörelse voro kommu-
nens röstberättigade medlemmar till
denna dag sammankallade för att be-
sluta huruvida stämman ville vidtaga "\a,
förberedande åtgärder för tingsstäl-
lets flyttande från Hammerdal till
den mera centralt belägna Ströms kyr-
koby, där numera tjänlig lokal för \~_.f
samma ändamål kunde för billig hyra
anskaffas. 's

åuttiggárh
. _.._«~luEE3

Lörd. 14 nov. 1891.

Ströms kommun åtnjuter äran af att Tnenne Atnömbhennaa aom valt att poaena uti helg-
vara den första i länet som åt si- dagadnägtz 5/L. vemste/L Kanto/L och oßbskoßßäfta-
na fattiga upplåter en fullständigt nen Matt¿a4 Nondßona, Måßanen Sven wa¿Z¿n och ha
ordnad och efter de bästa mönster Bgßhandßandgn Dan¿g¿ N0¿d50¿¿_

reglementerad fattiggård med verk- . .

städer, jordbruk, 1adugård, skog ^t°¿*“ K¿*"1m“" 3 P@“m“"°

trädgård m.m.

Vi hafva varit i tillfälle att taga
del af såväl fattiggårdens reglem.
som styrelsens instruktion för föreståndarepersonal, ordningsregler, husordning samt mål-
tidsregler och kunna icke annat än uttala vårt intresse för de uppoffringar kommunen här-
vidlag gjort och en önskan att resultatet måtte lända till uppmuntran och efterföljd.
Om ett samhälle skulle dömas efter hvad det gör för sina arma, kan Ströms komun förvis-
so anses böra genom denna fattigvård och den samverkan mellan kommunal- och fattigvårds-
förvaltningen, hvarom dess ordnande bär vittne, framhållas såsom en föresyn för raden af
andra.

Fattiggårdens uppgift är enligt uttrycket-i reglementet att bereda vård och försörjning
åt hvarje verkligt nödstäld person inom kommunen, att tillhandahålla arbete åt andra sam-

hällets fattiga, att befordra sedlighet och arbetsamhet äfven hos dessa och härigenom,
så vidt möjligt är, förebygga framtida fattigvårdsbehof och fattigvårdsutgifternas steg-
ring.
Fattiga som hafva bostad, men ej kunna der uträtta arbete, få för fattiggårdens räkning,
å särskild bestämd tid under söcknedagarne, mot tillgodonjutande af skälig betalning,
verkställa arbete vid eller utom gården, i den mån sådant finnes att tillgå eller kan
dem anförtros.
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Illa krossad Tisd. 24 nov. 1891.

blef hemansegaren Nils Larsson från Tullingsås i Ulrikströms qvarnverk i Ström förra
veckan. L. skulle gå förbi skrädmaskinens axel då denne fattade tag i några säckar som
han bar på armen och indrog densame i maskinen med den påföljd att armen afbröts på två
ställen, bröstkorgen intrycktes och ett par refben bräcktes. Mjölnaren Magnusson hann i
sista stund stoppa verket, annars hade L. med ens varit dödens. Nu vårdas han på Ströms
sjukstuga men hans vederfående är ovisst.

Torsd. 10 dec. 1891.

MUs11<AL1s1<-DRAMATISK-soARÉ

var i Ströms godtemplarhus anordnad sistlidne söndag af på platsen bosatta damer och her-
1:81”.

Programet upptog ej mindre än 14 nummer, deribland violinmusik af postmästare Petterson
med acconpagnement af hr Hellström och fröken Selander, sång af prostinnan Wagenius, de-
klamation af länsman Gärdin och humoristisk föreläsning af inspektoren Zakarias Åslund.
Soarên besöktes af mer än ett hundratal personer. Inkomsten var afsedd att användas för

inträde som lärling vid läroanstalten för
Barnmorskor i Stockholm, är frisk och fri
från kroppslyten, har stadig helsa samt är
utrustad med vanliga fattningsgåfvor och
synes i öfrigt till barnmorska lämplig.
Detta varde härmed intygadt af

Ström 15 Dec. 1891.

J. Billing

HEMKIIMST

Torsd. 28 jan. 1892

I somras utreste till Afrika examinerade styr-
mannen J.A. Arnell från Ström för att taga an-
ställning såsom förare af någon bland de små
ångbåtar, som trafikera floderna.
Herr Arnell erhöll anställning men sjuknade
upprepade gånger i klimatfeber och har nu måst
återvända till hemlandet.

I går anlände han till Östersund efter en resa
som gjorts dubbelt besvärlig på grund af Azs
lätta ekipering, hvilken ej var anpassad för
vistelse i London eller resa öfver Nordsjön
vintertid. I afton afreser hr A. med "Expres-
sen" till Ström, der han egnar sig åt instru-
mentmakareyrket.
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hjelp till inköpandet af ett piano för det nya ordenshusets stora sal.

Ålühek Torsd. 21 jan. 1892.

Från Ström ingår i dag den sorgliga un-
Hustrun Lucia Juliana Rosberg, 26 år, från derrättelsen att aP°tekare“ derstädes»
Ström i Jemtlands län, hvilken ämnar söka Aj3°t Lönegfen 1 stföm efter långvarigt

lidande afled derstädes i går kl. 10 f.m.i en ålder af 51 år.

Mårkliu olyckshändelse

Lörd. 6 feb. 1892.

Vid femtiden i torsdags morse vaknade
Axel Svensen, son af inspektoren Gudbrand
Svensen i Aborrviken, Ströms socken, och
fann rummet fullt af qväfande rök. Halvt
blind och yr af röken fick han fatt i en
bössa och sökte att med denna krossa när-fu f. f. . k 1 f .maste onster ör att a fris u t. Här-
vid hände emellertid att hanen spändes
och ett skott träffade den 20:årige man-
nen i underlifvet med den påföljd, att
han dog efter tva timmars tid.



UNDER STRÖMS MARKNAD Ö
uppträda å

Handl. Selinders Salong
med början Söndagen den 14 Febr. kl. 7

HERR MAXEL
Bayersk Instrumental - Virtuos KOMMUNALSTAMMA 28 FEB- 1892-

JOHN BERTHMANN Sedan kommunalnämnden till styrelsen
den glade Kuplettsångaren med för Ströms sockens Brandstodsbolag

ny repertgir, gjordt framställning att ur bolagets
kassa erhålla ett penninglån stort

Froken HEPENE BEPINSKAYA 14,000 kronor att användas till be-
rysk' beromd Natlonalsångel-ska täckande af köpesumman för inköpta
uppträder i praktfulla nationalkostymer. fattíggården och Brandstodsbolaget

Fröken JOHANNA PETERMANN vid ordinarie bolagsstämma den 14 i
Pianist denna månad beviljat denna begäran,

under villkor att detsamma återbeta-
las ett år från lånets datum med fem

T°rsd_ 25 feb. 1892. procents ränta och att kommunalstäm-
man bemyndigar komunalnämnden dels

Marknaden i Ström, hvilken hölls under sist för- att lyfta lånet och dels att på kom-
flutna vecka, beskrifves såsom mindre liflig, en munens vägnar derå utfärda skuldför-
naturlig följd af den ofantligt stränga kylan. bindelse.

At/t 1; ßamnanhang med lza55e,tdnen ßá ¿mtaga de/t !;¿Uia Atä/üzande purwchgßaaet /räkna/s 5¿i1Lvu~

bo »till sådant bom Lnväakaa 56/Lhöjande a¿ Uláßkämßan, däaut daycken L L må,tt?/Lga mäng-
den anjutu.
U/t¿ bvwánb bvaaa äte/Lßinna vi, bed/t 6/Lån venóte/L, Kàlåßa/unäbtaae Sande1,¿n, Köpman
Andwus Roaenbe/tg, Pnowlruwlaßßäha/Le Jon E/ulluwn, Kaptenen á ángáa/zxygex Ström; Vax/tudaß,
C.J.E. Edbtedt, ha N.N. aamt Ve,te/z,¿nä/L Roßeng/Lan. Damen 41 bahgnunden än 044 obekant.
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EÃIIIIIIM IIIIPI SIG!
Inspektor G. Svensens hem i Näset var nyligen skådeplatsen för en hemsk och oförklarlig
olyckshändelse, genom vilken ägarens son omkom. Nu inberättas från Ström att en ny mord-
brandsanläggning upptäckts i samma hus och varom undersökning pågår.
För omkring sex år sedan ödelades hr Svensens hela egendom genom eldsvåda, även då, som
det antogs, i följd av anläggning.

Lörd. 12 mars 1892.

I dag inkomna protokoll från länsman Gärdin äro fögade ägnade att skingra det hemlighets-
fulla mörker, som vilar över tilldragelsen vid ynglingen Axel Svensens död i Ström. Nå-
gon särskild åtgärd har emellertid icke ansetts vara av nöden, då misstankarna för el-
dens anläggning ej vila på någon annan än avlidne Axel S. själv. Han synes även hava be-
gått självmord. Dock tala däremot vissa omständigheter.

Vid undersökning omkring boningshuset påträffades i en öppning av stenfoten dynamit. Ett
spår intill öppningen under förstugukvisten passade ganska väl till de skodon Axel be-
gagnade. Dynamit och stubintråd vägde 570 gram.

Dagen efter fanns under kvisten till köksförstugan en cirka 12 alnar lång stubintråd med
knallhatt; tråden låg under snön och var synbarligen ditlagd för flera veckor sedan.

Den 22 dec. 1891 hade Axel hos Aug. Gustafsson i Ström på kredit tagit l kilogram dyna-
mit och l ring stubintråd.

Elden synes ha uppkommit genom att en eldgaffel starkt upphettad ställts vid sidan av
ugnen och antänt golvet eller mattan.

Den dubbelpipiga jaktbössans avbrutna kolv bär tydliga märken av glasskärvor.
Fadern har sedan elden blivit släckt undersökt bössan och uttagit ett skott ur ena pipan
samt en tomhylsa ur den andra; har för omkring ett år sedan köpt ett paket "dynamit",
som använts vid myrarbete och förvarats å kontoret; minns ej om all dynamiten åtgått till
nämnda arbete; har ingen kännedom om den hittade dynamiten och stubintråden; att han ha-
de åbyggnader och lösegendom försäkrade i "Svea" för 40,000 kr.; sonen Axel är sedan den
16 Juni 1890 olycksfallsförsäkrad i "Norden" för 10,000 kr.; uppger på framställd fråga
att han dagen före olyckan haft en stubintråd i sin ficka, där den dock legat förvarad
sedan i somras (rocken framtages och befinnes i bröstfickan ligga en omkring alnslång i
ring sammanlagd stubintråd); har stundom agat sonen. Fru Svensen intygar att hennes man
legat i sin säng hela natten till på morgonen.

PIGAN ANNA ELISABET nAN1ELssoN ligga På skåpet å kontoret. och hade den
har vid besök på kontoret iakttagit att en legat på samma plats efter eldsvådan. In-
jakçkniv som kvä11en förut häng; på sin spektoren S. hade varit sträng och ofta a-
vanliga plats å väggen bredvid skrivbordet, gat S0nen; den 3 hade hr- S-, fru S- Och
på morgonen efter olycksnatten funnits lig- sonen varit flera timar på kontoret, tror
ga under Axels säng och att nyckeln till att Axel då blifvit aßadâ ÅXGI hade C111"
porten som av fadern stängts kl. 7 kvällen gripit SPirítu0Sa, nekat därför under för-
förut (då nyckeln blivit sittande i låset) höret; Axel hade, då han blivit lagd i en
om morgonen legat på bron. säng i drängkammaren jämrat sig och sagt:
DRÄNGEN sALoMoN NoRnLUNn= Axel hade vid ett šaâïïspggïgï adjö mama' ““ ä vi ej tin-
par tillfällen sagt "att fadren var så
sträng att han ville försöka få komma hem- ATON DAHL, Sk0makare i Bredgårdt
ifrån", Den 30 jan. hade unge Axel i drängstugan
VITTNET A.E_ bjudit på punsch; då D. följt A. in.på kon-
h fl , åt _ b, .d toret, hade han tagit ned bossan fran väg-

a e era gänget se en ring st" Intra gen samt iakttagit att hon ej var laddad
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samt att piporna invändigt voro mycket smutsiga. Han ha-
de då sagt att bössan sköttes illa. Axel genmälte, att
det ej bleve jakt förr än till sommaren och till dess
hade han god tid att rengöra geväret; Axel hade yttrat
att han skulle flytta hemifrån till Östersund, där han
fått plats, och skulle flyttningen ske före instundande
marknad i Ström.

DEN 1 MARS HAR G. SVENSEN BESÖKT GÄRDIN OCH BETT OM ETT
BESÖK PÅ NÄSET.

S. hade legat och läst till kl. ll på natten; släckte
då men kunde ej somna. l/2 timme senare reste han sig
och drack ett glas vatten; låg vaken l/2 timme och märk-
te då ett svagt buller i s.k. förstuguskrubben; reste
sig i sängen och spände hörselförmågan till det ytter-
sta; hörde någon gå förbi knuten till kökskammaren och
fram till fönstret och tyckte sig förnimma att någon
rörde vid fönsterrutan; steg upp, tände lampan, väckte
pigan, som i sin ordning väckte drängen. Men då de kom-
mo ut var allt tyst och stilla.
Denna uppgift konstaterades vid framkomsten, ity att en
person i s.k. Vesterbottenskängor gått fram till öppnin-
gen under förstugukvisten och förbi knuten till första AXEL SVENSEN
kökskammarfönstret; samt att ännu en gång under kvisten
inlagts ett kilogram hö, och 14 stycken obrända svavel- Ûen bå Oßyckßigen Omkomne.

stickor.
A.E. Danielsson har på morgonen sett spåren som förut
ej funnits.

sffmøß-wwfm .W
n N U . . ,/oppnas for allmanheten 8 juni (1892). ¿2á/Y/íf ízf , 2 d}¿¿;,J¿íf¿hb/
SERVERAR Umm-:R PRov1Nc1ALLAkAREN no1<'roR D _

BILLINGS INSEENDE VARMA ocu KALLA BAD, __11 Mamsele 5P1'1fhd@1-
ÅNGBAD SAMT MÉDIKAMENTÖSA ÛCH GYTTJEBAD. '%: ät ¿ á- z '

En utmärkt jernkälla finnes i närheten af . /Q¿^/*:zf”“17'¿>*¿L:j"2“zšš3fÉ:
sjelfva badinrättningen. ¿¿:~"'_/¿. ' 2/r----~
STYRELSEN /62:» 1ZÃ2ød\

1* im NACKSTYFHET 7
Vid Ströms fattiggård blir plats för före- N . . i u . . .

ståndare och förestånderska ledig att Fašleäannen É ïçrom 3: :T atskllllgt be-
tilltráda den l'a nastkommande Sept Lon qv m erre y Igen S U e en resande öf-0 I d 0600 k fn . h ver sun et fran Ström, och sedan bud
och kšstššïïgââmt orutom frltt usrum sandts till farjemannen, fick den resande

g vanta omkring två timmar innan färjeman-
nen behagade komma öfver. Det lär höra

. till vanligheterna att resande på sama
Å" lagt led få stå och vänta tils någon kommer

från andra hållet, så att han får ta dem
' II ' IIi baksjuts .

a Elg a vara inom Stroms, Alanasets och n . u u . .Far emannen la e an en an va it an-Frostvikens socknar egande marker förbju- "lå fu 1" r m r fu .g g k I fh
n n n ma or ansmannen or sin nac st etdes, och kommer ofvertradelse haremot att N . . . . H y ,'

. . som ar sa lite pa sin plats dar som möj-l l b f . . H . n . .ag Igen el ras ligt. Passagen ar tillrackligt sinksam
Ström 14 Augusti 1892. utan att den skall behöfva bli det ytter-

ligare genom sudd och nosighet hos en
Ströms Trävaru-Aktiebolag färjeman med sengångarnatur.
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12 okt. 1892.

