
Strömsund i omvandling
Ideella organisationer och folkrörelser i strömsundsutvecklingen mellan 1880 och 1920

Ström och huvudorten Strömsund skulle decennierna kring sekelskiftet 1900 uppleva genomgripande
förändringar. Omvälvningen löpte parallellt med en moderniseringsprocess på skilda områden. Nya 
värderingar och uppfattningar såg dagens ljus. Befolkningen ökade kraftigt, men fick också genom 
inflyttning en förändrad sammansättning mot tidigare. Samtidigt ändrades försörjningsunderlaget 
genom handel och nya näringar. Det som hände i socknen och i huvudorten hängde samman med 
utvecklingen i hela landet, men framför allt i Jämtland överhuvudtaget.
Vad var det då som hände och hur ska det tolkas? Förloppet är i sig självt intressant, och har 
beskrivits övergripande för hela landskapet bl.a. av Mats Rolén och Lars Thomasson i verket 
Jämtlands och Härjedalens historia 1880–1980 (1990). Samtidigt rymmer Strömsund självfallet vissa 
specifika drag av intresse.

I slutet av 1870-talet började folkmängden öka snabbt i stora delar av Jämtland. Bakom låg ett stort 
födelseöverskott och en betydande inrikes omflyttning i landet till sågverksdistrikt och skogsbygder. 
Befolkningen såg en föryngring, vilket också innebar stigande födelsetal. Folkökningen var starkast i 
socknar där det fanns järnväg. Emigrationen och den djupa konjunktursvackan 1891–1893 minskade 
dock ökningen. Ströms befolkning ökade mellan 1880 och 1900 med cirka 65 procent, från 2.948 
personer till 4.573. Stora skogsavverkningar och en inte helt avslutad kolonisation låg bakom. Efter 
sekelskiftet 1900 drabbades socknen av stor utflyttning genom emigrationen till USA. Trots detta 
ökade befolkningen som en följd av den fortfarande höga nativiteten till 5.441 1910. Från 1910 blev 
ökningen igen markant, beroende på ett betydande inflyttningsöverskott genom Inlandsbanans 
tillkomst. Ulriksfors blev till, och Strömsund utvecklades till norra Jämtlands viktigaste tätort. 
Däremot sjönk nativiteten. Ström hade 1920 6.843 och tätorten Strömsund 1.110 invånare – först 
1945 skulle den redovisa högre invånartal. Detta innebär att under de 40 åren mellan 1880 och 1920 
hade Ströms befolkning mer än fördubblats, och det med råge, från 2.948 till 6.843 personer.

På 1850-talet bildades ett första trävarubolag inom Ströms socken. Skogsbruk och träindustri blev allt
viktigare i socknens näringsliv, medan jordbruket minskade i betydelse. I vissa byar överfördes stora 
delar av skogen från bönderna till skogsbolagen. I Ulriksfors byggdes 1887 en såg och en kvarn, som 
då var den största i Norrlands inland. Lövöns kraftverk tillkom 1904 och Ulriksfors sulfitfbrik 1915, i 
anslutning till den nyanlagda Inlandsbanan. Sulfitfabriken hade som mest omkring 130 anställda. Den
lades ned 1945, och lokalerna hade sedan skiftande öden.

Strömsund var vid 1800-talets mitt en närmast obebyggd kyrkplats. Den växte sedan snabbt, och blev
1900 municipalsamhälle med 685 invånare. Därmed var Strömsund tätort i en landskommun, där 
ordningsstadgan, byggnadslagen, byggnadsstadgan och brandstadgan tillämpades på samma sätt 
som i en stad. Municipalstyrelsen, som bestod av sju personer, blev styrande organ. I den ingick från 
början två av Nässläkten, handlanden Nils Persson och svågern Erik Mårtensson, Näset. Från 1921 
efterträddes municipalstyrelsen av municipalfullmäktige, som bestod av 20 ledamöter och leddes av 
Nils Persson 1921–22. Tätorten bestod nu av 1.110 personer. I övrigt tillhörde den och dess invånare 
Ströms landskommun. Den nya centralorten för norra Jämtland drog till sig företrädare för näringsliv 
och trävaruhandel. Näringslivet kom att uppvisa samma drag som exempelvis Östersund, dvs. ett 
samhälle dominerat av handel och därmed av de nya näringarna och handelsmännen.

En dominerande roll inom socknen och indirekt över dess styrelse spelade till slutet av sitt liv 
kyrkoherden, från 1904 kontraktsprosten, Olof Nikolaus Wagenius (1826–1918). Som präst och 
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kyrkoherde var han självskriven ordförande i kyrkostämman och kyrkorådet, och han kontrollerade 
den andliga utvecklingen och dess halt. Han var även ordförande i den rent kommunala 
folkskolestyrelsen, där prästernas inflytande var avsett att minska, men det skulle dröja lång tid. 
Wagenius skötte vidare församlingens folkbokföring, och han var med och fastställde mantals-, 
fyrktals- och röstlängder. Han kunde dessutom genom sin ställning i kommunen spela en viktig roll 
för opinioner och stämningar. Han bestämde takhöjden. Inte minst fick detta konsekvenser för olika 
samhällsbedömningar och deras hantering i socknen. Vid sekelskiftet 1900 var Wagenius nästan 74 
år, och han behöll även i fortsättningen sina olika uppgifter. Vid sin död 1918 var han 92 år gammal.

Källmaterial för att följa Ströms utveckling till ett modernt samhälle mellan 1880 och 1920 finns i stor
utsträckning samlat och återgivet i Strömsböckernas (citeras SB) årsredogörelser från 1805 och 
framåt i form av tidningsnotiser, skrivelser och annat. Deras material innebär ett urval, som speglar 
bl.a. redaktörernas personliga preferenser och därmed kan ge dem en övervikt, vilket är ett problem.
Ett annat är att så mycket bygger på vad de lokala tidningarna tagit upp. Ibland är vidare 
källmaterialet för en organisation eller rörelse helt eller nästan helt borta och då kan notiserna bli en 
räddning, men hur mycket speglar de av verkligheten? Möjligheter till kompletterande aspekter 
måste därför beaktas och tas tillvara. Dit hör också ett personhistoriskt material, här utifrån 
Nässläkten, eftersom den var engagerad, och individernas ställningstaganden kan ge ytterligare 
belysning.

Nässläkten ska här närmast representeras av de nio barnen till Mårten Zakrisson (1813–1882), Näset,
och hans hustru Kerstin Ersdotter (1829–1890): Anna 1848–1911, Karin 1849–1898, Kerstin 1852–
1926, Märit 1854–1939, Erik 1856–1925, Zakris 1858–1936, Mårten 1862–1932, Maria 1865–1939, 
Hans 1869–1951. Döttrarnas män, lantbrukare Olof Andersson, Hillsand, 1841–1936, 
skräddarmästare Per Olofsson Lundqvist 1836–1910, byggmästare Olaus Berglund 1850–1924, 
skräddarmästare Jens Roos 1859–1908 och köpman Nils Persson 1854–1935 hör också till bilden. I 
det följande kommer en rad av dem, men också andra från släkten, att uppträda i olika roller och 
sammanhang. Svärsönernas yrken hör med ett undantag inte hemma i det gamla agrara samhället, 
däremot i det blivande Strömsund. Två av dem, Berglund och Persson, är födda i andra socknar. Och 
många är engagerade både i samhällets styrelse och i skilda folkrörelser. Vi får därför, genom att 
dessa personer förs in som ett komplement, en viktig bild av det blivande Strömsund och Ström.

De stora folkrörelserna skapade mycket av det moderna Sverige, i den ordning de uppträder på den 
historiska scenen, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Idrottsrörelsen och 
hembygdsrörelsen uppträder på allvar först in på 1900-talet. Den vanliga definitionen av en 
folkrörelse är, att den står på frivillighetens grund, har stor anslutning, arbetar på lång sikt och äger 
ett ideellt inslag. Den skall också dynamiskt sätta människor i rörelse, andligt och fysiskt, och ha 
betydelse för deras samhällssyn och livsföring (jfr S. Carlsson, Svensk historia 2, Stockholm 1961).

Nykterhetsrörelsen

Det fanns i Ström en äldre nykterhetsproblematik knuten till de ”sedefördärvande trakteringarna vid 
kyrkplatsen”, som det heter i ett sockenstämmoprotokoll från 1809. Sockenstämman beslöt att 
seden skulle brytas. Men ännu 1854 konstaterar stämman att seden visserligen upphört i resten av 
Jämtland, men inte i Ström. Där hade den i stället ökat i omfattning. Ett nytt försök att få slut på den 
skulle därför göras: ”att hädanefter alldeles upphöra med all traktering vid kyrkan eller å sabbatsdag, 
vare sig vid brudvigsel, begravning, barndop eller kyrkogång, med ett ord av vad namn eller 
anledning det vara må”. Överträdelse skulle medföra böter till kyrkan på tio riksdaler banco för första
resan och sedan den dubbla summan (se vidare sockenstämmoprotoll 1809 och 1854 återgivna i SB 
1805–1880, s. 9, 39 f.). Spriten skulle dock fortsätta att vara ett samhällsproblem under de följande 
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decennierna, för att under 1880-talet ha tagit en ännu allvarligare vändning. Detta krävde allt 
effektivare motåtgärder, nu knutna till den moderna nykterhetsrörelsen.

Den moderna nykterhetsrörelsen kom på allvar till Strömsund 1883. Söndagen den 27 maj det året 
bildades logen Norrskenet, inregistrerad som nr 655 av IOGT, med 20 nya medlemmar och 6 stycken 
som tidigare tillhört andra loger. Huvuddelen var män. Intressant nog rör det sig främst om 
hantverkare och tjänstemän samt ett antal arbetare, däremot är bönderna få (se protokoll och 
intagningsmatrikel i Norrskenets arkiv samt Minnesblad vid Logen Norrskenets i Strömsund 25-
årsjubileum den 14 juni 1908, Östersund 1908, för den vidare utvecklingen). Den trenden skulle hålla 
i sig inte bara i inledningsfasen utan också under de följande åren. Det är det nya i omvandling stadda
Ström som är rekryteringsbasen. Nya idéer har därmed fått sitt genomslag. I den nya miljön skulle 
också Nässläkten göra sitt inträde.

Maria Magdalena Zakrisson, änka efter Hans Zakrisson, Näset, gick i september 1884 in i logen 
tillsammans med barnmorskan Karin Svensson. Hon skulle sedan vara betydelsefull, inte minst på 
ungdomssidan, till sin död 1890. Zakris Mårtensson, Näset, anslöt sig i oktober 1887 samtidigt med 
sin svåger Olaus Berglund och dennes hustru Kerstin Mårtensdotter. Berglund skulle komma att spela
en viktig roll i logens arbete. En annan viktig medlem av släkten och logen blev handlanden Nils 
Persson gift med en annan syster, Maria Mårtensdotter. En yngre broder Hans Mårtén trädde in 
1885. Det betyder att två bröder och två systrar av Nässläkten, förutom en från den tidigare 
generationen, under 1880-talet var medlemmar. Kanske skulle dock systrarnas män spela en 
viktigare roll i logens utveckling. Men var fanns resten av den niohövdade syskonskaran? Varför är 
inte alla med, utan ett urval? Speglar det tiden, dess komplexitet och olikartade ställningstaganden?

Det fanns en mörk samhällsbakgrund till IOGT:s bildande 1883. Flera mord hade inträffat i Ström, och
de hade enligt Östersunds-Posten (1881-12-12) samband med ”de ideligen här förekommande 
oordningarna med lönnkrögeri, slagsmål m.m.”. Det krävdes därför enligt tidningen snabbare och 
verksammare åtgärder från länsmannens sida (SB 1880–1905, 1, s. 14).

