


Med provlnsiclläkarna I Strömsunds distrikt
åren 1866-1942

Av

John Bellander. Strömsund

Den 10/10 1858 hade Strömsborna sockenstämma för att
närmare dryfta frågan om en >Distriktsläkares anstäl-
Iande». l)etta möte möjliggjorde även för den förste pro-
vinsialläkaren att slå sig ned i det nya och stora distriktet,
som förutom Ström även omfattade Alanäs, Hammerdals
och Frostvikens kommuner. I allt ett område på omkring
150 kvmil.

Innan vi nysta vidare på den tråd, vi fått tag i, är det
på sin plats att se litet tillbaka i tiderna för att vinna ut-
gångsläge och orientering.

De omnämnda fyra socknarna utgöra Jämtlands norra del
och äro de områden, som senast befolkades i länet. Redan
på 1100-talet omnämnes såväl Hammerdal som Straum
men torde det ännu på 1500-talet ej ha varit mer än 30 in-
vånare på vardera stället. Under senare delen av 1600-talet
började nybyggare från Ström och flyktingar från Finland
att slå sig ned och kolonisera ödemalrkema kring norra
delen av Vattudalen och Alanäs. År 1610 kom Alanäs kapell
till. Ungefär samtidigt inflyttade från Norge nybyggare och
l»osatte_sig där \\'ikens kyrka 1790 anlades och blev Frost-
vikens dåvarande sockenkyrka. Det var dock under lång tid
väldiga avstånd mellan nybyggarbyarna och först efter 1820
blev bebyggelsen något tätare. -

Hur hade det då dessa människor som mest livnärde sig på
jakt och fiske? Hur sökte de klara sig då nöd och sjukdom
tillstötte? Ja nöd synes egentligen aldrigha förekommit,men
då sjukdom härjade grep man efter den hjälp som bjöd sig.
Bättre och framför allt sämre. kvacksalvare fanns litet var-
stans. Av de förra syns en del ha blivit skickliga att hjälpa
i nödens stund, då det ej var fråga om svårare fall. De



andra, som ej förstodo något om sjukdomars orsak, synes
ha begagnat samma botemedel till vad sjukdom som helst.

Från en berättelse av kyrkovärden Olof Pålsson i (iäxsjö
framhâlles, att åderlåtning var mycket vanlig. Man anlitade
»åderlåtare» och ansågs ingreppet vara välgörande för flera
sjukdomar och för att rena blodet. l)essa ådcrlâtare och
kvacksalvare kunde resa igenom flera socknar och |n:"mga
byar för att förtjäna sitt uppehälle och hade hiirvid intyg
av läkare i Östersund om att de voro skickliga i att slå ader.

Bland, folkmçdicinen fanns många sätt att söka hot.
Var någon smittsam sjukdom i- farten sökte man bli
smittad därav under vintem, t.y. under sommaren, då föda
för människor och djur skulle insamlas, hade man ej tid att
vara sjuk. Angreps en person av »ränseb värk tog man ny-
kesad varm kodynga och lade på den sjuka lemmen eller
kroppsdelen och band om. Spisaska, tjära och jord hop-
blandade användes även för samma ändamål. I öppna
hugg- eller skärsår hällde man rikligt med het spisaska. Som
botemedel mot brännsår användes bl. a. snor. Mot gulsjuka
skulle förtäras några stycken huvndlöss. Källor, som hade
sitt utflöde rakt mot norr, ansågs besitta hñlsobringande
vatten.

Villß lhan bota tandviirk, skulle man taga en tand av en
död och beröra de sjuka tänderna så skulle tandvärken för-
svinna.

Som råd att stanna blodflöde gavs: Tag en kil ur en
pinne i en stege, tag blod på den och sätt den sedan tillbaka
på sin plats så stannar förblödningen.