Hjalmar Strömers literära kvarlåtenskap förberedestill utgifning. Den består af ett medicinskt arbete:
"TRÖST. Ingen obotlig lungsot mer"(som bekant botade
han sig sjelf från lungssot - han dog i lunginflamma-
tion) samt "Det biskop-kristliga prestedömet".

Rosta!
Rösträttsvänner i Ström.

Lördagen den 31 December 1892 förrättas val af ombud

till folkriksdagen i Logelokalen i Goodtemplarhuset.

Alla som fyllt 21 år böra infinna sig. Säg icke att
det gör detsama för en röst, ty det hela består af
En och en röst tillhoparäknade.

Alltså - infinnen Eder!

Valförrättarne

KOMUNALSTÄMA 16 OKT. 1892.

På uppmaning af flere personer och för att dymedelst
bereda något bidrag till fattigvårdstungan, beslöt
nämnden föreslå stämman införande af en årlig skatt
af 10 kronor för alla de hundar som icke äro att hän-
föra till äkta gråhundsras; och skulle i så fall den-
na skatt uppbäras i enlighet med Kungl. förordningen
om hundskatt.

siigwilr::lEx|I*|rt|\wNHk |Äi| IF¶lN1!wlz\|
Anteckningar af Saxon, Jemtlands Alleh. 15 feb.l893.

Ja, om vi skulle taga oss en promenad å "flaten" dvs.
i själfva "staden"! Men hvar skola vi begynna? Ty det
är egentligen trefligt öfveralt häruppe. Och det er-
kännandet skall en hvar ge "flatborna" att de ha sin-
ne för snygghet. Det är så putsadt och nätt öfveralt,
att det är en sann fröjd att se det. Nå, hvar skulle
vi börja? _ _

1820 beslöts å sockenstämma inrättandet af ett s.k. sockenapotek. Läkare fick Ström 1867
Det riktiga apoteket kom inte så långt efter doktorn, år 1868 - ty hvad är väl en doktor
utan apotek? Ja, en tocken kan man i nödfall nöja sig utan, ty man kan ju jobba till ett
recept själf, men si apoteket, det är nödvändigt. Och så kom det veterinär till socknen,
så att både folk och fä kunde bli kurerade. Sjukstugor har det varit två tils i fjor, då
den ena nedlade rörelsen. För denna enda sjukstuga, som har 6 sjuksängar och är enskild
persons - sjuksköterskans - privata affär, betalar socknen halfva hushyran, 150 kr., mot
att kommunens fattiga vid behof få ligga där mot en viss nedsatt afgift.
Badhus, uppfördt af ett bolag, fins här sedan 4 år tillbaka. Där serveras medicinska bad

af alla slag. Vattnet tages ända nerifrån sjöbotten, hvadan det är tillräckligt kallt.
Huset är i två afdelningar, en för medlemmar af det täcka och en för det otäcka könet. I
hvardera - det fins både baderska och badmästare - är det 2 badbaljor, 2 ångskåp, dusch-
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inpacknings- och afklädningsrum. I fjor voro där 70 fasta badgäster, året förut 100,
hvarförutom ortens befolkning ganska flitigt brukar badhuset för tillfälliga bad. Bad-
husbolaget har af prästgården arrenderat en jordlott, som man håller på att plantera,
och hvarest det, när det får växa till, skall bli en riktigt treflig badhuspark. 2 ä 3
km från badhuset å Risselås ägor, fins en hälsokälla. Vill man inte gå dit, så får man
vatten hämtadt därifrån för 10 öre pr dag och får då kolka i sig så mycket man nånsin or
kar. Af alt detta framgår, att det är ganska väl bestäldt i Ström med sjukvården.
Här nere ligger midt emot Långön, snygg med 2 gårdar och den för sin fortfärdighet så
välkände färjemannens bostad, som skall nybyggas. Till höger ligger Trollön, där en tråd
målare slagit sig ner. Vidare ha vi Svartön m.fl. öar, och på sidan om oss ha vid den
stolta ångbåtsflottan: stolts jungfrun "Virgo", "Svaningen", "Ströms Vattudal", som är
senior i laget (den började plöja Vattudalens vågor redan 1869), "Fenix" (som fått and-
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täppa och lagt upp) samt den lilla billiga friseglaren I “I
"Graninge", hvilken jag var med och räddade - den hade vu
blåst på grund en stormig natt under min vistelse i Ström. 13 jan. 1893.

Man kan göra sig en föreställning om lifligheten i affärs- .

lifvet på platsen, då jag erinrar att där fins alla slags Te1ff°nab°?nenterna f
handtvärkare utom barberare, 2 matvarubodar, skohandel, 3 Str°m ha pa sawmantráde
skrädderiaffärer med lager, 6 diversehandlande, 2 järn- besægtat attnvld samtal
kramhandlare, 3 manufakturister (i 5 bodar), l hvit- och aY Icke abl taga en ?v_
kortvaruhandel, bokhandel och (jag nämner det med smärta) glft av.25 ore får varJ?
accidenstryckeri. Den industri, som särskildt tagit fart samtal 1n°m ftat1°ns°mra_
däruppe, var möbelsnickeri, hvaraf både mycket och vackra det samt 50 ore utom det-
saker åstadkomits. Det finns ej mindre än 10 snickare i samma' _dDet väte n°gf_
šjälzadkyïkbygïen. En igdustri däremotå somåšr ifutdöend: šgšëöïïaseššân ggdânâra
'r s e ti vär ningen. et gjordes myc et s an örr, oc . .

de betingade ända till 3 kr. dussinet, d.v.s. de voro rik- häll _ mendpraätlïšn har
tigt fina. Nu ar det endast en enda gubbe, som gor sadana. vlsatuatt. et r ttaresagt an gjort.
Till "industrien" får väl också räknas, att ett bryggeri
inrättats här, men det lär vara en ganska slät affär. U-
tom hvad detta kan producera fins l öltappning. Öl serve-
ras å två af båtarne, å nya hotellet (med rättighet) samt
i tre ölstugor (utan rättighet). 6 feb 1893

Ett ståtligt goodtemplarhus fins här sedan 1890. Det kos- I S " 1" . fl 1

tade 15,000 "krisch", innehåller festivitetssal, 2 mindre trgm ar pa. ner? P at
salar, 10 smärre rum, har musikestrad på taket och 2 ve- ser vaggaräa saval ln-
randor utefter långväggen. Det är i två våningar samt 64 som utvànqlgt rappas med

. en blandning av l/3 lerafot langt och 42 fot bredt. och 2/3 färsk häStgödse1_

Ström har således fått lite af hvarje utaf "kunskapens Blandningen fästes utan
träd på både godt och ondt". Men hvad det nödvändigt mås- pliggning eller annan bin-
te ha, det är ett utsiktstorn. Det måste vara i ordning demetod till och med på
tils båtturerna bli ordnade på förnuftigt sätt. Ut med en släthyvlat trä samt blir
lista, Strömsbor, och söken få anslag af Svenska Turistfö- hård som förhydningspapp.
reningen! Eller byggen det på aktiebolag. I alla händel- Utanpå rappningen antin-
ser tagen 10 öres entrëe, så blir det ingen farlig affär. gen brädfodras eller
Jag tager ingenting för idén och ingenting för att jag ut- strykes ett tunt lager
sett platsen. kalkrappning.
Från ett stenröse i Svedje gård har man hela den härliga
utsikten. I OS0 har man Ramselefjällens toppar. Nere vid
älfstranden Ulriksfors kvarnvärk. I söder Hallfjorden med
sina många skogklädda holmar. Där ser man Också Hallen i
Hammerdal - det, det lyser t.o.m. på Åsen i d:o. Grönön
ligger därnere så vacker, och ingen kan tro, att denna
fridens oas en gång varit afrättningsplats och hemvist
för ett falskmyntarband. Vi få emellertid trösta oss med,
att myntfabrikörerna blefvo gripna, och ingen skada var
ju skedd med att de dängde sina klanglösa slantar i sjön.

VSV ha vi Tullingsås by och litet längre i väster Yxskaft-
kälen i Gåxsjö. VVS ha vi Bredkälen. I väster ha vi Ho-
tagsfjällen, Ansätten, Erfjället, Vinklumpen och framför
alt Staka- och Skalfjällets mäktiga snöklädda toppar, som
blåna. I nordväst synas Frostviksfjällen, hvaraf sär-
skildt te sig Fisköfjället och Munsfjället, å hvilket se-
nares norra sluttning Hellingsåfallet skummar hvitt. Och
Vattudalen, Hallfjorden inräknad, sträcker sitt hvita
band till Espnäs. Ön ler i väster med sina 20 gårdar,och
rakt fram ligger kyrkbygden som en liten stad. En härlig TILL ÅLLMÅNHÉTENS KANNE'
tafla! Hvem vill inte ge 10 öre för att skåda detta Guds DOM MEDDELAS ATT TORGDÅ'
sköna panorama! Upp med ett utsiktstorn, och det i röda GÅR HÅLLÅ5 I STRÖM FÖRSTÅ
rappar, sn-ömsgubbar! ocu TREDJE Löxmxc 1 VARJE

MÅNADNaturligtvis var jag nere och såg på Ulriksfors kvarn _
och sågvärk. Kvarnen är den största i Jämtland och inrät- strom 11 feb' 1893'
tad efter alla nutidens fordringar. Värket drifves med 4 Kommunalnämnden
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Neac vid Atnanden a5 den næaka och a5_kyZAßaget ájeßiuatten ö§veaéZödande_Va11uda2en
haßvea Stynelßen 561 Stnömb Bad¿nnattning uppßondt ett badhus L tva a5deßnLngaa. Samman-

t¿den benvenaa å badhubet-4åvä¿ uanma bom kalla bad, ångbad, med¿kamento4a samt ggttje-
bad. Anßtalten ßaehventeaaß å det Zißßigaßte a5 dem bom ßön bin heßßa äno beaoende aß

de bad5onmea som invänta atänhande á ongan¿4men. Men ä5uen bad a5 men txßßáälßig handk-
ten beavenaß eten hänvändelbe till badmäataaen.

turbiner. Stenarne äro 4 par och skrädmaskinerna äro 2, hvaraf en skräder 100 t:r om da-
gen. En inrättning som jag särskildt fäste mig vid, var sugfläktarne, hvilkas uppgift
det är att hålla den under malning varande säden torr. Men jag kan ej beskrifva dem, ty
bäst jag gick där och loverade, så smet mjölnaren, och sedan var det alldeles omöjligt
att få reda på honom. Storartadt är det emellertid, och det är fråga om att kyrkbygden
skall taga elektriskt ljus härifrån. Med kännedom om ägarens nit för socknens framåtskri-
dande kan man också vänta att denna fråga i en ej alltför långt aflägsen framtid skall
bli löst, hälst anläggningskostnaderna ej skola komma att ställa sig höga.

Jag var också nere och såg broarna. Man blir lite yr i mössan öfver de tre broarna, men
så är det också konstigt med vattendragen där. Ur Hallfjorden falla två älfvar, två sto-
ra älfvar, och de heta till på köpet Faxälfven bägge två. De kappspringa till Fångsjön,
vid hvars utlopp de åter skilja sig. Nu heter den norra Vängelälfven, som sammanfaller
med Saxälfven. Den andra heter fortfarande Faxälfven tils han ingår en oupplöslig före-
ning med Ångermanälfven.

Ströms flora skall vara ganska märklig. På Öns ägor växer ek, hvilket måste betraktas
som ganska märkligt vid ett så högt luftstreck. I Valberget finnas 3 örter. som ej annars

äro att spåra norr om Upsala. Vid Tallsjön finnas också tre sällsynta arter, och på en

myr å kyrkbyns ägor, fins en växt, som förut ej upptäckts i Sverige. Det är, som man för-
står, den store naturvännen och forskaren E.A. Selberg, som upptackt alt detta.

IIFöreningslifvet i Ström representeras af g t logerna Norrsken", öfver 100 medlemmar och

egen musikkår, som spelar riktigt duktigt, samt "Norrskensflamman" a On. Den har blott
ett litet antal medlemmar, men så fins det ej häller mer än 20 bönder där. Ungdomstemp-

let "Förhoppningen" har ett 60-tal medlemmar och för ett friskt lif. En nybildad röst-
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rättsförening fins. Brödraföreningen å platsen bildades för ett 10-tal år sedan af nu i
Amerika bosatt pastor Risberg. Den reorganiserades för 5 år sedan och har nu, såsom J.A.
omtalat, fått stationerad predikant. Erik Näslund, själf föreningsmedlem, har till före-
ningen för 50 kr. sålt en tomt, som är värd 1,000 kr., och hvarå missionshus skall byg-
gas. Medlemmarne voro vid mitt Strömsbesök endast 20, men det var då meningen att rycka
upp värksamheten, bilda syförening, söndagsskola o.s.v., hvilket kanske nu är gjordt.
Till föreningarne må ju ock räknas Ströms sockens brandstodsbolag, bildadt 1865. Premien
är l kr. pr 1,000 (lyckliga Strömsbor), och bolagets försäkringssumma uppgår till omkring
kr. l,200,000 kr. Och så för all del - jag hade så när glömt det Blomska barnet försvars-
föreningen, som nästan är den enda i länet, af det slaget, hvilken visar sig ha varelse.
I Tullingsås har socknen fattiggård, inköpt för 18,000 kr. Den är förenad med jordbruk
och tillvärkning af diverse artiklar, som hjonen kunna utföra, såsom notbindning,
strumpstickning m.m. Den innehåller 8 rum, hvaraf 2 för föreståndaren.
Socknen har l fast folkskola och 2 mindre d:o, hvardera flyttande på 2 stationer, samt
9 småskolor, alla flyttande.
Naturligtvis fins det en del sägner i Ström. På Flakaåsen å Ströms bys område ha åkande
sett eld spruta kring hjulen, hört skrik och sett hufvudlösa människor. Där Flakaåsen
slutar ligger i norr - hvilket är märkvärdigt - en källa, som kallas Klockarkällan efter
en gammal klockare, som där hämtade vatten, hvari han "blåste". Han botade med någon
smörja folk för "i råk", stockade blod o.s.v. Han var för öfrigt en egendomlig man och
omtalas såsom skicklig fiskare och skytt.
I Löfberga har man sett vettar och vetterkor. De voro röda, blå och af alla möjliga fär-
ger. En person berättade mig, att han vid åsynen af dem läst och bedt, men de hade ändå
ej försvunnit. I Skravelängen vid holmen, där Girelån flyter fram, har man sett hästar
och hört deras skällor, men intet spår ha de lemnat efter sig.
Vägen från Ström uppåt Alanäs är bra och vacker, men kolossalt backig. Gen är den just
icke heller. Men det säges också, att dess riktning bestämts af att några ville ha genttill sina fäbodar. Vid Löfberga tager vägen till Ångermanland slut vid första gården.
Och så får man fara genom byn till gästgifvaregården på en klen byväg, som bönderna un-
derhålla. Stora landsvägen går ett stycke förbi byn och inte fram till gästgifvaregården
Bron öfver Gerilån är komplett lifsfarlig. - I själfva Löfbergabyn finns inte något berg
så det vete fåglarne hvarifrån den fått sitt namn. Men underjordiska berg ha de där, ty
där fins en järnkälla med ett litet hus öfver. Ända till ett 30-tal personer om året ha
med fördel brukat det hälsobringande vattnet. För öfrigt är det vackert i Löfberga, och
efter att ha gifvit detta betyg, kuska vi iväg mot Alanäs.