Kommunalstämman beskrev i slutet av november 1881 genom kyrkoherde Wagenius läget, och 
krävde ”att en 'enkom' polisman skulle anställas inom socknen. Lönnkrögeriet, dryckenskapen och 
åtföljande oväsende” hade det sista året tilltagit betänkligt med två mord, ”förövade på och av rusiga
personer”. Den allmänna säkerheten var ofta allvarligt hotad. Orsaken torde enligt skrivelsen ”vara 
att söka i den omständigheten att en skara lösa arbetare, uppgående till en 5 å 600 personer, på 
senare åren uppehållit sig här, sysselsatta med skogsavverkning och flottning och man kan väl tänka 
sig vad dessa, som till stor del äro förtvivlade sällar, hoprafsade från olika håll, skola kunna 
åstadkomma när de äro i rusigt tillstånd”. I bakgrunden fanns ett ökande lönnkrögeri och det faktum 
att en del husägare upplät bostad åt lösa personer från när och fjärran, som ”icke hava annat 
försörjningsmedel än ockrande på osedlighet, lönnkrögeri och oordningar såsom födkrok”. Stämman 
bestämde därför ett kraftigt vite. En del skogsinspektorer hade bidragit till oordningen genom att 
behålla en del oroselement i sin tjänst. Ströms Trävaruaktiebolag hade dock visat att man kunde hålla
god ordning. Kommunalstämman vitsordade kyrkoherdens beskrivning på alla punkter, och begärde 
att landshövdingen skulle fastställa dess beslut om vite i sin stämma från början av januari 1882 (SB 
1880–1905, 1, s. 14 f).
Nykterheten blev därmed en central samhällsfråga. Samtidigt har också bostadsfrågan lyfts fram. 
Båda frågorna skulle drivas av nykterhetsrörelsen i socknen.

Logen Norrskenets bildande i april 1883 hängde samman med att flera av stiftarna ur familjen Arnell 
kommit i kontakt med logen Strålen i Hammerdal och anslutit sig till den. Det var postexpeditören 
Anders Magnus Arnell, hans två syskon Johan August och Georgina och modern Märta Petronella 
Norell. Bakom låg också en offensiv från IOGT i distriktet, som ville komma till rätta med det kraftiga 
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alkoholmissbruket och den oroande samhällsutvecklingen. IOGT-ansvariga från grannsocknen och 
distriktet i övrigt stod därför bakom besluten i Strömsund. I slutet av 1883 hade logen Norrskenet 78 
medlemmar, 60 manliga och 18 kvinnliga. Vid nästa årsslut 1884 hade siffran stigit till 96 och andelen
kvinnor var nu 26. De följande åren skulle dock medlemstalet sjunka till 77. Först i slutet av 1887 
hade det stigit igen till 108. I fortsättningen skulle medlemstalet ligga något så när på denna nivå. 
1890 var man uppe i en tillfällig topp på 160 medlemmar, men antalet varierade sedan på en något 
lägre nivå. Ar 1900 passerade anslutningen över 200 med 218. 1906 nådde man en ny topp med 249 
medlemmar. 84 av dem var kvinnor och 165 män (statistik i Minnesblad). I augusti 1885 bildades ett 
barn- och ungdomstempel Förhoppningen, som i januari 1902 ombildades till en ungdomsloge. 1917 
samlades ungdomsarbetet i Strömsund i SGU, Sveriges Godtemplare Ungdom. Ungdomarna kom att 
spela en viktig roll både före och efter 1917.

Logens bevarade statistik för den första 25-årsperioden ger möjlighet till vissa bedömningar och 
ställningstaganden (jfr Minnesblad och tabellerna s. 28 ff.). Siffrorna visar att många av dem som 
tagits in antingen uteslöts eller självmant trädde ur. Åren efter bildandet, särskilt 1884–1886, låg 
uteslutning på grund av löftesbrott, dvs. att man brutit sitt nykterhetslöfte, eller på att man själv 
begärt sitt utträde, på drygt 50 procent av hela medlemstalet. 1885 var siffran mer än 60 procent. 
Uteslutning på grund av bristande betalning var betydligt mindre än de två andra orsakerna. Det 
betyder dels en stor omsättning, men också att det fanns en betydande anslutning. I fortsättningen 
skulle situationen stabiliseras på en lägre nivå. Logen hade, kanske man kan säga, funnit sina former.

Nykterhetssituationen i Ström och Strömsund under 1880-talet tecknas som vi sett av samtiden i 
mörka färger. Logen kastade sig in i striden mot spriten. På kommunalstämman yrkade logen om 
olika åtgärder bl.a. förbud för handlande på orten att sälja berusande drycker. Det uppstod enligt 
logens 25-årsberättelse formliga bataljer med langarna mellan 1884 och 1888. 1887 fastställde K.M:t.
kommunalstämmans beslut om förbud att sälja sprit, och dessutom 20 kronors böter för var och en 
”som i sitt hus eller å sina ägor inhyser lös person utan känt näringsfång”. Genom logens besök i 
Gäddede bildades också där en nykterhetsloge. I början av 1888 hjälpte logen till att bilda en ny loge 
på Öhn, Norrskensflamman. I februari samma år lades en petition till kungen fram om ”förbud för 
kvinnor under 40 år att taga anställning å serverings- och utskänkningsställen”. Den undertecknades 
den 28 februari av logen Norrskenets kvinnliga medlemmar.

Ett viktigt inslag i nykterhetsarbetet blev kampen mot försäljningen av öl bl.a. vid bryggeriets kiosk i 
Strömsund. Ölkriget hade en topp på 1890-talet med framgångar för IOGT. Men först 1910 måste 
bryggeriet upphöra med sin utminutering (jfr SB 1880–1905, 2, s. 11, 17, 40, 46 f., 1908–1911, s. 21, 
39, 46, 54). Bakom kulisserna spelade logens kommunala anknytning här en viktig roll.

Kampen mot lönnkrogarna har senare skildrats av Gunnel Backlund på grundval av logens 
arkivmaterial. Hon har också mycket initierat och förtjänstfullt lyft fram personer och händelser som 
belyser logens första utveckling (G. Backlund, ”Glimtar ur Norrskenets arkiv i Strömsund” i IOGT-NTO 
i Jämtland och Härjedalen, en historik. 1985).

Logens och nykterhetsrörelsens genomslagskraft och arbetssätt kan illustreras av den inofficiella 
förbudsomröstningen 1909, där hela landet var inbegripet. Den 28 januari 1910 lämnas en 
redogörelse ”för inom Ströms socken verkställd omröstning angående införande av fullständigt 
rusdrycksförbud inom vårt land”. Av den framgår att 2.300 av socknens vuxna röstade för ett förbud, 
ungefär 700 personer ställde sig neutrala eller hade inte kunnat påträffas. 86 procent av de inom 
kommunen boende hade därmed uttalat sig för införande av ett rusdrycksförbud (SB 1908–1911, s. 
43). Ström föll därmed väl in i den allmänna trenden för hela Sverige.
Av redogörelsen framgår också svårigheterna att samla in alla röster. Socknen var vidsträckt och det 
fanns inte i alla byar lämpligt folk för att samla in underskrifterna. I vissa byar hade listorna 
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förkommit. Logen var dock mycket nöjd med resultatet, ”ehuru visserligen inverkan av både 
bryggare- och krögareintresset spårats, varjämte ett visst partitagande mot nykterhetsrörelsen 
kommit till synes, detta i särskild grad inom Strömsunds samhälle där det till och med lär ha 
förekommit att personer tvingats att radera ut sitt namn å förbudomröstningslistan”.
Till bilden hör också arbetet inför förbudsomröstningen 1922, där Ström röstade för ett förbud. 
Logen Norrskenet samarbetade då med representanter ur olika politiska, religiösa och ideella läger, 
vilket, som det heter i en översikt från 1927, ”säkert bidrog till det goda röstresultatet”. I översikten 
påpekas också, ”att arbetarklassen och många av dess representanter visade ringa intresse för 
nykterhetsrörelsen”, något som bl.a. kunnat konstateras vid besök av talare från 
nykterhetsorganisationen Verdandi (NOV). Logen Norrskenet hade 1927 omkring 190 medlemmar. 
Samtidigt hade den 1917 bildade ungdomsorganisationen SGU (Sveriges goodtemplarungdom) cirka 
60 medlemmar (SB 1927–1929, s. 32 f.).

IOGT kännetecknades av att medlemmarna skulle orienteras om viktiga samhällsfrågor. Det var också
fallet i logen Norrskenet. Men det blev inte bara fråga om en orientering, utan kanske främst om att 
att ta ställning. En förutsättning för det blev en rad diskussioner i olika frågor. Samtidigt förutsatte 
det en god ledning inom logen och distriktet. Centrala direktiv och samordning blev ledande 
principer vid sidan av demokratin inom logen.

En väl så väsentlig sida av logen var dess sociala gemenskap, viktig inte minst för unga män och 
kvinnor. De demokratiska formerna var också väsentliga i ett samhälle där så många var utestängda 
från samhällsinflytande. De tyngre posterna i logen var dock förbehållna ett litet elitskikt som styrde 
och ställde. Logen blev för en del av dem en språngbräda för en samhällskarriär. De andra kunde 
ändå finna sig till rätta. De hade i logen en trevlig och jämställd samvaro. Nyinflyttade togs om hand 
och fördes in i en gemenskap. En annan sida av verksamheten var böckerna och läsestugan. Den 
hade startats i februari 1905, och skulle hållas öppen söndags-, onsdags- och lördagseftermiddagar 
(SB 1905–1908, s. 6, jfr s. 19). 1910 anges den vara öppen på söndagarna mellan 13 och 15, och 17 till
21. Dessutom var den öppen under vardagarna på onsdag och lördag 16–21. Det innebar, att den 
hade öppet även när kommunbiblioteket vissa tider och dagar inte hade öppet (SB 1908–1911, s. 48).

Till samvaron både i logen och samhället i övrigt hörde Ströms första blandade sångkör och 
musikförening, som framträdde ”vid religiösa, fosterländska och nykterhetsfester”. Den hade bildats 
av folkskolläraren Jöns Landgren, men i dennes frånvaro trädde den tidigare nämnde Magnus Arnell 
och urmakare Jonas Berg till som dirigenter. Det fanns också en ofta anlitad och populär 
mässingssextett. På ett fotografi från 1883 finns den blandade sång- och musikkören uppställd med 
presentation av de åtta herrarna och sex damerna. De bestyrker att Nässläkten hade intresserade 
sångare. (SB 1880–1905, 1, s. 21 f.)