På sockenstämmorna förekon_1_ av och till ärenden, som
hade att göra med hälso- och sjukvård. Nästan alltid disku-
terades åtgärder för att stävja det tilltagande superiet ute
på kyrkbacken efter gqdstjänstema. Från en sockenstâim-
ma den 18/7 l790_i Sockncstufwan kan anföras följande.
Ålderstegne nybyggaren_'Jön_s Sveberg ifrån Långåsen hade
efter några veckors sjukdom, blivit så rörd till sinnes eller
samvetssvag, att man ej kan lä_mn_a honom utan wakt eller
wård. Nödvändigheten härav föreslälldes, då socknemän-
nen som äro under brådaste Aandetiden sysselsatte talade vid
Sjuls Jönsson i Wallen, att nästkommande vecka hålla
wakt om bemiilte Karl samt sedermera taga tjenlig anstalt
genom gångled genom socken länge det behövdes,
' Ur ett annat sockettstämmeprotokoll 6/9 1818 finner man
följande: Beslöts att av socknejämnadsmedel anslå 10 ltdr
Banko till inköp av nödiga medikamenter för ett sockne
Apotek enligt den användning som l)r Pontens bok med-
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delar. Kateketen Nils Göransson fick i uppdrag att hand-
hava medikamcnterna, men fick utlämna endast mot skrift-
lig sedel av komminisler Huss enl. Pontensg bok. Såsom er-
sättning skulle kateketen få för varje dosis, som han av
medikameuterna förhyllde taga en skilling Riksgíild sig till-
godo. l)e övriga inflytande medlen för medikamcntema bör
han genom ordentlig räkning redovisa. (Ponténs bok: An-
visning till valet av läkemedel för allmänna sjukvården. 2
upplagan 1825 av assessorn i Sundhetskollegium Magnus
Martin Pontén, född 1781, död 1858. Denna bok fanns ä
varje pastorsexpedition.)

För att nu avhjälpa alla de missförhållanden. som voro
förknippade med tidens sjukvård. tänkte myndigheterna in-
rätta läkaredislrikt och stationera läkare på lämpliga platser
i de avlägsna orterna. Hur ställde sig nu detta för norra
.län1tland? Från anteckningar om gamla minnen av den om-
nämnde kyrkvärden Olof Pålsson i Gåxsjö (han dog 1925)
finna vi följande skildring.

Då Härjedalen hade läkare (VVemdalen) ansåg Lands-
hövdingen Jack Ax Dahlström att norra Jämtland var mest
vanlottad och utsatte därför ett sammanträde i Hammerdal
med denna församling samt Ström. Alanäset, Frostviken.
Föllinge och Borgvattnets socknar för att höra om dessa
kommuner voro villiga att uppoffra något för att få en lä-
karslation i llammerdal, som då ansågs för den lämpligaste
platsen. Hammerdal hade dock för litet av väg men före-
låg ett förslag av ekonomidirektören kronolänsman P. U.
Nilsson m. fl. i Hammerdal att en väg l-'öllinge-Borgvatb
net över Hammerdal skulle anläggas. På förslag var, även
att landstinget skulle övertaga alla befintliga landsvägar,
men att n_va vägar skulle bekostas av de socknar och tings-
slag, som hlevo berörda av dem. Landshövdingen avrådde
llammerdalhorna att hiträda detta förslag i|man.den om-
nämnda vägen Föllinge-Borgvattnet över Hammerdal
kommit till.

Emellertid samlades ombuden från förenämnda socknar
och man skulle väl ha haft orsak att vänta att i synnerhet
llammerdalborna. som i flera avseenden skulle få största
fördelen av läkarens statiouerande därstädes. skulle ha varit
de första att förorda förslaget. Och visserligen var det
många särskilt av de äldre. som med värme och sakliga
anföranden förordade förslaget. Bland dessa må särskilt
antecknas ordföranden länsman Nilsson och prosten J. Öst-
lund. Men det hjälpte ej ty det var många. särskilt de yngre.
som ej blott torde känna sig friska utan torde möjligen ha
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lust att sluka Prosten och Länsman m. fl. En del torde ej
ha förstått saken bättre än att läkarfrâgan tillkommit för
att bereda plats åt prostens son Hellmer, som studerade till
läkare. Och en, mer talare än tänkare, i Sikås tyckte att
herrskapet vill bara lägga på »tyngnam och som bevis där-
på anförde han att hans son fick nu gå två år på möte om
tillsammans 30 dagar, vilket ju var en helt annan sak. l-ln
annan talare från Solberg anförde att det var bättre att söka
Israels rätte läkare, vilket i och för sig var rätt uttalande,
men man kan även behöva jordiska läkare. En yngling från
Viken talade eller rättare öste ur sig allt möjligt ovett emot
förslagets uppställare m. fl. Om llammerdal såsom de and-
ra socknarna hade representerats genom omhud, torde dis-
kussionen hållit sig åtminstone mera till sak. Men det var
väl även så att en del torde tänka, att då man kunnat reda
sig utan läkare förr, så gick det väl även sedan.

Jag minns ej mer av vad omhuden sade än föllingeombu-
det som yttrade helt lugnt, att då de ej hade väg till Ham-
merdal så måste eller ville de då hellre söka läkare i Öster-
sund och följaktligen ej heller åtaga sig någon kostnad i
Hammerdal.