8Bal'f:1A'1l8\!3l\IVlNSHANDELN

Mot brännvinshandel i Ström demonstrerades annandagen på ett möte i folkskolan, då föl-
jande resolution antogs:

"Mötet anser att inrättandet af utskänkning och minuthandel med spritdrycker på platsen
ovillkorligen måste blifva till stor skada såväl för kommunen som för den enskilda indi-
viden

1) derför att en sådan affär under härvarande förhållanden skulle komma att tillföra
kommunen såväl direkt som indirekt ekonomisk förlust;
2) derför att en sådan affär inom Ströms kommun med sitt visträckta läge skulle bidragatill lönkrögeriets tilltagande i det att det blir lättare för lönkrögarne att anskaffa
spritdrycker till utbyarne och svårare för polismyndigheten att upptäcka och till laga
straff befordra dessa lagbrytare, samt

3) derför att sådana affärer på hvad plats och under hvilka förhållande som helst ovil-
korligen leda till supsedens och dryckenskapens tilltagande och den allmänna moralens
nedsättande!

En deputation bestående af fem personer fick i uppdrag att besöka de fyrkstyfvaste inom
kommunen och bedja om deras hjelp vid stundande kommunalstämma.
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sjunkit ned i mådden.

4 juni 1893.

de.

Jorden är en jämmerdal - helst för dem, som skola färdas
mellan Ström och Hammerdal. Vägarne äro hardt när botten-
lösa och här om dagen måste man gräfva upp en häst, som

Till förekommande af oordning vid liks grafsättning vin-
tertiden beslöts, att kyrkväktaren skulle hvarje höst
upptaga en tillräckligt stor vintergraf till fyra alnars
djup och att liken skulle genast efter jordfästningen
nedsättas uti densamma samt på våren så tidigt som möj-
ligt till erforderligt djup betäckas med mull till före-
kommande af osund lufts och smittoförande ämnens spridan-

8 juni 1893.

I Ström.

De sanitära bristerna stora och särskildt beträffande
renhållningsväsendet så betänkliga att en tillämpning af
helsovårdsstadgans föreskrifter i detta tättbygda och re-
lativt hastigt växande samhälle snart blir nödvändig.

,g,,¿,,, ,¿,,,J¿ : /69 I. ._ Pahanàz
ål T i 1 l he r r

ggr Kronofogden H.F.Cederberg
8 <9- óänñw -+-

,§¶ug_ @u,¿¿f$9°9 Med anledning af ordern
den 3 dennes far jag här-

¿,__"\ /~ 4 %a'd ' Y 4 Å med vördsamt rapportera:
. #Å}zz..4aøa¿2«/R uv_H _M_¿ÉÉš%!åå5!!Y»sJEÉa~SZÄ& ef
' 8' _ßï, att försäljning af krut

~
{ inom distriktet eger rum

4 //¶ G.. Jam~ta~.....«.a&~a-6, ,- ; hos Handlanden P. Roos i/Il/' 1.. ,_ _. /
~'~ ~ =-~ êš, M.-M/wlM:záEi1a1«-ß-F:r_c“Mmmm

x

; in  f
~“”~wr rmake_Weeee.W-æJ
3 qnnu' i M_°__“WW§§ffMWMmm__rr,m__ den P. Roos uti Jernhand-
, I 5

M,mWWMMm_,z«S;í?rcnsr8rsn_ 122;
_MrN8mU_u . W,r8m^ _ W 42/92

-š“ïš'__\_____1___

Bredgård (försäljningen
inrymd i Jernhandlanden
Aug Gustafssons Handels-
lokal) och hos Skräddaren
Jonas Ring i Näset,Ströms
sockenz,
att försäljning af dyna-
mit eger rum hos Handlan-

landen Aug Gustafssons
h d l b dan e s o ;

_MmWWm_HeWWmW. .(____
¿;7__ PP P

' . 1 soner, P. Roos och Jonasßl á“'”4 Ring, erhållit vederbör-
ligt tillstand att idka

3_:""""pSw _ J//I' _? handel med krut samt Roos
,,;¿h _IH“_“_WM 8 äfven med dynamit samt

gwluu h-lg _ ' 8. . .(_f-.-'_ _. W.-___... _ . att inom distriktet icke
_'-.m .flm kl: ......_... .V . _ ,. , förekomma sådana upplag

Q y,',n,) , _ MmWws_, lmwmwrrm ' af krut och dynamit som

_; ;g. .lv 1
2f7 Kongl. förordningen den

" ~ ' '_«,.."'

|;;xx¿s¿xu omförmälas i S 17 af

-4 ~ 9,- 1
'Ä .

' 1
| |if . ' 8 1 Oktober 1858 angaende
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tillverkning vård och för-
säljning af krut och i
§ 17 af Kongl. förordnin- " '
gen den 21 Oktober 1869
angående tillverkning af
nitroglyserin, dynamit T111
och andra sorängämnen som MEDICINALSTYRELSEN
innehålla nitroglyserin,
samt deras vård och för- Resefaknlng
säljnins- ßårskjurs för 11,2 mil ä 3 Kr. 40 öre milen 38,08

Båtlega efter 60 öre 6,72
Ströms Kronolänsmanskon- Ångbåtsbiljetter 8

t0f den 3 Juli 1893- Transport af saker 6 gånger ä 1 Kr. 50 öre 9
Joh Gär¿¿n Dagtraktamente för 8 dagar 80

Summa Kronor 141,80
Ström den 12 Juli 1893

Carl Malmquist
t.f. prov. läkare

Reservation

Skolrådet 2 Sept. 1893.

RESERVATION AV HR KYRKOHERDE O.N. WAGENIUS:

Då skolrådets samtliga övriga ledamöter enhälligt fattat före-
stående beslut och jag således står ensam om min mening, att
lärarinnan Erika Häggdahl bör bibehållas vid den rota, der hon
för närvarande är anställd, så måste jag anföra min reservation
emot detsamma, och jag gör det av följande skäl:
1 o) jag anser en sådan omflyttning orättvis, enär jag ej
tror, att hon ej förtjänar denna prickning och dessutom tror
att hon, då hon nu i 15 år utan anmärkning varit i församlin-
gens tjänst som lärarinna och dessutom offrat sina bästa kraf-
ter, väl kunde vänta, att man tager någon hänsyn härtill och
ej på nytt börja kasta henne som en lekboll kring socknen. En
sådan orättvisa vill jag icke hava någon del uti.
2 o) Jag anser vidare denna omflyttning sakna alla objektiva
(allmängiltiga) skäl och således bero enbart på subjektiva
hugskott, hos upphovsmännen till detta förslag; åtminstone har
vid överläggningen av frågan idag intet enda tillfredsställan-
de skäl av förslagets förfäktare blivit andraget som kunnat
rubba min uppfattning av frågan. Man bör dock, när det är frå-
ga om att ingripa i en enskild persons förhållanden, hava
starka skäl för sig, även om denna är en så obetydlig person
som en byskollärarinna och komma ihåg att även en sådan kan

TILL KQNUNGENS vara känslig för kränkande förnärmelser.
BEFALLNINGSHAVANDE 3 o) Jag anser vidare omflyttningen icke vara förestavad av
I H omtanke för skolans bästa. Jag har vid ganska flitiga besök,
JEMTLANDS LAN som jag själv gjort i hennes skola, övertygat mig om att hon

, _ n samvetsgrannt och troget vinnläger sig om att meddela barnen
Haræed far dag vorçsamt på de olika utvecklingsstadierna undervisning och det efter
a?m¿1a aft Jag anšánde dess mest praktiska och metodiska regler, och att hon uti sintlll Strom °ch_fraÉ Ocë skola uppehåller en mönstergill ordning samt att barnen, se-
m?¶ denEa_dag lntradt 1 dan de kommit under hennes handledning, lärt sig att även utom
tJanstg°r1ng' skolan iakttaga ett mera städat och anständigt skick än vad

n förhållandet varit förut. Jag har sett, att barnen med tillgi-
Strom den 15 sept' 1893 givenhet och förtroende hålla sig till henne och villigt ef-
J. Eriksson terkomma hennes önskningar och jag har för min del aldrig
Provinsialläkare märkt att hon på barnen utövat ett dåligt inflytande. Jag har
42



åtskilliga år emottagit uti nattvardsskolan
barn som för fattigdom blivit befriade att
besöka folkskolan och i stället fått till-
stånd att hos henne få undervisning för er-
hållande av avgångsbetyg och de hava för
det mesta varit fullt lika mogna som de
barn i allmänhet varit, vilka erhållit un-
dervisning vid och avgångsbetyg från folk-
skolan. Jag har vid husförhör i de byar,
där hon hållit skola gjort i avseende på
barnen samma erfarenhet. Och jag drager u-
tav allt, vad jag sålunda själv sett den
slutsatsen, att hon väl fyller sin plats
och de anspråk man kan ställa på en barnalä-
rarinna. Och särskilt vid småskolan i Bred-
gård med dess stora barnaantal bör man ha-
va en lärarinna med beprövad duglighet.
Ehuru jag för ingen del vill frånkänna den
av skolrådets flertal framhållna lärarin-
nan hennes måhända förvärvade duglighet, så
anser jag, att då man på ifrågavarande plats
redan har en lärarinna som under flera år
ej blott oklanderligt utan väl skött sin
plats, så bör hon ock få behålla den, syn-
nerligast som denna plats fordrar så mycket
av den, som innehar den, att det ej är tro-
ligt att en lärarinna, som nyss genomgått
sin seminariekurs kan fylla dess krav: man
sätter ej heller på andra områden den, som
nyss gjort sig kompetent till en viss
tjänst, genast på de mest ansvarsfulla plat-
serna, man låter dem så att säga passera
graderna.

På dessa skäl vidbliver jag mitt yrkande
att Erika Häggdahl måtte bibehållas såsom
lärarinna vid Bredgårds och Näsets småskola
och att Hildur Nordfors förordnas såsom lä-
rarinna vid antingen Öhns eller Uppbygdens
småskola.

oo /'
ßummunuløtammu
22 okt. 1893.

Sedan härvarande läkarebostad såsom sådan
blifvit indragen, har fråga blifvit väckt
om att försälja densamma, detta förslag af-

v r gg 1 ge r m g ag, m ge °

att, läkarebostaden bör inrättas till s'uk-J
stuga. Att derom underhandla med distrik-
tets öfriga socknar och verkställa de an-

f ~ y .fw
slog stämman, men antog ett annat under öf- /I ~Ã;.: : IÄ;/ø“í;äf *dä W
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ordningar som för nämde omändring äro er-
forderliga, tillsattes an komitë bestaende
af tre personer. Till ledamöter i denna kom-
itë, valdes Länsman Gärdin, Patron P. Holm
och komunalnämnds Ordföranden Olof Olofs-

Upplästes Konungens Befallningshafvandes ut-
slag af den l8de nästl September, meddelat
öfver begärd flyttning af tingslagets-tings-

"GOMMO I VEDJEÖN"

Ännu uti bin höga åådeadom ßän Mang¿I Jönb-
dotïea-Andenábon gßadjaa åt en obnuten hel-
óa. Hon aa odd den 27/6 1813.
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BRUDFOLK I STRÖM

Så haáva de unga tu Zoßuat vanandna evig tnohet Lnön den AßZ¿mäki¿ge och L denna ön-
Aamßing, och ß¿¿vet Zen mot de båda bom nu ßunnát lyckan t¿ZÅAammanA.

Å bnudßotot Ågenhänna vi, A¿Itande ån. venbtenz Hißdun wagen¿uA, Eßiße Svenaßon, 5nk.N.N
bnudpanet, Kn¿¿t¿na och Måaten Månba, Kn¿At¿na Oßßanden, Genda Andnëe, Hilma Åaßund-
-Bengßtnand.

Hennanne, ßtående ga. venatea: A.Th. Selinden, ha N.N., Sven Penbbon, Hanß Måntën, Pen
Roob och ha N.N.

Ateßie KZ¿niman Z Penman 1894.

ställe från Mo by i Hamerdals socken, till VIRGO, 22 okt. 1893.
den i tingslaget mera centralt belägna byn . . . . .Bredgård i Ströms socken hvilken begäran Sedan det blifvit ifragasatt att till Kungl.
blifvit afsla en. Med anlednin deraf be- General Poststyrelsen ingå med anbud å post-slucar stämmaš enhälligt att, Eos Kungl befordringen mellan postkontoret i Ström
Majts och Rikets Kammarkollegium be_ och poststationen i Gäddede samt tvärtom
Svä?~Söka ändrin i utsla et från och med den la Juni till och med den

g g 3025 November nästinstundande år 1894, så
beslöto nu styrelserna enhälligt att uppdra-
ga åt sina verkställande direktörer, Holm,
Edstedt och undertecknad att ingå med ett
sådant anbud å Ettusen åttahundra /l800/
Kronor samt att om anbudet antages härom
med Kungl. Generalpoststyrelsen upprätta
kontrakt.

44



Ö'

9 dec. 1893.
STRÖMSBUDET
afgår från Östersund
Torsdagen Ströms försvarsförening firade den 6 jan.(l894) sin
och ankommer till Ström arsfest, 1 det med granar och flaggor prydda god-
Lördagen templarhuset. Pastor P. Arnström från Alanäs dekla-i hvarje vecka_ merade åtskilliga fosterländska skaldestycken samt

uppläste en tidningsartikel om emigrationen, beled-
OBS Taxan lika den af Ex' sagad af en väl framsagd uppmaning till allmänheten
Pfe5SbY1'ån nu nedsatta- att väl tänka sig före, innan den lemnade fosterlan-
Kontor i östersund det'
St0f9atafï 1/2 124: GU]-Ö' Det egentliga festtalet hölls af kyrkoherde Wageni-
smed Erikssmïs förra 10' us och rörde sig omkring ordet "fosterlandskärlek".kal.

â::tâ:nålSÉ:¿:5mErsson/j :or.

Ko:-MUNALSTÄMMA 4 FEB. 1894. Vi““eS“'a1'
Då jag på våren 1891 av förre Handlanden Nils Nils-

Föredrogs en af Östersunds Äng- son i Ström och Sven Svensson i Näset, anmodades
bryggeri genom Winström och Eng- att pr Telefon tillfråga Grosshandlanden C. Burman
lund gjord ansökan att få till- i Hammerdal om han möjligen från ovannämnde Nils
stånd att från sin filial uti N. Nilssons och Sven Svenssons gemensamma hemman i Gis-
Byströms i Bredgård gård, försäl- selås, vilket gränsar intill ett förenämnde C. Bur-
ja maltdrycker till afhämtning i man tillhörigt heman, låtit bortföra någon gödsel,
mindre partier än tio liter, hvil- fick jag till svar, sedan jag tillfrågat den sva-
ken ansökan blifvit vid sammanträ- rande om han var C. Burman i Hammerdal och han där-
de med komunalnämnden den 5 näst- till svarat ja, att han ej visste någonting om nå-
lidne Januari i dess utlåtande af- gon gödselaffär utan förmodade att det möjligen var
styrkt, blef, efter det ett från Yxskaftkälabor som bortfört ifrågavarande gödsel.
Länsman Gärdin inkommet nu före- Intygas på ed
draget meddelande, om förestånda- '
rens för filialen olagliga för-
säljningar, ansökningen enhälligt
afslagen. N.J. Persson

Ström den 20 Januari 1894.

