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Historien upprepar sig?

När vi nu kommer med den l8:e årgången av Strömsboken i serien Tids-
bilder från ett svunnet Ström, talar vi om året 1936. En viss ljus-
ning föreligger i framtidstron och uppenbart går vi mot bättre tid-
er.

En rad händelser under 1934 har paralleller i vårt eget problematis-
ka l990-tal; mycket känns igen i dagens Strömsund. Folkmängden i
Ström minskar med 62 personer och Ulriksfors sulfatfabrik står stil-
la och arbetslösheten är omfattande. Förbättringen av Lövbergavägen
beräknas dock komma igång som ett statligt reservarbete.

Ett mörkt inslag i 30-talets samhällsbild är en begynnande nazistisk
agitation i en av lokaltidningarna, men också framträdandet av små-
påvar, som förhärligar framtidslandet Tyskland bland medelklassen i
Norra Jämtland.

LT:s kamp dessa år, mot nazism och tyskdyrkan, visar med all tydlig-
het vikten av en fri tidningspress, som påtalar avigsidorna i sam-
hällsbilden. lnom arbetarrörelsen uttalas också kraftfullt, att det
bör vara en plikt för var och en att hålla sig med Länstidningen.

Det svenska gästgiveriet upphör, denna kulturella fas i utveckling-
en, som med sina skjutshåll och gästgiverier fungerat från Birger
Jarls dagar och som betytt så mycket för resenären. l934 fanns 226
gästgiverier i hela landet, varav i Jämtland hela bl.
Per Albin-torpen börjar växa fram. l933 tilldelades Alanäs S och
Ström 9 arbetarsmåbruk - en folkrörelse som snabbt bredde ut sig i
Norrland och framförallt Jämtland, och som betydde mycket för egen-
domslösa arbetare. Tyvärr bröts utvecklingen av 2:a världskriget.
På idrottens område skördar IFK Strömsund stora framgångar; bl a

vinner IFK I932-33 års Jämtlandsserie i fotboll. lnom allmän idrott
tar Ole Persson, sedermera Flatbacke, DM i spjut på 53,34 m. Och
Lars Th Jonsson är alltjämt Jämtlands främste på skidor. Tillsamm-
ans med "bohemlöparen" Häggblad räddar de två den svenska äran mot
de framstormande finnarna.
Ja, se här ett axplock ur årets upplaga av Strömsboken.

Ada Helander fortsätter de senare årens serie av miniuppsatser gen-
om att berätta några barndomsminnen från Västgården i Tullingsås.
Vi i skriftkomittên för Strömsboken ser gärna att läsekretsen med-
verkar med dylika uppsatser: korta berättelser i skilda ämnen, min-
nen, hågkomster - gärna uppsatser av och om kvinnor.

Ströms hembygdsförening har under 1992 bytt ordförande. Carl-Olov
Edlund lämnar över åt Hans Erik Dahlgren, tillika ny kulturchef i
Strömsunds kommun. Vi tackar Carl-Olov för hans sympatiska sätt att
hantera ordförandeklubban.

Sten Sundquist
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" Folkmängd 1 ström vid 1933 ars början; mas personer. därav 3.766
män och 3.149 kvinnor. i'_qga_9_9_, därav gossar och 49 flickor. Dö-
da 72, därav 28 män och 44 kvinnor. inflyttade 201, därav 83 män och
118 kvinnor. Utflyttade 290, därav 1 9 män och 171 kvinnor. Ingång-
na äktenskap 35. Upp östa äktenskap 20, alla genom döden.

Folkmängd vid årets slut 7.123 personer, därav 3.752 män och 3.371
kvinnor. Minskning 62 personer.

Församlingens äldsta invånare är änkan Maria Svensson Flykt f. Påls-
dotter, Ojaren, född 1839.

Folkmängden i Strömsunds municipalsamhälle uDD9år till 1.054 person-
er, därav 492 män och 562 kvinnor.
14.971 personer vid årsskiftet 1933-34 i östersund.

Eššš

Ešëšå

Ovissa framtidsutsikter
för Ströms socke

Tankar inför nyåret 1934.

(LT) För att bl.a. få en uppfattning om hur
man i Ström ser på utsikterna inför vintern
och framtiden. har vår medarbetare haft ett
samtal med kommunalkamrer Sixten Larsson i
Strömsund.

VINTERBILD FRÅN SKIÛSTUGAN UPPE I LIA- Såvitt jag kan bedöma saken, säger hr Lars-
son. beror kommunens väl och ve på Ulriks-
fors sulfatfabrik just nu. ”De ïnl kÛm-ma ström-a
- Är det troligt, att driften komer att å- ej flytta
terupptagas där? if
- Det vet jag inte och ingen annan torde ve- lit!!! Gwnmaßg taßggätg
ta det heller. som frågan nu ligger till. fágeä Fage A ßuäman
En av fullmäktige tillsatt kommitté har ej
spart sig någon möda, när det gällt att för-
må regeringen att bringa företaget hjälp i
en eller annan form. Beskedet tycks emeller- Wunen På 14 kf WO! 12260 innevarande år-
tid låta vänta på sig, och så länge vi ing- ' En 11n¿f15 höjnínß a11lSå?
enting hört, leva vi på hoppeg, gg; är em- - Javisst. men statförslagen räkna med att
ellertid säkert - denna ovisshet är allt an- U1fík$f°fS k°mm@f ißånßs °Ch SkU112 S5 ej
nat än angenäm varken för arbetarna i Ulriks- bli fnllel» S5 måste nöjnínßn 01102168 Säk-
fors eller för kommunalgubbarna. ert bli ytterligare några kronor. Härtill
- Hur te sig annars utsikterna inför vint- äomæer ju utdebiteringen till kyrkan' som-1ern? 8: :šgå:40. men som väl också den måste höj-
- a fi v' r' a ' ' - ° .. .Hme: E ån“3°så'se:k3etmï:t:t:l%lr¿š:f°'ñ ga” - Varpå beror den redan foreslagna skattehoj-

3 5' ,s kt C ningen?
Arbetet I sk°3ar"a k°mm°r enllgf vad_s°m _ - Uteslutande på den katastrofala minskning-
íäçâpgïtâåaïšnââ såïåršvzïfgåtgçgâtëåiëszçf- en i skatteunderlaget. Skatteunderlaget har

0 ' ' .. ._ ' '
-« är så =f 1- ï::';':*:.ï.:â“.:,::.äf':°':2.. ï:ï:'.i:;:::::°:.::
::¿:ï;sr1s%::ï;:f:s:“ ra»w~rå«S-«««»ßåw«~-
påstås också skoïš koåma igång ino: de: när- ey I sparsamhetens-teçken' qch såvitt jag
maste tiden som statligt reservarbete Så ha fërstår kunna de rimligen ej pressas ytter-, . _ ' ligare annat än i bet delselösa detaljer.vi ju en del mindre statskommunala reservar- För övrigt ha vi tureä att i år få räknanæd

beten för höstmånaderna' ett överskott på anslaget för restanter.och
- Och utdebiteringen för nästa år? utan detta överskott skulle utdebiteringen
- Ja, här ligga de statsförslag. som skola ha varit ytterligare l:- kr högre per skat-
in för fullmäktige om en vecka. Enligt dessa tekrona.
slutar utdebiteringen för den borgerliga kom-
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- Strömsborna äro alltså goda skattebetala- sannerligen inte så mycket att fordra i den

551 vägen av bönder och arbetare med ojämna och
just nu mycket små inkomster.- Nej, nej. det är just vad de inte äro. En-

ligt min åsikt är det helt enkelt bedrövligt - Men, avbryta vi, är inte hr Larsson litet
ställt med den saken. Jag kan t.ex. tala om, för fordrande i alla fall. Då skatten ärså-
att det vid upprättande av sista röstlängd- hög, måste det ju bli svårt för alla att
en var över S00 personer, som stupade på erlägga den i ordning.
skattestrecket. och det skulle inte alls - Jo, jag är den förste att erkänna att det
förvåna mig om detta är jämtländskt, ja kan- är svårt. Det kan hända vem som helst av
ske till och med svenskt rekord i sitt slag. oss, att vi genom särskilda omständigheter
Vid en nyligen företagen undersökning här bli urståndsatta att vid ett visst tillfäl-
på kommunalkontoret kommo vi till det resul- le betala skatten. Men det är visst inte
tatet, att kommunen f.n. har inemot 30.000 samma sak som konsekvent genomfört skatte-
kr i utskylder utestående hos löntagare och skolk. Den som förut betalat skatten i ord-
personer, som driva handel och näring, och ning och nu till följd av skattens höjd ej
det är lätt att räkna ut hur detta inverk- längre orkar med trots säkerligen stora an-
ar på utdebiteringen. När vi nu med ljus strängningar, han kallar jag inte skatte-
och lykta söka efter inkomster, är det all- skolkare. Den benämningen får man däremot
deles givet att vi kasta lystna blickar på - med tillägg i övrigt av glosan notorisk -
denna grupp av skatteskolkare, som är lätt- åsätta alla dem. som redan under de goda
ast att angripa. I övrigt, när personer med tiderna på alla sätt svängde sig undan, när
fasta inkomster och stående högt nog uppe det gällde att punga ut med skatt. Natur-
på samhällsstegen i det längsta draga sig ligtvis finns också många vackra undantag,
för att fullgöra en så elementär samhälls- men de äro i alla fall ej flere än att de

plikt som skatteinbetalningen, då har man blott och bart bekräfta regeln.

:X Idrotten i Styömsund ïï_' den gångna sasongen É
Den gångna sommaridrottssäsongen i Strömsund har varit livligare än någonsin. vilket
väl åtminstone till en del beror på att vi fått en tidsenlig idrottsplats. Tingvalla
har förmått höja intresset ej endast hos de aktiva idrottsmännen utan även hos publi-
ken, som mångdubblats sedan Tingvalla togs i bruk. Att tävlingarna i samband med id-
rottsplatsens invigning åsågos av inemot 3.000 personer säger en hel del om intress-
et. då man tar i betraktande samhällets storlek. Fortsätter det som det börjat. kom-
mer nog Tingvalla att infria våra förhoppningar och fostra våra pojkar till goda id-
rottsmän.

FOTBOLL. På fotbollens område har Strömsunds IFK under den gångna säsongen gjort en

hedrande insats. Bl.a. vann IFK 1932-33 års Jämtländska serie. I den serie, som nu

går av stapeln, har Strömsund ännu ledningen, ehuru Castor i östersund är hotandenä-
ra. Räknar man inte alltför pessimistiskt, så vågar man nog förutsäga, att Strömsund
tar även denna serie - detta sagt med tanke på senaste nyförvärvet. G. Fredlund, f.d.
v-i i Eskilstunakamraterna och landslagsreserv mot Finland 1924 i Gävle och 1928 i
Helsingfors. Fredlund har åtagit sig att trima laget till våromgångens början, och
det säger en hel del.
Mest bemärkta spelare ha varit c-f Sigge Johansson samt backparet Blixt-Johansson;
mest lovande spelare Gunnar Karlström. Mest spännande match var första omgången i DM

mot Bräcke. som Strömsund efter förlängd speltid vann med 3-2. Snöpligaste nederlag-
et mot Stavre (l-2). Största vinstmatchen mot Järpen (8-O) och slutligen må noteras
braknederlaget mot IFK Östersund i DM-finalen (2-8).