Då Landshövdingen redan hade hört nog, lämnade han ej
någon förklaring i vâgfrågan och höll tillgodo med det oför-
stånd, som llannnerdalboma togo sig friheten att fram-
föra och avslutade sammanträdet. Men vad han sedan
tänkte mn att hjälpa Hammerdalborna m. fl. med läkare
och landsväg är okänt.

Emellertid blev det att i och med avslag kom llam-
merdal i ett helt annat läge, än förr. Ty Ström antog för-
slaget på ett senare sammanträde, vilket betydligt bidragit
därtill att Ström blev medelpunkten inom orten. Förslaget
om väg till Föllinge och Borgvattnet förlorade i och med
detta sitt bästa stöd. Och efter detta skulle vägarna rikta
sig till Ström där man hade läkare och apotek och mera
som växte till. Och Hammerdalboma m. fl. ha fått lämna
många tusen kronor i Ström dels på vad läkare angår, dels
på vägar och vägunderhåll m. m.

Och vi kan säga att hade Landshövdingens plan antagits
hade mycket varit annorlunda. Borgvattnet hade troligen
hört till llammerdal och Gåxsjö kyrka hade väl šinnu ej
varit uppförd.

Dessa påminnelser äro sorgliga och liksom en anklagelse
mot Hammerdal. Men de äro antecknade för att påvisa hur
det kan gå då man vid avgörande skeden ej lyssnar till de
förståndigas råd utan i stället till unga stridstuppar. Och
följderna ha vi fått erfara på många olika sätt.
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Nu iiro vi åter framme vid sockenstämman den 10/10
1858. då det blev antaget om läkarstation i Strömsund. och
vi skola försöka vittja den långrev ur glömskans djup där
nappet på krokarna äro minnen från en gången tid och vi
skola hoppas att dessa minnen kommer att ge oss en bild
av befolkningens liv kring de stora sjöarna utmed Vattu
dalen och Fläsjön. Lä/ x IB/ /H' /(_31 ¿-

Nar den forste lakaren Johan K lstlan Strandberg inflyt
lade är ej känt. Troligen var det 1866. lían lämnade Ström
den Zl/12 1872. Nu låta vi provinsialliikurnas namn komma
i kronologisk ordning som en sammansatt bukett ur vilken
vi senare skola plocka fram våra minnen./
2. Clas Anders Teodor Malmberg inll. 8/12 1873 utflyttade nov. 1876
3. Carl Erik Ortman . . . . . _ .. » 1879 w 21/11 1880
4. Lauritz Bemhard Smitt . . . . .. » 26/11 1880 » 24/4 1884
5. Gustav ltobert Boman . . . . . . .. » 1884
6. Carl Otto Holmer . . . . . . . . . . ._ » 6/12 1887

1887
29/10 1890

7. Johan Billing . . . . . . . . . . . . . .. » 4/11 1890 n 18/7 1893
8. Jon Eriksson . . . . . . . . . . . . . . . . » 22/9 1893 » 1/12 1905
9. Kristian Gust. Ferdinand Körner n 29/3 1906 dödiStröm 21/6 1917

10. Anders Martin Jansson . . . . _. » 20/3 1915 utflyttade 1/10 1920
11. Jakob Levin Krensisky som efter en tid av tillfälliga innehavare (Harry

Oskar Edelsten och A. Kvarsell) lntlyttade hit den 10/6 1921 och dog
den 27/2 1941.

l)et var snabba tag av Strömsborna, att redan 7 dagar
efter stämman i llammerdal fatta sitt beslut och lika snabbt
ordnades det med bostad. Av bröderna Mårten och Hans
Zakrisson samt Sven Svensson i Näset erhölls löfte om 2
revar jord, som låtas till byggnadsplats för en läkarbostad
söder om skolhuset. Församlingen förband sig att uppföra
ett boningshus 16 alnar långt och 16 alnar brett samt så
högt att en vindskammare kunde inredas å övre botten.
Indelningen av rummen skulle enligt ortens sed göras så att
ett kök och 2 kammare jämte förstuga inreddes på nedre
botten. litt härbürge till 9 alnars längd och bredd med
tvenne bottnar samt ett avtríideshus skulle också uppföras.
llär bodde även läkarna till 1917 men togs bostaden där-
efter i anspråk av realskolan.

År 1919 inköpte Ströms kommun nuvarande kommunal-
huset för att bl. a. läkarna skulle kunna få hyra bostad och
mottagningslokaler. Mellanvåningen i detta hus inreddes
till liikarbostad och togs i bruk 1921. llyran utgjorde 3.000
kronor, men beslöts även att läkaren skulle erhålla hyres-
bidrag med 1.500 kr. Detta skulle även utgå om läkaren ej
bodde i lägenheten. År 1924 nedsattes bidraget till 1.250 kr.
samtidigt med att hyran sänktes till.2.500 kr.