Slädparti
8 feb. 1894.

Ströms damer äro inte sådana som endast låta sig bli ro-
ade, de ställa då och då till nöjen sjelfva - för herrar-
na. Senast i tisdags hade de anordnat och inbjudit her-
rarna på slädparti till Tullingsås med bal efter återkom-
sten på hotellet. Det säger sig sjelft att med sådant
"värdskap" tillställningen var i högsta måtto glad och
angenäm.

åtiilh af híirr
"När jag tar bort dörren, måste han väl flytta", tänkte
antagligen gårdsegaren Anders Svensson i Bredgård, då han
midt i smällkalla vintern eller i februari 1894 passade
på och aflyfte samt bortförde den utifrån till en af ho-
nom åt skolläraren S. Rosberg i samma by upplåten lägen-
het hörande dörr, och detta utan att hyresgästen visste
“åß°f <1°f°m- uuzu<A ARNELL, .foam au
Det var så att Svensson ville det Rosberg skulle flytta, bkäädqaen JÖWÅ SVQWÅÅÛW ¿
men som han ej kunde få ut denne senare på annat sätt be- B¿edQ“4d-
gagnade han ofvannämnda knep. Rosberg, som ej var riktigt G¿Å¿ med Jaha" Åugubt ^4"¿¿¿°
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nöjd med detta, stämde sin förre värd och EPIDEMIRAPPORT DEN 1 - 15 MARS 1894.
yrkade å denne ansvar för egenmäktigt för- 1 D-f - - n

farande. Rätten gillade äfven hans talan 5 Iåfïëåsâ Stäom
och dömde Svensson att för dörraflyftandet 6 Kikhosta Alanäs
böta 50 kronor.

Ström den 16 Mars 1894

J. Eriksson

JEMTLANDS ALLEHANDA
Onsd. 21 mars 1894.

Norra delen av Jämtland med sina ofantliga skogar har, utgjort ett eldorado för träpat-
roner. Deras framfart i dessa trakter har också lämnat allt för djupa spår efter sig,
desto tydligare och skarpare framträdande, ju längre norr man kommer.

Det natursköna Ström kan ur flera synpunkter sett, tjäna som belysande exempel på ställ-
ningen överallt, där träpatronernas intressen äro de förhärskande. De ståtliga byggnader-
na i de större byarna, och särskilt på den vackra kyrkplatsen med sina regelbundna ga-
tor, sina handelsbodar, kontorslokaler, sitt apotek och sina villor med telefonförbin-
delser med Frostviken 12 mil norrut och Östersund lika långt söderut, tyckas vittna om

ett ovanligt välstånd, om framåtskridande utan like. Man har svårt att fatta, att man
befinner sig i en avlägsen skogsbygd. Men den vackra medaljen har sin baksida. Bakom den
yttre glansen grina missförhållanden av allvarlig art.
Vad bolag och enskilda firmor slagit under sig är ofta ganska svårt att noggrant utröna,
ty det händer ej så sällan, att de äga betydligt mer, än vad officiella handlingar angi-
va. Det kan nämligen stundom av olika anledning vara mera förenligt med deras intresse,
att hava ansvaringar, som äro skrivna för hemman, än att själva stå som deras ägare.

För att så grundligt som möjligt taga kännedom om vad bolagen äga inom Ströms socken,
anlitade vi komunaltjänstemän, vilka icke blott gjorde utdrag ur taxeringslängden, utan
genomgingo varje by och uppgåvo vad som både omedelbart och medelbart tillhör bolag och
enskilda firmor. Av dessa detaljundersökningar framgick, att vid slutet av 1893 inom kom-
munen ägdes av träpatroner 135 hemman, utgörande ett samanlagt skattetal av 14,769 man-
tal och dessutom 13 utjordar. Härtill kommer avverkningsrätten till den övriga delen av
socknens ofantliga skogsmarker. Hela socknens skogsareal uppgår i runt tal till omkring
15 kvadratmil (l50,000 har).

EU: ie: 22.1: a_i_S5fäm¿ k°l==sSkYaf;
Inom socknen finnas flera hela byar, som bolagen slagit under sig. I en av dessa byar,
kallad Byvattnet, voro, innan den kom i bolags ägo, 4 åbor med omkring 30 nötkreatur, 6
hästar och 100 småkreatur. Nu finnas inom byn endast ett par kor och en häst. Husen äro
uppbrända. En mycket rik Härnösandsfirma äger byn.

I en annan by, Vallen, äro hemmanen till ytterlighet vanskötta. Födorådstagare och krea-
tur på bolagsgårdarna inom byn svälta. Dikena på odlingarna äro igenfallna. Åkrar ligga
plöjda och osådda, och ogräs växer över fötterna. Byns läge, ej långt från kyrkan, är
bra, och den skulle kunna föda många familjer om jorden sköttes ordentligt.
Byn Risede, där förr flera åbor levat och haft sitt uppehälle av jordbruket, har nästan
helt och hållet övergått i ödesmål. Dess åbor ha ännu ej komit på fattigvården, men de
flesta av dem måste förr eller senare hamna där. I Torsfjärdens by har det likaledes
kommit därhän, att befolkningen måste hamna på fattighuset.
I byn Lidsjöberg, där alla hemman, utom l/192 mantal, tillhöra bolag, sitta nu en del av
de förra hemmansägarna_som fattiga arrendatorer på sina förra hemman, en del ha rest till
Amerika och en del hamnat på fattiggården. Det behöver ej sägas, att dessa heman äro
vanskötta.

I byn Finnvattnet funnos fordom cirka 6 bönder med i medeltal 70 nötkreatur, 20 hästar
och 200 småkreatur; hela byns befolkning uppgick till 30 å 40 personer, och byn var upp-
taxerad till 36 fyrk. Detta var 1865, innan bolagen för en spottstyfver tillhandlade sig
dess skogsmark, uppgående till 20,000 tunnland.
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År 1892 fanns i byn ej mera kvar än en arrendator med en häst, en ko, som han hade lånat
och denne arrendator var under konkurs. Byns taxeringsvärde hade nedgått till 29 fyrk.
Bolaget.hade avverkat vart år omkring 40,000 timmer från byns skogar. Men så har kommu-
nen erhallit sin rikliga del från nämnda by - ej mindre än 17 fattighjon hava kommit på
fattighuset därifrån, och en enda kvinna inom samma by har skänkt socknen ej mindre än
9 oäkta barn, som hon haft med bolagsfolk! Sedan bolagskarlarna haft 3 â 4 eller stundom
flera barn med en kvinna, lämnar de både henne och orten, och socknen får taga hand om

dem. Med sedligheten såväl i skogarna, där stundom även kvinnor uppehålla sig under på-
gaende timmerdrivning, som i byarna, där bolagsfolk brukar samlas, är det sorgligt be-
Ställt.
Procenten oäkta barn inom socknen har under de senaste åren hållit sig över 20, tills
den under 1893 gick ned till 18. Vilken uppfostran dessa barn skola erhålla är lätt att
tänka sig, och vad det månde bliva av dessa arma barn, som börja sin bana genom livet på

fattighuset eller under ännu olyckligare förhållanden, det må Gud allena veta!

Fattigvården i Ström visar även talande siffror. För 26 år sedan gingo endast 3 â 4 per-
soner på socknen. Därpå infördes utackorderingssystemet, varunder fattigunderstodet be-
löpte sig till cirka 2,500 kr. pr år. Sedermera inrättades fattiggard. Det arliga fattig-
understödet inom socknen har nu sprungit upp till 10,000 kr. År 1889 uppgick fattighjo-
nens antal till 106, av vilka 74 voro bolagsfolk från främmande orter, endast 32 infödin-
gar; alltså 70 proc. bolagsfolk enbart från främmande orter. Lägger man härtill de soc-
kenbor, som genom bolagsväsendet förvandlats till fattighjon blir procenten ännu större.

Kommunalutskylderna inom socknen måste naturligtvis under sådana förhållanden bliva myc-
ket betungande. För att skaffa medel till upphjälpande av kommunens finanser föreslogo
"herrarna" inom socknen inrättandet av ett brännvinsmagasin inom kyrkbyn. Härom utspann
sig en häftig strid, varvid goodtemplarna, till vilka_även en bolagsinspektor hörer,
upplyste allmänheten om, att inkomsterna av en dylik rörelse skulle hamna annorstädes an
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i kommunens kassa, varefter nykterhetspartiet avgick
med seger.

Norr om Ström ligger Alanäs socken med ett skattetal av
6 ll/24 mantal, varav 2/3 äges med full äganderätt av
bolag, vilka dessutom innehava avverkningsrätt till näs-
tan all övrig skog inom kommunen. Alla åbor inom sock-
nen äro mycket fattiga, med undantag för ett par bön-
der. Bolagen äro allrådande inom socknen. De tillsatte
sålunda nyligen en präst, som bönderna ej ville ha. Bo-
lagen ansvara för utskylderna på sina gårdar, och ar-
rendatorerna utgöra sina arrenden dels i hö och del i
kontanter, varigenom de äro berövade både kommunal och
politisk rösträtt, vilken bolagen i de skriftligt upp-
rättade kontrakten förbehållit sig.
Bolagens guldskördar inom norra Jämtland äro ofantliga.
Se här några exempel.

En av de förnämsta träpatronerna i norra Jämtland bör-
jade med att uppköpa skogar åt ett Sundsvallsbolag för
endast nominella belopp. Så fick han i uppdrag att in-
köpa skogar i Ström för Graningevärken. Vid ett tillfäl-
le inköptes all furuskog på ofantliga vidder för 10,000
kr., vilken skog var värd millioner. Granskogen å samma
område inköptes för 1,000 kr. och är nu värd l/2 milli- HILDA OCH OLGA BERGLUND'
on. Så började han tillika med åtskilliga andra speku- Ûöttäaä till Oßaub Beäglund
lanter att för egen räkning för en ren obetydlighet in- Och hand hubtnu Kehbiin Mån-
köpa skogar inom Ström och Frostviken efter Ströms vat- tQn¿d01IQh.
tendra - inalles för 41,000 kr. Så bedrevs avverknin - ~

från dšssa skogar under en tid av 26 år, och såldes uå- HLzda áodd 189,' Olga 1888'
der vissa år timmer för 200,000 kr.

En av dessa skogspatroner sålde ett år timmer för 270,000 kr. Så blev det fråga om att
bilda ett bolag, men härför måste l/6 av den inköpta skogen förvärvas, och för denna
sjättedel betalades, sedan man avverkat av hela skogen för omkring 2 milj. kr., 245,000
kr., vilket var ett rampris, ty när_bolaget bildades, uppskattades l/ä av egendomen till
600,000 kr. En by, Strand, sålde sin skog för 3,800 kr. År 1884 hade över 500,000 träd
avverkats på densamma.

Vilka ofantliga skogsarealer här förvärvades för en spottstyver, kan man tänka sig, då
man besinnar, att vissa utskogar, som vid deras inköp ej ansågos hava mycket värde, kun-
de hålla en areal av 10,000 tunnland. Den redan nämnda byn Byvattnet ägde t.ex. 45,000
tunnland skogsmark, Svaninge by 36,000 tunnland, Svansele 20,000 tunnland o.s.v., allt
inom Ströms socken.

En enda träpatron äger t.ex. inom norra Jämtland 70 skogshemman.

Uppgift om fosterbarnsväsendet inom Ströms provinsialläka-
redistrikt af Jemtlands län.

l) Öfver nästan alla utackorderade barn äga fattigvårdsstyrelserna målsmans rätt, en-
dast ett fåtal finnes som äro öfvertagna af nära slägtingar.
Så vidt jag hunnit lära känna förhållandena under den korta tid jag tjänstgjort inom di-
striktet, åtnjuta samtliga barn god och sorgfällig vård, och de som stå under fattig-
vårdsstyrelserna äro inackorderade hos bönder och erhålla god vård. I Ströms fattiggård
finnas äfven några barn intagna, och dessa som jag ofta är i tillfälle att observera,
åtnjuta mycket god vård.

2) Någon större sjuklighet och dödlighet bland fosterbarn i jämförelse med förhållandet
bland barn i allmänhet har ej iakttagits.
3) Några nya åtgärder till fosterbarnsväsendet ordnande inom Ströms provinsialläkaredi-
strikt anser jag icke för närvarande vara behöfliga.
Ström den 2l April 1894.

J. Eriksson
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5 l ) Kyrko- och skolrådet beslöt att för kyrko-
stämman framlägga följande förslag till utgifts- t í
stat för innevarande år (1894)

A för kyrkans behof: till
organist och klockarelön 350 kronor
Till anskaffande utaf julljus, aflöning åt ringare och orgeltrampare 140:-
Till anskaffande af 6 famnar ved för kyrkans uppvärmning 45:-
Dito 13 famnar barrved för sockenstugan 95:-
Till uppköp utaf 150 L.p. hö till arrende för kyrkogårdstomten 75:-
Till anskaffande af nya kyrkoböcker och blanketter 100:-

Kronor 805:-
Hvilket belopp föreslås att utgå efter allmän fyrk.
Dessutom föreslog kyrkorådet att till ränta å en kyrkokassans skuld
å 1000 kronor måtte beviljas Kr 50:-
E . E_ JE . ' . . Eg_

Samt till bestridande af innevarande års ekonomiska besigtning
å prestbordet och dervid föreskrifna reparationen förslagsvis 200:-

350:-till uppförande af ett grafkapell å kyrkogården Kr 100:-

anskaffande af 235 grindar till kyrkogården 75:- 75:-
oljestrykning af ........ sockenstugutaket 50:- 50:'

Kronor 475:-
Att uttaxeras efter de grunder som gälla för kyrko-
och prestgårdsbyggnader

Till skolväsendets behof:

Till folkskollärarens aflöning Kr 300:-
Till kofoder " 200:-
Tvenne mindre folkskollärare löner " 350:-

Trpt 850 kronor
Nio småkollärarelöner 900:-
lönefyllnad åt en lärarinna 33:33
Pensionsafgift för ll småskollärarinnor 110:-
Till slöjdskolan 100:-
Ved till slöjdskolan och folkskolan 210:-
Dito till ll småskolor och mindre folkskolor 275:-
Ersättning till Hillsands barnhem 100:-
För oförutsedda behof 500:-

2978:33

PRISKIIRAIH

Föa en jäape áa man 50 öae. Enttgt den baukttga jäapaäkntngen gåa det 2 jäapaa på
en oaae och em 1aapaa på en tjadea. En atpa motauaaan ej athttgt en oaae.
Hanen :tån atan¿öa jäapaäkntngen och betaßaß med I ha/ßtyck.
Fön bhtnn au veobßa och henmettn åa man 2:50 ha medan ett ehoaabktnn tnbatngaa
25 öae.

31 aug. 1894.

Mycket god blir lingonskörden i år i Ström. Häromdagen voro två fruntimmer ute på Ris-
selås och hemkommo på aftonen med en skörd af 45 kannor.
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lllll l|l'i|'|'$ll'ill|l!|l
Till Hammerdals tingslags.Häradsrätt!