ALLMÄN IDROTT. För den allmänna idrotten har även intresset helt naturligt stegrats
i och med Tingvallas tillkomst. Med de urusla träningsförhållanden, som förut före-
funnits på den gamla idrottsplanen kan man inte begära, att lysande resultat skall
nås med ens. Inte desto mindre ha ett par av pojkarna utmärkt sig. Ole Persson tog
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årets DM i spjut på S3 54 me-
ter, ett resultat som han 3 Ja" 1934-

k°f= dafefef bäfade P5 IFK srnöhsuun - IFK NYLAND o-11 (o-3)till drygt SS meter, och han
nn, ngkert fgrntngttninsnr §ÖP) Att bandyspelet står 1 en lägre klass 1 Jämtland än
att rennn on någon år nnnse- 1 Ångermanland fingo strömsborna nogsamt övertyga sig på
rn 6g.met¿rs¿rgnsen_ vidare nyårsdagen: Att vi har mycket att lära star tydligen ut-
ngrken 580,: carlsson. juni- om alla tvivel. Men så är ju också bandy tämligen nytt 1

orngntnre på 100 meter och Jämtland och dessutom är Nylandskamraterna bland de bätt-
med goda resultat i kula, fa i Vaa°a'"°ff1a“d°
âçjgå ::?k:ia::;'sE:šå:â:? Publiken trodde no: eftr de föräåa 30 min.í att härkha-

I d ' t ä t a t att h ta. H mma a t t c t
h°PPaa "¥°kaa aY' °°h med bitanifršnssignbr: oïšchade faktiskt öv:rtage%etidzis.es
föfaaaaalß afa“1“3 k°"m°f Att det i verkligheten var en enkel lek från gästernas
ha" aakafa att a langt' sida, fingo vi nogsamt se under andra halvlek. Då hjälp-
Än så lgnge saknar strönmn te ingenting. Tidvis kunde man se upp till 7 backar fram-
nrend nå nen allmänna infon- för Strömsunds-buren, men målen gingo det oaktat 1n med

tens område, men den kommer. Vissa mallafum-
nat afanaa íaaaaaiva Pa Det främmande laget var ett förstklassigt lag med få ell-
a"a'a aa§a alla afaafi dat er inga brister. Det var ett stort nöje att se huru hög-
af a"aP°Jka'Éa° a°" bildat ervingen arbetade med en precision, som aldrig svek. Den
*af°aaaföfa“*“3af °°h a°" ha ende som kunde i någon man hindra den var Blixt, som tid-
alaa hafda daaaefv a°m a!1' vis gick upp med bollen nära mål. F.ö. var inte hemmalag-
aalaa_aaka't bara f'“af a et så särdeles ur form. tvärtom. Han kunde se en hel del
f'ama1a°¶° Üaa tank? hafpa anfall ej alldeles ofarliga. Men målskotten voro för sva-
°°h da flnfla °fa“1“35WöJ' ga och det var en lätt sak för målvakten att ta bollarna.
lißheaaff °°“ Ta“3Va11a ““ Gästerna däremot spelade ända till ett par meter från mål
lam“af~ kaef allmänna id' och så ett hårt luftskott, som var omöjligt att rädda.
rotten alldeles säkert att
så framåt men s¿°rms¿e3_ Domare Ragnar Johansson var bra. Publik c:a 200.

BANDY. I bandy slutligen har
Strömsund redan förut gjort
en god insats. Under förra
säsongen slog sig Strömsund
fram till DM-finalen, som
förlorades ytterst knappt
mot Östersunds-Kamraterna
med 2-3. Nerverna svek en
del av våra unga orutinera- ' I n '
de pojkar i den avgörande 1 ' .
drabbningen. På söndag tager |
årets bandyträning sin börj-
an under ledning av Fredlund.
Strömsund tänker i år lägga
embargo på DM-tecknet i ban-
dy - om inte Östersundarna
äro för svåra förstås.

I -ll-

3 jan l93A.
LUQN NvÅR5“gLG 1 5135" UNÛERVISNING I SLÅLÛHÅKNING PÅ SKIUÛR 1 VÅLLBERGET

(LT) 1 gt,-¿;m,.,n¿ har nyå,-8- Det bL¿J1 populà'/Lane att åka .slzidon ¿ Svzömaund, och
helggn föfflutit stilla Qch NU han de dia/IVGÅ-te OCMÅ 5419 ara åka ÖWÛM bak'
ffidfullt utgn gtöfande in- en Vid Medddaó GV kptßll oue
tgfmgzzon, Nyåfsvgkgfna ÛCII h/IÅ LUdh0z| Oßh Bvlgman, Vi-Åka
de olika ställena ha varit Ûaauaazaßt Patagaz aaß uppgaáten att aäaa “I uzáöaadhnan'
väl besökta och nyårsdagens Qena 5Vå44 h0"4¿-
ba“aY'““°h had* 1°°|““ fat* Förutom statom övas också vobtu och hopp övu htndu Sd
ßå måß =f°== kylan- - På am mmpo. mm väx uu pm nä» du wo. dag. '
=i=°°ß°“ =v“=°= ß°"=*= mån' att uvazzgzceia sz; z¿zz aezzagande ¿ pasknesonna 1111
aa ”°“' b°3a*'° sig “Én ak°' Jonm och Jo/un¿¿en. Rcsorma än mycket uppskattade och be-
ßma- flm h°=='=1“==°f man av mygg-mt. o. fngeuna. mm en 1t¿dmm¿a1:-
med hö och proviant drogo i- en E_G_ tundhotm
väg norröver. °
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unm U... 1.... HÅRT ARBETE! ..........
GÄSTGIVERIERNAS SAGA ALL (LT) över strecket - Strömsund, ska vi idag tala litet am

(ÖP) v.d å k.ft I ta_ och med våra skogsarbetare, som dessa dagar bege sig till
1 rss 1 et avs u

¿e8 en betydelsefull fas i de skogsdr1vn1ngar som f1nnas.

vårt lands kulturella utveck- Skogsarbete är ett av de tyngsta och mest ansträngande
ling. vare sig det är huggning. brossling eller körning. Hugg-

. . år från ljusningen på morgnarna tills det blirD 3 aren f
stavïïfanâsâåggšzåäšzåïï mörkt på kvällarna arbeta med fällning av träd, kapning.
er och skjutshålli som ända kv1stn1ng och barkn1ng. så att hans kropp ångar av svett.

. Och efter en ansträngande dag får han krypa in 1 en kall
s?dan Birger Jarls dagar va- och dragig koja På natten vilar han på en hård och obe-
r1t föremål för de svenska . ' åI 1. . kväm br1ts och på morgnarna värker hans kroPP- s att han

I
.ï§§2.f'3Éï.Zš“l“I'{1åÉ.“I.'... '====PP°== °f'=“ “S-
än någon annan institution Om skogsarbetaren ändock haft ersättning, som någorlunda
utmärkes av en oändlig motsvarat hans arbete. hade det kanske inte varit så myc-
rad av lagar och förordning- ket att säga, men samtidigt som skogsarbetarens yrke är
ar. vilka var för sig marke- ett bland de tyngsta är det på samma gång ett bland de

ra den vikt som statsmakter- sämst avlönade.
så ladedvidhsmfäfdselns för- Efter vad jag hört är priset för huggning efter Vattudal-

ttran e ar nu trotkraftiga åroteste; dukzt un_ en omkr. 18 a 20 öre pr stock, kanske på en del ställen
¿er för en nyare tids ändra_ ännu mindre, ochdmed denna betaån1ngösk;:as_1ngÉ sïåndïïç
¿e ¿örh¿llanden_ de 1nkomster. En ast den som sj v rs ts1g p s gs

förstå vad det v1ll sägs att med denna betaln1ng komma

Antalet gästgiverier i vårt upp till en dagsförtjänst på h-S kr. Men ingen yrkeskate-
land är nu 226 varav huvud- gori är ej heller så dåligt fackligt organiserad som just
parten kommer på de nordliga skogsarbetarne. Det kan kanske mången gång av olika orsa-
länen. Norrbotten har 33, ker synas svårt att skapa och bibehålla en livskraftig
Västerbotten 23. Jämtland 61 och stridsduglig organisation bland skogarnas folk, men

och Västernorrlands och Gäv- med en god vilja och enig sammanhållning måste det dock
leborgs län vardera 22. gå att även bland dessa skapa ett värn mot ett ännu djup-

are armod och ett medel till en uppryckning av skogsfolk-

Läusrinuluctu 3 jan 1934. et* levdßßtdafd-
i Strömsund och Ulriksfors
utbäres nu om kvällarna och
blir alltså mycket färsk, Tänk på detta! Diskutera organisationsspörsmål i timmer-
ja den snabbaste nyhetstid- kojorna i vinter och anslut er till edra fackorganisatio-
ningen på platserna. LT kas- ner och bilda nya, livskraftiga sådana, där inga förut
tar inte mera fritt hemburen finnas samt följ med och läs arbetarpressen! Låt LT bli
på kvällarna. er lektyr i tiumerkojorna!

^'““"'““'*“' ”'" Slrñmsundsmhelarkummun
(LT) Strömsunds arbetarkommun hade på nyårsdagen
inbjudit arbetarpartiets fullmäktigegrupp och par- har Hrd.!u0te ltâ Sndagv |v1r-
tiets represegtanter i nämnder och styrelser till y:rnànud kl ll fnL
ett samkväm p godtemplarhuset. - En del aktuella , 3 .

kommunala spörsmål diskuterades, och bland annat Ilwkal' ('3i' r"'L2in
kan nämnas att en kommitté för undersökning av Piya nxvèlvnznzar áro väikcn~n¿
arbetstillfällen tillsattes med Nils Grönlund i .-\nm;|!;m ;;i.n'a5 'm Per 55:;
Våsdlßn BW Ofdf- lmmsson och I-lmzi Lör, äzrcim-

Även tidningsfrågan diskuterades och det uttala- SUÜÜ-

des att det bör vara en plikt för arbetarpartiets repr. att hålla sig med LT. och att
det är av vikt att tidningen blir väl spridd så att allmänheten får en riktig uppfatt-
ning om det kommunala arbetet.

ras nlnrcturan 3 jan 1934.

Kyrkokören i Ström har haft årsmöte. Till styrelse valdes följande: komminister G. Säll-
vin, ordf., lär. Brita Jonsson, sekr., hr Carl Bergvall, v. sekr., lär. Anna Persson,
kassaförvalt. l:e dirigent kantor D.F. Nordfors. 2:re dirig. komm. G. Sällvin och 3:e
dirig. Gustaf Bergvall. Beslöts att kören skulle ansluta sig till Kyrkosångens vänner.
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a ingen. Av någon anledning hade skottet brun-
nit av och träffat A. i halsen. A. antraff-

KRÅFTKÅRL 3 Je" 1934- nu vid liv. Dr. Krenzisky tillkallades men

En pigg åldring är f.d. sliparen vid Uiriks. kunde intet uträtta. utan den skadade avled
fors sulfitfabrik, Fredrik Fors. Trots att efter "e9fe flmmef- He" Ver 09lft-
han är närmare 70 år är han i vinter syssel-
satt med timmerhuggning, och många yngre ha ÅKTUELLÅ SIFFRÛR 9 Je" 1934-
fuïït RHOQ äet fÖ15ë_h00m l arbetet- Antalet arbetslösa i Ström vid månadsskift-
- Men S8 av Jag halsis Också- Sager han- ai var 269. varav Isa voro fbrsorjningspiiki' ; ' Ai " 26. 23 f" " ' _ i'k:
Anßsistusntïtu 1 srnon 3 ¿an 1934. 'ga ' °"°S varav °'S°r°" ° '
(LT) Var man än kommer och vem man än talar KÛMMUNÅLT 9 je" 1934-

ades först efter några timmar och var dáän-

d så k0|l'|ÉT arbetslösheten tala Först kan vi ta'|a om att yára far-
De arbetslvsa mäste haalnas S8 l§9t__d@ broder och tanter 1 komunaifoiimamge 1

95* eeh k°mm“"e" fbfmef- Ö'bet5t'l1f°11e“ Ström sammandrabbade för första gången iàr
måste Iete$ UPP Oeb de flå "°9 flere 0' pá söndagen. Enigt och raskt avgjordes en
Ht"¥ttJede efbet$tl11fel1e“ l“°m k°WmU“eQ hel del ärenden, men enigheten råkade haka
e me" tfef- 5k°9§'"§ Skulle betïdllt fbr' upp sig när dom skulle avge ett yttrandeom
bettfes 9e"°m “td'k"'"9 °eh °“51°9 dartllï en viss besvärsskrivelse. Slutet gott all-
beviljas av Statsædela mfl äve andra näs' gott: Sista ärendet avgjordes med sam-
tan outnyttjade tillgångar för Iindrande av ma enighet som i början. och det gällde att
arbetslösheten finns. Anålag för beteshäg° ge de arbetslösa mede1 til] utrustning i
nader. skogsroiningart tackdikningar etc. sk°gS¿rbetet_
bevilgas och bora anlitas.