Samtidigt måste organisationen byggas upp inifrån. Det förde med sig det goda att antalet 
medlemmar ökade, besöksantalet på logens möte stabiliserades och löftesbrotten minskade. Först av
allt måste dock lokalfrågan ordnas. I januari 1888 väcktes förslag om en kommitté, som skulle 
utarbeta ritningar och kostnadsförslag till ett blivande ordenshus i Strömsund. Förslaget bifölls och 
en kommitté på sex manliga medlemmar tillsattes för uppgiften. En tomt inköptes för 100 kronor och
virke till ett hus skänktes av Graningeverkens AB. Logen kunde därmed börja att bygga, efter 
ritningar av logemedlemmen och byggmästaren Olaus Berglund. 1890 beslöts att ordenshuset skulle 
ägas av ett aktiebolag, som skulle fortsätta och avsluta byggenskapen. Bolagsordningen fastställdes 
av K.M:t 1891, och huset var fullt färdigt 1892. Totalt uppgick kostnaderna med tomt och inventarier 
till omkring 15.000 kronor. Logens andel var då 2.000. Det nya huset hade dock använts under ett år 
för ordens arbete innan det blev färdigt. (Minnesblad s. 7 f.)
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Den 15 februari 1893 gjorde den sedermera så riksbekante Johan Lindström Saxon ett reportage i 
form av ”en spatsertour å Flata” i Jemtlands Allehanda. Han gav där en bred beskrivning av 
samhällets utseende och utveckling, där han också kommenterar IOGT:s verksamhet och medlemmar
i positiva ordalag (SB 1880–1905, 2, s. 36 ff.) ”Godtemplarkåren här gav mig de bästa intryck: vänliga,
intelligenta, fördomsfria, religiösa, glada och allvarliga män och kvinnor. Deras varma nit för saken 
tycks upphäva de milslånga avstånden i dessa trakter”. Han fortsätter sedan sin rundvandring. ”Ett 
ståtligt goodtemplarhus finns här sedan 1890. Det kostade 15.000  ’krisch’, innehåller festivitetssal, 2 
mindre salar, 10 smärre rum, har musikestrad på taket och 2 verandor utefter långväggen. Det är i 
två våningar samt 64 fot långt och 42 fot brett”. Måtten motsvarar 19,2 x 12,6 meter.
Artikeln har också en beskrivning av och en bild på ordenslokalen. ”Ordenshuset i Ström, n:o 2 bland 
länets, reser sig två våningar högt från en av platserna på Flaten. Festivitetssalen, belägen i andra 
våningen, rymmer 6- à 700 personer. Utefter husets södra långsida hava båda våningarna verandor. 
Mitten av taket i jämnhöjd med kroppåsen är utbyggd till en rund plattform från vilken man har den 
härligaste utsikt över nejden.” Bild och text samverkar här till läsarens positiva förståelse.

I logens Minnesblad vid 25-årsjubileet i juni 1908 tecknades även ett antal porträtt av ledande och 
viktiga medlemmar inom logen Norrskenet under de 25 åren. Några av dem är av särskilt intresse för 
Nässläktens historia. Det gäller Nils Persson, Olaus Berglund och Hans Mårtén. De två första var gifta 
med döttrar till Mårten Zakrisson och Kerstin Ersdotter, Näset. Hans Mårtén var son till dem.
För att rätt förstå dessa personers betydelse också i ett större sammanhang inom logen, distriktet 
och landet måste några organisationsdrag fastställas. IOGT:s högsta ledningsorgan var 
Världsstorlogen, som hörde hemma i USA. I Sverige var Storlogen det högsta representativa organet 
med Ordenstemplaren som chef. Under Storlogen var landet indelat i distriktsloger, och under dem 
fanns missionskretsar, från 1907 kallade kretsloger. De lokala föreningarna kallades grundloger. Det 
är inom denna ram som Nils Persson, Olaus Berglund och Hans Mårtén hörde hemma.

Nils Persson anges som handlande och kom från Ede i Alsen. Han inträdde hösten 1882 i logen 
Fjällrosen i Östersund, och kom sedan 1885 till logen Norrskenet. Han var gift med Maria 
Mårtensdotter. 1900 vann han inträde i Världsstorlogen. Inom Norrskenet hade han haft de flesta 
tjänsterna och arbetat i omkring 200 kommittéer. Dessutom hade han spelat en viktig roll i 
distriktslogens arbete. Enligt sagesmannens omdöme kunde hans insatser inom Jämtland knappast 
överskattas. Dessutom hade han som framstående kommunalman väl arbetat för 
nykterhetsverksamhetens bästa och verkat för folkupplysning och nykterhetsvännernas intressen. 
Allt detta var välkänt. Persson var vidare tempelriddare.

Olaus Berglund var vid sitt inträde i logen 1887 angiven som snickare, men avancerar sedan snabbt 
till byggmästare, och anges 1908 vara disponent. Han var född i Beljom, Kalls socken, men var under 
sin aktiva ordenstid bosatt i Strömsund. 1888 tar han distriktsgraden, storlogegraden 1892, och 
världsstorlogegraden 1896. Han har innehaft de flesta platserna inom logen och arbetat inom 
hundratalet kommittéer. Samtidigt har han varit distrikts- och storlogeombud vid flera tillfällen. Han 
tillhörde tempelriddarna, och angavs vara en mycket vänsäll och sympatisk personlighet, omtyckt av 
alla. Även hans hustru Kristina hade tagit distriktsgraden och storlogegraden. Hon karakteriseras som
en trofast ordensmedlem.

Handlande Hans Mårtén gick in i logen i maj 1886. Storlogegraden fick han 1892. Liksom de 
föregående hade han beklätt de flesta platserna inom orden och arbetat i ett stort antal kommittéer. 
Även han var tempelriddare. Han var vidare ledamot av lokalavdelning n:o 230 av 
Självhjälpsföreningen i socknen, och var vice ordförande i Strömsunds kommunalnämnd. Mårtén 
”förenar med en synnerligen sympatisk och omtyckt personlighet ett mycket pålitligt och redbart 
medlemskap i goodtemplarorden”, lyder omdömet i minnesskriften. Även hustrun Anna prisas för ett
gott arbete inom logen.
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Även om det ligger i minnesskrifters och jubileumsskrifters natur att vara positiva, ibland i överkant, 
framgår det ändå att dessa uppräknade personer gjort ett gott arbete inom orden, både lokalt och 
regionalt och i ett sverige- och världssammanhang. Utifrån dessa har de och Nässläkten fullgjort sina 
värv. Men intressant nog är det två ingifta, vid sidan av en direkt medlem av släkten, som lyfts fram. 
Alla tre tillhör den nya gruppen av samtida innovatörer och föregångsmän. De är representativa för 
det Strömsund, som växte fram omkring 1900 och i början av 1900-talet.

En annan nykterhetsorganisation, som skulle komma att spela en viktig roll i Strömsund, blev Vita 
Bandet. Det var en internationell organisation för kvinnor, World's Women's Christian Temperance 
Union, som införts till Sverige år 1900. Namnet Vita Bandet syftar på medlemsmärket, en vit 
bandrosett. Organisationen har en kristlig grundsyn och bedriver social verksamhet. Föreningen 
startade i Strömsund den 15 oktober 1907 genom förmedling av Berta Rosengren från Östersund, 
och fick god anslutning (SB 1908–1911, s. 17). Den första ordföranden blev lärarinnan Erika Häggdahl,
som i omgångar sedan skulle kvarstå som sådan till 1922. Hon var född 1850, och alltså bortåt 60 år 
1907, och vid sin avgång 72. Hon dog 1922. För en sentida betraktare framstår hon som en 
imponerande eldsjäl. Hon hade tidigare svarat för en del av IOGT:s barn- och ungdomsverksamhet.
Redan vid starten antecknade sig 32 personer som medlemmar. Bland dem var den från IOGT 
tidigare nämnda Anna Mårtén, och vidare Elise Svensson, ”Tant Elise”. I sinom tid skulle min svärmor 
Jenny Ronne fungera på olika poster bl.a. som sekreterare. Föreningen hade 1935  55 medlemmar 
(SB 1935–36, s. 16). När Spanska sjukan härjade som mest 1918, kunde föreningen bidra med 
sängutrustning till ett 30-tal bäddar för det provisoriska sjukhuset. Under andra världskriget arbetade
föreningen för Finland och fadderbarnsverksamheten. Redan från början av sin verksamhet sörjde 
den för föräldralösa barn och hjälpte fattiga mödrar med spädbarnsutstyrslar. Mindre bemedlade 
konfirmander hjälptes med kläder. Inte minst i samband med jularna ställdes medel till förfogande 
för samhällets behövande. Också andra verksamheter, som en orgel till sanatoriet, litteratur till 
sjukstugan m.m. stöddes. Därtill kom understödet till nykterhetsarbetet och medel till 
folkhögskolekurser (SB 1947, s. 44).

Särskilt under 1910-talet skulle en rad mindre avdelningar av nykterhetsrörelsen dyka upp och 
ibland, för en sentida betraktare, konkurrera med varandra. Ofta kan man se dem som dagsländor 
utan större betydelse och de har därför här utelämnats.

Väckelsen

Väckelsen i Strömsund uppträdde i olika former. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) hade tidigt 
besökande kolportörer, men hade ingen egentlig annan verksamhet. Den skulle komma genom en 
intensiv ungdomsverksamhet under de första decennierna av 1900-talet. Svenska Missionsförbundet 
blev annars först på plan med en egen församlingsbildning under 1880-talet. Åren efter 1910 kom 
sedan Frälsningsarmén och Baptistsamfundet, och från 1920 Pingströrelsen. Alla dessa, utom EFS,  
arbetade inom små egna ramar utanför Svenska kyrkan. De var skilda från staten, och kan här 
betecknas som frikyrkliga. De kan också ses som en protest mot den gängse religiösa inställningen,  
och som en form av Strömsunds uppbrott från den tidigare utvecklingen in i det moderna samhället.

Den tidiga väckelsen från 1850-talet i Jämtland i form av missionsföreningar leddes i stor utsträckning
av präster inom Svenska kyrkan. Ett undantag var baptismen, som fanns bl.a. i Hammerdal alltifrån 
samma decennium. Den hade införts från Orsa och från personer med anknytning till trävarurörelsen
i Sundsvallsområdet. 1880 fanns baptistförsamlingar i 19 socknar. Svenska kyrkans ställning som 
religiöst och världsligt centrum höll på att rubbas. Till det bidrog också den nya absolutistiska 
nykterhetsrörelsen. Den tidigare starka kyrkseden uppluckrades. De ekonomiska och sociala 
förändringarna fick följder. Skogsdrivningarna och bolagens hemmansköp ledde till ökad inflyttning. 
Alltfler människor, inflyttade såväl som infödda, ställdes utanför bondesamhällets sockengemenskap.
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Inflyttade skogsarbetare från Värmland och Dalarna liksom arbetare, pigor och ny järnvägspersonal 
hade oftast inte kommunal rösträtt, och därmed inte heller möjlighet att hävda sig i kommunala och 
kyrkliga sammanhang.

Vid sekelskiftet 1900 fanns i Jämtlands län 70 missionsföreningar anslutna till Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen. Efter 1910 utvecklades de alltmer i frikyrklig riktning. Prästerna försvann från 
ledningen och lekmän trädde till. Bibeltroheten spelade en viktig roll för denna utveckling. 1920 
fanns i länet drygt 2.400 medlemmar.

Omkring 1880 började baptismen och Svenska Missionsförbundet att samla allt större skaror i hela 
landet men också i Jämtland. Mellan 1880 och 1920 befäste baptisterna sin ställning i länet. Antalet 
medlemmar ökade från drygt 600 till 1.356. Många hade kommit till länet och Östersund i samband 
med järnvägsbygget och expansionsperioden därefter. Det fanns ett nära samarbete mellan 
baptisterna och den expanderande nykterhetsrörelsen.
Missionsförbundet var under 1880- och 1890-talen länets näst största frikyrkosamfund. Den första 
församlingen kom i Östersund 1881. Samma år konstituerades länsorganisationen Jämtlands 
Ansgarieförening. Fram till 1920 bildades i länet sammanlagt 25 missionsförsamlingar med 
sammanlagt 777 medlemmar.
Övriga samfund hade få medlemmar i Jämtlands län. Frälsningsarmén fick en intressant historia, inte 
minst för Ström. 1920 hade den mer än 500 medlemmar i länet. Rörelsen vann sina anhängare 
främst bland dem som tidigare stått utanför de kristna kretsarna och i järnvägssamhällena samt 
bland de unga, särskilt kvinnorna.