Förhindrad att personligen inställa mig vid Häradsrätten får jag vördsamt anföra följan-
de skäl och påståenden i mål mot Anders Svensson i Bredgård.

Den 8de Febr.d.å. inkom Anders Svensson i min bostad i sällskap med tvenne karlar och
befallde mig att inom l-2 timar aflägsna mig därifrån med familj och allt, vid äfventyr
han eljes handgripligen skulle förmå mig därtill. Jag försökte då i vänliga ordalag fö-
reställa honom det obilliga i en sådan begäran, dels emedan det var 22 graders köld och
ett af mina minderåriga barn låg allvarsamt sjuk, dels emedan det då för mig var brådas-
te tiden för att kunna göra de till instundande marknad lofvade beställningarne färdiga.
Men dessa föreställningar kunde icke, oaktadt böner från min sida, beveka honom, utan
går han mot dörren, lyfter den af gångjernen och aflägsnar sig med densamma. Härigenom
utsattes min familj för den köld, som genom dörröppningen inströmade och det sjuka bar-
nets tillstånd blef härigenom betänkligt.
Till följd af dessa förhållanden yrkar jag ansvar å bemälde Anders Svensson för hemfrids-
brott och att, då jag genom relaterade förhållande förhindrades i mitt arbete, så att dettill marknaden utlofvade icke medhanns, hvarigenom jag förlorade några af mina bästa kun-
der, han då jämväl må förpligtas till mig utgifva i skadestånd femhundra kronor, 20 kro-
nor för omkostnader i rättegången för detta ting och lösen för blifvande protokoll.
Skulle svaranden, mot förmodan, bestrida något af dessa fakta, så får jag anhålla om upp-
skof för bevisnings förebringande.
Innehafvaren häraf befullmäktigas till rätten inlemna detta mitt anförande, erkännes.

Ström den l Sept. 1894 Wittna:
S. Rosberg Z. Tallqvist
skräddare P.0. Funseth

GÅF VA
Kommunalstämma 31 dec. 1894.

Kronolänsmannen Joh. Gärdin tillkännagaf och förevisade skriftlig handling på att, af-
lidne Apotekaren Alg. Lönegrens sterbhusdelegare, till Ströms kommun donerat 50 Aktier
i Ströms Goodtemplar byggnadsaktiebolag, tre aktier i härvarande Badhusaktiebolag, samt
en bättre assuransspruta, hvilken gåfva af stämman tacksamt emottogs och uppdrogs åt be-
mälde Gärdin att till gifvaren frambära tacksamhet.

Derefter uppdrogs dels åt kyrkovärden Wallin att taga sprutan i vård och förvara den i
kyrkans vapenhus och tillse att den hålles i brukbart skick, och dels åt Länsman Gärdin
att anskaffa vederbörlig transport i aktiebrefven, hvarefter de skola förvaras hos kom-
munen såsom kommunens egendom.

IIMTYIIKT LÃRÅRE VIRGII

Torsd. 3 jan. 1895. 5 jan- 1895-

Beslöt styrelsen att för innevarande år er-
bjuda Kapten A.G. Rosberg befälhafvareplat-
sen å ångaren mot följande löneförmåner,
nemligen: lön 1500 kronor pr. år, fri bo-

Skolläraren M. Nordfors i Ström fick vid stad i bolagets åbyggnader intill Wattuda-
senaste terminsafslutningen af sina skol- len, till bränsle l0 famnar väd samt fritt
barn mottaga ett värdefullt minne, nemli- vivre under seglationen, räknad från och
gen ett bättre franskt bordstudsarur med med den dag utrustningen började till och
g1askupa_ med den, då uppläggningen är afslutad.
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VIRGO, 8 feb. 1895.

Till arvode åt blivande sty-
relse beviljade bolagsstäm- Glííínøtrrwu
man kr0nÛr ävensom fri. fe-
sa med bolagets ångare till
och från styrelsesammanträden.

Goes en
HENNING MÅRTENSSON, Naaez.

Rapport om tjänsteresa till byn Vidjeön i Ströms soc-
ken, företagen den 16-17 Maj 1895 på grund af skrif-
velse från Pastor i Ström.

Sjukdom: difteri
Den 16 Maj erhöll jag bilagda skrifvelse från Pastor i
Ström och på grund af densamma reste jag på aftonen
samma dag till byn Vidjeön och besökte där torparen
Nils Ersson, hvilkens 4-åriga son insjuknat i svår
halssjukdom den 12 Maj och aflidit på morgonen den
l6de; den 16 på morgonen hade en sama torpare tillhö-
rig_l 1/3 år gammal flicka insjuknat, och befans hon
vid undersökning lida af utbredd difteri i svalget,men
var hennes allmänna tillstånd ganska tillfredsställan-
de. N. Ersson öfriga 6 barn voro vid mitt besök friska
men efteråt har jag erhållit underrättelse att två
barn till angripits af samma sjukdom.

I öfriga gårdar i byn funnos inga difterisjuka.
Difteri har förut icke förekommit i byn, men någon upp-
lysning om hvarifrån sjukdomen införts kunde ej erhål-
las.
Medicin lämnades åt den sjuke jämte föreskrifter för
behandlingen. Isolering af den sjuke var ej möjligtill följd af brist på bostadsrum.

STRÖMS MARKNAD 1895

som började i torsdags och av- 0' .o 00 '

slutades i dag (9 feb.) har
varit ytterst dalig. Visserli
gen ha rätt många säljare sla-
git upp sina varulager där, Ångarne Virgo och Ströms Vattudal
mf” Éeïas fÖE“°P1?“í“g“ att afga alternerande tills vidare:fa salja ha omkligen kullkas-
tats av så gott som total FP. Bågdo FT. Bågßdø Strömoi
brist på köpare. Till följd
av snöoväder och stark köld
(i dag över 36 grader) har
nämligen befolkningen utebli-
vit från marknaden.

Söndagar' kl. 3 e_. m. Söndagar kl. ll e. ln..
Onsdagar ,, 7 f. m. Onsdagar ,, 2 ,,
Fredagar ,, 10 ,, Lördagar ,, 7 f. m. '

Ångslupen T-urísten afgàr:
Till . . w ~I-,-ME Fr. Bågede t. Gäddede. B r. Gäddede t. Bågede.
gânïoíkïhsrikssïn Måndagar kl. 8 f. ml Söndagar kl. 3 e. m. ~

Onsdagar ,. '/23 e.m.l Onsdagar ,, 8 f. m.
S°m till mê veskrf 1<°m=9i'=¿ Lördagar ,, 8_f. m.l Fredagar ., 12 midd.,
?“E d*fF.°“ ”Pat “g “U ““.*_ Fraktgods emottages till en all' tumme forejeon, dar ett barn redan afli båtarna f å t . t
dit och ett annat insjuknat i _ 5 a g ng renne connolssemen °'
samma hus, så får jag jämte följa- I

anmälan härom anmoda Herr Dok-
torn att besöka nämda ställe
för meddelande af nödiga råd

För gods ansvaras ej efter skedd lossning.
Ström i Juni 1895.

och föreskrifter.

Ström den 16 Maj 1895

0.N. Wagenius
53



Personer från andra gårdar förbjödes att
hafva någon beröring med den af difteri an-
gïipna familjen. Det 1 d1.fC?l'.'i aflidna bar' EPIDEMIRAPPORT DEN 16 _ 31 MAJ 1895

net fördes redan den 19de till kyrkogården

°°h begrafdes' 3 Difteri i Ström (Widjeön)

Rengöring och desinficering af den nedsmit-
tade bostaden föreskrefs. Ström den 1 Juni 1395

Reseräkning bifogas jämte skrifvelse från J- EfíkS9°“
Pastor i Ström.

Ström den 23 Maj 1895.

J. Eriksson
Provinsialläkare

KOSTNADSRÄKNING

1895

Maj 16 Skjuts från Ström till Widjeön 2,8 mil ä 4 kr - 11:20
" Traktamente för en dag ä 10 kr 10 -
17 Skjuts från Widjeön till Ström 2,8 mil å 4 kr 11:20
" Traktamente för en dag ä 10 kr 10 -

Summa kronor 42:40
Ström den 23 Maj 1895

J. Eriksson
Provinsialläkare

ELISABET (LISBET) ANDERSDOTTER SVEN JÖNSSON, R¿¿¿e¿á¿
g. Jönßßon
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ÄMBETSBERÄTTELSE
gg” á4lf}nH,hc- ,if}ïí,Au íküt till prostvisitation i Ströms pastorat

,// Üf' den 7 och 8 Sept. 1895.
a}å NILS JON'S.EIO;N..

cm:
I'-|'\

_4¿.| ñ_Åi\l_<jHw¿§Äd__ë_, Utom den lagstadgade missionsgudstjänsten på
- l , t | tredje böndagen vanligen vid midsommartiden uti/ %G°íí¿°§íÉëâ§%äÉáâ: IV _!¿¿2¿¿ moderförsamlingen särskilt missionsmöte, då all-

: | ' .

I / n ir/ 1/ /14..
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tid nagra av Jemtlands missionsforenings kolpor-
törer äro närvarande. Den kollekt, som därvid
uppsamlas, fördelas emellan nämnda förening och
fosterlandsstiftelsen. Församlingen beöks ofta - _,-,, ¿,, /J /aïíf" av nyssnämnda föreningskolportörer och genom en-

,,-*“'" skild insamling av frivilliga bidrag har de se-
nare åren sörjts för att dessas besök i försam-/ lingen kunnat bliva mera stadigvarande. Skolhu-

G - sen upplåtas icke åt andra lekmannapredíkanter
pa ^ än sådana som äro kända för bekännelsetrohet och

så

11./-. /0 /år-f
___________________ ._ _,... __ ./...:,..../f_./uäfí- ._

, ....... -~ .

! ............. ., 1/.... ...... hållande visat sig ibland en del av ungdomen.

.ëru ----"f"'ÅM&"'h¶é“7á'”“"“W“L”"" i. Vid sidan av dessa glädjande företeelser uti för-
r~“f~ 10' > 'y samlingslivet finnas dock tillräckligt många mör-

rz - _

åd/%/and;/e.°/zpáaf/z//ønašl. kyl-kl lgt sinne '
_ !L:~'s: I senaste tiden har en andlig livaktighet här

och var i församlingen uppstått, som medfört ett
allmännare och flitigare besök av de allmänna
gudstjänsterna och en påtagligen allmänna frek-
vens vid Herrans bord I synnerhet har detta för-

------WW~W~~WW~4-WW-W~~~ ' ka skuggor: Sabbatsfriden störes ofta av bullran
~ mW,~.,--M~WWWW« -----------WwW~~~ïWW~~ de tillställningar, till vilka lokaler upplåtasr .
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av tanklösa och vinningslystna personer; och att
iW-¿9<!@ _ ååh f y, “_ j .. I sedligheten hos en del utav ungdomen står på en

ganska låg ståndpunkt framgår av den allmänna
klagan som föres av föräldrar och husbönder överin , -.-Hin -..;,»,;&ClW ----~

!_MWMm det uppvaxande slaktets sjalvradighet och brist
på vördnad för Guds fjärde bud. Umgänget könen

2 min ,2 :I I Q I' emellan lämnar i många fall mycket övrigt att ön-
ska. Av de födda barnen äro i genomsnitt 10 av
100 oäkta. Återstår att se, om den ovan nämnda
andliga rörelsen, som under sista tiden uppstått,
skall i någon nämnvärd mån kunna verka till nå-
gon förbättring i detta hänseende.

Dryckenskap förekommer egentligen icke bland and-
ra, än en del lösa arbetare, som tidtals komma

Annons, torsd. 31 Okt. 1895. från skogarna och då föra ett mindre stillsamt
leverne. Grövre brott mot allmän lag hava på se-
nare tid ej förekommit. Oaktat många mörka sidor
i församlingslivet, måste dock medgivas att hos
kärnan av själva befolkningen råder både vördnad
och tillgivenhet för Guds ord och Lutherska be-

MUSikêli§k kännelse. För närvarande företer församlingen
S O A R E sålunda både ljusa och mörka sidor.
gifves iStröms ordenshus Till honom som förmår att allting_förändra må vi

Söndagen den 3 November rikta vara blickar och av honom bida hjälpen.
kl- half 7 6-ITM Den för flera år sedan uppkomna fri religiösa rö-

Af programmet framhålles relsen inom moderförsamlingen har ej märkbart
tilltagit och de fa som omfattat den, visa ingen

Musik: Sång: _$åVäl Û'-lett 50m avgjord fiendskap emot den bestående kyrkliga
af blandad kÖI'f ordningen. De låta sina barn döpas enligt kyrk-
Tab]-861' 0C1'1 dek]-ämatl0 lig ritus och även konfirmeras, men för egen del

-- afhålla de sig ifrån deltagande i den allmänna
Entré 35 ore gudstjänsten ävensom nattvardens begående i kyr-

kan. .........
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Skolväsendet
19 dec. 1895.

På grund af ökadt antal barn i skolåldern har man i Ström
beslutat dels anställa ytterligare en examinerad folkskol-
lärare och dels att uppföra en ny folkskolebyggnad med
minst två lärosalar och bostadsrum för lärare samt afkläd-
ningsrum.

Till arbetsdirektion för byggnadens uppförande äro valde:

TILL PASTORS EXPEDITIONEN I ALANÄS SOCKEN.

Anhåller att få mig tillsändt:
Uppgift å sinnessjuka och idioter inom Alanäs socken den
31 dec. 1895.

J. Eriksson
Provinsialläkare

OLOF wAHLSTRöM, öhn. ~Född ,86o_ 1<oMMUNA1.sTA1~mA 31 Dsc. 1895.

Wäktes fråga om införande af hundskatt, under diskution i
denna fråga, framstäldes förslag om ärendets uppskjutandetill nästa söndag, eller den 5 nästkommande Januari, efter
gudstjenstens slut, hvilket förslag stämman antog som sitt
beslut.

gunhølm
5 jan. 1896.

Wid ordinarie kommunalstämma beslöts att till denna dag uppskjuta handläggningen af då
väckt förslag om införande af hundskatt.
Innan ärendet föredrogs, upplästes så väl under tiden ågången kungörelse äfvensom Kungl.
Majts nådiga förordning af den l Juni 1877 angående hundskatt.
Då ärendet derefter föredrogs, beslutade stämman att de blifvande hundskattemedlen skul-
le användas till uppförande af en sjukstuga.
Derefter beslöts att en årlig skatt af 5 kronor skulle erläggas af egaren till hvarje
hund som under Januari månad det år skatten afser fyld 6 månader.
Stämman beslöt dessutom att de personer, som förlidet år blefvo utsedde att hålla till-
syn öfver bettlare jemväl skola vara skyldiga att uppgifva hundar och hundegare inom

STRÖMSMARKNADEN 1896. VIRGO, 24 mars 1896.
K. befhde har förordnat kontorsskrifvaren Lars E. Bill- Ångbåtsbefälhafvaren A.G. Ros-
ing i Bredgård, fjerdingsmännen P. Svedberg i Bredgård, berg inlemnade till bolags-
Jonas Ersson i Gärde, Olof Persson i Storön, Per Pers- stämman ansökning om att bola-
son i Tullingsås, Olof Pålsson i Öijaren, A. Hillström get ville bekosta inträdesi Hillsand och J.M. Blomberg i Gärdnäs att såsom extra och årsavgifter för telefon
polismän biträda vid upprätthållande af ordning och sä- till hans bostad, med anled
kerhet under instundande Strömsmarknad, som börjar den ning heraf beslöts att som er-
20 innev. februari. sättning för telefonutgifter

lemna honom 30 kronor för år.