Stromsborna tycks mer an vanligt ha gripits
J0RgKA3EL 5 jan 1g34_ av sportintresse på sista tiden. och rätt

sá.Sporten gör kroppen frisk och spänstig.
I Strömsund kommer att nedläggas telefonka-
bel under jorden. Början göres i vinter och ' '

s _] .

"ARBETAREE Handla ej i Konsum. ty de

.f”“'
f-.!@}

Sllüllls

\\\\

arbetet kommer att slutföras nästkommande ,---..
vinter. Genom detta komma de flesta luftled- ' -.-
ningar bort och alla missprydande telefon- 4,;f 2

stolpar inom samhället försvinna.

Ilichlblimm 8 1» 1”-I-~
(ÖP) Under de sista dagarna har man i '
Strömsund kunnat å en del anslagstavlor
e föl'ande affisch'

säljer den blockerade Gislavedsfabrik- Dmwtmmpor bomun fb w än
ens galoscherl" Pu,_

Reílektionerna göra sig själva. säger Dm K°n3t3ükc,F]°r. ggn-3 syd
vår meddelare. kvalité' fn 1:6o_

Herrstrumpor, bomull.
mms: 8 jan 1934. mf* 45 Ö" P"-
(OP) I den notis om statsbidrag till skol- ”I mmmpor' m'b. . _ ._ fr. 50 öre par.ibliotek för är l934, som for några dagar
sedan var inrora. bade siroms skolbibliotek 3e'U'ö:I°I' 0011 Heffkllll'
borbfaim. aibiioiakei har uiioeiazs so ff- 12- U-
kr. för första halvåret och 45 för andra Berrskjortor med lol img!
halvåret. 1;-_ 3;50 gi,

Herrskjortor, arbeta-. ff- 1290 Ü-

(UP) En jaktolycka med dödlig utgång inträf- ft. 1:2§I$.
fade på söndagen i Stamsele, Ström. 25-ári- Yunnan fn 1:__ met
ge hemmasonen Fritjof Andersson hade ensam
begivit sig ut på harjakt och hade vid o- BC lliårégßemllllkdf Ill-
iyoksmifäiiei; av am au döma start pa lö:-:H30 fr. 5:-cdi 9:- ßr-
pass, varvid han stött sig mot gevärsmynn- |
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SKOLNYTT 9 jan l934. ondagshelgen. Om det är det man hört eller
rartsäriningsskaiarna 1 ström började star °“ f'V9“°Ski“ “et 3°9 i“t°'
i måndags och torde avslutning bli om en
tre veckor. Eleverna från avsides liggande SOCIALDEMOKRATISKT 10 ia" 1934'
platser äro inackorderade lite här och var Ulriksfors socialdemokratiska kvinnoklubb
i gårdarna. höll möte i måndags. En ny medlem inrösta-

des. Morgonbris- och LT-frågan diskuterad-
es ganska livligt. En kommitté för årsmöt-

SPOKFLYGARE I FROSTVIKEN 10 Ja" 1934' et i feb. tillsattes och mötet avslutades
(LT) Det mystiska ljuset har varit synligt med Arbetets kvinnor.
på flera håll. I Gubbhögen var det dock
stjärnan Sirius som spökade. Landsfiskal RIKET ll jan 1934.

Hallberg i Strömsund är k1°"t'°9e": Statens inkomster och utgifter för budget-
- Det där skenet i Gubbhögen var helt enk- året 1934-35 uppgå till l.05l.684.600:- kr.
elt Sirius. Observationerna i Frostviken

A. Bramstorp efterträder Olsson i Kullen-
kan jag inte uttala mig om men det roda Hoch gröna skenet i Gubbhögên var ingenting bergstorp som Bondeforbundets ledare.
annat än den blinkande stjärnan, som ju .

skiftar 1 de färgerna. Jag har sjäiv varit "^"°ELS"'TT 12 Ja" '934°
ute med kikare. Beträffande det uppfattade Ströms konsumentförening har under 1933 haft
motordånet i Frostviken vill jag bara fram- en omsättning på 327.424:- kr och visar en
hålla, att det gått åska i fjällen i trett- ökning från föregående år med l6.500:- kr.

ussi:-nölm 1.
Strömsund var någon tid före jul skådeplatsen för en våldsam tvekamp. A ena sidan arier.
som med tiden blivit tämligen fet men som envist framhärdar i att ägna ÖP i st.f. Vår
Kamp det huvudsakliga av sina journalistiska talanger. Å andra sidan vår medicinman,
vars fäders vagga stått vid Jordanens stränder. Länge komma vi att minnas det nappatag-
et här i Ström.

De båda högt bildade herrarna, som sitta på de översta pinnarna i den finaste ström-
sundssocieteten, ha enl. vad ögon- och öronvittnen vetat berätta, sagt varandra en hel
del verkliga sanningar, som tyvärr ej lämpa sig för tryck. En del var ju dock riktigt
småtrevligt. I hastigheten undslapp det t.ex. ariern, att vi inom den närmaste tiden ha
att vänta förläggning av ett koncentrationsläger hit till Ström. och naturligtvis var
där plats vikt för hans judiske motståndare. Själv väntar han sig få så pass stor inkomst
av den självskrivna föreståndarplatsen för lägret, att han definitivt kan skaka av sig
den storkapitalismens boja, som medarbetarskapet i ÖP nödvändigtvis medför. Och blir det
endast dessa två som komma att befolka lägret, så har nog samhället gjort så stor för-'
lust, och vi andra som ej äro i behov av vård. komma kanske att klara oss utan deras
hjälp. Det kan ju dock tänkas att nassechefens hetta något litet svalkats genom detta,
och att det hela därför går i stöpet.
Så till slut en allvarlig fråga. Vilken tabbe göres härnäst av denne karl, som har sig
anförtrott att göra folk av våra lortungar och som för dem bör vara ett föredöme?

Jonathan

UNDERSTODSTAGARE 12 jan l934. servering av kaffe m bröd till alla barnen,
N _ n Ü dans och lekar kring granen, utdelade tomt-Antalet understodstagare i Jamtlands lan ar en p¿se med frukt och getter till varje

l93l var ll.447, av vilka flertalet under- barn Sedan barnen vid 9 tiden
- . . . - gått hem to-

Stóqdes 1 s'"a hem: E"dast 762 pers°"er V° go de äldre sig en svängom. Till sist ett
r° intagna pà fattigvårdsanstaiter' tack till festkommittén för det uppoffran-

de arbetet
LYCKAD FEST l2 jan l934. ' Astrid
Barnfest i Ulriksfors var anordnad på Folk- ..
ets Hus på trettondagen. Arrangör var Ul- G m
riksfors socialdemokratiska kvinnoklubb. r G n S ' r 0”
225 barn och 50 äldre övervoro festen. Pro-
grammet_upptog bl.a. hälsningsanförande och
upplasning av Nils Grönlund. musik. sång av IEÜÛÜMLÄDFÅÅW
skolbarn. tablå och tvenne sketcher. Efter 1ï_ 161,

ll



_-i

_g{

'~._>/~

v
så I Is1' ,1 I

SKIUPÅTRULL UNDER LEDNING AV JÄRNHANDL. E.G. LUNÛHOLM PÅ VÄG TILL SKIÛSTUGÅN I LIA

lntneaaet áöa spoatallga ahtlvlteten än l atadlgt atlgande ¿ Stnöm. Tingvalla ldnotta-
plata haa chat på ahaaan av ldaottsutövane, men det än ändå den ädla akldlöpanespotten
aom tllldnagea älg atönata uppmänkaamheten hoa gemene man. Staömsunds natunllga öaat-
sättnlngaa 5ön shlddknlng bldaaa l hög gaad tlll spoætena populaæltet. Nu atáa också
en akldatuga klan jön att tagaa l bank uppe l Lla, och häa jlnna en teaaäng som upp5yl-
lea alla anspnáh på vanlatlonsnlhedom jöa tävllnga- och motlonaapåa.

l2 jan 1934. värda endast ett par tusen.

(LT) Vi kan nämna att vara skidåkare börjat Den mystiska eldsvadan i Risselas. Ström,
röra på sig. Skidor och skiddräkter ha let- natten mot torsdag, då en större mangàrds-
ats fram. Visserligen sticker gräset pa ak- byggnad jämte en intilliggande byggnad,till-
rarna upp ur snön. och stenar och grus pa hörande hem.ag. F.E., Borgsjö. Asele. ned-
vägarna göra att vallningen måste ofta gör- brunno till grunden. är f.n. under utred-
as om, men man har dock akt skidor även i ning av landsfiskal Hallberg, Strömsund.Re-
vinter. dan nu har landsf., enligt vad han meddelat

I måndags plogades vägarna av postverkets Xi: §ïåe:a;:aånT:dd°'p" kunnat k°"Statera
bussar. Det lilla snötäcket skrapades ner i 9

dikena. För bilar och andra hjuldon är ju _

detta gott och väl, men för dem som färdas VÃGBYGGE 15 Ja" 1934'
med häst och släde efter landsvägarna ärdet K. mzt har medgivit att vägen Strömsund-Löv-
inte fullt sa bra. berga pa viss sträcka far framdragas över

kronoparken Jonsgard i Ströms socken.
Bandyflugan tycks ha gripit det yngre Ström-
sund. Bandybanorna på isen äro hela dagar-
na myllrande av ungdom och pa gator och vä-
sar Spelas bandy av de yngsta för falla ELEKIRIFIERING Av own is jan 1934.

¶gg?ar' Östersund får ta S19 I akt om någon K. mzt har medgivit a.-b. Per Holms elektri-
Eno. citetsverk att framdraga en elektrisk hog-

spänningsledning om 10.000 volt från Näsvik-
- en i Ströms socken till Ohns by i samma sock

MORDBRAND I RISSELAS 13 Ja" 1934' en för att förse Ohns by med energi för
(UP) Byggnaderna försäkrade för 8.000 kr.. kraft och belysning.
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fllllll ls Jan 1934. NW 11 jan mf--
Professor G.A. Jaederholm höll i lördags (ÖP) En vänskavßmtßh spelades På söndasen
kväll föreläsning i Strömsund över ämnet; mellan IFK Östersund och Strömsunds-Kamrat-
Den tygkg netiönelggçinligmen gggöm fölk- erna. Rödtröjorna hemförde segern för förs-
psykologisk företeelse, ta gången här i Strömsund. Segern S-l var

._ _ _. rättvis efter spelfördelningen att döma.
F°re]ësare" borjëde med att hgn' trots den Någon särskilt vacker match var det inte,relativt korta tid han talat over amnet, eehherhee ¿ eleeeh h¿rheee_ deeh meet hee

var led på detsêmmi hdningspressen hade helllllalaget. Gästerna voro betydligt snabb-inte alltid varit valvillig och folk hade ere eeh även bättre eehehel hade de_ hemme_

âšáEtkaçt.:örs:á honom rätt' åbïand Ya: det laget tycks ha lagt sig till med ny teknik,
häsf" r1t'" oc aqdra.ganger romantïs . ett sorts säckförsvar. som användes av Ny-

n orelse som föreläsaren uttryckte sig. leheehehreterhe här vid hy¿ree_

Efter denna inleqning gav han çn skildring Under första halvtid fördes spelet uteslut-
av den tyska nationalsoclallstlska rorel- ehee het ett m¿¿_ Förevereehelerhe fihee
ëens uppkomst Och utveck]1ng'.°çh han po: icke från sig bollen och skulle kedjan gö-
angterade att det var en specifik tysk fö- ra en ffanryckning fingo de själva gå upp
retee]se° FOVÉIÜS' fbr5§°d Üft Ûâ ett "Q" för att hämta bollen. Kommer det att expe-
derhállande sätt framstaïla ämnet' Och av' rimenteras mera. så skulle det inte förvå-
en Om man stundom fick för S19 att haq ej na om publiken stannar hemma. Visserligen
vår he]t_°partisk' ëa var dock framsta]]° är inte bandy någon cirkus och även åskåd-
nïngen givande och Intressant' arna ha rätt att fordra att det inte blir
TAXERINGSNÃMNDSVALET 16 han 1934. cirkus. Hörnor 7-2 till Östersund.