Den 'första ärsberíittelsen är från 1866 och meddelar i
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denna Strandberg all befolkningen inom distriktet utgjorde
7.521 personer varav 300 i lappmarken.

Om innevånama skriver han: Undantager man läsarna.
vilkas inbundenhet och andliga översitteri är allmänt känt.
har befolkningen ell gott och fredligt lynne och tillbringar

.U ett förnöjt .li ' i kalla vinkel. Deras kroppsbygnad är
Ä ' Q stark. vek'ligli<ellišr&:kä|&tlf\ Deras levnadssätt är enkelt och

deras bord ganska lorftigt. Sällan ser man någon person
omkomma genom starka drycker. lntel slöseri. intet tig-
geri, ingen lyx och ingen fattigdom.

En av de oftast förekonimaltde sjukdomarna är cardialgi
vars orsak var att söka i ett omåttligt bruk av kaffe och
ett dagligt förtärande av sur mjölk och fisk. BI. a. sjuk-
domar som förekomma i riklig mängd var reumalisk värk
samt oordningar i menstruationen. Dlarrésjukdom i massa
och ej sällan nervfeber. '

År 1867 voro isama farbara till midsommar och skörden
kunde ej påbörjas förrän l slutet av augusti då frosten sär-
skilt t Hammerdal var svår. l några byar har jag llört ett
ordspråk: »Lätt som havren 67», vilket minner om detta
svåra år.

Från en annan årsberättelse av hans hand 1871 framgår
att det var en sällsynthet att finna ett minderårigt barn.
som ej led av mjölkskorv och skabb. Även vuxna personer
kunde årsvis gå med skabb. Osnygghet och dålig lukt före-
fanns över allt.

Han finner det dock underligt att vâlslåndet är så stort
och hälsan så relativt god. men anser orsaken ligga
däri att i Ström fanns det l ko på 2 personer och i Frost-
viken l ko per person. Dessutom fanns ett stort antal get-
ter. Potatisodlingen misslyckades sällan och fisk fanns rik-
ligt. Brödlöshet kunde det bli, men det var ej detsamma
som nöd, man bredde tjockt med smör på ost och åt det
som smörgås.

Belysningen inomhus utgjordes av den fladdrande bra-
san eler talgljus. Endast ståndspersoner hade stearinljus
och fotogenlampa.

Sängarna voro fyllda av halm eller hö, däröver en får-
skinnsfäll, en eller tvä_ huvudkuddar fyllda med hö eller
fjäder samt ytterst en får- eller getfäll. l de flesta fall låg
man halvklädd även de svårt sjuka. Man hade byxor och
mössa pá.

Från en årsberätlelse av Otto Holmer senare år 1887
hämta vi följande karakteristik.

För hälsan vådliga äro de flesta boningslägenheter inom
distriktet icke genom överbefolkning eller fukt men på

\
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grund av drag. l.uftväxlingen_i rum där större aiital män-
niskor vanligen samlas ästadkomrnes också mer genom
springor i väggarna än genom egentliga ventilationsanord-
ningar för ventilation. l sockenstugor och skolor filmas
dock därjämte ventiler. åtminstone på nägra ställen. Bo-
städernas närmaste omgivningar förefalla ej osnygga sär-
skilt för den som är van vid förhållanden i Skåne och
lïpland. Däremot badar folket mycket sällan och de flesta
frunlimmer aldrig. ()sn_vgghet inom boningshusen före-
kommer i s_vnnerhct i fjällbyarna. l hela distriktet pläga
innebyggarna i en gård begagna ett gemensamt sovrum.
Man får stundom se hela golvytan i detta rum upptagen av
bäddar i vilka husbondefolket gårdens gifta dö_ttrar med

1

I . .
sina män samt dräugar. |ugor och barn ligga. Där öppna
spisar ännu finnas kvar kan atmosfären dock vara någor-
lunda dräglig, men där dessa ntträngts av de allt mer van-
liga kokspisarna av gjutjärn är den vanligtvis- framåt
morgonen fruktansvärd. |._vckligtvis äro många boningshus
av den beskaffenheten. att en ganska tillfredsställande luft-
växling föreligger genom de glesa väggarna. Detta medför
dock aterigen ett m:°u|gen gång olidligt drag i synnerhet
som jämteu aldrig täl att se ett träd i närheten av sin gård.
vilken därför jämt är utsatt för den ofta skarpa och pinan-
de blästen. Ännu förekomnu-r det att nyb_vggare och fat-
tiga bo i fähusen.