STRÖMS SKYTTEGILLE

samanträder till ordinarie årssammanträde i skolsalen
Lördagen den 28 i denna månad kl 6 e.m.
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'. Med anledning av Konungens Befallningshavandes skri-

mig att inkomma med upplysning huruvida under femårs-
velse av den Zdila sistlidna Mars med anmodan till
perioden 1891-1895 farsoter av svårare beskaffenhet
eller andra anmärkningsvärda förhållanden i avseende
på hälsotillståndet inom Ströms distrikt inträffat,
får jag vördsamt anföra:

År 1891 voro difteri och skarlakansfeber ganska allmänt gängse inom hela distriktet,mest
i Alanäs socken, men voro dessa sjukdomar av jämförelsevis lindrig beskaffenhet, i det
endast få dödsfall förekommo. Antalet anmälda sjukdomsfall voro: i difteri 71, i skarla-
kansfeber 40.

1892 voro anmälda 52 fall av mässling, 44 av skarlakansfeber, 27 av difteri, samtliga
sjukdomar tämligen godartade; dessutom förekommo under Februari, Mars och April 158 fall
av influensa, även denna godartad.

1893 förekommo i Ströms socken under årets tre första månader 47 fall av mässling, intet
dödsfall, samt under Januari 15 fall av skarlakansfeber med 3 dödsfall i Frostvikens soc-

ken. Kikhosta var mycket allmän från April till årets slut, men som den sama var synner-
ligen lindrig, anmäldes endast ett fåtal fall. Difteri uppträdde allmänt inom Frostvi-
kens socken under hela året, dessutom några få fall i Ströms socken, och var ytterst
svårartad i det att av 92 anmälda fall icke mindre än 22 avled.

1894 förekom jämväl kikhosta mycket allmänt men var i likhet med föregående år mycket lind-
rig och upphörde fullständigt mot årets slut. Av difteri förekommo 44 fall därav 8 avled.

1895 förekommo 23 fall av difteri och var sjukdomen fortfarande svårartad i det 5 avled.

Förslag om att hälsovårdsstadgan för rikets städer skulle i tillämpliga delar gälla för
kyrkobyn i Ström har under år 1895 blivit framställd men intet härom är ännu beslutat; men

i hög grad önskvärt vore, att så fort som möjligt nämnda stadga komme att gälla för Ströms

kyrkoby där folkmängden redan nu är ganska stor och årligen ökas.

En sjukstuga för distriktet är ytterst nödvändig då avståndet från Ström till länslasaret-
tet är ll mil och avståndet från de mest avlägsna byarna inom distriktet till lasarettet
är omkring 30 mil, men till följd av de dryga kommunalutskylder som för närvarande finnas
i Ström, Alanäs och Frostviken, och då dessa utskylder ingalunda antas bliva mindre under
den närmaste framtiden, synes det för dessa socknar vara en ren omöjlighet att uppföra och

underhålla en sjukstuga inom distriktet.
För att få en sjukstuga till stånd, synes enda utvägen vara, att landstinget, såsom förhål-
landet är t.ex. i Kopparbergs län, både uppförde och underhölle en sådan.

Ström den 24 April 1896

J. Eriksson

VIRGO, april 1896.

Då Kungsgården och Mariebergs Aktiebolag vägrat att låta bogsera sitt virke innevarande
' ' " ' 'l f" äler så beslöto sty-

sommar till det pris, protokollet den l2de_nastlidne Apri om orm ,

relserna att tills vidare icke taga någon befattning med person och varutrafik till och

ifrån Thorsfjerdens brygga.

Strümshuma ma siu!

30 april 1896.

I söndags var anordnad en dramatisk-musikalisk soarë i Ström. Sång och musik utfördes
och sällskapsspektakel gafs. Publiken var talrik och tillfredsställelsen med prestatio-
nerna allmän.
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Till förste provinsialläkaren i Jemtlands län.

Med anledning av Eder skrivelse av den l8de sistlidne Mars med till mig framställd be-
gäran att avgiva yttrande dels för utredning och alla nödiga förslag rörande anställ-
ning, avlöning m.m. av en eller flera sjuksköterskor inom Ströms distrikt och dels om

lämpligheten och nödvändigheten av en sjukstuga i Ström, får jag härmed anföra:

En sjukstuga inom Ströms distrikt har länge varit ytterst behövlig och då folkmängden
årligen tillväxer - den samma utgjorde vid 1895 års början 7505 personer - blir behovet
av en sådan för varje år allt mera kännbart, vilket även är helt naturligt, då avstån-
det från Ströms kyrkoby till länslasarettet är ll mil och avståndet från de mest avlägs-
na byarna inom distriktet till länslasarettet är omkring 30 mil.
Då en sjuk någon tid behöver vara under läkarebehandling är omöjligt att få den samma
placerad i en snygg och ordentlig bondgård, dels emedan få bondgårdar finnas i Ströms
kyrkoby, dels emedan bonden anser det vara förenat med allt för stort besvär att hava
en sjuk hos sig, varför den sjukes anhöriga ej hava någon annan utväg än att mot ganska
dryg betalning, vanligen 1,25 kr per dag, få den sjuke placerad hos någon torpare eller
inhysing, där ofta stor osnygghet och brist på frisk luft är rådande, och varest ofta
även kan vara brist på födoämnen. Att dylika ogynnsamma förhållanden ej kunna vara nyt-
tiga för den sjuke är lätt insett. Vid behandling av yttre skador samt vid operationer
har jag flera gånger haft en ledsam erfarenhet, att sårläkningen till följd av nämnda
ogynnsamma förhållanden blivit betydligt försenad.

Att sända alla patienter, som under någon tid behöva vara under läkarebehandling, till
länslasarettet låter sig ej göra, dels emedan en del sjuka äro så dåliga, att de ej kun-
na transporteras den långa vägen, dels emedan kostnaderna för resan till och från lasa-
rettet bliva allt för höga; dessutom är lasarettet vanligen så överfyllt av sjuka att
det ofta är svårt att där få in en patient som ovillkorligen behöver lasarettsvård.
Av det anförda torde tydligt framgå huru ytterst nödvändig en sjukstuga i Ström är.
Skulle så lyckligt vara, att en sjukstuga komme till stånd, är naturligtvis nödvändigt
att en sjuksköterska anställes vid densamma.

Vad frågan om sjuksköterska, oberoende av sjukstuga, beträffar, så vill jag ej förneka,
att det kan vara nyttigt och behövligt att få en sådan anställd, men jag befarar att
hon skulle få helt obetydligt arbete; ty helt visst skulle hon vid sjukdomsfall ute i
byarna föga komma att anlitas, dels emedan avstånden vanligen äro stora och kostnaderna
för en sköterskas transport bleve allt för dyra, dels emedan befolkningen är mindre väl-
bärgad och därför skulle frukta för andra kostnader som vore förenade med anlitande av
sjuksköterska; enligt min tanke skulle hon därför huvudsakligen komma att anlitas endast
i Ströms kyrkoby.

I fall det är meningen att kommunen jämväl skulle bidraga till avlöning av en sjukskö-
terska, så förmodar jag att det ej blir så lätt att få ett dylikt anslag beviljat av
kommunen,då utskylderna för närvarande äro mycket höga och ingalunda synes komma att
minskas under den närmaste framtiden.

Slutligen får jag uttala min fruktan för, att lösningen av sjukstugefrågan i Ström möj-
ligen komme att försenas, i fall landstinget anslår medel för avlöning av sjuksköterska
inom distriktet. Då levnadskostnaderna och priserna i allmänhet äro högt uppdrivna i
Ström, antager jag att en sjuksköterska i ett för allt måste få i årlig lön minst 400
kr. om hon skall kunna existera.

Ström den 27 Maj 1896

J. Eriksson
Provinsialläkare
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Anbud å besörjande af postföring
med häst och åkdon en gång i Skolrådet 2 aug. 1896.

veckan å hvard?ra rígtöingen mel- Med anledning af det beslut, som kyrkostäman
lf” H°t1ngf skÄutsstaE1°n och den 26 sistli. Juli fattade, nemligen att ett lån
L°fber§a çastglfvarešard skola af 9500 kr skulle upptagas för bestridande af de
vara hl: lnlemnade f°re den 25 med uppförandet af det nya skolhuset förenade
dennes' kostnader, och att åt skolrådet skulle uppdragas
Postkontoret i ström den 7/7 -96, och på skoldistriktets ansvarighet upptaga det-
K.A. Boustedt, e.f. ta lån och för detsamma utfärda förbindelse i

hela skoldistriktets namn, hade skolrådet denna
Anbu¿ å besörjan¿e me¿ gående bu¿ dag på kallelse sammanträde, och hade till det-
en gång i veckan 1 hvareera tigt- ta sammanträde infunnit sig, förutom underteck-
ningen mellan Alanäsets och Tå- nad Ordförande,
Sjö poststatiener öfver ßraççbäe- Landstingsmannen Olof Olofsson i Tullingsås
kens skola vara hit inlemnade fö- Hemmansegare Olof Ersson i Öhn

re den 25 dennes. " Nils Nilsson i Texan
II °

_ u Erik Ersson i Risselas samt
Postkontoret 1 Strom den 7/7 -96. Kyrkvärden sven Wallin
K.A. Boustedt, e.f.

Genom enskild öfverläggning med f. länsmannen
P. Holm hade öfverenskommits att han skulle till-
släppa ifrågavarande lån i 225 poster, den förs-
ta å kr. 7000, hvilka under innevarande månad
ansågos erforderliga, och den sednare å 2500 kr.
i nästkommande oktober månad, då byggnadsentre-
prenören antogs kunna hafva arbetet färdigt till
afsyning - att räntan skulle fastställas till 5

procent löpande på hvarje inbetald post ifrån
den dag, då den erlägges af långifvaren, samt
att betalningstiden skulle bestämmas till den l
juli 1898.

0.N. Wagenius



åtimwlxn
Tisd. 3 nov. 1896.

Öfverallt der himlen är klar natten mellan
den 13 och l4 dennes och månen är nära att
gå ned, skall man i synnerhet under timmar-
ne efter midnatt få se ett ovanligt stort
antal stjernskott. Och dessa äro af ovan-
ligt stort intresse, emedan de utgöra före-
löparne för den oerhörda svärm, med hvil-
ken jorden skall sammanträffa i november
1899.

Efter all sannolikhet skall det nemligen

EPIDEMIRAPPORT DEN 1 - 15 DECEMER 1896.

3 difteri, 8 rödsot i Ström

Ström den 16 dec. 1896.
J. Eriksson

åulhmiingh

STRÖM

Den 1 jan. 1896 4,230
Födde 132
Inflyttade 70

år 1899 inträffa det största antalet stjern- Döde 72

skott, som någonsin egt rum, så långt mensk- Utflyttade 79
liga anteckningar nå.

ållrilïøltultluhh
28 nov. 1896.

En skridskoklubb har bildats i Ström af
ett 40-tal herrar och damer.

Till styrelse valdes inspektor Z. Åslund,
ordf., skollär. M. Nordfors, v.ordf.,
stud. N. Nordenström, sekr., länsman J.
Gärdin, kassör, samt sergeant Erik Lönn-
borg, klubbmästare.

17 1/3 liter lwniuh

3 dec. 1896.

Dalheim & Engström i Sthlm, som till N.
Arvid Jonsson, Alanäset, på kredit sålt
17 1/3 liter konjak, stämde om utfående
af betalning härför; men det lyckades ic-

Den l jan. 1897 4,381

láø vi i pumærøpáøarnz!

En ful ovana hos många specerihandlanden,
särskildt deras biträden, är att blåsa upp
papperspåsarne, hvilka ju i allmänhet sko-
la innehålla saker, som äro afsedda att för-
täras.
Hvarje husmoder, hvarje tjensteflicka, som
gör inköp för hushållet, borde på de allra
bestämdaste vägra att mottaga ett dylikt
pappersemballage. Det är sannerligen inte
angenämt att tänka sig huru vidrigt och
dertill helsofarlig, denna osed kan bli
derigenom att "blåsarna" ha sjuklig ande-
drägt.

ßiürnhínhølz

Ett Akogtbolag hade anbtällt en extna ln:
ke. Som det var mindre än 20 liter, ogilla- ¿¿¿uk¿5¿ ¿0m ¿¿¿¿¿ m¿¿¿an ¿¿"m¿¿k0j0¿na
des målet. Spritfirman fick i stället pun-
ga ut med 35 kronor i rättegångskostnader.

äleühælanhz

15 dec. 1896.

Att jag denna dag till herr P. Åslund i
Ström öfverlåtit den Jernvaru-affär jag
derstädes idkat under firma 01 Svenssons
Jernhandel meddelas härmed.

A.J. Lindgren

Gl)

ön att läna hönanna på Stnöma-bhoganna
att använda det nya bjönnbtndßlet.

En hönane ßnán Vägdalen (en Apjuven) hade
nedan anßhaßat "bjönnan" och kunde även
använda dem, men bytte ut blndtlet mot
bpntntan tnnan tnltnuhtönen Ahulle komma.

Det blev ingen tid även att läna någon men
än den hän Vågdaltngen, ßön hun man än ban
Atg åt bd blev det bakvänt, och tnßtnuhtö-
nen måtte till Alut ge upp.

Då tnltnuhtönen bhalle neta vtdane ópnang
Vågdaltngen eáten och vtlle ha yttenltgane
tnbtnuhttonen, men då van ßtämntngen lå
tnnttenad att vágdaltngen inte vågade big
ända nam, och dänmed ßtch det beno.



I-'ABRIKER 81 HANTVERKARE
Herr Kronofogden H.F. Cederberg

Med anledning af cirkulärskrifvelsen den 30 sistlidne November får jag vördsammast rap-
portera att inom distriktet förekoma följande till fabriker hänförliga inrättningar:

Lhßh->N)I-I

NO

Ulriksfors Såg- och qvarn i Ström,
Klöfå - tullqvarn i Do

= Alanäs - tullqvarn i Alanäset
= Änge - bryggeri i Ström
= E. Strömstedts garfveri i Do

OOOIO

samt följande handtverkare:

kräddare: Målare:

0. Olsson i Bredgård Ströms socken. - -' Sv. Wallin 1 Näset, Do
P.O. Holmberg i Do Do J A B . . -
Nils Jönsson i Näset, Do Pà1'01::šn1iBregšard gå
S. Lindqvist i Bredgård Do - -
Alex. Rosberg i Hafsnäs Alanäs socken Får e_

Skomakare: J.0. BOStI'Öm i Trollön 02
C.W. Trapp i Bredgård, Ströms socken k
Gust. Skogman i Do Do §âgålEå'ššÉ'
Anton Dahl i Ringvattnet, Alanäs socken J0naS Mårtenssøn i Bredgård, Do

Snickare: Urmakare:

P. Strömgren i Bredgård, Ströms socken Hugo Sundeman i Bredgård, Do

Plåtslaggggz E2E28!šÃ=

F. Nyström i Bredgård, Ströms socken Klítmß 5 Pefma 1 Bredgård, Ds

ßgppagslaggrgz

M. Baudelin i Bredgård, Do

Smed:

L. Lögdberg i Bredgård, Do Ströms Länsmanskontor den 16 jan. 1897.

C.0. Carlsson i Näset, Do Joh Gärdin

Kyrkoherden i Ström, 0. Wagenius, som befinner sig på tillfälligt besök i
staden,rakade sent 1 gar qvall a Kopmangatan att halka och fall med den o-

26 jan-1397 lyckliga påföljd att venstra underbenets båda benpipor afbrötos strax ofvan
fotleden.
Herr W omhändertogs af två patrullerande poliskonstaplar, som hemtade läka-
re.

|1
BADMÄSTARE- vid Ströms varmbadhus kan af kompetent person sökas för nästa badtermin
BEFATTNINGEN (ca 4 månader. Sökanden bör vara kunnig i servering af alla slags bad samt

vid skötandet af en mindre ångpanna med pulsometer. Badhuset kan jemväl få
arrenderas.