Totalt visar statistiken att Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i Jämtland 1920 hade 2.413 medlemmar 
och de andra samfunden tillsammans 2.851. 1930 var motsvarande siffror cirka 1.800 och 3.467, och 
1940 1.550 och 3.682 medlemmar. Detta innebär att Fosterlandsstiftelsen gått tillbaka och 
frikyrkligheten framåt. Jag har då betecknat, enligt vissa oegentligt, även Frälsningsarmén som 
frikyrklig. Till den senare kunde man också räkna en framgångsrik pingströrelse.
1950 skedde en räkning av frikyrkligheten i Jämtland. Den hade då 599 missionsförbundare, 862 
baptister, 52 metodister, 474 örebrobaptister, 950 pingstvänner, 551 frälsningsarmésoldater, 203 
fosterlandsstiftare, eller tillsammans 3.691 medlemmar, dvs. 2,56 procent av totalbefolkningen. I 
ungdomsorganisationerna fanns ytterligare 975 ungdomar. Därtill redovisades 5.107 
söndagsskolbarn.

Mot denna länsbakgrund kommer frågan, hur såg det ut i Ström och Strömsund? I fråga kommer då 
främst Fosterlandsstiftelsen (EFS), Missionsförbundet (SMF) och Baptistsamfundet (BS).

Svenska Missionsförbundet

Även om källnedslagen är få är det ändå uppenbart att Svenska Missionsförbundet (SMF), som 
bildats 1878, var först på plats. Det hade en mer reguljär verksamhet redan under 1880-talets förra 
hälft, vilket framgår av prästerskapets ämbetsberättelser och får konkretion i ett tidningsreferat 1893
av den tidigare nämnde Johan Lindström Saxon och i ett annat sådant 1906, när Strömsunds Tidning 
startade med sitt första nummer. En viss utförlighet tycks mig på sin plats, eftersom församlingens 
alla handlingar numera saknas och den spelat en roll i Strömsunds utveckling i mer ån 20 år. Därtill 
kommer det än i dag bevarade missionshuset med dess för Svenska Missionsförbundet typiska 
utformning kring sekelskiftet 1900, bl.a. med en tornspira, markerande särprägeln och en från 
Svenska kyrkan skiljaktig grunduppfattning.

Svenska Missionsförbundet har blivit känt inte minst genom en av sina upphovsmän, Paul Petter 
Waldenström, och dennes från Svenska kyrkan skiljaktiga uppfattning bl.a. i försoningsläran. Allmänt 
kan sägas att Förbundet betonade: ”1) biblicism (ett förlitande på bibeln som den yttersta religiösa 
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auktoriteten)  2) omvändelse (en tyngdpunkt på den nya födelsen)  3) aktivism (ett energiskt, 
individuellt närmande till religiösa plikter och socialt engagemang) och  4) korscentrering (en 
fokusering på Kristi försoning som det väsentliga i kristendomen). Det knyter därmed an till andra 
delar av den svenska väckelsen, och till det nätverk av kristna protestantiska rörelser i Europa och i 
den anglosaxiska världen som är kända som evangelikala.” (S. Lundkvist, Tron och gärningarna. 
Svenska Missionsförbundets bakgrund och utveckling till omkring 1970. Uppsala 2003, s. 3, 17, 98)

Svenska kyrkans syn på vad som hände kommer fram i kyrkoherde Wagenius ämbetsberättelse till 
prostvisitationen med Ströms och Alanäs församlingars pastorat den 18 och 19 augusti 1900 (SB 
1880–1905, 3, s. 28 f., jfr ibid. 2, s. 13 f. och 55).
”Den uti Ström för ungefär 20 år sedan bildade frireligiösa föreningen av waldenströmsk natur, som 
varken synes ökas eller minskas till antalet, äger fortfarande bestånd, och har av densamma uppförts 
och i år invigts ett eget missionshus, där dess medlemmar samlas till sina gudstjänster. De avhålla sig 
fortfarande ifrån de allmänna gudstjänsterna i kyrkan ävensom från nattvardsgång tillsammans med 
kyrkans medlemmar och begå nattvarden tillsammans med sina egna meningsfränder. De ådagalägga
i övrigt ingen uppenbar fiendskap gentemot den svenska kyrkan samt låta sina barn både döpas och 
konfirmeras av församlingens prästerskap. Orsaken därtill, att de hava skiljt sig från kyrko- och 
nattvardsgemenskapen med den övriga församlingen, måste antagas vara en ensidigt donatistisk 
uppfattning å deras sida av församlingsbegreppet.”
Vad avser då Wagenius med uttrycket donatistisk? Han kan knappast bara kyrkohistoriskt anspela på 
300-talets nordafrikanska kyrkliga rörelse, men väl på den i överförd mening använda betydelsen ”att
kyrkans helighet är beroende av prästernas helighet, och att sakramenten är verksamma endast om 
de ombesörjs av troende präster” (Nationalencyklopedin 5, s. 89).  Wagenius har därmed 
karakteriserat och placerat in den waldenströmska församlingen i Strömsund. En av orsakerna till 
Svenska Missionsförbundets bildande 1878 var bl.a. fordran att nattvarden skulle delas ut av troende
förrättare och i en grupp av troende.

Saxons artikel från spatserturen på Flata 1893 beskrev också Ströms brödraförening (SB 1880–1905, 
2, s. 40) . ”Brödraföreningen å platsen bildades för ett 10-tal år sedan av nu i Amerika bosatte pastor 
Risberg. Den reorganiserades för 5 år sedan och har nu, såsom J(emtlands) A(llehanda) omtalat, fått 
stationerad predikant. Erik Näslund, själv föreningsmedlem, har till föreningen för 50 kr. sålt en tomt,
som är värd 1.000, och varå missionshus skall byggas. Medlemmarna voro vid mitt Strömsbesök 
endast 20, men det var då meningen att rycka upp verksamheten, bilda syförening, söndagsskola 
osv., vilket kanske nu är gjort.”  Åtminstone en del, bl.a. söndagsskolan, hade förverkligats i början av
nästa sekel, kanske även det andra.
Den i texten nämnde pastor Risberg var den tidigare komministern i Edsele, Fridolf Risberg, som 
frånträdde sin komministertjänst och från juli 1882 var anställd av Södra Ångermanlands 
missionsförening i dess predikoverksamhet, som nu utsträcktes till även Ström i Jämtland. (E.J. 
Ekman, Den inre missionens historia 3a, s. 1689, Stockholm 1900). Erik Näslund, som sålt den billiga 
tomten, var en annan av Nässläktens medlemmar. Han skulle även i fortsättningen uppehålla sig 
bland waldenströmarna.

Tyvärr tycks allt eget källmaterial till Ströms brödraförening vara försvunnet. Uppgifter måste därför 
samlas i tidningar och från andra utifrån kommande källor.
Missionsförbundets centrala och tryckta matriklar har vissa uppgifter om Ströms brödraförening. 
1898 uppges exempelvis att C.W. Tropp, Strömsund, är ordförande och föreståndare. Uppgiften 
återkommer sedan i följande årgångar av matrikeln. Tropp anges nu som predikant. 1904 anges 
fortfarande att Tropp är ordförande. Nytt är att G.C. Brolin, Strömsund, är föreståndare och 
Häggström församlingens predikant. 1905 har E. Näslund, Strömsund, trätt in som föreståndare. 
1907 och 1908 anges han vara församlingens ordförande. Därefter blir uppgifterna om Ströms 
brödraförening sällsynta och upphör efterhand helt. Initialerna på Brolin, G.C., beror på att de kastats
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om. Brolin hade initialerna C.G. och var skomakare. Han framträdde bl.a. 1895 i IOGT, inte bara som 
framträdande IOGT-are utan också som talesman för Ströms brödraförening (se vidare Norrskenets 
arkiv, Protokollsbok 1895 3/2 § 12).

I det första numret av Strömsunds Tidning, som kom ut den 26 juni 1906, fanns vid sidan av allmänna
redogörelser om samhället och dess bemärkta personer ytterligare uppgifter om församlingen och 
dess bakgrund och en bild av dess kapell. ”Ströms brödraförening … bildades 1848 (!) av predikanten 
M. Wiklund. Den bestod från början av 8 medlemmar. Under de 10 första åren höllos dess 
sammankomster dels hos enskilda, dels i Goodtemplarhuset. Så uppstod frågan om byggande av eget
hus. Tomt skänktes av syssloman Näslund, och den första grundplåten för byggnadskassan erhölls av 
pastor Risberg, bosatt i Amerika, som bidrog med 18 kr. 50 öre. Huset blev färdigt och invigdes den 7 
januari 1900. Föreningen har efterhand tillväxt, så att den nu räknar 26 medlemmar.” 1848 är 
uppenbarligen ett feltryck och bör avse 1884.

Strax före jul 1899 meddelades i pressen att ”det nya missionshuset i Ström kommer att offentligen 
invigas instundande trettondagshelg. Det är beläget i Bredgård vid Kyrkgatan (Storgatan) och 
inrymmer läktare och predikosal för omkring 600 personer.” Det nya missionshuset uppträdde i 
pressen under olika namn. Man möter förutom det ’nya missionshuset’, Immanuelskapellet, och 
även bl.a. 1903 Waldenströmkyrkan.
Missionshuset var byggt i typisk missionsförbundsstil, som den framträder i sin samtid och enligt de 
typritningar som arkitekten E.A. Hedin, Gävle, 1892 lät utarbeta som normerande för 
missionshusbyggnader inom Förbundet. Det är dock möjligt att byggmästaren Olof Johansson från 
Edsbyn i än högre grad spelat den avgörande rollen och satt sin prägel på missionshuset i Strömsund 
(jfr här bl.a. O. Wennås, ”De formade våra missionshus och kyrkor”, En historia berättas – om 
missionsförbundare, s. 83 ff., Falköping 2004).
Under trettondagshelgen 1902, på själva trettondagen, hade en jul- och söndagsskolfest anordnats i 
missionshuset, ”varvid bl.a. förekom sång och musik till orgel, gitarrer och flöjt, föredrag av pred. 
C.W. Tropp, bibelläsning med barnen, utdelning av belöningsskrifter och godsaker åt skolans barn, 
kaffe m.m.  800 personer närvoro.” Församlingens planer från 1893 bl.a. om söndagsskola återgivna 
av Saxon samma år hade alltså genomförts. Frågan är om inte denna söndagsskola var först, eller 
bland de första, i Strömsund. Anledningen till en sådan förmodan är det tal som Ingeborg (Bojan) 
Svensson höll vid EFS 90-årsjubileum i Strömsund 1994 (kopia hos Arne Rosenberg).
Ingeborg Svensson för en diskussion om EFS första söndagsskola i Strömsund 1909. Eftersom hon 
stött på material äldre än så, drar hon slutsatsen att det funnits en tidigare, ”för när jag var i tonåren 
städade min mor och jag i ett gammalt uthus, där hittade jag en bunt av söndagsskoltidningen 
Barnens Vän. Min far, född 1886, sa att han fått dem i söndagsskolan. Var söndagsskolan höll till och 
vem som höll den vet jag inte.”

Min slutsats är, att vi här har spår efter Brödraföreningens söndagsskola. På det tyder 
söndagsskoltidningens namn Barnens Vän. Söndagsskoltidningen Barnavännen utgavs inom Svenska 
Missionsförbundet av söndagsskolans organisatör Johan Bernhard Gauffin alltifrån 1884. Vidare 
anger Ingeborg Svenssons uppgifter, att bunten med tidningar bör tillhöra 1890-talet eller de första 
åren av 1900-talet, tydligen i tiden före EFS.

