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intill kyrkan. Gravstenen skänktes av EFS i
EN HISTORISK TILLBAKABLICK Strömsund bl a som tack för att Carin Svens-

son en gång skänkt den tomt som missionshus-
Arne Rosenberg ef; byggdes på. (Astrid came, f 1894)
âV

:?fê1T;mtçn är pånyttfött' Kaçëet här :ikt 1870-1953, sedermera känd och välkänd i Ström

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

age fnlx ateruppstatt' om Inse dlfe F ur och angransande socknar som "tant Elise".askan sa dock ur glömskan och nagra artion-
dens förfall. I byggnadens nedre våning var affären inrymd.

. n u . En la erlokal t norra ä en b des till
Panyttfodelsen har avlopf 1yck11gt.°c? ffs- uæd dårr från Éïor atan.vEšgtrapššgupp baeultatet synes gott. Återigen kan vi fa ban- g

Tomtens sekelskiftesgamla atmosfär vi känna, ° ' ~ g '

çarin var fran Brunflo och verkade 1 manga och konsthantverk_

1 lanthandlaren och hans familj i en tidstyp-
ka of ídge gamla k°ka1ârna' :Om Yisšeäšig_ isk borgerlig åttitalslägenhet med många
en S ar I 1 ny S epna men et ar n a bord stolar och spe lar piano i salen och

_ u 1 h 1, skap med hyllor for prydnadssaker, s.k. a-
gm Y1 anslranget Oss en sm" 8 °c ater an tenienner (Astrid Göhle, f 1894). Här växte
asln spa a' Brita Elisabeth upp och fick efter dåtida

Här följer en korr sammanfattning av husets förhållanden en synnerligen gedigen och för
dunkelt kända öden och om några av dess nu en lanthandlaredotter ståndsmässig uppfost-
för länge sedan bortgångna ägare och innebo- ran och utbildning. Hon fick först privatun-
ende. dervisning i Strömsund, som i hennes barn-

. . do endast h de d t ett ti t l å d ( nl
Byggnaden f1yEtad?s tr°i1gen 1 slutet av ta:t Elise sêälv iyšidnin si:t:rv$u;.ašä;:f-_ J 8 JÉïsgttêlet fšan gård: tllilïtorgftan' Éfçer ter gick hon i Östersunds flickskola och lär-

y nlngen ygg es et tl en °vre vanlng de sig där bl a tyska och franska Dessutom
gå: âïeblyêçšatïaïelfonätârní gyfëeï uëå Hg: fick hon lära sig spela piano, en lärdom somv a rs o a oc os a a an an h da k d fö . fu

. N on e n om a ra ny a av r sin or
laren Nlls Svensson' Garda' 1835 1880' °ch sörjning. I Stockholm gonomgick hon Handar-
hanê hustru çarín' född Sahlberg' 1§33:1915' betets Vänner och utbildades där i vävning
ar som barnmorska 1 Ström. Hennes gravplats
finner man i det södra hörnet av gravplatsen Brita Elisabeth återvände efter Stockholms-



studierna till Strömsund, som hon sedan för- Spånga, yngsta barnet i familjen Wallin, be-
blev trogen till sin död 1953. Här blev hon rättar att hans minnesbilder från kaféet är
med åren ett känt och uppskattat inslag i rätt klara. Kaféet blev snart ett centrum
samhällsbilden. Många var de barn och ung- för Strömsunds ungdomar. Han minns hur bl a
domar som genom henne fick sin första och "Lill-Olle", sedermera fjärdingsman och som

grundläggande pianoundervisning. Som spel- sådan en av huvudpersonerna i den tragiska
lärare var hon fordrande och sträng. Skal- dödsskjutningen på kaféet år 1920, känd smm

spelningen ansåg hon vara a och o. en riktig fruntimmerskarl, i sin ungdomntog
med sig alla sina nya erövringar till Tom-