.\rsb«-rättelse genom ärsberättelse återkommer man till
samma tema och det synes först vara under de sista 2 decen-
nierna. som en mer mähnedveten förbättring sker och vi
finna ett mer allmänt begär att höja hemkulturen.

lin orsak till de mindervärdiga bostadsförhällandena var
att hemmen ej hade någon större uppgift att fylla. Männen
lägo tåliga tider ute på skogsarbete och kommo ej hem an-
nat än tidvis för att vila sig. Under arbetet lågo de il sina
skogskojor och hur livet :lär tedde sig och i viss 'rnåin ännu
ter sig läter jag fortfaran e doktor llolnier berälta rån en
rapport l888.

.~\llmogens förn:"unsta binäring för att ej säga liuvudnä-
ring är skogsavverkning. Skogsarbelarna bo hela vintern
20 ä Itt) tillsammans i kojor av grovt timmer täckta av torv
eller jord. Liggplatserna bestå av granrisbäddar på trä-
britsar, som löpa längs efter väggarna i kojan li--7 d'm.
över marken (särskilt golv saknas). Mitt i kojan fiii_ns en
murad härd för elden och den rök som ej stannar imie gär
ut genom ett stort fyrkantigt hål_i taket. Häi' bo nii arbe-
tarna hela vintern i ända utan att nâgoiisin kiiinia avtaiga
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sina kläder för kylans skull. 1\lärkvärdigt nog synes dock
ej själva bostaden utöva något synnerligen menligt infly-
tande på deras hälsa ehuru reumatism och katarrer natur-
ligtvis äro ganska vanliga hos dem. Födan gör det desto
mera. Skogsarbetaren kan svårligen ätkomma andra födo-
ämnen än kaffe och amerikanskt fläsk. som trävarubolagen
tillhandahålla honom. Också finns knappast någon arbe-
tare, som ej lider av dyspepsi.

l början av 1800-talet fanns nog här och var präktiga
bostäder vid de bättre bondejordbruken, men omkring se-
kelskiftet, då ägostyckningen genom de stora trävarubola-
gens härjningar gripit omkring sig, började en beklämman-
de fattigdom utbreda sig. Detta var nog ej blott en företeelse
inom norra Jämtland utan i hela Norrland. Så hade. dä en
lag mot dyl. inköp a\' skogarna från bondhemmanen kom
till 1906, redan 15.000 jordbrukshemman övergått i bola-
gens ägo. Det var ett ekonomiskt intresse för bolagen att
göra sig av med inägojordeu oc.h genom lantmäteriförrätt-
ningar avstyckades då denna. l)e hemman. som pä sä sätt
kommo till, voro dock otillräckliga för försörjning av en
brukare. De åbyggnader som bolagen ägde blevo även de
otillräckligt underhållna. På så sätt försämrades bostads-
standarden och fattigdomen uthredde sig, vilket hör till de
mörkaste sidorna i Norrlands historia.

På många sätt ha även statsmakterna sökt råda bot pa
detta elände genom allehanda förbättringsbidrag. I-lgna
hem, kronotorp och arhetarsmåbruk ha sett dagens ljus.
Alla ha haft det gemensamt att de voro ofullständiga jord-
bruk med bristande bärkraft och alltid i behov av bidrag.
Därav Norrlands »svåraste sjukdonn, bidragssjukan. Kanske
vi i våra dagar få se en lösning av detta problem genuin
ett uppdykande. kollektivt, traktordrivet röjnings- och jord-
bruksarbete. För en bonde tog det förr 10 år att röja upp
och få i fullgod drift en hektar mark. tSa|n|na arbete göres
nu av ett traktorlag i dubbelt skift på 2'/2 dygn.)

Vi återgå dock till våra årsberättelser och låna nagra nl-
sagor från slutet av 1880-talet, även dessa fran llolmer. Um
de ock låta väl drastiska äro de nog belysande. lla|| skri-
ver bl. a.:

Hela befolkningen missbrukar kaffe i hög grad. llos
kvinnorna håller detta missbruk på att rent av överga till
en last. Hela dagarna sitter mången kvinna vid spisen utan
att arbeta eller skaffa sig nödig rörelse och frisk luft samt
huvudsakligen sysselsätta sig med att koka kaffe, dricka
kaffe och låta munnen gå. Att förtära 10---12 koppar starkt
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kaffe eller ännu flera på dagen är för henne en smäsak och
hon ingiver redan tidigt sina små barn en verklig passion
för drycken. För min del är jag nästan böjd att anse bränn-
vinet mindre skadligt än kaffet därför att det förra för-
stör endast det ena könet men det senare bägge. mannen
fysiskt, kvinnan både fysiskt och moraliskt. Magkatarrer
och dyspepsi, nervsvaghet, hjärtklappning. sömnlösln-t och
lättja samt en blodfatlig och nervös avkonnna se där de
beklagliga följderna av kaffemissbruk, vilka man dagligen
har tillfälle att iakttaga bland distriktets förr så kraftiga
befolkning.