Som förklaring pa de besvär vissa medlennnr SKYTTE 17 Jä 1934-
ÖY Ströms kO“'UalfU]]|'||äkt1ge anfört ÖVQI' Ströms skytteg.n'|e firade pa Sönd. sin 40,
vi? sammantrade den l0 dec. 1933 forrattat _¿,¿ge ti1]va,° med en feSt1¿ghet p¿ Nya

Va f°V t°xeç'"95"°m"d f°' 1934 hgde fulïm' Hotellet i Strömsund. Styrelsen har beslut-
°'“ - "°"“° $fö'°SP- T°'S*°“ C°' $$°“ "“ at att kalla f. nanal. Nils Persson. stran-
°Y9ivit.yttf°"de' "tm¥""a"de 1 ett försvar sund. till hedersledamot. Hr. Persson är
för Såvä] '25t$É"ma"'äk"i9°"$ aVb"Yta"d° den ende kvarvarande av gillets stiftare.
som sammansattnlngen på namnden.

STATSSKULDEN l7 jan l934.

03051 Fnlïï gp 15 jan 1934_ Den svenska statsskulden uppgick den 3l dec
l933 till 2.360.564.38l kr.

Rtoovlsulhc .

för utdelning :lll Jul bland barn aan ^R5$KR'FTE" "TK°""E" 19 Ja" 1934'
gamla i Ströms socken genom diakoniss- Ströms Hembygdsförenings arsskrift för ar
an. l933 är nu utkommen och tillställes medlem-

marna kostnadsfritt.Inkomster:
Vita Bandets syförening 50:--
Jultomtarnas “ 72:l9
Pastor Ahlbergs " 17:50 STENALDERSBOPLATS? l9 jan l934.
Syster Hannas " 42:-- ~ - ~ ~
Röda Korsets Hjälpverksamhet 8l:67 guåghg ešârgås hål]gsrzggeaggšhgírüâgfson
Barnhemmets sparbössor 6:07 täckte he ' -

_ got som liknar en eldstad lagd av
G¿V°r av °"sk']da -ÉZLÉQ stenar i ring. Pojkarna hade pa lek rivit

S:a kr. 386:93 UPP mossa pa en del ställen, varvid ringen
Utgifter: av stenar blottades.
Penningar utdelade i kontanter l40:-- Sedermera lär ha hittats en pilspets av
inköpta kläder och tyg 245;93 flinta pa samma näs nere vid sjöstranden;

S_a kr 386_e3 och man har slutligen paträffat skärvor.
' ° ' som tyda pa att verktyg av flinta tillverk-

Till alla givare av kontanter och gavor ats där. Ett hal i marken, cza en halv met-
in natura i form av kläder och mat fram- er djupt. är fyllt med flinta i större och
bäres härmed ett varmt och vördsamttack. mindre bitar. En del av dessa bitar synas
Strömsund den 1] jah 1934 âöhgehvleähâhyšara skärvor efter tillverk-

Di°k°"i55°" Fynden äro i förvar hos Jöns Mårtensson,
Renan.

13



ELAKARTAT OLYCKSTILLBUD 22 jan 1934. VANDRINGSPRIS 24 jan l934.

(LT) En sorglig olyckshändelse inträffade i Om Lars Th. Jonssons vandringspris tävlades
går kväll i Strömsund. då en arbetare, Olle på söndagen för 3:e gången inom Espnäs I.F.
Larsson. sköt sig med ett mausergevär. Kul- Erik Zakrisson vann tävlingen och erhöll
an gick in i vänster sida strax intill vän- härigenom två inteckningar i priset, vilket
ster lunga och hjärtat. passerade genom he- skall erövras tre gånger för att bli ständ-
la kroppen och fastnade i väggen. ig egendom. Banan mätte 23 km. och gick i

L. är ännu för medtagen för att kunna lämna mede1svar terräng'
något meddelande och hans fru kan ej heller De bästa tiderna blevo: l. Erik Zakrisson
ge några upplysningar p.g.a en svår nerv- l.44.4l. 2. Uno Jönsson l.46.44. 3. Olle
chock hon fått i anledning av det inträffa- Persson l.48.3l. 4. J.H. Jönsson l.52.S8.
de. Vid olyckstillfället befann sig förutom Damernas van¿rin - ~ ~

. gspris erovrades for året
hr L. endast tvenne barn hemma. vilka sovo. av Märta Persson ¿ en 12 km_ terrängbana_

Tiderna blevo: l. Märta Persson l.O6.34.
MISSLYCKAD RENFÃRD 23 jan 1934. 2. Elïen Persson ].09.5].
(OP) Den lappländska expedition, vilken sam

färd från de norrländska fjälltrakterna för
bekant för någon månad sedan startade en ff \\

'11 P f\ (Åatt resa ti franska yrenéerna och där in- 4
föra en renstam. befinner sig f.n. i Nässjö.
På grund av inträffade svårigheter måste _

exp. återvända. Anledningen härtill är, att TOBAKSMISSBRUKET 24 Ja" 1934'
djuren av oförståndiga besökare matats med (UP) I motion i andra kammaren av hr Olsson
mögligt bröd. i Staxäng (h) m.fl. föreslås begäran hos k.

m:t om förslag snarast möjligt till riksda-
RADIOSTATISTIK 23 jan 1934' :inkom hämmande av minderårigas tobaksmiss-

Antalet utlöste radiolicenser den l jan
1 gr var 1 TIPPNING BLIR LEGAL

östersund 7.6l6, en ökning med 320 Enligt den proposition angående fotbolls-
Strömsund 587, " " " 2 tippning som nu är färdig att föreläggas
Sveg 575 " " “ 19 årets riksdag blir tippning nu legal.
viineimina 6571 -- -- " is

uvvnnvi ßssLur

. (LT) Efter besvär av läroverksadj. H. Lev-
LANGVÅGA MINK 23 Ja" 1934' ander, Strömsund, har länsstyrelsen upphävt
(OP) En mink fångades häromdagen i en räv- Ströms kommunalfullmäktiges beslut den l8
sax av Nicke Olofsson, Nytorp, Hedningsflo- juni l933 att indraga honom tillkommande
kälen. Man antar att den härstammar från hyresersättning och anvisa honom bostad i
rymlingarna i Bjurholm. Västerbotten. en kommunen tillhörig fastighet.

šš

14

»-

PÛSTKÖRARE OLÅ STRÖMSTEUT PÅ

ISEN UTANFÖR VTRGOKÅJEN I
STRÖMSUND

Även om den tandsvägabunna
d¿¿tgenåtna5¿ken tagit även
atttmen av poatutbäntngen.ad
5¿nws det 5omt5anande gå/:dan
60m v4'.ntM1'-iden cnhltut nåd
via Vattudatens Latächta vid-
den.

Det känna betnyggande att den
wzgamta 5a/:teden St/zöma Vattu
dat 5ont$a/tande koma till
hedena ¿ det ktaaataha aätt-
et att taanapontena olh och
goda hänuppe L nonna Jämt-
land: med häst och alädel
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26 jan 1934.

(LT) Under tre år ha nu arbe-
tarna haft majoriteten i
Ströms kommunalfullmäktige.
För dem. som därvid haft att
föra småfolkets talan. har
det varit allt annat än en
sinekur. De flesta av dem ha-
de förut ej tillåtits vara
med om mycket i det kommuna-
la eftersom de ej hade rätta
tron.
De borgerliga däremot ha un-
d å å ' k I b -. . -t ommuna t ar e

za V i 1.. °' “' '.“* '."'*. .
Jan 93 te varit i tillfälle samla

Av IFK Strömsunds årsberättelse framgår att förening- fonder av erfarenheter. Detta
en den 31 dec 1933 hade ll0 st. medlemmar. Om skid- ha de också minsann självave-
sporten säges: Med tillfredsställelse kunna vi kons- tat om. och de ha också itid
tatera, att intresset för skidsporten i någon mån ök- och otid gjort klart för de
at under året. även om bristen på konkurrensdugliga ej så erfarna arbetarerepre-
åkare avspeglar att bredd saknas inom grenen. 35 skid- sentanterna att så varit fal-
löparemärken hava under säsongen erövrats. let. Dessa senare ha under

Föreningens bandylag deltog i årets D.M. i bandy och qen korta tid de hfndhaft
kvalificerade sig till finalen, men denna, som spela- slyret üelt näturllgl ej hu"-

. a nit utratta na ra underverk- u 3 .des i gsåešsund mot IFK darstades, slutade med neder ha de inte hunnit annat

ag me så ha de i varje fall inhäm-
Fothollen har som vanligt varit den form av idrott. tat många lärdomar. och vid
som omfattas med största intresset. ne idrottsliga det här laget torde nog det
framgångarna hava jämväl motsvarat förväntningarna. borgerliga blocket ha lärtut
Klar seger i Jämtlands-serien 1932-I933 och serieled- det allra mesta av sitt vet-
ning i Jämtlands-seriens höstomgång 1933 samt final- ande till motståndarna.
ister i årets D.M. i fotboll äro resultat, som vi ha Föregående vinter föreslog.ll z ' f ' ' " . _1 inledning att glädjas over kommunalnámnden, att en av
Efter att hava vunnit Jämtlands-serien i fotboll var kommunens hyreslediga fastis'
vårt A-lag berättigat bliva uppflyttat i Norrlands- heter - övre våningen i rek-
serien enligt Fotbollsförbundets bestämmelser. Fram- torsbostaden - skulle ställ-
ställning gjordes även genom skrivelse av den 3 juli as till förfogande såsomtill Sv. Fotbollsförbundet, vilket dock förmodligen tjänstebostad för en lärare
på grund av geografiska hänsyn föredrog att i vårt vid samrealskolan. Denne lä-
ställe uppflytta Bräcke l.K. i Norrlands-serien. Vi rare har hebott lägenheten
hoppas dock att vårt fotbollslag även hemför seger i ifråga till år l929, då han
p.g. Jämtlands-serie. Skulle Norrlands-serien bliva erhöll fullmäktiges tillstånd
uppdelad och dess tyngdpunkt förflyttad längre norr- att själv förhyra bostad
ut. torde näppeligen Sv. Fotb.förb. kunna uraktlåta tills vidare och i stället
att placera oss i någon av dessa grupper. uppbära hyresersättning av

kommunen Detta medgivandeVid höstens klubbafton erhöllo A-lagets spelare före- . ° H

ningens förtjänstmedalj i brons med inskription: "För lëmnaqes dock under furutsättning att han förklaradegod idrottsprestation" för sina segrar i D.M. l932 si . . . .
. . u _ . g villig, att när fullmäk-

och Jämtl.serien l932_33. och for den scgervilja och tige så P¿f°r¿ru¿c àtcrtnga
moraliska styrka de därvid ådagalagt.
Den fria idrotten har genom tillkomsten av nya id-

bostaden.

Fullmäktige behandlade nurottsplatsen fått en välbehövlig stimulans. Intresset E . fa . . .

har också i år stegrats för denna idrottsform. Mest rasa" °rst° gången i ma]
glädjande är att bland juniorerna väckts ett starkt månad' men de b°rgerllgatrumfade då igenom bordlägg-

::;::::°.i;.°:': i::.;:°;:°:;.:*:.::“:"¿:.f::':..':.::'* ;f-;- ~«;«¿ fw-~¿;
av en konkurrensduglig fri idrottstrupp. e en. Juni' ej F ga"ytterligare kunde bordlägg-
Föreningens inkomster balansera på kr. 8.77S:67. as med mindre än att majori-

teten beslöt det, fattade

IS



fullmäktige det numera upp-
hävda beslutet, innebärande
att hyresersättningen skulle
indragas från den l okt. Be-
slutet överklagades av lära-
ren och blev upphävt, emedan
han bevisligen ej erhållit
del av detsamma före den l
juli. så att han kunnat upp-
säga sin nuvarande bostad.
Han befann sig nämligen vid 40 ' ...
någon badort på västkusten
och brevet med protokollsut-
draget hittade honom ej. \

Genom att de borgerliga den-
na gång liksom vid flera an- ,

dra tillfällen öppet provo- _

cerade och yrkade bordlägg-
ning av frågan utan rimlig :

anledning har kommunen gått
miste om en tusenlapp. Vån-
ingen står fortfarande tom.
Denna tusenlapp. som nu mås-
te betalas ut i bostadser-
sättning hade betytt 10.000 --- - _ _ .