Hennes ekonomiska ställning var aldrig sär- ten, när nen gärna een ofta trekgereee ne;
skilt stark. Genom sin något bohemiska livs- pinne, een fanns 1 eerveringe1eke1en_ Tant
Stil Oen bekïmerelöenet för materiell Val' Elise spelade också för kaféets gäster vid
färd hade hon det säkert slitsamt med den e11ke ;í11fä11en,
s k brödfödan. Hon klagade dock aldrig. En _ , _ ,
av de senare innehavarna av Kafé Tomtem be- Erlc Wallin minne 0CkSa, huf skolbarnen
rättade, att hyresintäkterna för kafêrörel- flan_UlllEsf°ls* det fannsnannu lngen sk°-
sem omsatte hon lånet i förväg i met och la dar, pa frnkostrasten kopte keffe och en

dryck nere i kaféet. Till slut fann hon sig bella* allt_f°r e? k°st“ad av 3 °r°' Vldare
tvungen ett sälja sin fäderneeår¿_ minns han när Carin Svensson dog 1915. Tant

Elise lät i avvaktan pa begravningen place-
Bland ägarna till fastigheten Var» Sedan ra den döda i den tillbyggda lagerlokalen
tant E1iS8 Sål dën, bl 8 J0h8 wíkSCrÖm, och i den lät såga upp en glugg i Väggen
Vedjeöna Sem Sålde till blemsternandlare för ventilationens skulle. Eric W och Tors-
SjÖb1OIIl, SOU! Il Sin tur Sålde till ÅB ÖSCEI' ten R005, l3-ll; år gamla, tgg med till sig
sunds Redskapshandel. Nästa ägare blev log- och skulle genom gluggen titta på den döda,
en Nerrskeneta Sem Pa t°mten lät UPPfÖra men berättade också hur modet svek dem i
biograf och logelokaler. Norrskenet skänkte det evgörenne ög0nb1ieke;,
byggnaden till Ströms hembygdsförening. Hem- _ _ _ _

byeesföremímeem lät uppföra huset på Hem_ Erik Hjortzberg minns Éarin Svensson. Han

bygdsgården på Aspudden år 1958 till en an- berattet att n°n Var kand §0m en synnerlig-
bueskeetmed ev 5_700:_ av Karl Rosenberg en plikttrogen och erdentlig person. Inland
och Gustaf Löfvander. Kommunen bidrog med sPra“g_ha“ erendenuat henee °°h flck da all-
3.000 kr till flyttningen och återuppföran- tld 2 öre för besYaret' vld mottagandef ev
det. slanten skulle Erik tacka genom att sla i-

hop klackarna och bocka djupt. Erik minns
BYggnaden k°m nu att bilda fend för den fri' också Carins begravningsdag i augusti 1915.
luftsscen som där uppfördes. Tyvärr blevin- men hane nekat 1ångberd nte på gårdsplenen
redningen i den nedre Våningen helt Omänd' och gästerna fick svarta sorgkarameller.
rad. Den gamla kaféinteriören byggdes om
=i11 k1äd1oger och kiädkammare för de på Kêfëlïvet 8ï°k relativt l“8“t_°°h_Stï11a_
seemem uppträdande ert¿sterme_ till ech Tomteneblev val aldrig direkt kant

som nagot tillhall. Enligt Rune Lundholm
Från början av 1970-talet har byggnaden i (1905-1985) var det dock tidvis srökigroch
et°rt Sett endast använts $°m förrådsbïggr bråkigt där. Man var ibland tvungen att kal-
nad- la på polis, och Runes far, järnhandlare