En kvinna hade t. ex. ej råd att giva läkaren l kr. i

arvode men hon berättade att hon gav ut ca 100 kr. :irligen
för kaffe. ()eh i en socken hade man räknat ut att man gav
ut 40.000 kr. pa kaffe.

Matsedeln från denna tid (slutet av ltšötl-talet) bestod
bl. a. av mjölgröt. Denna var dock aldrig tillräckligt kokt
och full av mjölklumpar. Det mjuka brödet surt och tungt.
Surt och otillräckligt kokt dricka var vanligt. llolmer an-
såg att matlagningen stod på en mycket lag staindpunkt. Sa
t. ex. skars fläsket i smäbitar och koktes flera timmar in-
nan det äts. Man saltade så överdrivet, att den därvid ovane
vämjdes vid detsamma.

Holmer ansågs som en mycket samvetsgrann läkare och
en verklig gentleman. Han hade varit med' Nordensköld
under dennes polarforskniugar. Han var ofärdig och gick
med två käppar. Några år efter sin avllyttning l'r:°|n Ström
sände han kommunalnämnden 260 kr. enär han ansag att
han under sin 'vistelse i Strömsund blivit för lagt upp-
taxerad.

llelräffande det egentliga sjukvardsarbetet spelade de
här omnämnda hygieniska bristerna en stor roll. 'l'ar man
samtidigt med i beräkningen de långa avståndeu, de fätaliga
och dåliga vägarna och att all transport skulle ske medelst
hästskjuts, kan man bilda sig ett omdöme om allt tystnat
lidande som förekommit i trakterna.

l-'ran en arsberättelse 1891 av dr llilling frainkoinmei'
även en annan stötesten för läkarna. Han skriver: Befolk-
ningen är i allmänhet okunnig om vad som hör till häl-
sans vârdande och vid sjukdomsfall äro de benägna för
fatalistiska åsikter om deras oundviklighet. l)enua inställ-
ning ger givetvis den allra största svårighet dä det gäller
bekämpande av epidemier.

Redan tidigt kommer tanken upp om en sjukstuga 'i
Strömsund. Operationer av 'allehanda slag förekom ofta på
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grund av det tåliga avståndet till länslasarettet. Oaktat de
lokaler, som hiirtill kunde användas, voro synnerligen
olämpliga har dock (anmärkes det i en årsberättelse t889l
en vill möjlig antiseptik gjort att ingen opererad av-
lidit. utan de flesta operalionerna ha givit tämligen goda
resultat. Uperationernas mängd gör emellertid behovet av
en liten sjukstuga synnerligen kännbart.

År I887 anslär landstinget 2.500 kr. för uppförande av

en sjukstuga. lin enskild man hade även upplätit tomt och
en ritning till en sjukstuga på 20 platser var antagen.

Vid denna frägas handläggning gör sig nu det groll. som

hammerdalborna känt mot Ström starkt gällande. Denna,
den förmögnaste och folkrikaste socknen inom distriktet,
skriver läkaren, drog sig nämligen för att giva nägot bidrag
till sjukstugans uppförande.

Bakom detta beslut skymtar även en uppviglare i llam-
merdal. homeopaten Jon Strandberg. l)et kan vara av in-
tresse att nämna nägra ord om denne. Från årsberättelserna
t887 och 88 hämta vi:

lin illa känd person vid namn J. Strandberg. som gjort
affärer i skenhelighet och kvacksalveri har sedan juli mä-
nad bällit till i Stamsele by inom Västernorrlands län helt
nära gränsen till Ströms distrikt och därifrån utsträckt sin
fördärvbringande verksamhet även inom detta distrikt. llan
har lockat mycket folk till sig genom sitt inställsamma och
gudliga sätt och grundligt pungslagit dem. som varit nog
enfaldiga att anförtro sig ät hans värd. Pä min tillskyndan
har han emellertid blivit åtalad dels för bedrägeri och dels
för vzillande av svär kroppsskada i 2 särskilda fall och an-
ledning finnes att tro det förbrytelserna skola av rätten be-
finnas urbota.