Frågan ska ses i sammanhang med den tidigare anförda ämbetsberättelsen av kyrkoherde Wagenius i
mitten av augusti 1900. Denne konstaterar då att i Ström fanns endast en söndagsskola inrättad, han 
anger inte var. Kristendomsundervisningen utgjorde huvudämnet i den vanliga skolan, och det var 
ytterst svårt att få lämpliga personer till söndagsskolundervisning. Och han fortsatte ”hava sådana 
skolor icke ansetts böra eller kunna allmänneligen inrättas. Då barnen vanligen omedelbart övergå 
från folkskolan till nattvardsskolan, har ingen särskild fortsättningskurs för inträde i den senare 
ansetts behövlig.” (Berättelse i SB 1880–1905, 3, s. 29).
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Sedd med senare tiders ögon, men framför allt mot bakgrunden av söndagsskolans allmänna roll i 
Sverige vid denna tid, är kyrkoherde Wagenius ställningstagande anmärkningsvärt. Tropps 
söndagsskol- och julfest i början av år 1902 innebär därför något nytt. Tidningsreferatet ger inte bara 
dess allmänna karaktär och uppläggning, utan framför allt den entusiasm med vilken festen möttes. 
Anslutningen måste betecknas som succéartad, med 800 personer i en lokal som ansågs kunna 
rymma betydligt mindre – 600 personer. Festen fyllde tydligen ett behov bland barn och allmänhet. 
Uppenbart är också att predikanten Tropp var den drivande i utvecklingen. Tropp hade även tagit 
upp en annan nyhet, där brödraförsamlingen och IOGT-logen gjorde gemensam sak, och så vitt jag 
kunnat se först av alla. Vid en stor nykterhetsdemonstration den 31 maj 1903 tågade församlingen 
tillsammans med IOGT-logen Norrskenet för nykterhet. Tidningstexten lyder: ”Första 
majdemonstration i Strömsund. Förbi Waldenströmska kyrkan utmed Storgatan tåga representanter 
för nykterhetsvännerna. Även grupper av de frireligiösa marschera under standaren.” Av den samtida
bilden framgår att tåget måste ha engagerat åtskilliga. (SB 1880–1905, 3, s. 50. Uppgiften om att det 
var en förstamajdemonstration är felaktig, vilket framgår av Ungdomslogens prot. 24/5 1903 § 4, 
Norrskenets arkiv.) 

Vem var då denne predikant Tropp? I Svenska Missionsförbundets förteckning över dess anställda av 
år 1906 presenteras Carl Walfrid Tropp (Bildergalleri ur Svenska Missionsförbundet red. af A. Ohldén, 
s. 512, Stockholm 1906, jfr bilden av Strömsunds missionshus ibid. s. 525).  Han var född den 1 maj 
1863 i Tånnö socken i Jönköpings län och började predika 1897. 1898–1906 var han resepredikant i 
Jämtlands Ansgarieförening några månader varje år ”och den övriga tiden av året predikant i 
Strömsund samt därefter predikant i Edsele”. Tropp finns noterad i Ström och Strömsund från 1897, 
då han anges som skomakare i Bredgård (SB 1880–1905, 2, s. 61, SB II:2, 16 Näset 113). Hustrun 
Katarina Doretea Wallin var född i Sollefteå den 1 juli 1850, och alltså nästan 13 år äldre än sin man.

Presentationen bör också göras utifrån ett IOGT-perspektiv. I logens minnesskrift över de 25 åren 
från sommaren 1908 lyfts Tropp fram under rubriken ”Hedersomnämnande av medlemmar från de 
första verksamhetsåren”. Tropp hade anslutit sig till IOGT i Värnamo, och vid flyttningen till 
Ångermanland till Sollefteå och logens Ådalens förhoppning. Till Strömsund och logen Norrskenet 
kom han den 22 augusti 1886, och där var han också vid jubileet 1908. Storlogegraden erhöll han den
17 augusti 1892. I logen hade han innehaft de flesta platserna, arbetat i över 100 kommittéer, 
representerat i distriktsslogen m.m. ”Stor främjare av nykterhetens idéer bland den stora 
allmänheten, sakrik debattör, god sångare och deltager alltid med liv och lust i arbetet.” Som synes 
är det mycket goda vitsord. Till bilden hör också att han var engagerad i IOGT:s tidigaste studiecirklar.
Vid storlogemötet 1897 kunde ordensstudieledaren rapportera 11 studiecirklar. En av dem var Ström
med Tropp som studieledare (T. Nerman, Studiecirkeln, s. 36).
Varför flyttade då Tropp till Edsele? Orsaken står av allt att finna i brödraförsamlingens ansträngda 
ekonomiska läge, som framtvingade försäljning av missionskapellet. 1906 hade församlingen 26 
medlemmar men måste 1907 gå i konkurs på grund av skulder för missionshuset.

Vid Svenska Missionsförbundets 50-årsjubileum 1928 utgavs en stor monografi över utvecklingen 
författad av inre missionens sekreterare och den blivande missionsföreståndaren Axel Andersson. I 
ett avsnitt tas också utvecklingen i Strömsund upp (Svenska Missionsförbundet. Dess uppkomst och 
femtioåriga verksamhet. Inre missionen 3, s. 276 f, Stockholm 1928): ”Under år 1906 inträffade en 
riktig katastrof för verksamheten i Ströms vattudal, i det att missionshuset i Strömsund då försåldes 
med påföljd, att församlingen sedan också gick sin upplösning till mötes.”  I rapporten för året heter 
det: ’I Strömsund har församlingen måste sälja sitt präktiga kapell för 13 tusen kronor för att kunna 
betala sina skulder. Men som skulden uppgick till 15 tusen, måste de av medlemmarna som hade 
fordran av församlingen efterskänka den för att få allt klart med avseende på skuldförbindelserna. 
Men det blev ett hårt slag för den lilla församlingen och för den fria verksamheten i norra Jämtland, 
att kapellet måste säljas.’
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Saken väckte, genom det sätt på vilket den avvecklades, rätt stor uppmärksamhet. Det måste tyvärr 
också sägas, att Missionsförbundets ledning därvid visade ganska ringa intresse för att komma de 
betryckta till hjälp i den avgörande krisen.” Enligt Andersson (ibid. 1, s. 204) blev det på 1906 års 
generalkonferens i juni fråga om byggenskap i SMF:s namn och på dess bekostnad i form av 
missionshusbygge i Kiruna och inköp av tomt för ett sådant i Sveg. ”Dessutom var det fråga om att 
övertaga ett missionshus i Strömsund, ehuru detta icke blev av.” Engagemangen i Kiruna och Sveg 
genomfördes men inte ett sådant i Strömsund.

Även om församlingens eget material gått förlorat kan vi alltså indirekt följa huvuddragen av vad som
skedde. En tidningsnotis, tyvärr ej återgiven i SB men meddelad av Arne Rosenberg från redaktionens
insamlingsarbete, ger ytterligare belysning. Den visar, att församlingen genom sin pastor J.O. 
Häggström vid en avskedsfest den 30 augusti 1906 tackat Tropp för hans insatser. Rimligen innebär 
detta att beslutet vid generalkonferensen och den följande utvecklingen nu medfört att Tropps tjänst
flyttats till Ångermanland och Edsele.

Missionshuset måste säljas 1907 till annan ägare, köpman Simon Nilsson. I januari 1908 kommer dess
nya karaktär till synes i tidningarna: ”Strömsunds Biografteater i f. d. Missionhuset” hade 
föreställningar varje lördags- och söndagseftermiddag. Entrén var 50 öre för vuxna och 25 öre för 
barn. I juli 1909 ville Ströms arbetarkommun genom andelsteckning skaffa medel till inköp av 
biografteatern, dvs. gamla missionshuset, för att göra om ”teaterhuset till ett folkets hus” (SB 1908–
1911, s. 9, 38). Men missionshuset skulle fortsätta att vara ett lockande objekt. I slutet av maj 1912 
förkunnade tidningen: ”Biografen blir frälsningsarmé”. Under den rubriken meddelade tidningen att 
Frälsningsarmén i Strömsund ”lär för 28.000 kr. ha köpt nuvarande biografteatern i Strömsund”. 
Tillträdet skulle ske den 1 juni (SB 1911–13, s. 52). Jag ska senare återkomma till Frälsningsarmén i 
Strömsund.

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

År 1904 tillkom Ströms kristliga ungdomsförbund, tillhörigt Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). 
Tre år senare, 1907, kunde Stiftelsens folk i Strömsund flytta in i ett stort, rymligt och ståtligt 
missionshus. Det hade kostat 12.000 kronor och många frivilliga insatser. Virke hade tagits från den 
gamla skolan. Trots att EFS stod Svenska kyrkan nära finns det tydligen ett behov att skaffa egna 
lokaler. Uppenbart är att den frigörelsetendens från Svenska kyrkan som nämndes tidigare också 
fanns i Strömsund, av allt att döma inom ungdomsleden.

Det finns en viss organisatorisk oklarhet inom EFS i Strömsund då det gäller förhållandet mellan den 
äldre missionsföreningen och den nya ungdomsorganisationen De ungas förbund (DUF). Den äldre 
missionsföreningen var präglad av den tidigare utvecklingen, medan DUF var ett barn av luthersk 
väckelsekristendom med starka inslag av anglosachsiskt fromhetsliv, och präglat av rörelser 
uppkomna i USA (Christian Endeavor-rörelsen). DUF lade på pietistiskt och evangelikalt vis stark 
betoning vid omvändelsen, och strök under aktivitet och föreningstänkande (jfr K.A. Lundqvist, ”EFS i 
demokratins tidevarv”. Utvecklingen som inomkyrklig rörelse 1918–1927, Klippan 1982, s. 20 ff.).   
Per Ferdinand Forsén kom 1910 till Strömsund som församlingens predikant, och skulle stanna som 
sådan i 17 år. Han berättar att någon direkt missionsförening inte kom till stånd förrän efter 
missionshusbygget. I stället tycks den livliga verksamheten ha burits upp av verksamheten inom De 
ungas förbund, vid sidan av bibelstudier m.m., ofta manifesterade i stora skördefester (jfr SB 1947–
48, s. 49).

Sommaren 1906 höll EFS och Jämtlands läns ungdomsförbund ett stort ungdomsmöte i Strömsund. 
Tidningsnotiser låter oss följa den lokala organisationen, och vilka namngivna personer som var 
engagerade (SB 1905–1908, s. 36 ff.). Uppenbart är det nu ungdomsförbundet som agerar, men 
också missionsföreningen. För eftervärlden blir hopblandningen förvirrande. Delvis var det samma 
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personer och samma kategorier, som vi tidigare mött inom IOGT. På den manliga sidan återfanns 
bland de kommitterade länsmannen, direktör Johan Gärdin, affärsmännen Lars Wassdahl, Per Roos, 
Nils Persson och Hans Mårtén, skräddarmästare P. Ohlsson och lantbrukare Olof Olofsson d.y., och 
på den kvinnliga fröknarna Elise Svensson, Ebba Ersson, Erika Häggdahl, Karin Nilsson, Anna Åslund 
och Hulda Lindberg. Namnen skulle senare delvis återkomma under de följande decennierna. Det är 
med andra ord en elit ur samma familjer, bl.a. Nässläkten, som vi tidigare mött. Det fanns föga 
överraskande ett starkt band mellan nykterhet och religiös anknytning. Banden skulle framgå ännu 
klarare i samband med det kommande lutherska missionshuset.