Gustaf Lundholm, blev många gånger ombedd
Om vi förflyttar oss tillbaka i tiden till att hjälpa pe1íeen med att npprä;;nå11a_1eg
det år då den allra första kaférörelsen och ernning 1 det 1i11a Samhä11et_ 1 syn-
Startade i bYggnaden Vid Stergatana kemmer nerhet under byggandet av järnvägen, In-
Vi till åren 1905-1908. Fru Gertrud Wallin landsbanan, blev det ibland motsättningar
(l360'l916)» anka med manga barn, efter mellan rallarna och den bofasta, oftast yn-
Sven Wallin, malarmästare (1355'1905). bör' gre, befolkningen som kunde resultera i re-
lade där kare' Oen enklare bageriverksannet jäla slagsmål på kaféer och dansbanor. Och
i bettenlägenneten- Kaféet hette då "Ken" Tomten fick också sin beskärda del av bråk-
dis". När och hur namnet "Tomten" kom till e;_
är oklart. Gamle strömsundsbon Erik Hjortz- _ _
bete (f l907), som med sin familj beede i Rune Lundholm minns ocksa Kafe Tomten som
ett annat hus på eåreem, berättar ett han sammanträdeslokal för den lilla föreningen
minns att tant Elise var mycket intresser- Tlglarnas lF' §°m ffamför allt sysslade med
ad avitomtar och samlade på miniatyrtomtar f°tb°ll °°h skldåk“l“3 r““t 1920'ta1et'
eV °lika material- En annan möjlig förkla' Atmosfären var kanske speciellt tilltalande
ring till namnet är att Området, där bl a för ungdomen, i varje fall var kafëets pri-
"T°mten" lag Sedan gammalt Var ineelat i ser något så när överkomliga även för de
temter, S0m umrerädes från 1°l0 Och S0m yngre kunderna. Och vid de årligen återkom-
kallades temten l, t0mten 2 0 S V- mande marknadsdagarna i februari och sept-
Erie Wallin, f l903, och numera bosatt l ember fick naturligtvis även Tomten sin del
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av det brokiga och stundom bullrande folk- drevs fram till hösten 1938, då den nedla-liv som då utvecklades i samhället. Erik des för gott. Lönsamheten var säkerligen
Hjortzberg berättare, att förre begravnings- inget att skryta med» men efters0m °mk0st'
entreprenören Petrus Jönsson, Strömsund, då nanerna giek att hålla På låg nivå» gick
nng een som elltin fn11 ev upptåg, en mark- det väl ändå ihop för dem som optimistiskt
nadsdag bjöd ett par sameynglingar på Tomt- n°g Vågade satsa På Kafe Temten i ett sam'
en på en lösning av snekerdrieke een pepp- hälle, som hade relativt gott om liknande
armyntskarameller. De två gossarna trodde nåringsstållen de år kafeet Var igång-
att det var brännvin de trakterades med och I februari 1920 inträffade ¿en tragiska
började snart uppträda som berusade till dö¿sskjutníngen på Kafé Tomten, ¿å fjärd¿ngs_
spelevínkerns °förstä11da g1ädJe° mannen Olle Olsson, Strömsund, efter ett
Blomsterhandlare Erik Sjöblom berättar, att Våldsamt slagsmål På kafeet b1eV tillkallad
vid mitten av 1920-talet fanns det ett själv Oeh í sin jakt På en f1Yende misstänkt del'
spelande piano, en s k pianola, på Tomten, tagare i bråket avlossade det skott, som o-
Erik och hans kamrater brukade lägga i den 1Yek1ígtVís tråffaae så illa att den ne*
25-öring som erfordrades för att få igång skjntne efter ett Par dagar aV1ed På Ûster'píanelan, när en från Strömsnnn ölgled mens- sunds lasarett. Hade vi då haft dagens vård-
persnn besökte kafeet_ Efter "ere 51" brn- möjligheter hade dödsfallet inte behövt in-
Rane han då S15 sig nen vid ne; sjä1vSpe1- träffa. Händelsen väckte givetvis stor upp-
ande instrumentet och låtsas spela och age- stånåelse Oeh naturligtvis även st°r för'
rade då som den mest drivna konsertpianist. stämning i det annars ganska fridfulla sam'Allt till pojkarnas stora glädje. hållet (strömsbeken 1935)-
Efter fru Gertrud Wallins död 1916 innehad- Under senare ha1Van aV 192Û'ta1et» trelígen
es kafêrörelsen av ett flertal damer och åren 1927'1929 dreV Anna Mårtenssen» f 1394i Strand, Kafé Tomten. Uppgiftslämnare är

hennes systerdotter Tyra Eriksson, gift An-
dersson (f 1913). Hon hjälpte sin moster i
kaféet. Senare övertog Anna Mårtensson kafë
Humlegården "Humlan" på Näsviken och några
år in på 1930-talet köpte hon Uddëns kafé
och dansbana ab byggmästare Osvald Englund.