Året därpå dyker samme Strandberg upp i Hammerdal.
dit han tydligen flyttat och funnit lämplig jordmän.

llammerdalborna hade alltid bemödat sig om att göra
livet surt för provinsialläkarna. Sedan homeopaten Strand-
berg slagit sig ned i llammerdal urartade denna inställning
till rena förföljelsen med gement förtal sä att en gagn-
bringande verksamhet inom denna del av distriktet blev
nära nog omöjlig. Slutligen upphör oek läkarnas mänatliga
resor till llammerdal.

llammerdalbornas opposition hade doek det goda med
sig. att ett nytt distrikt bildades där den 30/5 I892 och
Ströms distrikt fick sin nuvarande storlek är 1897 då Frost-
viken bildade eget extra provinsiallâkardistrikt. Befolk-
ningen inom det sä reducerade distriktet var är 1897 5.807.
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Vi återgå till Ströms sjukstuga och se hur tanken därpå

s. s. arbetar sig fram och mognar.
År 1898 påbörjades en s'ukstuga för 12 sängar och togs

den äntligen i bruk den 11,6 1899. Sjuksköterska blev an-
ställd och det var lda Vilhelmina Rosendal som blev den
förste innehavaren. Hon hade i årlig lön 450 kr. jämte fri
bostad och mat.

Epidemiska sjukdomar och tuberkulos florerade i riklig
mängd. Difteri, kikbosta, mässling (krillan) uppträdde i
flera epidemier ävenså 'barnförlamning och under 1900-
talet täta epideinier av tyfus.

Döäsfallen och lidandeha i dessa sjukdomar synas ha va-
rit betydande och någon organlsation i epidemihänseende
fanns ej. Landstinget anstä lde dock s. k. epidemisköter-
skor, vil-kas uppgift blev att se till de sjuka i hemmen. Den
första anställdes i Alanäset den 1/1 1905 och hette llulda
Regina Norman och i Ström kom den 1/10 1908 syster Elsa
Andersson.

Epidemisjukhus kom ej till stånd förrän 192-1 samtidigt
med att bygdesanatoriet togs i bruk. Nu blev det ock en
verklig omsvängning i sjukvården. De sjuka behövde ej
längre ligga hemma. De kunde intagas på sjukstugan, e' i-
demien eller sanatoriet där de fingo en alltigenom bättre
vård. Kyrkoherde Löfve mark, som tjänstgjort här sedan
1916 berättar, att från diet året förekom det endast sällan
att prästerna blevo utkallade till de sjuka, vilket hade varit
mycket vanligt förr. Såväl natt som dag skulle prästen ut.
Han skulle sitta de sjuka så nära som möjligt och hålla dem
i hand. Det var svårt att se deras lidande. särskilt de tuber-
kelsjuka, då svetten kunde lacka utmed deras panna.

År 1893 började en difteriepidemi i Frostviken. som se-
nare spred s_ig allt mer. Först 1902 blev det en vändning tiil
det bättre då provinsialläkareii Jon Eriksson började an-
vända serum. Han meddelar därom att resultatet blev gott.
där man kunde ge insprutningarna i god tid. lnsprutningar
gavs även profylaktiskt och i intet av dessa fall uppträdde
sjukdomen. Kommunen anslog till denna profylaktiska be-
handling 150 kr. som skulle användas till inköp av serum
åt de fattiga.

Den sjukdom, som dock bragte det diirhün att cn epide-
misjukstuga kom tili stånd, var tyfusen. År 1897 finna vi
en brunnsepideníi i Strömsund och' 1918 en svår epidemi i
såväl Strömsund som' Ulríksfors. Man räknar in 129 fall
varav 15' d'ö'. Skolorna måste stängas, förbud mot folksam-
lingar utfärdades liksom även förbud mot sammankomster
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på offentliga lokaler. Medan ännu efterdyningarna av denna
sjukdom göra sig gällande bryter den spanska sjukan ut.
l)en svepte som en löpeld över hela Sverige. l distriktet
förskonades endast ett fåtal familjer och ej mindre än 78
dödsfall följde i dess spår.

lin provisorisk sjukstuga inrättades i kommunala mel-
lanskolan och sköterskor anställdes.

1919 hade nervfebern nått Alavattnet där 4 dogo av 8 in-
sjuknade. De sjuka kunde dock nu omedelbart isoleras och
omgivningen ympas. Även i Risede inträffade 8 fall.

l)et är antecknat att Ströms kommunalnämnd endast
med stora svårigheter kunde förmås att vidtaga åtgärder
för den provisoriska epidemivården.

l Tutlingsås hade sedan gammalt ålderdomshemmet va-
rit beläget. l)etta synæ ej ha skötts till helåtenhet, vilket i
mycket berodde på de gamlas ovillighet att vänja sig vid
någorlunda hygieniska vanor. Snusket och väggobyran sy-
nes ha varit bedrövlig. Genom ingripande av kyrkoherde
Löfvenmark kom dock s. s. det nya hemmet till år 1924.
Det uppfördes för 32 patienter med 4 rum för kroniskt
sjuka. vilket var av stort värde då landstinget ännu den
dag som i dag är har det mycket dåligt ordnat för denna
kategori sjuka. Det nya hemmet blev ett mönsterhem. Det
drog en kostnad av 138.735 kr.