I slutet av året 1905 påbörjades en diskussion av lämplig samlingssal för EFS i Strömsund. Den gamla 
skolan hade under sommaren dömts ut som brandfarlig. I november tillsattes av allt att döma av 
missionsföreningen en kommitté för att skaffa en lämplig tomt och insamla erforderliga 
penningmedel. Kommittén bestod av inspektor P. Svedberg, kyrkvärden O. Jönsson, snickarna J. Berg 
och A. Persson och fjärdingsmannen Sven Andersson. Tomt hade skänkts av barnmorskan fru Karin 
Svensson, mor till Elise Svensson, och i oktober 1906 hade man samlat in betydligt över 3.000 kronor.
Ströms kyrkoförsamling  hade på kyrkostämma beslutat att överlämna den gamla skolan, för att av 
den använda vad som kunde användas. Det fanns dock ett villkor. Nattvardsundervisningen, dvs. 
konfirmationsundervisningen inom Ström, skulle under en tioårsperiod avgiftsfritt få ske i det nya 
huset. Något kostnadsförslag för missionshusets uppförande hade dock i oktober ännu inte gjorts 
upp, men man räknade med en totalkostnad på ca 10.000 kronor. Avsikten var att huset skulle vara 
färdigt hösten 1907 (SB 1905–1908, s. 48). Redan i början av juli samma år kunde man dock hålla 
sommarfest i det nya missionshuset, trots att det ännu inte var färdigt (ibid. s. 64).

Bevarade medlemsförteckningar tillåter oss följa anslutning och medlemsutveckling inom 
ungdomsförbundet alltifrån 1915 (Folkrörelsearkivet, Östersund). Förteckningarna är knapphändiga 
och ibland svårtydda, med överstrykningar och i efterhand inskjutna förklaringar. De ger 
medlemmarnas namn och bostadsort, uppgifter om utträde och dödsfall m.m. Unga och äldre 
blandas och någon åldersgräns för medlemskap finns inte Tvärtom kan man konstatera, att många är 
riktigt gamla och utgår först med döden. Men uppgifterna berättar också om föreningens blomstring 
och tillbakagång från omkring 1945. Däremot måste uppgifter om verksamheten hämtas från andra 
håll.
Uppgifter om missionsföreningen saknas, om inte förteckningarna också täcker dess medlemmar. 
Förteckningarna visar att föreningen 1915 hade 131 medlemmar. Några få av dem var 
hedersledamöter, men de flesta av dem vanliga betalande. Årsavgiften var 50 öre. 1916 redovisades 
84 medlemmar, 1917 114, 1920 90, 1930 53, 1934 70, 1943 55 och 1948 55. Under första 
världskriget kan fluktuationerna i medlemstalet förklaras bättre. I januari 1915 togs 16 nya 
medlemmar in i föreningen. Vid årets slut hade 6 gått ur och 1 flyttat, varför 9 återstod av de 
ursprungliga 16. I juli 1917 intogs i föreningen 56 personer och 1918 39. En hel del av dem betecknas 
sedan som utgångna under nästa år. Det innebär att det funnits en stark religiös påverkan, men 
också att beständigheten i deras engagemang varierat. Vissa byar tycks ha trätt ur, utan att det kan 
förklaras av att dessa fått egna missionshus. Den tidigare nämnde predikanten Forsén nämner 
särskilt den kraftiga väckelse, som 1917 gick genom Strömsund efter ett besök av en sjökapten 
Boström och dennes starka förkunnelse. Men han betonar också att församlingen upplevat både 
goda och kanske mindre livskraftiga perioder. Han tar även upp sångens och musikens viktiga roll i 
församlingslivet. Själv ledde han körsången. Den kom att spela en viktig roll för många av Nässläktens
medlemmar, som var goda och intresserade sångare.

Carl-Erik Sahlberg har i sin bok Frikyrka och väckelse i Jämtlands län 1850–1940 (Bräcke 1982) angett 
vissa uppgifter om EFS i hela Ström under åren 1910–1940, alltså inte bara från Strömsund. Av 
medlemmarna kom 48 procent från Ströms socken, 20 från länet och resterande 32 procent från 
landet i övrigt. Föreningens medlemmar rekryterades till 48 procent från jordbruket, 22 procent från 
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industri, 5 från handel och 25 procent från allmän tjänst. 41 procent var män och 59 var kvinnor. 
Könsfördelningen överensstämmer därmed väl med exempelvis Svenska Missionsförbundets 
församlingar, där tumregeln under dessa år och framöver var 2/3 kvinnor och 1/3 män. Sahlberg har 
också dragit in de andra EFS-föreningarna i socknen och konstaterat att under 30-årsperioden 21 
procent kom från vad han kallar kyrkbygd, medan hela 79 procent kom från ”utbygd”, dvs utanför 
socknens centrala del. Perioden mellan 1920 och 1940 karakteriserar han för hela länet, och rimligen 
även för Ström, som en tid av tillbakagång. De av mig anförda medlemssiffrorna från 1920 och framåt
understryker detta.
Sahlberg konstaterar för åren 1910–1940, att lekmannaväckelsen, som han betecknar den, sökte sin 
egen väg utanför Svenska kyrkan, beroende på teologiska spänningar bl.a. i frågan om bibeltrohet. 
Som präst anser han att det var en för båda parter olycklig utveckling med ökande avstånd mellan 
parterna.

De anförda uppgifterna ger huvudsakligen de yttre konturerna. Anslutningen under vissa perioder, 
som åren under första världskriget och 1934 års topp med 70 medlemmar, speglar också den inre 
utvecklingen i form av väckelser. Det hör till bilden att åren omkring 1920 tillkom en rad nya 
missionshus i byarna med en livlig verksamhet.

Av stort intresse är i detta sammanhang Nässläktens anslutning till EFS, eftersom den belyser 
släktmedlemmars olika ställningstaganden. Som ovan konstaterats var av de nio syskonen 
Mårtensson från Näset och deras män huvuddelen starkt engagerad i IOGT. Men bara en av dem, 
Erik Mårtensson och hans hustru Karin, var stadigvarande medlemmar i EFS till sina dödsår 1925 
respektive 1924. Deras döttrar Brita och Anna gick in i föreningen 1917, och skulle sedan förbli EFS 
trogna. Förmodligen var också dottern Kristina med i sin ungdom. Engagemanget 1906 och 1907 i 
samband med det stora mötet i Strömsund och missionshusets byggande 1906–1907 av andra 
släktmedlemmar syns inte i materialet från 1915 och framåt.

Frälsningsarmén

De första nedslagen av Frälsningsarmén i Strömsund kan spåras till 1907. Den 7 november det året 
anger Strömsunds Tidning att samhället hade besök av två personer tillhöriga Armén, som höll ”ett 
mycket talrikt besökt möte i f.d. Missionshuset”, dvs. missionsförbundarnas Immanuelskapell (Arne 
Rosenbergs excerpter). Kanske har vi här upprinnelsen till dess köp av missionshuset 1912.

Frälsningsarmén tycks annars ha börjat i Strömsund vintern 1911, men först den 23 november på 
hösten samma år startade kåren. Söndagsskola påbörjades följande år. De första mötena lär ha hållits
hos IOGT (Arne Rosenbergs excerpter ur Länstidningen 20/11 1941, och SB 1911–1913, s. 57). Från 
den 1 juni 1912 hade dock Frälsningsarmén förmånen att kunna börja verka i egen lokal, 
missionsförbundarnas gamla missionshus, som armén köpt. Förmodligen stod personer från eller 
kring arméns arbete i Mårdviken finansiellt bakom köpet.
Armélokalen genomgick omfattande reparationer sommaren 1912. Man hade målat om den och 
försett den med nya bänkar, estrad och talarstol. Den 27 augusti kunde tidningarna meddela att 
byggnaden skulle invigas lördagen den 31. På söndagen skulle ett friluftsmöte hållas på Svartön, och 
ångaren Näsviken skulle göra turer till ön. Svartön ägdes av fängelsedirektör V. Ljungdahl, som 
tydligen var positiv till verksamheten.

Armén fick stor uppmärksamhet och dess möten många besökare. Påskhelgen 1917 beräknas kåren 
ha haft ca 2.500 besökare. Väckelsen gick samtidigt fram över samhället, och hösten samma år 
invigdes ca 30 av de 73 omvända till soldater. Ungefär samtidigt bildades en musikkår. En 
strängmusikförening tillkom 1913. 1920 bestod kåren av 64 soldater. Under det följande decenniet 
fortsatte anslutningen, och 1930 räknade kåren 69 personer, 1940  51, och 1950  67 soldater. År 
1944 moderniserades armélokalen. En bostadslägenhet för officerarna tillkom, och även en rad 
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andra förändringar genomfördes. Indelningen från 1900 kom därmed att förändras (SB intervju 2004-
05-03 av Arne Rosenberg med kapten Ragnhild Gotthardsson).
Frälsningsarmén hade stora sympatier hos delar av Nässläkten, inte minst hos Jenny och Anders 
Ronne och de EFS-anslutna, men ledde aldrig såvitt känt är till medlemskap och närmare anslutning.

Baptismen

Som tidigare nämnts hade baptismen ett förflutet i Jämtland sedan 1850-talet bl.a. i Hammerdal. 
Även om enstaka individer och familjer flyttat in enligt prosten Wagenius beskrivning 1900, skulle det
dröja ända till 1911 innan den fick fotfäste i socknen och tätorten. Den 23 juli samma år bildades en 
baptistförsamling i Strömsund. Predikant kom man att ha gemensamt med Sikås baptistförsamling 
(Sahlberg s. 176 f.).

Den 25 juli 1911 förrättades för första gången ett baptistdop i Strömsund. Det ägde rum vid 
färjstället bredvid ångbåtsbryggan av pastor Alvén. Det var två personer som döptes. Ett år senare 
döptes ytterligare tre personer i Vattudalen. Behovet av eget kapell blev därmed viktigt. Lokalfrågan 
skulle också få en lycklig lösning genom ett kapellbygge, som stod färdigt sommaren 1914.
Den 29 juni 1914 invigdes baptistkapellet Elim med ”en stämningsfull högtid”, där handlanden Nils G.
Dahlén talade med utgångspunkt från Psaltaren, den 145 psalmen om Guds storhet. Hela 
församlingen tågade sedan ner till Vattudalen, där fem unga män döptes. Mellan 300 och 400 
personer deltog i högtidligheten, med duettsång och tal. Kapellet rymde 300 personer. Kostnaden för
kapellbygget uppgick till ca 10.000 kronor. Byggmästare var Ad. Hamberg från Strömsund. (SB 1911–
13, s. 48).
Baptistkapellet skulle användas inte enbart av baptistförsamlingen, utan också av bl.a. den 
kommunala realskolan i Strömsund som förlade sin undervisning dit hösten 1914 (SB s. 61). De 
kommande åren hade baptistförsamlingen en lovande verksamhet i Strömsund med god anslutning. 
1920 kom dock händelser att äga rum, som skulle splittra församlingen i två delar.

Vid årsmötet 1920 begärde en del av församlingen att den skulle träda ut ur Baptistsamfundet. 
Bakom låg ett starkt inflytande från den 1913 etablerade Pingströrelsen. Så blev också beslutet. Vid 
ett församlingsmöte i juni delades sedan församlingen i två ungefär jämnstora grupper, som dock 
gemensamt skulle äga kapellet. 26 personer gick ur baptistförsamlingen. 1940 bestod den mindre, till
Svenska Baptistsamfundet anslutna delen av 15 personer, vilket betyder att församlingen inte 
återhämtat sig (Sahlberg, s. 177).

Pingstförsamlingen

Pingstförsamlingen i Strömsund, till en början kallad Betania, bildades den 25 juli 1920. Alltså efter 
baptistförsamlingens delning i två hälfter. Trots svårigheter de första åren expanderade 
pingstvännerna snabbt, och räknade 1922 73 medlemmar spridda över socknen. De flesta återfanns i 
Ulriksfors. Före 1931 saknade dock församlingen lokal i Strömsund och fick där hålla sina offentliga 
möten i IOGT-lokalen. Men det året fick pingstförsamlingen sin lokal, Betania, i det gamla gästgiveriet
på Storgatan. I december 1940 hade medlemsantalet stigit till 92 (Ullberg, s. 203).