ö?

o

v_

¿.

:II I
.í'f,1_J\

__ -c-f4 --

\~ 5?

kr. i kontantunderstöd för '”' “I .,- Q;
arbetslösa och ingen torde
kunna påstå annat än att pen-
garna då kommit till större av
välsignelse än när de nu med ¿
generös hand givas en person,
som tillsammans med hustru
har en årsinkomst på inemot
lS.000 kronor eller lika myc-
ket som ett tjog arbetare
med stora familjer.
Detta är borgerlig sparsam-
hetspolitik!
Rätt så intressant är i öv-
rigt. att läraren i fråga.
som nu ställer så stora an-
språk på kommunens nästan
tomma pung. för en del år se-
dan räknades som socialdemo-
krat och åtog sig föra små-
folkets talan. När han ej
längre fick som han själv vil-
le. bleknade färgen ur med

ens och redan långt innan han

fick mottaga denna storslagna
present av den borgerliga mi-
noriteten i fullmäktige hade
han rentvått sig från allt
umgänge med olärda och smut-
siga arbetare och småbönder.
Och förvisso vinner småfolk-

2- - . _.

'§“§ij“'¿tfe“:§§_“Y'*'*“ °'°"°““ RvoGAss'rucA 1 smansunm cam wu=«_nn~.-nr-mha»mm-.r.

På nuvanande och wupwngtig pßaxs ¿n,t¿(;¿ Anna N¿lL.sscn.s

Vilohøn .i Bnedgåad. Byggnaden $Cyttadc.s tull Ströms Hemlššråï by9a.»5¿=.-lanngi pcawmde 5»u;cn5u0»n¿d.- z came msz,
och áxeauppíöndcs 1934.
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.gåáwáezmmø /Ma fa/
Nån vi stannaa till vid den Låga och oanaenliga byggnad
som nu lyttau upp pd houbygdaonvuldet 4' Gä/ide, ad känna
vi lulstofuiens wlngolag ala mot ou 5ndn ett göngdnget
Sviöm. Häri :L boa-tauet neulduade en ídng aockenslvulvan-
en - en pvwon av ston betydeue nä/i owtabte/i uppmätta-
dea mellan myndigheten och altmoge.

Ldtom oss göaa en aeaa 42 tiden med hjätp av de anteckning-
a/i som äao samtida med aockenak/tiva/iems tevnadstopp:

~ \\\ * ~ "Ströms kyrka har små fönster. I kyrkan finns en oblatask
av förgylld koppar med inskription i munkstil: fert hoc
vas pocula de vera vita. Kring kyrkan finnas kyrkstugor
och stallar. De tider, som man ej haft präst i Ström bo-
ende. sägas sockenfolket likaledes om söndagarna med rad-
band gått på knä omkring kyrkan, varefter stigen för ej
så länge sedan skall hava varit synbar."
"Hela kyrkbyn har gott, fast något stenigt uppodlingsland.
Lin sås ej. något humle planteras. I Ström brukas plogar,
med vilka köres både fram och åter. Från Kälsbodarna till

. ' - Löfberga finns Vilbänk att vila på. Många sådana i vägen.
Ingen riktig segelbåt brukas i Vattudalen. blott ett täc-

._ ' 1ü'_. ke med 2 käppar utspänt."
'J ' ”' - l Tulingsås göres mest målade kärl och skedar. En kanna

/ß och stop kostar tillsammans 2 daler. En sked kostar l sty-
ver, en stor stånka med tvenne handtag och fällock 3-bl/2Ä a1.nå1a ska ö ' unna 'Kärra-

*ëi E

. Efter Pale A. Burman

a er a e tr s e ar g ras i myc en e ven i n s
et. I Ström göras ryor och sydda stolarbeten."

26 jan l93la. ledning av en "politisk storsmocka". som
(LT) ÖVER STREEKET ska vi i dag tala litet :en ena erhållit :rota atå haglïardpartilös.
om t' t i Ström d om varat i da ar en som gett SÉOC an 3J?r.e 8 an e' attInge. sugl' 8 d k ll 3 d den utdelades i ett politiskt gruff, mentre. Meningen var v att et s u e un an . .

stökas på ett par dagar. men rättvisan be- ä:%l1::?lä°m fick den' förklarade att han
ställde en dag extra för att alla tvistig- P S'
heter skulle kunna ordnas. Att det var frågan om "storsmockan" bevis-

ades tydligt genom att alla tänderna ramla-
Rätt så många ha infunnit sig i det stora de ur på den som fick smällen. Och ändå var
pampiga tingshuset, dels av nyfikenhet och det inte frågan om någon konstgjord "mat-
sensationshunger och dels med anledning av salsmöbel". De konstgjorda ha plockats dit
någon ouppgjord affär med rättvisan eller efteråt, förklarade den partilöse.
med nästan' "ålen ha varit ratt så många Så var det lite an ående hundskatt. Det är- s
och en deë.:ätå så ':vecklad?' man slgnå' nog rätt så besvärligt med hundar. Både för
s°m.av ny I en et °c '°“°.tf°"° "user ven ägaren och för dem, som ska kontrollera attvarit där nere, tycker för sin del. att det
- skatten är betald för kräken. Rätt många ha-
I många fall skulle gått ordna mellanhavan de stämts för att de struntat i skatten.Det
d å O I O

HE: zanagaztjtâålåägcf:::fï;lï:::ä::::ïïa blev en tia i böter, och så blev det dubbel

sensationslystnaden med, så det kan ju va- skaft' och för den som' ut°m att ha strunt-
. at i skatte även hade struntat i att in-få . ."-

ra bra ör n got I alla fall ställa sig, blev det ännu dyrare. Så det är
En hel del kravmål och sån't var före förs- tydligen bäst att vara utan hund och vid be-
ta dagen och av åhörarantalet att döma var hov skälla själv i dessa tider.
det inte så värst intressanta saker. Lite . .

mer spännande var det när ett par ynglingar Ja' då tr°r Jfg det får vara “°3 för I das'
skulle göra upp sitt mellanhavande med an- på återseende' Eno.
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Silßli lill! ""'q"'"q""' lm ”fyll|uml" 2. ... .....
(ÖP) När hem.äg. N. Blomberg, Gärdnäs-
byn, härom dagen var ute och uträttade

su-önsunas ßranakar har 1 aagama av-halm made" fällde hm hund =f°s== md-
en större gåva. Kärens chef, järnh. E.G. "f 5- Va' På “3“8° $*3!1°“ “def 4082"
Lundholm, har nämligen skänkt kåren en au- °°h h““de“ hade 3“d°_*111 *“ä11?“-
tomobii. som kommer att byggas ut ti]] en strax förrän B. kommit hem, varit med
br¿n¿b11_ sin husbonde, men då hade han försvun-

nit. Men senare på kvällen hade även
Herr Lundholm har själv utarbetat en skiss hungen kommit hem, krafsat på ¿g,,,n
på huru bilen skall uppmonteras. Den blir och ville ¿n_

inte bara utrustad med manskap och nödiga
brandredskap utan även en viss mängd vatt- "?“¿°“ “PP°'3d¿° P5 ett “Y°*°É ?“d°"
en jämte m°t°r5pruta_ li:tdÉätt,bsåg ut åtthha kväljnångar

OC I. 8 ERS. lllllâ Bl.'8
När denna bil nu blir en verklighet. kom- b1ev mycået fgrvgnaäe :ch :,°¿:ee,tt
mer brandkärens verksamhetsrayon att avse- hungen blivi, ,juk_ Men när man kom

Värt °k°5- hunden närmare kändes en tydlig sprit-
lukt och även jäslukt. Man gav honom

Uppgï vggpgg 27 jan ]934_ mjölk och sedan hunden fått sova till
andra dagen. hade han kryat på sig be-

(LT) Livligt i skogarna, stigande konjunk- - å

tur. Bättre virkespriser, ingen arbetsbrist Éšïiåsššeïítäïlâf längre fram P dagen
á d l hallp en e .

_ , Hunden hade tydligen inte kunnat vänta
Arbetet 1 skogarna 1 Bergslagen, Dalarna tills brysden blivit i vederböflig °,¿_
och Norrland är livligare än pa länge. Av- ning destillerad utan slafsat i sig
verkningarna är mycket större i år än i jäsningen' säger vä, med¿e1a,e_ smnun-
fJ0] OCÜ min för bättre betalt tilllfet, th-ar var humjen vgrit och fått i sig
allt enligt olika skogschefer i D.N. och j3,n¿n8,n_
T T

f[i||$||i|| 3 feb 1931. .

(ÖP) Det enda kända almbeståndet i Ström lär finnas på Graningeverkens skog på Södra
Öhn. strax väster om Bredkälsflon. Almens förekomst i Jämtland är mycket liten, och där
den finnes är den fridlyst som naturminnesmärke. Å det nämnda stället förekommer den
märkligt nog på en flack myrländ mark. l vanliga fall älskar den bergiga trakter. Denu-
varande almarna påträffades redan l9l6 av förv. A. Bergström, som då för att skydda dem

kringstängde stället. Vid en i höstas företagen besiktning befunnos desamma i gott
skick, men önskligt vore om även dessa träd kunde bliva fridlysta.
I anledning av ovanstående meddelande från vår ortskorrespondent ha vi haft ett samtal
med länsantikvarie E. Festin, som föreslog att intresserade på platsen skulle med bifo-
gat intyg av markägaren, att denne inte har något emot att området med träden fridlys-
es. ingå till Heimbygdas Naturskyddsnämnd, Östersund, med begäran om fridlysning, då sa-
ken skall bli föremål för prövning och avgörande av vederbörliga organ.

TIDIGT FOR ARSTIDEN 3 feb 1934. SKOGSKONFLIKT I ALÅNÃS? 5 feb 1934.

(UP) Att tiden är ur led märka vi dagligen. (LT) Skogsarbetarna vid Ströms Trävaru AB:s
T.o.m. naturen tyckes bli smittad av vráng- avverkningar vid Storan, Alanäs, inalles ett
het. En sälg i blomning under januari torde hundratal man, begära hos bolaget förhand-
vara ett rekord i detta avseende. Att det lingar om förbättrade lönevillkor. Ersättn.
är ett faktum kan den tvivlande övertygasig begäres för lamp och vrak. Förut har detta
om, den finnes i Strömsund, säger var medde- arbete ej varit betalt. P.g.a. att skogen
lare. är mycket rötskadad har det förekommit hug-

Skulle bolaget vägra underhandling, kommer

BARNHEMMET I HILLSAND 3 feb 1934. arbetet att nedläggas.

Skolöverstyrelsen har med vissa formella LT har med anledning av ovanstående satt sig
ändringar fastställt av E.F.S. upprättat i förbindelse med skogschef Carlander i
förslag till reglemente och läroplan för Strömsund, som förklarar att bolaget ingen-
den till Stiftelsens barnhem i Hillsand i ting har med saken att göra. Huggarna ha ej
Ströms församling hörande skolan. kontrakt med bolaget utan med körarna.

gare fått arbeta hela dagen utan ersättning.



||||3m|||i[||i[t3[|| 6 fe., mt.
BAU | Strömsunds arbetarekonmun hade i söndags

årsmöte. Till styrelse för l934 valdes:
Emil Lov, ordf och korresp Halmros v
ordf., E. Norden, sekr., P. Olovsson v.sekr

nunm-I-nu flat' \--irl-Iemlv' 42 Per Abramsson, kassör. Suppl. P. Palm, Os-
"""“\f°'"I- car Ericsson och Abr. Ljungberg.

"°"' ~*\""'\"0*- Tidningsfragan diskuterades. Arbetarkonlnun-
e en beslöt tillsätta en kommitté med uppgift

Öffömß att med LT:s ombud verka för LT genom ett'I I planmässigt organisationsarbete dels i
Jarnhnn e Strömsund och dels ute i bygderna.
.Q'I'l'\Pf\ll7.N.

ENDA UTVAGEN 5 feb 1934. KLARA FOR REALEN 6 feb 1934.