I Havsníis by bor ännu en gammal barnmorska Jakobina
Backlund. llon tjänstgjorde som distriktsbanunorska från
1875 till 1920. Hon berättade, på sin 90-årsdag den 11/11
19-14, att hon var född i Tåsjö och då hon skulle ned till
Stockholm för att utbilda sig till barnmorska. måste hon
åka städe ned till Sollefteå och senare med båt till Stock-
holm. Från Tåsjö till Sollefteå är det fågelvägen 14 mil.
lífter två års studier kom hon som distriktsharmnorska titt
Alanäs. Många förlossningar har hon fått vara med om.
Alltid har hon fått reda sig själv. Att kalla på doktorn var
ej möjligt på grund av de stora avstånden. Det hon mest
berättar om är dock resorna. Sällan fick hon skjuts i kar-
riol. Vägarna voro så dåliga att dessa fordom ej voro
tillförlitliga. En gång körde hon omkull i en backe och
harmnorska och innehållet i förlossningsväskan rullade
långa vägar utför en sluttning. Bättre var att åka s. k.
ringvatteiissläšia. Den bestod av två långa störar soin drogos
av en häst. ver störarna var en låda spikad och där kun-
de harnmorskan sitta med dinglande ben allt under det kön-
svennen gick bredvid. Ej sällan fingo barmnorskorna rida
till sina förlossningar.



Barnmorskornas avlöningsförhåltanden voro nagot olika
År 1887 hade de 250 kr., 5 famnar ved och 0:50 kr. per
förlossning. Pa andra håll i Ström 450 kr.. husrum, ved
kofoder samt 1:50 per förlossning. År 1915 gick den kon-
tanta lönen upp till 500 kr. och höjdes 1918 till 750 kr. .\r
192() kommo vi till löner om 1.000 à 1.700 kr.

l och med dispensärsköterskan ()lga Borgs anstiillande
1920 fick tuherkulosen en svuren fiende. Miinga äro de vii-
gar och stigar hon vandrat. Många ha hriugats hjälp eller
tröst genom henne. Hon har ringat in smittokíillor och fört
100-tals och åter 100-tals patienter till undersökning. llon
var oultröltlig i sill kall till 1942.

Beträffande vaccination mot smittkoppor kan antecknas
att särskilda vaccinatörer voro anställda. l)et var meren-
dels skollärare och barnmorskor och dessa hade hetalt med
0:50 à 0:75 kr. per lyckad vaccination. Resultaten voro
-dock klena, euíir avståndeu, befolkningens fattigdom och de
ekonomiska förhållandena i övrigt ej stimulerade till vacci-
nation. l)elta förfarande kvarstod till 1910.

Allt mer närma vi oss modern tid. Efter 1925 gar tiden
hasligare till mer bekvämlighet för sjukvården. Bilen
erövrar avstånden och slutligen brytes även isoleringen till
de všiglösa byarna då 1935 ett meddelande från l-' 4 i Öster-
sund gav föreskrifter om flygamlmlauscus rekvirerande.

Från och med år 1942 filmas två läkare i Strömsund i

och med att muuicipallâkare anställdes.
När undertecknad hade slutfört sammanstáilluingen a\

denna berättelse och stod och lšit ögat följa konturerna ax
land utmed Vattudalen i en ljus, stilla. skuggfri majnatt då
briugade jag föregångarna min hyllning. l)e ha säkerligen
mången gång arbetat hårt och under förhållanden, som vi
nu ej hell kunna sätta oss in i. l)c ha hjälpt och tröstat.
De ha varit ljusets riddcrsmiiu genom att ständigt slå net
på mänskliga svagheter och osunda levnadsförhâllauden
Deras sammanlagda gärning har luckrat upp jordmåneu
hos befolkningen till förståelse för hälso- och sjukvård. l)et
är deras arhete, som nu möjliggör för den förebyggande
sjukvården att hryta sig fram och vila på stadig grund
buren av folkets förståelse därför. Malet skall hliva ett fris-
kare folk dår tuherkulosen och annan svår invalidiserande
sjukdom iiro sällsynta gäster. Målet skall hliva lyckliga
levnadsfriska hem.

Swhull Tryekerllktleholugel. Htoekholni 1lll.'o
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