Ansökning åtföljs af betyg samt uppgift å löneanspråk och insändes innan
den 31 mars.

Ström den 8 mars 1897

P. Svedberg, Ström
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En Don Juan uppträder i Ström, men ej i samma 14 febr. 1897.
skepnad som den karl för en tid sedan uppenbara-

ßfí
de älg 1 s9drï"J:më1a:dí uåïn 1 stàllšï m:Fat1ïk_ Anmodade styrelsen Kapten Rosberg
nan e en varm an S V 0 sp are' som or 10 a att under innevarande se lationsår0 .. 0 gar sedan besokte vara bygder under namnet "Fryk å ångaren antaga nödígt manskap

stad ' samt dervid iakttaga nödig försig-
Vår hjälte arrangerar det ena slädpartiet efter tighet beträffandê Såväl aflöníng,
det andra, baler och rendez-voux i oändlighet, ifråga Om hvilken han borde rådgö-
och dussintals uppvaktningar som göras hos famil- ra med befälhafvarne å de andra
jerna i veckan. Man kan lätt tänka sig, i hvilken ångbåtarne här, som ock att ej an-
kritisk belägenhet de stackars flickorna befinna ställa flera personer, än som nöd-
sig. vändigt behöfdes.

uxhvvln
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%%%%% íulwtugun
angina" KOMMUNALSTÄMMA 25 APRIL 1897.

Mvvul Sedan de av stämman dels den 25 Oktober näst-
lidna år och dels den 7 Februari innevarande

;¶f1G3g1,-fÄí_)<¶~§;N år utsedda kommittêrade, nämligen: Provinsial-
V ut läkaren Doktor J. Eriksson samt Landstingsmän-

°m“““'¿'”“ nen J.U. Holm och Olof Olofsson i Tullingsås,
,__ redogjort för sin verksamhet för förberedande

ššßg Jßnss åtgärder för åstadkommande av en sjukstuga i
> Ü Ström, nämligen att Patron P. Holm i Jonsgård

wn skänkt tomt för den blivande sjukstugan under
*, vissa villkor, nämligen att om platsen kommer

šlisllßlh štfssmf att förläggas på nordvästra sidan om landsvä-
_ gen till Löfberga, skulle kommunen förbinda- i.EWrÖnn8 kyrka - sig att, transportera, ej att riva och uppfö-

ra de hus och byggnader som snickaren Erik
Palmaöndagen den 11 Aprn 1897 Larsson i Grälsgård uppfört å bemälde Holms

samt. dei-efter medfölja brudparet. till vårt hem. jord utan at? därtjll hava kontrakt' till en
hans söner tillhörig jordlägenhet i Grälsgård,

Elisabeth och Jöns Persson, vartill stännnan enhälligt förband sig.
Ãhšçphæç Dessutom uppdrogs åt Doktor Eriksson att avgi-

" " va infordrat utlåtande om platsens lämplighet
för ifrågavarande ändamål.

Skßlrf-det NÅDEVEDERMÄLEN
22 aug. 1897. Komunalstämma 3 okt. 1897.

Skolrådet beslöt att inStUn' Enär Häradsdomaren Anders Rosenberg i Öhn, född 1831,
dande hösttermin Skulle börja under längre tid än vanligen plägar förekomma innehaft
måndagen den 20 September; men en mängd kommunala och allmänna fötroendeuppdrag samt
att de barn, som af giltig an- skött dessa befattningar med nit och pligttrohet, be-
ledning ej kunna inställas slöts att till vederbörande myndighet ingifva förslagtill skolan denna dag böra se- om att något nådevedermäle kunde beredas Rosenberg;
nast infinna sig måndagen ef' och utsågos Kronolänsmannen Joh. Gärdin och underteck-
ter Mikaeli dan den 4 Oktober nad, stämmans v.ordförande att å stämmans vägnar af-
och att några lärjungar der- gifva ansökan härom.
efter icke vidare intagas för
terminen. Kommunalstämma 24 okt. 1897.

16 okt 1897 Barnmorskan Hilda Sjögren hade till kommunalnämnden
' ' ingifvit ansökan om ett lönebidrag af 400 kronor hvil-

Till afbetalning å skoldist- ken ansökan Nämnden remiterat till stämmans afgörande.
' " k h - . .rlktêfs sïgld ígï gä:tseï1u:_ Efter föredragande deraf beslöt stämman att bevilja

É::erÉšesa:r3ä ör: fyrk henne 250 kronor för nästkommande år eller 1898 och
öfrí âär' ofvan ugpta na ¿t_ att hon eger att uppbära ett arvode af l krona 50 öre
.f 8 b N k dels eâom en för hvarje förlossning der hon biträder, med vilkort C . . .šârsâålíz ïêgïët af så öre på att hon har sin station i kyrkbyn.

hvarje mantalspenningar erläg- _
ande mans erson och 25 öre Fattiggardsforestandaren C.F. Ottoson hade till fat-

för qvinspgrson; årers;°¿en tiggårdsstyrelsen ingått med framställning om att
uttaxeras efter allmän fyrk_ hans kontanta lon matte hojas till 1.000 kronor. Ef-

ter föredragning af denna framställning, beslöt stäm-
man att höja hans förut bestämda lön med 100 kronon,
dock med förbehåll att styrelsen uppgör kontrakt med
honom att gälla för fem års tjenstetid eller för åren

EPIDEMIRAPPORT 16 30 SEPT'1897 1898 - 1902 och med rätt till uppsägning från styrel-
6 nervfeber i Ströms kyrkoby. sens sida_

63



fâ”
WWW?

møáß
šfzßß
gm,
éa/Éz
/697

Fön a/tt hedna den höga gäzs-
tenzs anlzomfs/t haßva goocttemp-
Ka/me 4' SI/Löm »Le/st äfzepon-
ten å land/.wägen wtanön
Izy/Llzogå/Ld/_sgn,¿nden.

64

~
“_____ _,_.._

- _ .V «,-L. ».;-~».- f_~:

¿__,,._,í'_.,q.~ .f ¿- VX, _.

-: f , ”**~:1- "-«.'~,».1r-.*'f:-1 ¿;=-F:
~¿ > -fvt: 2% ;@¿_¿;_> R-.~ ~ °\'__,f§-;".',

\ I'
n 'sf

'S 1
.« *e _ _'. ~

,> -, ,. ..,_,~-.,-if
. -1 1- .«__. _.

_

' _ 'fl 3 rf 4 .
- ' ' O.

3

-. Vï

.~- '

f 41

* I 1

'I
-6

4

..«

f-,

' - H,

, -ai- . . __,

ß <- ,~,
~' . * I '_ . .

.z ' 7 - < ;~_' _

:».^._ I ;~Å,. ' '.'- ._ -,

' _ _ _ \ , _ -fp.. -_ :' f . - , ~¿ ' » ft; .'

\ , ¿_

2 'A 1, .

-Ãåvf: 44 1
'Ä.a1~»'e'¥Év°°_ . _ i

f

.l

v

rr



f
0



IJÃNSIEIIESA
Till
HERR PROVINSIALLÄKAREN J. ERIKSSON

Som jag erfarit, att landbonden Nils Ersson i Wedjeön och hans dränginsjuknat i
frossbrytningar, hufvudvärk, feber, allmänt illamående, yrsel samt stor kraftned-
sättning och att befara är, att sjukdomen kan vara nervfeber, hvari 323 personer i
församlingen redan i höst aflidit, så får jag anhålla, att Herr Doktorn ville besö-
ka de sjuka för meddelande af nödiga råd och föreskrifter.

Ström den 31 Okt, 1897

O.N. Wagenius

Till
MDICINALSTYRELSEN

Rapport om tjänsteresa till byn Wedjeön, företagen den 31 Okt - l Nov. 1897 på kal-
lelse af Pastor i Ström.

Sjukdom: nervfeber
På grund af bilagda skrifvelse från Pastor i Ström företog jag den 31 Okt. resa till
Wedjeön, där jag besökte landbonden Nils Ersson hvilken hade insjuknat omkring den
1 Okt. och nu befans lida af nervfeber; hans dräng Gustaf Ersson hade insjuknat i
slutat af Sept. och led jämväl af nervfeber; ingen af dem var nu svårt angripen,men
berättades att drängen G. Ersson under föregående två veckor varit så sjuk att om-
gifningen ansett, att han skulle dö.

I öfriga gårdar i byn inga nervfebersjuka. De insjuknade hafva sannolikt blifvit
smittade i Ströms kyrkoby, där nervfeber utbröt i början af Sept. och hvarest 16 per-
soner hittils insjuknat.

Ström den 6 Nov. 1897.

J. Eriksson
Provinsialläkare

äfnærlmíng
Kommunalstämma 24 okt. 1897.

Efter derom väckt förslag beslöt stäman att uppdraga åt Inspektorerna Berg, Åslund och
Wikberg att å Fattiggårdens skogsmark verkställa undersökning och till stämman inkomma
med utlåtande, huruvida derstädes kan tåla utstämpling och afverkning af något antal
träd utan att för närna gårdens behof, för att med inkomsten derför betäcka någon del
af fattiggårdens skuld.

äga mvh ris
Skolrådet 21 nov. 1897.

Enär folkskollärare Sandström anmält, att en af lärjungarna vid hans skolafdelning
gjort sig skyldig till snatteri, beslöts att den skyldige, hvilken redan förut varit
varnad för denna förseelse, nu borde agas i hemmet och att, derest han deraf ej låter
sig rättas, aga med ris skulle tilldelas honom offentligt i skolan inför alla sina kam-
rater, sig sjelf till näpst och andra till varnagel.
På samma gång beslöts, att om något barn i skolan visade en dylik eller annan svårare
vanart, så skulle samma förfarande iakttagas.
66



Till
HERR PROVINSIALLÄKAREN J. ERIKSSON

Då jag förnummit att hos torparen Lars Näslund i Strand, där redan förut ett sjukdoms-
och dödsfall inträffat, ytterligare 2ne af hans barn insjuknat under symptomer, som an-
gífva att samma sjukdom angripit äfven_dessa, nämligen allmänt illamående, hufvudvärk,
kväljningar, feber som ökar sig på aftnarne o.s.v. så får jag anhålla, att Hr Doktorn
ville besöka de sjukas hem för meddelande af nödiga råd och föreskrifter.

Ström den l Dec. 1897.

0.N. Wagenius

Till
MEDICINALSTYRELSEN

Rapport om tjänsteresa till byn Strand företagen den 2 Dec. 1897 på kallelse af Pastor
i Ström.

Sjukdom: nervfeber

Den 2 December erhöll jag bilagda skrifvelse från Pastor i Ström och på grund af den-

Mubikundenhållningen med ßmattnande ßanßanen och meladiöat ßnambnnngade Anngan aá bnan-
net nvanan numena Sznömn me44¿ng4exte1x ßön. Tndigane vana tyßka honnbßåaane aßßenanå-
ddnde uid ßeatgnga ti¿¿5ä¿¿en, men genom tillkambten aá aextetten hauen hynhabyn b¿¿5-
vnt "ßjeßßáanaanjande" med honnmunnh. Hennanne ana ata anßniade och mycket papußäna.

Pd bilden be vn b¿.a. P.w. Oßanan Zängbt t. vennten, däneßten hn Skogman d.ä. aamt
ßangbt t. högen nhamahane Svennaan.

*J
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sama reste jag samma dag till byn Strand, där jag
besökte torparen Lars Näslund. Hans 17-åriga dotter
insjuknade under sin vistelse i Ströms kyrkoby den
26 Sept. i nervfeber, flyttade några dagar efter
insjuknandet till sitt hem i Strand, där hon afled
den 23 Oktober. Näslunds ll-åriga dotter insjukna-
de den 17d$ och hans 8-åriga dotter den 22 November
och befunnos bägge vid mitt besök vara angripna af
nervfeber, ingen af dem synnerligen svårt.

Ström den 9 Dec. 1897

J. Eriksson
Provinsialläkare

FRIKÃNIIA

Kommunalstämma 31 dec. 1897.

Kommunalnämnden hade till stämman ingifvit förslag
att torparen Anders Olofsson i Bredkäln och Anna
Rådström i Bredgård måtte frikännas från erläggan-
de af hundskatt och ådömde böter, och sedan allmän- Olof Olofsson i Tullingsds.
na åklagaren förklarade sig afstå från sin andel
af böterna, biföll stämman denna framställning.

Tillsyn öfver skojare
Kommunalstäma 31 dec. 1897.

Kommunalnämnden hade till stämman ingifvit förslag att,
de ordningsmän inom byarne, som blef af stämman utsedd
den 31 December 1894 att hålla tillsyn öfver bettlare
och kringstrykande personer och skojare, borde åtnjuta
ersättning för skjuts och öfriga besvär för sådana per-
soners transporterande till ortens Länsman. Stämman be-
viljade för ifrågavarande ändamål skjutsersättning ef-
ter en häst fram och åter. Derjemte uppdrog stämman ef-
ter Nämndens förslag, åt samme ordningsmän att noga
tillse att inga husegare inhyste kringflackande skoja-
re och att Nämnden på kommunens bekostnad skall låta i
flera exemplar trycka och kringsända bestämelserna der-
om.
Äfvenså skola de utsedda ordningsmännen till Kommunal-
nämndens Ordförande ingifva förteckning å skattskyldiga
hundar och dess egare inom hvars och ens byalag.

PER DOLMAR KARL LUÛVIG Upplästes Konungens Befallningshafvandes utslag af den
PETTERSs0N_ 12 nästlidne November kungordt i Ströms kyrka den 5 i

denna månad, hvarigenom Ströms, Alanäs och Frostvikens
50" Åkßß P0¿1ma¿ïaÅ¿ Eä¿h socknars ansökning om tingslagets tingsställes flyttan-
ÛÅÛÉ P@¿te@¿¿0" Och ha"¿ de från Hammerdal till det mera centralt belägna Ström,
hwww KW". 6- BWUWI- mifvir afslagen.
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Køntrakt.
Undertecknad ätager sig härmed att under en tid af%14<_,_zi1- frän ooh medßyf _ . _ . f '<-

. .. på entreprenad öfvertaga skjuts- och gästgifvarehállmngcn vid .. , .. av

......................... ._gästgifveri, -elgluteetetéenç med skyldighet att under hvarje dygn för re-

sandes fortskaffande tillhandahålla femte erforderlig körredskap, dock ej tvüspända

åkdon,'följande antal hästar, nemligeu: V

- inom en half timme efter tilIsägelse_/144,..
) CH ) ) )
» två timmar- » » ..... ..... ._ fr

,_, » tre 1» _ 3 »-:__ 7

Afvensä åligger mig att för resandes herbergerande hålla minst två med

snygga möbler och sängkläderlörsedda, städade rum, hvilka, då årstid och väderlek

så fordra, skola vara uppeldade, hvarjemte för mig länder till efterrättelse allt, hvad

i K. Astadgan om skjutsväsendet den 31 Maj 1878 och andra författningar är eller

kan varda Iöreskrifvet rörande gästgifveri- och skjutsväsendet.