År 1929 övertogs Tomten av Britta Olsson
från Hillsand, sedermera gift med Anders
Gustafsson, Strömsund. Hennes syster Märta,
gift Svensson, hjälpte till när så behövdes.
Britta Olsson idkade kafëverksamhet till i
oktober 1932. Lönsamheten var dålig. För en
portion kaffe med bröd kunde man ta ut 50
öre. Men många är de strömsundsbor som vid

. . denna tid frekventerade Tomten vid de ota-za eíídvykøäi äan 1915 (Olle Foäbiüdl haä liga skidtävlingar, vars startåoch målplats
.yåå e",å0ä1åqäandÉ the poäxaä och zåggeä låg vid Storgatan, ungefär där nuvarande¿n addad 4 Zummtg gaonßka. kømmunhuset 1igger_

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

- ligt stor och man försökte avhjälpa den bl
- -------' a genom vad man i dag kallar beredskapsarbe-

ten. Nya vägen norrut över Lövberga mot Ho-
ting byggdes nu, och från hela landet fanns
här vägarbetare som var sysselsatta med just
den vägen. Många sökte sig på fritiden ner
mot Strömsund och även Kafê Tomten fick be-
sök av kaffetörstiga gäster, som gärna spe-
lade ett parti couronne i kafërummet.I!' Lilly Tallbom överlämnade rörelsen till Bib--“-*”” bi Sjöberg från Tåsjö som också drev "Hemba-

, , , geriet" i Strömsund i många år. Därefter ha-
Etx åoto ånan 7930 Veeaä att Vanetha pçåt' de Astrid Mattsson, bageribiträde hos Bibbien nu än bontingen ocn enbatt av ¿¿t_§ÖHå' Sjöberg, verksamheten i gång till 1937, då
ten' Ronnaäna aa nedeaade och exteäoäen rörelsen övertogs av två bröder Zakrisson
haä åått en maa etade¿¿k"a"de kanaktaa' från Järilvattnet. Deras syster Anna, sena-
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re gift med tapetserare Jöns Hansson, Ström- bodde där en tid med sin familj innan de
sund, och i dag (1985) innehavare av kiosk- några år senare flyttade till en fastighet
en i nu nerlagda stationshuset i Strömsund, längre norrut efter Storgatan, där Nils
skötte kaféet. Anna, som bodde i ett rum Nilsson, "Kött-Nils" kallad, bedrev slakte-
bredvid kafëlokalerna, berättar att det var riverksamhet (Nils Nilsën , 1905-1985, son-
svårt vintertid att få varmt i rumen. In- son till Nils Nilsson).

e - k _
komsterna var d¿l1ga De: vit mest 3 °%sa:_ Efter 1938 blev Tomten enbart bostadshus
betare och ungdomar som re ventera e om fn . . . . n

ev- ^=ma..-“de Själ” am kaffebföd M .ïšdïååïaßíïïliåïí;.§å1.ï2§af'å§'.Éï§åší?'“Å._
wlenerbroden' en 1943-1956 bodde familjen Jöns Jönsson på
Innan Tomten blev Tomten och sedan affärs- Tomten, d v s nästan ända till dess Tomten
verksamheten upphört i fastigheten, använd- revs och flyttades till sin nuvarande plats
es bottenvåningen under en följd av år en- på hembygdsgårdens vackra område på Aspudd-
bart som bostad. Nils Nilsson, 1832-1910, en vid Vattudalen.
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Ãrshnken _ gâålâm
Årets Strömsbok har sedvanligt utgivits. Den kom i år i god
tid före julhandeln. VÄLKÃNDA pROFILER

I STRÖMSUND FÖR

CIRKÅ 50-60 ÅR SE-
DAN

I Ur
- Gunnar Grahnströms

Samlmgarna ..1.....1...,

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

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

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