Ströms sockens arbetslöshetskommitté förfrà- För avläggande av realexamen vid vt:s slut
gar sig hos K. mzt om möjlighet att som kom- vid Ströms samrealskola ha följande elever
munala beredskapsarbeten få uppföra gymna- anmält sig:
stikhus för Ströms samrealskola i Strömsund
samt skolbyggnad och skolhem i Ströms skol- Lennart ßrnrssnn, ßredkäien
distrikt. Plan för gymnastikhus foreligger ggnrt çsrissnn, Strömsund
redan, och dess utförande har beräknats kos- Allan Danielsson, Näsviken
ta 36.000 kr. Assar Fjällgren. Grelsgard

Erik Johansson, Strömsund
STRUMS ORKESTERFORENING 5 feb 1934. Gustaf |_undh°]m, St,-ömsunn

(up) att tiotal intresserade för e.k. tätt- ^1¥°f ë°fSff°m- §J°v1k
re musik hade samlats på fredagskvällen i Eflk "'15ë"- 5tf°m5““d
Strömsund. De närvarande beslöto att bilda Gustaf 5*°9m°"- 5t'Öm5"“d
en orkesterförening med syftemål att utföra T"°'d "aP'a"- Vapïa"
musik och pa så sätt bidraga till trevnad- G““"°' "'1ïb°'"~_Û°'°t°a
en bade för sig själva och andra. Ake Qdmark, Svaningen

Birgit Bergek, Strömsund
Till ordf. valdes handl. Holger Gillberg. Ingrid Berghult, Strömsundtill kassör och bibliotekarie postass. Arne Gunvor Eriksson, gtrönsnnn
Haggbom och till dirigent hr. H. Gillberg. Knrgn Hedström, gtränsnnd
Beslots att repetitionerna omedelbart skul- gun töfvennsrk_ strönsnnd
19 Vldt°9ë$- Kerstin Lögdberg, Strömsund

Gölin Olofsson, Tullingsàs
5 fêb Astrid Skogman, Strëmsund

(UP) Pa torsa. hade ett 40-tai husmöarar R9$°_2°*f'SS°E- Gfdï
samlats a Grand Hotell i Strömsund för bil- 3l'9ltfa ^$t'°m- 5t'°m5U"d
dandet av en husmodersförening. Till styr-
e se va des som ordf. fru Anna Levander-och
övriga ledamöter blevo fruarna Zulamith Jo- ARBETSLÃGET 7 feb 1934'
hansson, Ellen Bergström och Ingrid Hager- (LT) Läget pá arbetsmarknaden har beträff-
mark. Styrelsesuppl. blevo fru Hedvig Sie- ande manliga avdelningen under den gangna
de, fru Märta Olsson och frk. Rebecka Ström. månaden till följd av de mycket omfattande
B lut tt I t _ .ll S . H skogsavverkningarna inom länet förbättrats

es o s a ans u a sig ti veriges us 1 ho
_. _ _ .. g grad. Inom flera kommuner har den

m°de'Sf°Ü°"'Û9ar$ R'kSf°rb""d° De" 17 febf' till än li a arbetskraften e' varit till-
kommer riksforbundets ordf. fru Eleanor Lil- räckgi 9 9 J

iienök att naiia ett föredrag 1 strömsuna. 9'
Arbetslöshet i nämnvärd omfattning förekom-

SMITTSKYOOET 5 feb l934. mer nu endast inom Undersàkers. Svegs och

Epidemirapporten för sista hälften av janu- Ströms kommuner Samt Östersunds Stad'
ari upptar 5 fall av influensa i Strömsund. För kvinnorna är läget i jämförelse med san-

ma månad föregående år i det närmaste oför-
VASALOPPET INSTÅLLT 5 feb l934. ändrat.

(OP) Mora-Kamraterna ha beslutat att instäl- Arbetslösheten i Ström omfattade vid manads-
la årets Vasalopp, da norrlandsklubbarnas skiftet l25 personer, av vilka 76 hade för-
löpare äro förhindrade att deltaga. sörjningsplikt.
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OVANLIG BÅTFÃRO V10 KYRKAN

De stolta ßantyg som t dag
uawzm man wwmdaz,
hava t de (testa ßatt tnans-
pontenats htt via landvägen
(nån kusten.

Etensom en ångbdt gön big
bäst liggande pd nedden, så
5¿nnaa ßd gotognataka bttd-
en bevanade ndn bdtaanas an-

v- konst på land. Ett undantag
utgöa bogaenbdt tttthöntg
skogsbolaget Kungsgdnden-Ma-
ntebeag. An 1910 kom den'%eg
tande" ut5öa hynkbacken t
Staöm (ön att utauatas och
sjösättas nene vtd gänjetäg-
ot. Båten vaa sedan statione-
aad t Vattudaten 5nam tttt
apphaggntng I922/23.

riksfors är ett trängande behov.

styrkts och 7 avstyrkts.

Hälsovården 9 fw mf--
Enl. årsredogörelsen från hälsovårdsnämnden i Strömsund har inspektioner av tjänste-
läkaren och ordf. företagits i de flesta av kommunens byar. då en del hygieniska
missförhållanden iakttagits. Ladugårdar, brunnar och bostäder hava inspektarats. En
del hava ålagts vidtaga förbättrade åtgärder. Vid särskild syneförrättning i Ulriks-
fors samhälle ha dikens upprensning påtalats. På ett flertal ställen ha dessa genom
igenslamning bildat förpestande vattensamlingar. Vatten- och avloppsledningar förUl-

Ansökningar om bidrag och lån enl. kungörelse den 30 juni l933 till upprustning av
bostäder hade vid ansökningstidens utgång IS okt. inkommit från 79. varav 7l till-
Liksom under föregående år har genom nämndens försorg demonstrationskurser i späd-
barnsvård hållits. Kurserna h varit förlagda till Stamsele, Bredkälen och Hillsand
och ha övervarits av sammanlagt 53 deltagare. Kostnaden för kurserna ha till största
delen bestritts genom upptagande av en kursavgift på l kr. per deltagare. Av fullmäk-
tige beviljat bidrag till täckande av eventuell brist har uppgått till 19:90.

STATSMEDEL TILL INKÖP AV FODER 9 feb 1936.

(ÖP) K. m:t har i fredagens konselj beviljat l5.000 kr. Bl d d U I I I d_till länsstyrelsen i Östersund för inköp av foder tillme- .an e °t°rre e e °n e
dellösa kreatursägare med en eller två kor intill dess nlngar som byggts unçer 1933¿juren kunna släppas på bete må bl.a. nämnas förbindelsen

Östersund-Stromsund och Öst-
Som villkor för anslaget gäller att vederbörande kommun ersund-Dorotea.
anslår l/4 av kostnaden för bdret och staten bidragerued3/¿ för h-al en_ Under I934 har förslag fram-

J P lagts om nya ledningar Ström-
K0MMUN¿L^ BAD 9 feb 193¿_ sund-Jormvattnet och Ström-

Enligt Ströms kommuns badinrättnings verksamhetsberättel
se har badinrättningen hållits öppen 3 dagar i veckan och

sund-Lidsjöberg

således 129 dagar med 540.5 badtinluar under året. De i D! slik lyhekfnl på
dessa summar ingående skolbaden hava valt en dag i veckan s0N°3¿.
under terminen. Summa serverade bad 4.lll st. Badinrätt- .In W \.| “nu .
ningen har drivits utan anslag från kommunen. Till skol-
bad har av skolkassan anslagits 252:50 kr. Bøk. a
nönsm.|. 9 feb 1934 . P|||||Q|';h3||dQ|.
(ÖP) På tisd. avled efter en kortare tids sjukdom apotek- Iæt lt
aren Jakob Bergström. Den bortgångne var 53 år.
20
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13 feb 1934.

Vid Ströms kommunalfullmäkt-
(LT) Inom Ströms kommun finnas ett rätt så stort A.K.- iges sammanträde framlades
-företag, nämligen Lövbergavägen, där redan omkring motion med begäran om skynd-
l00 man äro sysselsatta med schaktnings- och diknings- sam utredning av frågan om
arbeten samt stenuttagning till vägtrummor. kommunens möjligheter att
Allt arbete bortsättes på ackord, och ackordspriser- çdzerïäkšiålfåçütäåteïåíš:
na variera ju alltid något, men att de inte äro allt . n . P

för rundligt tilltagna förstå vi, då stenarbetarnas äåaåågtzeg :::šmsta:13:::?f
medelinkomst under december och januari månader gick f 89" ' Itill S2 öre pr timme. Efter 7 timmars arbetsdag blir Onens sy te är behiärtans-
det 3,64 kr. Dikarnas medelinkomst för jan. var ännu värt.°ch.åt3ärder I föreslas-
mindre. Den gick till endast 45 öre pr timme, vilket E: ååätgïT:ä:°:?ïïf::å8::å:I_
ger en dagsinkomst av 3,15 kr. Efter detta blir det else strömsb°rna_
nog en rätt så stor differens mellan A.K.-löner och
de avtalsenliga lönerna på platsen.

13 f I 4.
Talet om att A.K.-arbetarna får sin dagpenning oav- eb 93
sett hur mycket som blir uträttat är en ren fantasi. L3$8tYf°l$°“ l Ö$tGf9“¿
För att komma upp i en timförtjänst av S0-SS öre, vil- tlllk3“8lVêf» ätt hf SVGH

ket torde vara medelinkomsten, fordras att man står SVGNSSOH l Våßen. Gäddede.
i för fulla muggar dagligen. Det säger sig självt att Sökt tíllâtåd till länâtfl'
alla göra sin basta för au koma upp :in så :mr fik för verwnbefordran med
inkomst som möjligt, och att det ändå inte går att $t9tl°S°ft l Våßê, här för'
koma till en rimlig dagsinkomst beror på de orimligt llßtt P°ßtW39t- C- Lubld
låga ackordspriserna. Ett stenarbetarlag hade en må- i Strömsund att h0S Seefêl'
nad en medelinkomst på kr. 2:66 pr dag. och dock för- P°0t'tY'°l'°“ Ihålll» Itt
klarade arbetsförmannen, att det var ett av de skick- "ßtïftlßt Vlllt l8lV° 500
ligasre scenarbecarlagen. skrvste Protest" m0: bevil-

' d I å
Om vi räknar med en dagsinkomst av 3,50 kr blir det Éçgggf çvvååadåtââlåâåmgdaât
84 kr pr månad. En familjeförsörjare, som skall beta- beröra P°8t¿¿li8¿n8l¿nje“
la hyra, ved och lyse och dessutom har en stor fam- strömsun¿_Gä¿¿ede_J°rmvatt_ilj, kan ju omöjligt reda sig på denna inkomst. Följ- n,¿_ vågen är, qrinrar post-
den blir att kommunen får träda hjälpande emellan. mggg., en gränspostering vidtrots att han dagligen går i tungt arbete. västra än¿¿n av Kvarnber8s_

Det är inte underligt att man kan bli bitter under så- Vttnetv utefter Vlfß H0!!!
dana förhållanden. Och när man därtill i pressen får Strand En Hy V38 med fÖfbid“
läsa korttänkta och naiva insändares jeremiader över Glße till N°f82 tf°ll8GH k°W'
"tilltagande understödstagaranda" har man all anled- WH att bli fäfdlß till hößt'
ning att bliva rosenrasande. Det skulle i detta sam- GD-
manhang vara på sin plats att citera Victor Hugos:
"Döm aldrig din nästa förrän du befunnit dig i samma ^P°T¿KET 13 feb |934_
situation som han!" Men då sådana personer i allmän-
het vilja räknas som zkristna" är det nog inte så ^P°t°k°f° 9-3- 5°'35tfóm9_
stor idé. Ty Jesu ord: "Dömen icke, så skolen I icke °t°'bh“5 °“håll°' h°3 “°¿1°*'
varda dömda" innebär ju samma sak, och dessa ord be- “alstyfelsen °m föf°'d“° för
grundas nog inte så djupt bland dem som låtsa sig va- farm- ka“d° Beftha Gl99l¿"dl
fa "kfi,;n¿"_ att fortf. t.v. under vakans

förestå apoteket i Ström.