Häremot eger jagatt ej mindre uppbära en skjutslega af_äf2L_....krona
öre pr nymil för häst femte den lega Mr körredska ”som är eller varder af Kongl.

.-\Iaj:t bestämd, än äfven en årlig ersättning .................kronor,

som till mig utbetalas i öfverensstämmelse med 23 § af meranämnda stadga.

Skulle jag underlåta att mina skyldigheter fullgöra, eller sådana omständig-

heter eljest förekomma, att entreprenaden ej vidare kan åt mig anförtros, är jag an-

svarig för alla de kostnader, som lör skjuts- och gästgifverihällningens upprätthål-

lande under entreprenadtiden kunna uppstå.

Borgen för kontraktets uppfyllande är af mig stâld. " '

I Af detta kontraktdíro upprättade tre exemplar, hvaraf jaglbekommit ett.

..................... a

_ ....

' Sljuluntrrprmör. I

På en gäng närvarande vittnen: 1/ / °'

...........................................................  c r

På grund af landstingets beslut och det migaf 11 nungens Befallnmgshaf-

vande meddelade uppdrag varder förestående kontrakt godkändt.

" ' K~"°f~*-



Källor
Kommunalstämmoprotokoll

Kyrko- och skolrådsprotokoll
Konceptbok för Ströms provinsialläkare
Ångfartygs-Aktiebolaget Virgo
Protokoll
Ströms Hembygdsförenings arkiv
Handlingar i Landsarkivet, Östersund
Jemtlands Allehanda
Jemtlands-Posten

Jemtlands Tidning
Östersunds-Posten

Tillägg

Sid 43: GOMOR I VEDJEÖN
Margit Jönsdotter sitter på farstubron till gårdshuset som nume-
ra utgör huvudbyggnad (Storstugan) på hembygdsgården i Strömsund.

Sid 50-51: BREDGÅRDSCATAN MOT NORR
Gatubilden förändrades dramatiskt vid branden år 1907. Av husen
på bilden återstår endast tvåvåningsbyggnaden på gatans vänstra
sida, längst bort. Huset ägs idag av Harald Baudin.
Där järnhandlare Gustafsson hade sin butik finns(fanns) Börjes
Cafê. Johan Karlssons "rum för resande" har ersatts av Grand Ho-tell, och Erik Olssons fastighet har fått lämna plats för Lövber-
gavägen.

Sid 63: INBJUDAN TILL VIGSEL
Ungdomsporträtt av brudparet, Sven Jönsson och Elisabeth Anders-
son, återfinns på sid S4.
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1976
Arshnken Strömsboken i dess nya utformning som bilder- och faktabok har i år

utkommit med andra delen. Upplagan är i år liksom förra året 2.000
exemplar.

Trots att utgivningen blev något försenad, fick boken ändå en god
chans i julhandeln.
Årets bok är en fortsättning av skildringen om Ströms sockens utveck-
ling med dokument och fotografier som medier, och behandlar tiden
1880-1905.

Då det befanns att allt material från denna tid, då Ström expandera-
de och utvecklades från en samling småbyar till ett stadsliknande
samhälle, inte kunde samlas i en enda bok som därigenom skulle ha
blivit för omfattande och kostsam för både föreningen och köparna,
beslöt skriftkommittën i samråd med författare Yngve Nilsson, som re-
digerar boken, att fördela tidsperiodens samlade material på två böc-
ker, varav den första är årets utgåva.

sannnuafna Föreningen har under året utökat samlingarna med bl.a. en spånhyvel,
skänkt av S.O. Henriksson, Strömsund, samt diverse träkärl och kör-
redskap från Tullingsås, skänkta av fru Maria Hallin.
Föremålen har fortsättningsvis reparerats och rengjorts av hembygds-
gårdens vaktmästare, Thage Johansson, som påbörjade detta arbete un-
der 1975.

Storstugans kök fick under våren en välbehövlig översyn, varvid
, varmvattenberedare och frysskåp installerades och rejäla hyllor och

uafdens hyuunadef avställningsytor iordningställdes för sommarens serveringsverksamhet.
En ny dammsugare inköptes för att underlätta städningen av lokaler-
na.

Scenen och en del av bänkarna framför tant Elisegården togs bort och
en uppröjning i buskvegetationen bakom täljstenskvarnen och tant E-
lisegården på stadsäga 231 företogs av Strömsunds kommuns tekniska
avdelning.
Taket på en av hembygdsgårdens logar har provisoriskt lagats med
plåt för att hindra fortsatt förstörelse av byggnaden. Taken på Stor-
stugans källarsvale och ett av härbrena har lagats med takspån.

Den 5 april hölls konferens med Heimbygda samt kulturnämnden och
hembygdsföreningarna i Strömsunds kommun. Kommunens planerare, Ger-

akhvnetef trud Westerfors, informerade om översiktsplaneringen och en stor ge-
nomgång gjordes av platser och byggnader inom kommunen, som är kul-
turellt värdefulla och intressanta. Elias Jönsson, Heimbygdas ordfö-
rande, berättade om Heimbygdas verksamhet. Vidare presenterade sig
kommunens 8 hembygdsföreningar genom sina respektive ombud.

Landsantikvarie Sten Rentzhog lämnade uppgifter om länsmuseet och på-
minde om dess möjligheter att ge service åt hembygdsfäreningarna.
Därefter följde överläggningar med kommunens arbetsutskott.
Tillsammans med kulturnämnden stod Ströms Hembygdsförening som in-
bjudare till konferensen.

Den 20 maj anordnade föreningen årsmöte i Storstugan. Efter förhand-
lingarna visade ordförande Sten Sundquist deltagarna omkring i hem-



bygdsgårdens byggnader och samlingar. Kaffe med dop intogs vid en
inbjudande brasa, och som sista punkt på programmet visades en film
från Frostviken.
Heimbygdas årsmöte anordnades i år i Strömsund av Ströms Hembygdsfö-
rening. Som inledning besöktes högmässan i Ströms kyrka där pros-
ten Bertil Eriksson talade, varefter Kyrkliga Kvinnoförbundets
medlemmar inbjöd till kaffesamkväm i Församlingshemmet, där även
årsmötesförhandlingarna sedan ägde rum. Efter förevisning av hem-
bygdsgårdens samlingar av byggnader och föremål samt visning av hem-
bygdsfilmen om Strömsund, serverades middag i Hjalmar Strömerskolans
matsal. Fru Signe Olsson, Föllinge, bjöd på välljudande sång och
Nordjämtarna spelade finstämt såväl i kyrkan som vid hembygdsgården
och under middagen.

Turistbyrån har i år liksom under de två föregående åren hållit till
i Hjalmar Strömergården och haft öppet varje dag mellan 8.30 - 20
från den 14 juni och till den 15 augusti. Dugliga och trevliga vär-
dinnor har Christina Persson, Lena Hallstensson och Ulla Appelblad
varit.
Den 20 juni gick den s.k. Dunderklumpstrampen från Öhn till Ström-
sund med målet förlagt till hembygdsgården. För detta arrangemang
svarade Strömskorpen, vilka även den 22 augusti hyrde hembygdsgården
för Korpens dag.

Midsomarfirandet anordnades av IFK med hembygdsföreningen som med-
arrangör. Vid dansen kring majstången spelade Nordjämtarna. Midsom-
mardagens friluftsgudstjänst på hembygdsgårdens gårdstun hölls av
kyrkoherde Bertil Eriksson och besöktes av ett stort antal yngre och
äldre församlingsbor.
Föreningens samlingar har visats under tiden 1 juli - 1 augusti. Un-
der sama tid hölls Storstugans servering öppen under värdskap av
Gun Johansson, Södra Öhn.

Slöjdmässan som anordnades för tredje året i följd slog alla rekord
både när det gäller antalet inlämnade slöjdalster och besökarantal.
Närmare 10.000 personer hann besöka sexkantslogen och den pågående
mässan under tiden 3 - 30 juli.
âH har under sommarmånaderna bedrivit försöksverksamhet med får och
lamm, getter och killingar samt kalvar på hembygdsområdet. Som "bu-
töser" med uppgift att se till djuren samt att vägleda intresserade
barn i fråga om djurskötsel fungerade Vailet Svensson, Christina
Lundin, Karin Persson och Märit Hemmingsson.

22 - 25 juli anordnades Strömsfestival med IFK och fritidsnämnden
som arrangörer. Därvid förekom tivoli, lotterier och dans i Storlo-
gen, vilken för övrigt varit uthyrd under 7 torsdagskvällar till
Karl Gunnar Närsjö, Urban Olofsson och Håkan Wallin för de numera
traditionsenliga torsdagsdanserna. Dessutom har Storlogen och Stor-
stugan hyrts ut vid 9 tillfällen, därav 1 studiecirkelavslutning och
2 bröllop.
Två dagar i augusti, den 26 och 27, blev något av en höjdpunkt i
sommarens evenemanger, då föreningen i samarbete med Jämtslöjd och
dess hemslöjdskonsulent Inga Lisa Pettersson, anordnade hemslöjds-
dagar. Olika slöjdare från trakten visade hur de gamla hantverken,
såsom kardning, spinning, näverslöjd, bandvävning, nålbindning,pinn-
bandsvävning, tovning och svarvning, utfördes. Aktiviteterna rönte
stort intresse från allmänheten.

Åtskilliga skolklasser sökte sig under året till hembygdsgården för
att bekanta sig med boendeförhållanden och bruksföremål från gången
tid

Fotografi-insamlandet har fortsatt och därmed även samarbetet med

länsmuseet, Östersund, i fråga om reproducering och kopiering av lå-
nade bilder.
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Under året har hembygdsföreningen instiftat en fond kallad Ströms Hembygdsförenings
Byggnadsfond med syftet att använda medel och avkastning vid reparationer av hem-
bygdsgårdens byggnader. Inbetalningar till fonden kan göras för att hylla någon av-
lidens minne eller som uppvaktning på födelsedagar o.dyl.
Hembygdsföreningen har låtit framställa ett vykort till försäljning, kallat "Dunder-
klumplandet, Flygfoto över Strömsund".

Verksamhetsberättelsen kompletteras med en ekonomisk redogörelse för 1976 utvisande
föreningens tillgångar och skulder vid årets slut samt den ekonomiska omfattningen
under året.

EKONOMI
Ingående balans konto

Debet Kredit
Kassa l.S96,38 Skuld i bank 22.460,07

Stg 164 ej skpl 100-000,00 Egen kapital 1as.136,31

Stg 164 skpl 50.000,00

Stg 231 ej skpl l0.000,00
Samlingar 25.000,00

Inventarier 24.000,00

2l0.596,38 2l0.596,38

Vinst- och förlust konto

Medlemsavgifter 2.950,00 Nettounderskott av:
Komm.bidr. (driften) l0.000,00 Allmän verksamhet l3.827,80

" (Strömsboken) 15.000,00 Strömsboken 2l.527,00
" (aktivitetsdag.) 750,00 Löner 79.060,l5

Arbetsmarknadsstyrelsen 84.28l,95 Räntor 2.48l,00
Hyror netto l.982,35
Årets underskott 1.93l,65

1l6.895,95 1l6.895,95

Utgående balans konto

Skuld i bank 24.474,07 Kassa l.678,73
Eget kapital l86.204,66 Stg 164 ej skpl l00.000,00

Stg 164 skpl 50.000,00

Stg 231 ej skpl l0.000,00
Samlingar 25.000,00

Inventarier 24.000,00

2l0.678,73 2l0.678,73

1
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LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1979: ORDFÖRANDE FÖR 1976:

Lantbrukare Måns Erik Espmark Sten Sundquist
Kronokommissarie Assar Fjällgren
Köpman Göran Hansson REVISORER FÖR ÅR 1976:
Yrkeslärare John Westerlund
Kyrkoadjunkt Folke Karlsson Yrkeslärare Kurt Blomgren

Adjunkt Willy Krogstad
SUPPLEANTER INTILL ÅRSMÖTET 1979: Hemmansägare Svante Svensson, suppl.

Fru Gun Hugosson BYOMBUD FÖR ALANÄS SOCKEN:
Lantbrukare Torbjörn Nilsson
Fru Birgit Rosenberg Folkskollärare Birger Källberg

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1978: VALBEREDNING INTILL ÄRSMÖTET 1977:

Fru Ada Melander Köpman Karl-Erik Oscarsson
Slöjdlärarinnan Rebecka Ström Speciallärare Arne Rosenberg
Rektor Sten Sundquist Köpman Börje Sandström (sammankal1.)
Plåtslagare Carl-Axel Söderström
Lantbrevbärare Jens Örjebo

HEDERLEDAMÖTER:

SUPPLEANTER INTILL ÅRSMÖTET 1978:
Skolinspektör Stig Lander

Bokhållare Einar Salme Köpman Gunnar Simonson
Fastighetsskötare Oscar Wallin Bankdirektör Gunnar Grahnström

,M K R¿ EDI-EM 0 T ÉIf.'.°§f.É.'JfÃ'§É"f§°';'ÉfÉ'1"1Ü'.m W. ..m.,.........
ningar för fråmjande av kultur och hembygdsvård
Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till

stuga till Gårda och utg orde I 25 år en naturli samlings-
st 9 H b gdsßnning Ü- P- 3- en hembygdsgård. men 1E32 flyttades Ströms sockenskrivar-

' Fn“\\ plats. Sedan 1957 har embygdsgården sin pacerlng påQï Aspudden vid Ströms-sundet. där en ansenlig samling åldre
:ru byggnader sammanförts._ Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och

besöks flitigt av såväl turister som ortsbor.
WA! En levande förening år beroende av en stark medlemskår.

° , à som på olika sätt stöder hembygdstanken. Kanske samlar
har er I avgift för I med 1 man fotografier och föremål från en gången tid. Kanske

dokumenterar man med hjålp av bandspelare och kamera

" Û händelser I dagens samhälle. Båda dessa aktiviteter ingår
_

:if- lll~

3 ,_, _ '" ~\ I hembygdsföreningens arbete och i dess målsåttnlng) att
_ fri* -_Tï_' hjålpa invånarna att förstå nuet genom att ge dem in lickåt* I bygdens historia;

STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖRENINGI

STRÖMS HEMBYGDSFORENINGS BYGGNADSFOND
gör det möjligt att ge en gåva I stållet för blommor vid
högtidsdagar eller då någon vån eller anförvant gått bort.
Fondens avkastning går till vård av hembygdsföreningens
byggnader. Kontakta oss för upplysningar om STB MS
HEMBYGDSFORENING och STROMS HEMBYGDSFORE-
NINGS BYGGNADSFOND!

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box1B8. 83300 STRÖMSUND Telefon N70-11232.
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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 3. (utg. hösten -78)

1905-1912 Strömsunds Tidning
del 1,2.

1912-1918 Under ett världskrig
1918-1932 Det glada 20-talet
1932-1938 Ångbåtarna på Vattudalen

1938-1945 Orostider
1945-1951 Det nya samhället