Arbetarrörelsen

Arbetarrörelsen och dess olika delar nådde Ström och Strömsund sommaren 1908 (SB 1927–29, s. 26 
f.). Efter ett föredrag av redaktören Carl Åström bildades en arbetarkommun i Strömsund med ett 
femtontal medlemmar. Vid valen samma år röstade den med de frisinnade, men dess historia skulle 
bli kort. Redan efter ett par år lades den ned. Ett nytt försök gjordes, men också den kommunen 
måste läggas ned 1911. Ar 1913 gjordes ett tredje försök. Den nybildade kommunen fick från starten 
ett tjugotal medlemmar. I fortsättningen skulle även den leva nog så farligt, ibland hade den 
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framgång, andra tider hade den motgång. Möten hölls en gång i månaden. Dagens arbetarkommun 
bildades 1917. I slutet av 1920-talet hade kommunen 13 medlemmar. 1919 inköptes en fastighet, 
som inreddes till en samlingsal, under det följande årtiondet mycket anlitad som biograf- och 
danslokal (Strömsborg – det första ”Folkets Hus” i Strömsund). Det föll på arbetarkommunen att i 
valtider ansvara för förarbete och agitation i Norra Jämtlands domsaga och dess fyra stora 
fjällsocknar. Vid kommunalvalen 1918 tog arbetarpartiet 10 av de 30 platserna. Framgångarna 
växlade sedan.
En ungdomsklubb hade bildats inom arbetarkommunen i anslutning till ett besök av Kata Dahlström, 
och hade ett livaktigt arbete intill brytningarna inom socialdemokratin 1917. Därefter gick det upp 
och ned, och i början av 1920-talet lades arbetet ner.

Den första fackföreningen, en avd. av Sv. Grov- och Fabriksarbetarförbundet, bildades 1908 men den 
måste läggas ned efter kort tid. 1914 bildades en avdelning av Träarbetarförbundet med 9 
medlemmar, men även den skulle efterhand dö sotdöden. En skogs- och flottningsavdelning, som 
ännu är verksam, bildades 1927.
Även syndikalisterna tog 1919 sitt inträde i Ström, men den lokala samorganisationen kom att föra en
tynande tillvaro.

Högern och skogsbolagen hade länge haft ett starkt grepp om socknens politik, men 1921 hade en 
förändring skett. 1921 års riksdagsmannaval redovisar det nya läget i Ström och Strömsund. Högern 
fick i riksdagsvalet 301 röster (19 %), bondeförbundarna 463 (29 %), de frisinnade 237 (15 %) och 
arbetarpartiet 574 (36 %), därav hade socialdemokraterna 281, vänstersocialisterna 99 och 
kommunisterna 194 röster. Vid valen till landstinget 1922 hade högern 106 röster (13 %), 
bondeförbundet 299 (36%), de frisinnade 126 (15 %) och arbetarpartiet 290 (35 %). (SB 1927–1929, 
s. 31 f.). Den följande politiska utvecklingen och de starka förändringarna omkring 1930 skall här inte 
följas.

Idrottsrörelsen

Den tidiga svenska idrottsrörelsen var en stadsföreteelse starkt påverkad av Linggymnastiken. 
Efterhand kom det rörliga friluftslivet in i bilden, och i slutet av 1800-talet fick det en organiserad 
form: Svenska Turistföreningen tillkom 1885, och 1892 Föreningen för skidlöpningens främjande i 
Sverige. Färder i fjällen blev lockande för små och ganska exklusiva kretsar. Efterhand breddades 
dock friluftslivets former, och allt fler anslöt sig. Idrotten fick sitt genombrott som folkrörelse åren 
före första världskriget, och kom sedan under tiden fram till andra världskriget att utvecklas till 
massrörelse med oavbruten medlemstillväxt. Idrotten betecknas ofta som en folkrörelse, trots att 
det ideologiska momentet i stort sett saknas (jfr ovan s. 3).

Den 12 april 1908 bildades Idrottsföreningen Kamraterna (IFK) Strömsund. En redogörelse för 
föreningens verksamhet har getts ut under titeln Idrottsföreningen Kamraterna Strömsund 90 år 
1908–1998 (Stockholm 1998, 152 s.). Protokoll föreligger i obruten följd fram till våra dagar. 
Föreningens utveckling och vad som hände i Strömsund kan därför väl följas, särskilt som skickliga 
redaktörer redigerat och fört pennan i skriften.
Självfallet har idrottsaktiviteter bland de unga förekommit redan före 1908. Vissa notiser om sådana 
finns redan under 1890-talet. Det gäller då främst skidtävlingar (Minnesskriften [MS], s. 112) men 
senare kom också friidrottstävlingar. Föregångare till IFK var Strömsunds skidklubb (1902–1905) och 
Strömsunds gymnastik- och idrottsförening (1904–1908). Ett skyttegille hade tillkommit 1894. 
Idrottsplats blev den s.k. Holmparken i olika versioner, innan man 1933 fick en mer permanent sådan
i Tingvalla (Minnesskriften [MS] s. 16, 18 ff., 21).
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Under åren fram till 1920-talet arbetade föreningen med olika sporter: backhoppning fanns i 
Strömsund från åtminstone 1908, cykelsport från 1905, fotboll från samma tid, fri idrott från 1902, 
gymnastik 1905, orientering på skidor 1911, skidtävlingar åtminstone från 1890-talet, och skridsko 
från samma årtionde. Däremot skulle bandyn och ishockeyn och andra sporter komma först senare. 
En rad idrottsprofiler uppträdde efterhand. Per Andersson var den förste som sensationellt slog den 
jämtska eliten i löpning på 5.000 meter 1910. 1930-talet skulle sedan bjuda på en rad andra stjärnor, 
som Åke Ödmark och Nisse Olander i fri idrott och Lars Theodor Jonsson på skidor.
Från föreningens tidiga år finns en bild av ”utövare av sport i I.F.K. Strömsund”, dvs. fri idrott. Den 
visar Svante Roos, Frithiof Dahlén, Per Wallin, Gösta Wagenius och Mauritz Trangius. IFK:s ”första 
representanter någonsin på tävlingsbanan” den 1 juni 1908 i Östersund var för övrigt Wallin och 
Dahlén (MS s. 56).

Fester och nöjestillställningar hölls på flera ställen. Föreningen kunde basera sin ekonomi på basarer 
och maskerader, däremot knappast på tävlingar eftersom dessa oftast inte gick ihop ekonomiskt. 
Basarerna hölls i Godtemplarhuset vid jul- och nyårstid och under vintermarknaden, och bjöd på 
underhållning, servering och dans. Åren 1907–1911 höll man även till i Biografen och i det ovan 
tidigare omtalade missionshuset, innan Frälsningsarmén övertog det 1912 (MS s. 22). Byggnadernas 
funktioner skiftade alltså, men de nyttjades av de nya organisationerna. Man kan också notera att IFK
hade dans på sitt program, vilket däremot IOGT inte tillät vid denna tid. IFK var nyktert. 1913 slogs 
fast efter anmodan från Riksförbundets förvaltningsutskott, att ”icke använda några som helst 
spritdrycker vid eventuella års- och andra fester”. 1959 skulle för övrigt punkten preciseras att gälla 
medlem som representerar föreningen (MS s. 16, 17).
I minnesskriften 1998 slog IFK:s huvudstyrelse fast följande mål och vision, ett slags ideologi: ”IFK 
Strömsund skall vara ortens samlande och sammanhållande Idrottsförening såsom Kamratförening 
och medverka till att stödja boende och fritid i Ström samt till utvecklande av, särskilt, våra barn och 
vår ungdoms tro på vår bygd.” (MS s. 9). Ideologiskt knyter man därmed an till hembygdsrörelsen, 
liksom tidigare till nykterhetsrörelsen.

Samarbetet med andra organisationer, nämnda i den föregående framställningen, tycks ha fungerat 
bra. I IFK:s första styrelse är personuppsättningen påfallande lika den grupp som 1906 planerade EFS 
stora ungdomssamling (MS s. 11, jfr ovan s. 16). IOGT:s ordenshus spelade även för IFK en viktig roll. 
En något annorlunda aspekt, där Baptistförsamlingen i Strömsund kommer in i bilden, ges av Sten 
Elgelid, Jämtland/Härjedalens friidrottsförbund. Denne berättar om sin uppväxttid i Ulriksfors och 
Strömsund, och sina idrottsminnen därifrån. Jag citerar: ”Min far var frikyrklig och ordförande i 
styrelsen för baptistförsamlingen i Strömsund, men han var positiv till att vi bröder … återuppväckte 
Ulriksfors SK,  beroende förmodligen på Henrys (Kälarne) framgångar.” Under sin tid i Kälarne hade 
fadern tidvis haft Henry som ’lilldräng’, ”vilket Henry för mig uppgivit betydde mycket för hans 
uppväxt, då han fick äta sig mätt. Naturligtvis följde min far och vi söner med spänning radioreferatet
från OS 1936 och Henrys lopp, och därefter hans senare framgångar på löparbanan...” (MS s. 145 ). 
Notisen visar inte bara baptistordförandens positiva inställning, utan också och kanske framför allt 
den fattige Henry Kälarnes uppväxtförhållanden. Så små var marginalerna mellan hunger och 
världsmästerskap i den tidens Sverige. Frikyrklighetens positiva idrottsinställning kan jag för övrigt 
själv vitsorda utifrån min egen uppväxt och mitt idrottsengagemang.

En genomgång av olika styrelse- och ledarfunktionärer under åren fram till 1920-talet visar dels den 
relativt lilla gruppen i spetsen för IFK, dels också hur vissa medlemmar av Nässläkten återkommer. 
Dit hör Hugo, Agaton, Helge och Erik Persson (sedermera Trangius) och fadern Nils Persson, John och 
Uno Mårtén m.fl. Dit hör också, men på mer avlägset släkthåll Svante, Waldemar och Axel Roos (MS 
s. 11). Deras engagemang i ledning och föreningsaktiviteter, särskilt som aktiva deltagare i friidrott, 
bestyrker vad som tidigare hävdats, att Nässläkten var engagerad i det nya som kom. De var 
förändringens deltagare och föregångare. Idrotten hade en viktig plats i det nya Strömsund. Den 
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fyllde många ungas liv och gav det spänning och innehåll, samtidigt som den innehöll mycket av 
ortens nöjesliv och anpassning till det nya samhället.

Hembygdsrörelsen

Hembygdsrörelsen har sina rötter i fornminnesintresset och det sena 1800-talets nationalromantiska 
strömningar, som gav upphov till fornminnesföreningar och också till Skansen i Stockholm. De 
fortsatta impulserna kom genom 1890-talets nationella, litterära och konstnärliga strömningar. Två 
linjer utvecklades: 1) det museala och minnesvårdande, med friluftsmuseet som mål och 2) den 
ideologiskt opinionsbildande, som lyfte fram det folkliga och ursprungliga. Det gällde att rädda och 
återuppliva kulturarvet och se värdet av en oförstörd natur. Unionsupplösningen 1905 gav också 
genljud i form av ökad nationalism.