III! Illlllll 12 feb 1911-- "INN U feb IW--
(ÖP) K. m:t har medgivit föl- (ÖP) Då en timmertumare en dag i förra veckan med sinmn-
jande personer i Ströms för- torcykel var på väg upp över sjön väster om Strömsund,
samling att antaga släktnamn- och hunnit mitt för Furunäset, åkte han ner i en vak. Far-
et FLATBACKE, nämligen hand- ten var så pass stor, att han slungades av cykeln och flög
elsbiträdet Ivar Olsson, över vaken samt hamnade på isen på andra sidan, under det
Svea Ingeborg Olsson, arb. att motorcykeln försvann ner i vaken. Motorcyklisten ådrog
Ole Olsson och handelsbiträ- sig dock inga nämnvärda skador och m.c:n kunde senare fis-

modet. Men smuggelspriten börjar bli sällsynt. Ingen fara
med nykterhetstillståndet enl. nykterhetsnämnd. rapporter.
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HELLRE HYRESERSÅTTNING 15 feb 1934.
IIIISII' Elilälælil _ . . _.

(UP) Adjunkten vid samrealskolan i Strom,
Helmer Levander, Strömsund, fullföljer hos

SJUKKASSESAMMANTRÅDE 14 feb 1934. regeringsrätten sina av länsstyrelsen, Ost-
" ersund. genom utslag den 18 juni 1933 ogil-

På anmodan av styrelsen for Mellersta Norr lade bes är Ö er komm naïf Ilmäkti e 1

lands erkanda Centralsjukkassa kallas har- e V V “ “ _ 9
med i Ströms socken bosatta, tiïl centra]_ Stroms socken beslut att anvisa honom bostad

sjukkassan direkt anslutna medlemmar att 1 f'dï pr°v'"S'ai1§k°rb°Staq°" °Ch 'ndraga
S8 I nd fu l I " d tldl U .

bemiiå ii-så; Émuuišïiiigneašv Ãniåïšna “°°S°'S°““'!!°°'.' °“ '~3°° kf P' if- "ä" Y"

lokalsjukkassa i Strömsund. Sammanträdet ä- kar att f"l]makt'9°S besïut måtte upphavas'

ger rum i Godtemplarlokalen sönd. den 18
februari ki_ i3_ UPPLASNING I STROM 16 feb 1934.

(LT) I Strömsund gavs i onsdags uppläsning
TÜR5T1G^7 74 feb 1934- av Ludv. Holbergs bekanta komedi "Jeppe på

(UP) Inbrott har förövats i en disp. 0. bÉf99tf ÛY Skädesßeïäfe H0lVaf FÛIÉR- §°m

Carlsson i Strömsund tillhörig jaktstuga i f°'e ïS"l"920 av k0med1n_gav en skildring
Gärdnäs, där tjuven eller tjuvarna slagit ÛV °lb°f9§ l1V 9Ch dl*t"l"9- UPRla$"l“9°“
sönder dörren och sedan undersökt skap och UÉf°¶d°§"m°$t@f1l9t OC" Flçk $k°'d°d° 9"
lådor. Av inventarierna finns allt kvar. Valf°'tJ°"t aPP]¿d_°V de" tlïl ett Pa' h“"°
Tydligen har man sökt efter matvaror eller dra “PP9å°"de P"°"ke"-
sprit. vadan intet fanns som passade. DUDSFALL 16 1934.

H feb nu Arrendatorn Gustav Olsson, Langasen, Ström.

' ' Stationskarlen Otto E11, Strömsund. 47 ar.
l söndags var det sammandrabbning ikom- Fröken Karin Göransson, R1SS9låS. 33 år-
munalhuset i Strömsund igen. En hel del
ärenden voro på tapeten. Först och HÅNTVERKETS ARSHUTE 16 feb l934.

í'a"“t Vä' d°t V°| ”V t“*°'i“g“ïïbbar' Strömsunds hantverksförening har haft års-
ïâïjgï Så; :;l:fls::Z5:°¿f::: :¿ggtd°' möte. Ansvarsfrihet beviljades. Styrelsen

konstens regler, så att det inte blir
något ytterligare påök i klagoskriíter-
nas samling.

En "klagoskrift" var även under behand-
ling av farbröderna och tanterna och
det pratades visst lite om att ett visst
yttrande inte skulle ha varit avfattat
på ett fullt så insmickrandc sätt. Så

nu vet man hädanefter att yttraudenska
skrivas i lite mer sockersöt stil. '
Efter en viss anhållan till fullmäktige
upplyste en sossefarbror. att "under-
stödstagar-andan" gripit även de högre
i samhället. och då gick jag.

STRÖMSUND - över strecket, ska vi tala
lite om väderleken. När man sätter sig 4.
för att skriva kan det vara töväder så
att vattnet rinner i små bäckar utför
gårdsplanen, och när man skrivit färd- 4*
igt, har det blivit kallt och vattnet
stelnat till is. När man går hem har
det börjat blåsa och innan man kommit \Il
hem är det fullt snöväder.

Skidåkning är så gott som omöjligt, så
skidorna får vila i vinter, och så trä-
nar man bandy i stället. Ty is finns
det gott om både på sjön och på land-
backen.

Eno. ; a
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fick följande utseende: plàtsl.mäst. John FW? 19 feb 1934_
Nyström, ordf., konditor Fridolf Forsberg,
v. ordf., guldsmed Sigurd Sunding, kassör, (UP) I norska stortinget forek0m På ffedäg'
elektriker Sven Vallin, sekr., elektr. G. en en_v1dlYftl9 dbtt Om f°f$la9@t att lå'
Törnlund, v. sekr. Klubbmästare: frisör And. ta kvinnor bli praster. I debatten deltogo
Eriç550n_ representanter för alla partier, och vid om-

N _ N röstningen delade sig rösterna àtskilligt.
Efter m°t°t V'dt°9 Samkvam med 5“pé' Det visade sig att arbetarepartiet enhet-

ligt röstade för att kvinnorna hädanefter
skola kunna bli präster. Vid voteringen blev

FUDELSEDAG 19 feb 1934' förslaget antaget med 60 röster mot 49.
Speditören Lars Hassdahl, Strömsund, fyller
pa tisdagen 60 ar.
Jubilaren är en i vida kretsar aktad och an- HUSMODERSMUTE 20 feb 1934'
sedd man och har under en lang följd av ar (UP) Ströms Husmodersförening hade pa lörd.
bedrivit affärsrörelse i Strömsund. Han var besök av Eleanor Lilliehök fran Stockholm,
således en av grundarna av firman Nilsson som i realskolans samlingssal inför ett 80-
& Hassdahl. Jub. har vidare alltid varitin- -tal hugmödrar höll föredrag om “usmoderns
tresserad sangare. ställning i var tid".

Medlemsantalet ökades med ytterligare l0 st

STORA VÄRLDEN 19 feb ]934_ redragêt samlades åhörarna till ett samkväm
med tesupë a Grand hotell.

Landssorg i Belgien. Konung Albert omkomnæn
vi en ergs estigning, som han pa lördagen
företog ensam. begravning pa torsda9.°den SEXUALUNDERVISNING 20 feb l934.

"Ye k°"““9°" k'°“°S på f'°°°9' (Li) Tiden mogen för undervisning 1 sexual-
Ett 75-arsminne. 75 ar ha i dessa dagar för- fragor. Men lärare, ej läkare, bör handha
flutit sedan byggandet av Suezkanalen börja- undervisningen. Det är folkskoleinsp. Ragnar
de. Arbetet tog en tid av tio år och stod Sahlström i övertorneå som fört frågan pa
färdig till invigning först i nov. ar 1869. tal i ett uttalande till Skolöverstyrelsen.

TAG TILL TÃVLINGARNA

Extratag från Strömsund till de inter-
nationella backtävlingarna i Sollefteå
Sönd. 25 febr. l934:

Avg. fr. Strömsund 6.30. ank. Sollefteå
ll.l2 (via Hoting)
Avg fr. Sollefteå l8.00. ank. Strömsund

v'- 22.55.

Biljetter a 6 kr säljes 6 järnvägssta-
tionerna.

KUNGLIGT 2l feb l934.

(OP) Prins Sigvard gifter sig borgerligt.

Prinsen handlar mot konungens och kronprin-
sens bestämda vilja.

VINTRIGT PARTI AV LÖFBERGÅVÄGEN

så att detsamma nu uppgar till 75. Efter fö-

Hans tillkommande en ung tysk köpmansdotter.

-» Ännu haa Kung Bone ¿che lagt s¿tt siata snö-
täcke göa säsongen, men töväden och dagsme-
ja låna nått på del undenlag som hnäves 561

.sbidapofutems utöuande.

Höjdeana knlng Lla äno aäkna tlllhåll jöa
S

den anö aom önskan áalla, och nån Lö5beaga-
* vägen nu gives ny atnäcknlng så 5ån staöma-

bonna tillgång tlll onönl vinlealand.
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FRÅN sxoosxomn 2= f-b mf--
(LT) Det råder ödemarksskymning över folk och arbete i norra Jämtland. Det finns i
vårt avlånga land lagar, som avse social välfärd för land och folk. Hur dessa lagar
respekteras av Ströms Trävaru A.-B. vid dess avverkningar skall något belysas i des-
sa rader. Folkets dom borde äntligen omöjliggöra för dessa "baggböleriets" avlägga-
re inom "Stornorrland" att ställa sig helt utanför lagar och förordningar.

Lagen föreskriver att på arbetsplatsen skall finnas förbandslådor. I kojorna finnas
ibland ett första förband. Häromdagen inträffade ett olycksfall i en koja. det enda
första förbandet användes. mannen åkte med postbussen till Strömsund för läkarvård.
Följande dag var det en man till i samma kojlag som högg sig allvarligt. Intet förs-
ta förband fanns. En man fick ta en snabblöpning till nästa koja. där han verkligen
fick tag i ett första förband.

Avverkningsplatsen befinner sig på ungefär lika avstånd från Strömsund och Gäddede.

Den skadade begärde att få komma till Strömsund för läkarvård därstädes. Inspektor
Nyman i Svaningen bestämde emellertid att mannen skulle till Gäddede. Bil sändes
märkvärdigt nog att hämta. Den skadade vidhöll sin begäran att få komma till Ström-
sund men chauffören vågade ej trotsa den höge herrns bud. Telefonledes begärdes nu

hos insp. Nyman tillstånd att få fara till Strömsund. men svaret blev nej. Mannen,
som anser sig ha den medborgerliga rätten att själv välja läkare. åkte då tillbaka
till skogskojan. där han nu vistas utan läkarvård.

Lagen har vissa föreskrifter ang. bostäder. Inom härvarande avverkning ha bolaget ko-
jor, som flyttats flera gånger under årens lopp. Under transporterna i svår terräng
har virket skadats. så att ej finns möjlighet att få bostaden varm. Nu utgöra dessa
mörka, kalla och olycksfyllda kyffen bostad för 16-17 man och kocka. Ett tacksamt
fält för statens inspektörer av skogskojor. Huggaren

TRAKÅSSERAD 23 feb 1934. GLEST BESUKT 26 feb l934.