Kring sekelskiftet 1900 och under dess första decennier kom den starkt växande ungdomsrörelsen att
sätta djupa spår. Den ville skapa en bättre framtid. Medlen att nå denna framtid stod att söka i 
nykterhet, måttlighet, kunskap, folklig uppfostran, konst och litteratur. Det var en frontbildning – 
Karl-Erik Forsslund var förgrundsgestalten – mot industrialismen och storstadslivets faror, mot vad 
man uppfattade som de förflackande krafterna. Man ville verka för social trivsel och kulturstandard. 
Unga radikaler inom nykterhetsrörelsen stämde in. Från 1915 såg hembygdsrörelsen ett kraftigt 
uppsving, bl.a. genom ett antal nya hembygdsföreningar (för utvecklingen, se  S. Lundkvist, 
”Landsarkiven och hembygdsforskningen under 100 år. Akter och iakttagelser” i Landsarkivet i 
Uppsala 100 år. Uppsala 2003, s. 90 ff.).

Ströms Hembygdsförening bildades den 7 september 1906. Initiativet utgick från prosten Wagenius 
hjälppräst pastor Nikanor Söderlind. Bakgrunden var bl.a. den ”samlingsklubb” som tillkommit 1903 
och som skulle ”genom tal, föreläsningar, diskussioner i valfria ämnen utan begränsning verka för 
intellektuella och industriella företag samt att försöka få till stånd bättre samarbete i samhället”. 
Hembygdsföreningen knöt an till denna strävan och redan befintliga ideella föreningar. Styrelsen 
bestod av Nikanor Söderlind, ordförande, förvaltare Zackris Åslund, privatlärare, fil. kand. H. Öbom, 
veterinär Eric Bergstrand och urmakare O.A. Ottosson. Föreningen skulle verka genom  1) en 
föreläsningsförening med undervisnings- och kursverksamhet för att höja den allmänna 
folkbildningen 2 ) en avdelning för diskussion och hembygdsforskning genom att exempelvis insamla 
och bevara gamla berättelser och sägner och  3) föra en förteckning över befintliga fornminnen inom 
församlingen. Föreningen knöt här direkt an till Norrländska  Studenters Folkbildningsförening i 
Uppsala. Det första föredraget, ”Hembygden”, hölls av Söderlind själv. Ett av problemen för 
föreningen blev ekonomin, som inte gick ihop. När sedan ordföranden flyttade från orten 1907, gick 
luften ur föreningen, och dess aktivitet var i stort sett vilande fram till 1919 (för det föregående, se 
Arne Rosenberg, 80 år. En jubileumshistorik, SB 1987, s. 67 f.).
Det är intressant att se hur väl Nikanor Söderlind följer tidens strävanden, och hur hans verksamhet 
faller in i dem. Anknytningen till de norrländska studenterna i Uppsala hör dit, liksom uppläggningen 
av verksamheten. Ett annat drag väl värt att observera är styrelsens sammansättning. Den följer inte 
samma mönster som de andra ideella rörelserna i samhället, utan knyter medvetet an till Strömsunds
högre sociala skikt och följer i verksamheten tidens nationella strömningar.

År 1919 bildas Strömsunds Föreläsningsförening. Den går 1921 upp i Ströms Hembygdsförening, med
det nya namnet Ströms Hembygds- och Föreläsningsförening. Den skulle ”tillvarata, samla och 
uppteckna hembygdens historiska minnen, sägner och sagor samt arbeta för spridande av upplysning
och allmänbildning genom anordnande av föreläsningar, musik- och sångaftnar”. Ordförande blev 
realskolans rektor Alfred Mattesson. Han kom att svara för föreläsningsverksamheten, medan 
kyrkoherde Gunnar Löfvenmark skötte hembygdsforskningen och uppteckningen. Vi fick en livlig och 
aktiv period av föreläsningar och studiekurser, däremot knappast av hembygdsvård i dagens mening.
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Förändringen kom 1927, då Hembygdsföreningen och Föreläsningsföreningen skildes åt. Redan 
samma år väcktes förslag om att söka få till stånd en hembygdsgård. Bakom förslaget ”att förverkliga 
tanken på att anskaffa och iordningställa en hembygdsgård” stod den oförbrännelige Nils Persson, 
som initierat och genomfört så mycket i Strömsund. I augusti 1930 uppfördes det av EFS tidigare 
skänkta gamla sockenskrivarbostället på en inköpt tomt i Gärde. Dit samlades efterhand nya 
byggnader, och samlingarna fick här en fast plats. 1931 började man ge ut den årspublikation som 
skulle bli så betydelsefull för framtiden (för den föregående utvecklingen, se Rosenberg, SB 1987, s. 
68, och Sten Sundquist i uppsatsen Eric Festin och hembygdsrörelsen, Jämten 2004).

Ströms Hembygdsförening hade därmed funnit sin linje och fallit in i en vanlig svensk 
hembygdsföreningsutveckling med ansvar för äldre kulturbyggnader, årspublikation och drivande 
personer ur samhällets högre skikt. I detta skede har Nässläkten genom Nils Persson gjort sitt 
inträde. Andra ur släkten skulle senare träda i hans fotspår, som det speglas i protokollen och annat 
material i styrelsearbete, publicering och hembygdsvård.

De ideella föreningarna och omvandlingen

I den föregående framställningen har utvecklingen i Ström och Strömsund följts. Mellan 1880 och 
1920 skedde en fullkomlig revolution på en rad områden. Befolkningen mer än fördubblades och fick 
en annan sammansättning och yrkesstruktur än tidigare. På en rad områden skedde förändringar och
anpassning till nya förhållanden. För att belysa vad som hände har ett antal tidiga folkrörelser, bland 
dem nykterhetsrörelsen och väckelsens olika former, följts för att komma åt en del av förändringens 
innehåll och metodik.

Bakom ligger den i vetenskapliga sammanhang lanserade uppfattningen att folkrörelserna är ett slags
förändringens verktyg och transportmedel, och att de därmed speglar den och dess resultat.

I denna folkrörelse- och organisationsutveckling i Ström och Strömsund är det slående att idéerna 
ofta förmedlades utifrån, och ofta också togs om hand av utifrån inflyttade. Det gäller både ifråga om
nykterheten och väckelsen, liksom idrotten och hembygdsrörelsen. Förhållandet är också detsamma 
för arbetarrörelsen. Förutsättningen för ett lyckat resultat var att idéerna och verksamhetens 
utformning togs om hand av ett antal eldsjälar. Dit hör familjen Arnell, Erika Hägglund, Carl Walfrid 
Tropp, Nils Persson, Nikanor Söderlind, familjerna Roos och Trangius och andra.

Till bilden hör även ett antal ledande personer inom socknen och i samhället Strömsund som 
öppnade kommunala och andra möjligheter för de nya rörelserna genom välvilja och offentligt stöd. 
Det var personer som länsmannen Johan Gärdin och förvaltaren Zackris Åslund. De var ibland direkt 
inblandade i organisationerna, ibland kunde de genom sitt ställningstagande i olika frågor 
opinionsmässigt underlätta. Deras ord vägde tungt i samhället, och de kunde därigenom väga upp 
den på olika sätt återhållande gamle prosten Wagenius.

Nässläkten i Ströms och Strömsunds omvandling mellan 1880 och 1920

Inledningsvis ställdes bl.a. frågan var Nässläkten fanns i den omställningsprocess som Ström och 
Strömsund undergick mellan 1880 och 1920. Tyngdpunkten lades då på de nio barnen Mårtensson 
och deras äkta hälfter, och deras roller i de ideella folkrörelserna. Med dem som utgångspunkt skulle 
förhoppningsvis mer ljus kunna kastas över både samhället och människorna. Hur har då utfallet 
blivit?

Först kan då konstateras att utfallet så till vida blev positivt, som deras engagemang väl kunnat följas 
inom nykterhetsrörelsen, inom väckelserörelsen och inom idrottsrörelsen.
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Döttrarna Kerstin och Maria med sina äkta män Olaus Berglund och Nils Persson var medlemmar i 
IOGT-logen. Detsamma gällde sönerna Zakris och Mårten Mårtensson och Hans Mårtén och deras 
hustrur, liksom modern Kerstin Ersdotter. Sonen Erik Mårtensson och hans hustru Karin var 
medlemmar i EFS. Så var förmodligen också fallet med sonen Hans. Eftersom 
medlemsförteckningarna i EFS är litet oklara, kan flera andra av släkten också ha varit medlemmar. 
Det innebär att åtminstone sex av barnen till Mårten Zakrisson och hans hustru Kerstin Ersdotter 
säkert tillhörde IOGT-logen och EFS. Möjligen kan någon eller ytterligare några av syskonskaran ha 
varit engagerad, men jag har inga säkra uppgifter. En fyrmänning till barnen, Erik Näslund, var 
ordförande och föreståndare i Ströms brödraförening, som hörde till Svenska Missionsförbundet. 
Släkten visade stort intresse även för andra fält. Dit hörde hembygdsrörelsen i ett senare skede 
under 1900-talet och dit hörde idrotten, där bl.a. Nils Persson 1911–12 var styrelseledamot, och 
Hans Mårténs son Uno Mårtén som 1920–21 var ordförande.

Nässläkten skulle under de undersökta åren alltifrån 1880 anpassa sig till utvecklingen, men också 
själv påverka och ibland utforma den. Nils Persson var under många år i municipalsamhällets ledning.
Han stod bakom en rad idéer till samhällets förbättring. En av dem var det s.k. egnahemsområdets 
inköp, planering och utbyggnad för att råda bot på bostadsbristen i strömsundsområdet. Politiskt var 
han frisinnad. 1921 uppstod dock bråk om hans makt och inflytande, vilket medförde att han drog sig
tillbaka. Andra som satt i samhällets ledning var Erik Mårtensson och Hans Mårtén. Erik Mårtensson 
var också på ett annat sätt förknippad med omvandlingen som skogsinspektor och därmed 
representant för trävaruindustrin.

Tidigare har redogjorts för ett antal av Nässläkten och deras insatser i IOGT-logen under åren. 
Samtidigt står det klart, att de i vissa fall gjorde samhällelig karriär på sina ideella insatser. De fick ett 
förtroende som de sökte förvalta på bästa sätt. De kunde också på olika sätt bidra till Strömsunds 
utveckling och utbyggnad. Inte minst kom flera av dem, Olaus Berglund och Olof Andersson, som 
byggmästare att direkt även i yttre måtto inverka. Intressant nog återfinns släktens företrädare i alla 
de i ovan beskrivna organisationerna: nykterhetsrörelsen, väckelsen, idrotten och hembygdsrörelsen,
men först sent under 1900-talet skulle de uppträda inom arbetarrörelsen. Kanske beror det på att 
släkten inte tycks ha varit politiskt radikal under den tid som här kommit i fråga, 1880–1920. Nils 
Persson var frisinnad. Mycket av allt detta kunde ske genom släktens manliga individer. Kvinnorna 
däremot syntes inte på samma sätt, och ändå spelade de en viktig och ibland avgörande roll. De stod 
bakom sina män och hjälpte dem, men de verkade också själva. Inte minst kommer detta till synes 
inom IOGT-logen, i Vita Bandet och i olika kyrkliga sammanhang.

Nässläkten och dess medlemmar är typiska för sin tid, välbärgade, men inte särskilt märkvärdiga. De 
tillhörde en gammal släkt kommande från Näset. Släkten var respekterad och drog nytta av sina nya 
medlemmar, ingifta, och hämtade från andra socknar och yrken. De kunde därmed förena både det 
förgångna och det nya. Var då de enskilda individerna medvetna om sina roller i denna brytningstid 
med alla dess förändringar, ibland snabba, ibland långsamma? Och hur tolkade de vad som skedde? 
Ett är säkert. Utan deras och många andras materiella och ideella insatser skulle det moderna 
Strömsund inte ha kommit till stånd.

De ideella organisationerna och de enskilda individerna i dem bidrar till att förklara mycket av 
utvecklingen, och det mänskliga inslaget i den. De framstår som den moderna utvecklingens 
farkoster och pådrivare.

Sven Lundkvist  
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