Provinsialläkare J. Krenzisky i Strömsund I Strömsund hölls på lörd. ett föredrag av
klagar hos medicinalstyrelsen över att han direktören vid Venngarns alkoholistanstalt,
utan angivna skäl entledigats från sin be- Harald Göransson. Föredragshållaren skulle
fattning som läkare vid sjukstugan i Ström, tala om den olaga rusdryckshanteringen, men

vilken tjänst han innehaft sedan l92l. Han p.g.a. nykterhetsnämndens försumlighet med

anser uppsägningen olaglig och yrkar att be- affischering, hade endast ett l0-tal perso-
slutet upphäves. ner infunnit sig och med anledning av detta

_ _ . . fåtaliga åhörarantal fann föredragshållaren
Direktionens beslut kan synas oförklarligt, det täm ti t att tala om n kterhetsnämnder_
säger d:r K.. “om man icke vet. att ja se- 0. 9 V

dan fiera ar varit och är föremai för ära- “°S “”°9'ft°"
kasserier i min yrkesutövning av en av di- KgM"UNALpULLM_ I Sïggg 27 feb 1934_
rektionsmedlemmarna. Då denne är min uppen-
bara °vän_ har han icke bart fa daitaga 1 I anledning av länsstyrelsens skrivelse av

beslutet. Om sådana åtgärder skulle opàtal- 09" 12 febr- 309- f°'d9ï“l"9 aV de 15-000
at passera och godtagas, komna samt]-iga kr-g SÛN êv regerigg länssty'
sjuknusiäkare 1 landet i synneriigen bryn- relßeß f°rf°9=9@ f°r askgffis ey krea-
sam och osäker sta11ning_ Det kan a1d,ig ha tursfoder till vissa medellosa, beslots an-
varit jagstiftarnat avsikt att aa di,aktia_ slå l.000 kr. for bestridande av kommunens

nen en sådan makt över sjukstuguläkaren att 30091 av k°$t"°
denne utan påvisbara skäl eller försummel- gi$p_ gscar çar15S°nS m_f1_ mation ana_ ut-
Se' ba" Sklliis från Si" t1ä"$t"- S599* 02* redning om anställande av kommunalläkare bi-
Krenlisky. f5]|5_

Folkskolestyrelsens hemställan om ett anslag

JÅRNVÅGSNYTT 24 feb 1934. de av skolhus med lärarbostad i Stamseleoch

(Li) Inianasbanan blir fuiiz klar förs: S*°'"°“ ' $*'°“S"““ °'fö'1$°

av 200 kr. för bestridandet av vissa kostna-
der för förberedande åtgärder för anskaffan-

l936-37. tolv års försening. Den från börj- Beslöts i anledning av kommunalnämndens för-
an beräknade byggnadskostnaden fördubblas slag att till tjänstebostad för lärov.adj.
från 20 milj. till dagens 50 3 milj. 400- Helmer Levander upplåta ö.v. i rektorbostad-
-500 man sysselsatta f.n. , en fr.o.m. den l okt l934.
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Hâggblacl fyra, bäste svensk
Lars Th. alltlärnt Jämtlands främste.

(ÖP 24 feb 1934) STARTEN FÖR ONSDAGENS 18-KM.-LOPP ÄGDE PROGRAHENLIGT RUM I GRANIN-
GE. DÄR ETT PAR NUNDRA PERSONER VORO SAHLADE NÄR FÖRSTE HAN, EFTERANHÄLDE KANADENSA-
REN ROBINSON GAV SIG IVÃG. TEHPERATUREN VISADE 8 GRADER KALLT OCH FÖRET BETECKNADES

SOM LÄTT.

Det veto and ett phil ett upptakten till de nionde l. 8. F.-Ilvlltu
INN netto ole lgonoltor I foltotlnolng. För den ton lyunodo I radio
blev det Idol nlurlhluar olltottonout det lortlnpko Iulatbetonodo to-
hntot Iomkfod. Den one ovonoh Iovorlton efter den ottdto blev slagen
av Iluono. ao- behuo el; I Inlttouvlrt slag. Do hade bn vollol.
llpto I utlllot Nr otokotlo (uu svenskorna gjorde) den lim bo-
ne: och hade I lvrlgt en del Iof Intl olg tack veto Ilítdoloktlp atott-
unnor (not slutet. dl Illtot ut Mot.)

Det blev en Ilnll trion! :ton nototycko I I. 8. F.-Ilvllngornu
Itlototlo. Av do tolv “rita ptlltogorho voro lm finner. Do bolodo de

ut lime ploturu genom nya Nuntolo och gonllagu-nu Saarinen och

lamt Loppolelnu.
llato nuet ut boltltulllpamt lllublod och den hm blue glut-

tu Lon Theodor Jonuon. nn godo löpning I denna bana var en lim--
tuhluf slitiono, lnglud och Ilorgmbtn ueko.

.... OCH SEDAN VAR DET BARA LILLA. I JÄHTLAND SA FÖRARTADE. LARS TH. ATT VÃNTA PA.
LAPPEN KOH OCKSÅ PA GOD TID, MEN ATT HAN PA DEN LÄTTA BANAN SKULLE KUNNA HOTA FINNAR-
NA VAR JU OTÄNKBART REDAN INNAN STARTEN GICK.

Ur resultatlistan: 1) S. Nurnela, Finland, l,04,29. 7) Lars Th. Jonsson, Sverige.
l,06,5l.

BRANDSTODSBOLÅGET 27 feb 1934. HJÃLPBEHOVET I STRÖM 2 mars 1934.

(LT) Ströms Sockens Brandstodsbolag hade i För belysande av behovet av förhöjt stats-
söndags årsmöte. lnkomsterna ha varit 5.094: understöd till Ström för arbetslöshetens
:62 och räntor pà fonder 7.543:2l. Brander- motverkande har A.K. lämnat socialministern
sättningar har utbetalats med 465 kr. Bola- en del uppgifter ang. ekonomiska m.fl. för-
gets tillgångar vid l934 års ingång uppgin- hállanden i kommunen. Det meddelas bl.a. att
go till 245.l47:99 kr. drygt 5 l/2 procent av befolkningen är utan

arbete. Totala utdebiteringen är 19,23 och
ARBETARRURELSEN 23 feb 1934, skatterestantierna ll.l5 pr invånare. vad
Svaninge Sociaïdemokratiska ungdomsklubb har betraffar arbetsloshetskostnaden pr invána

h t à t t ' t 6 87 'f_n_ 22 med]e"“nr_ šeröår densamma senas e re u gJor , 1

NYTT SLÅKTNAMN 28 feb 1934. Mgïggyïï 3 mars ]g34_

K- IM har medsivit fölide eefS°@f i ströms vattuaais Turistfarenings av-smöte
Ströms f§fSëm1l“9 ätt ëtågö åïäßtömêt hàlles á gästgivargarden i Gäddede lördagen
TEXMO, namligen arb. Gustaf Hilding Anders- ¿en 24 mars ky 1_

son och Johan Albert Andersson samt hushàl-

kl. 6 e.m. och áterresa sönd. den 25 mars.

Hour stnrsßlonnc za feb 1934. Bl'ï°tt- m°t °°“ 1°9l 25 *'-
(LT) A.k. tillstyrker hos k. mzt att Ströms ^9“ä1°“ °" °°1t°9°"d° ka" 9Ö'°$ "°S °'Y99'
komm beviijas ett tm 90 prat. förhöjt “'°“- °- E“9'““°- 5t"°"'$““°- T°'- "-
statsbidrag till hjälpverks. bl. arbetslösa. Styrelsen
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I 3 mars 1931.. Nljöl Ü" högßf... 9 man 1931..

(ör) era nyans har fsiiiu av- ansv rain uinixsroas sociainsnoxnarisxi xviunokiusn

°' °“ °°°' d°1 " ö°“'“ Jä“°' Jag skall i korthet berätta från vår: kiubbmöre 1 måndags
land' säger en meddelare' kväll. Bland viktiga frågor förekom krishjälpsfrågan på
°°m °°k'å förklarar att det vår ort Det blev en rätt livlig diskussion I Ström har
1ik°°m luktar svavel av snön utdelats mjöl till höger och vänster kanske mest tillhö-
°°h att den' °m man låter den ger beroende på kommitténs sammansäitnin Men annars är
smälta' lämnar fettfläckar ej något att klandra vare sig kommittén eller krishjälp-
âíïrltfïiasçg 7:8: É:å:edde en till de familjer som ha sina än i timerskogen. De ha

. . 3 3 ju inte kunnat tjäna till familjens uppehälle utan kommu-
slg Paštlklar °?m hërstamma nen har måst träda emellan. En uppmaning till dessa hus-
fr n n 3°n fabrlk vid k"°te“' mödrar: var ej så kvicka att ta emot denna hjälp, utan

säg hellre till era män att organisera sig och försöka få
FOLKSKOLORNA 5 mars 1934' till ett pris så vi kan försörja oss utan matlapp från
S.Ö. har avslagit en ansökan k0NmUnen-

. ' å - . . . . . .âågoâoâkåtgllâïrözšåådn :om Då vi gingo hem ifrån mötet besökte vi en familj med fyra
avlagt finsk'f°1ksk°1lä;ar_ små barn, mannen sängliggande nervsjuk. På vår fråga om

tillstånd 8ö_ de fått någon hjälp, svarar kvinnan: "Vi fick 35 kr. före
ka °ch'inneha Grd f°lk8k°l_ jul och 30 efter jul jämte 40 kg mjöl. Men barnen börjar

. ' . ha så dåliga skor så dom är alltid blöta om fötterna, ochlär.befattn. inom riket. Vad - . . . .betfäffar hans ansö¥an be_ Éåäåzghar jag inte några kläder att ta på mig, om jag ska

hörighet att söka vikariat
möter däremot intet hinder. Till sist vill jag säga er kvinnor: vi ska inte lita i

allt på våra män utan försöka själva hjälpa till att ska-

inrön 1 ska 6 mars 1934. P' ”“"'° fó'“å11““d°“' xiubbmeaiemmen

Vid Strömsunds arbetarkoununs
möte i söndags beslöts bl.a. karl 9 man 193,..
att anskaffa en talare till
l maj. (LT) De tre år arbetarpartiet innehaft makten l Ströms

kommunalfullmäktige ha kännetecknats av attacker i o-
BELÖNADE 3 mara 1934, lika toner mot våra representanter. Högermännens kri-

, , tiklystnad vaknade till liv, så snart de kommo under-
Premier för ändamålsenllgt fund med att det ej längre gick att styra och ställa
byggd? ladugårdar har,av hus' efter behag inom kommunen utan hänsynstagande till
gålgïnsfällskapet tllldel- småfolkets intressen. En tid gick man särskilt hårtåt

' °' den nyvalda folkskolestyrelsen, och efter åtskilligt
1;a pris, 100 kr, 5,5, ïar- snokande lyckades man komma på den med ett par felak-
sldason, Riaeelåa, U1rigaf_, tigheter. Nu har man vänt sina blickar åt annat håll.
Erik 01. Miekelaaeaa arärb- Ett kärt föremål för de rättrogna högermännens kritis-
hus Äspnäa ka omtanke har länge varit fullmäktiges nuvarande ord-

, _ . förande. Torsten Carlsson i Strömsund. Man har omöj-
2:8 Pr1°' 75_kr' H' h:°°" ligt kunna glömma att han, så snart han kom till ort-
Strömberg' öjaren' en, ställde sina vunna erfarenheter i det kommunala

i arbetarnas och småfolkets tjänst. Angreppen mot C.
ARSMÖTE 10 "gta l93A' ha under årens lopp varit många och lömska, och de hö-
Vira Bandet i srrömauna hade germän som i vardagslag gärna vilja giva sken av att
åramöre i måaaaga, representera bildningsförfining, ha sannerligen ej

skytt några medel, när det gällt att misstänkliggöra
Räkenskaperna för det gångna - -året balansera på kr. 474 SS. honom och hans ställning i hans arbete.
Utom föreningen; ordinarie Nat' dét gällt Ott kââtá Sllllltâ IDO! C. Syneß både Ö.P.
verkaamher ha håijiaa ayafr- och J.T. ha stått beredvilligt till tjänst. Som ett
nar, viika iabrinsar 36 kr,, kuriosum må nämnas att ö.P:s nazistiska lokalombud i
aom urdelara ri11 bekiganaaa- Strömsund ej nöjt sig med de tarvliga angreppen i tid-
hjälp år kvinaiiga kgnfirman- ningen utan inlät sig på något så barnsligt som åverk-
der, 50 kr, ha iämnara rijl an på den av C. bebodda fastigheten. Carlsson har dock
diakoniaaan för uraelaing stått rycken. Ju hätskare anfallen mot honom blivit,till jul år behövande, desto enigare ha arbetarrepresentanterna slutit upp

kring honom.
Föreningen har ett sänglinne
förråd för utlåning till min-
dre bemedlade sjuka.
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llállra l|||a|! w mf-.
(LT) Skogsbolagen avverka nä
ra nog normalt i Jämtlands
län. Arbetslösheten bland
skogsarbetarna är ringa. för-
tjänsten något ökad. Många
bolag driva för fullt som un-
der de goda åren.

SKIDOR 12 mars 1936.

Lars Th. Jonsson, Väja-Dynäs
3:a på 30 km vid SM i Lyckse-
le.

MORDDRAMA 12 mars 1934.

(ÖP) Morddrama i Hammerdal.
Lärare skjuter 19-årig flic-
ka och sig själv.

“I llllll Slllllflll "E"E'
ro-I 1!!! l 1;

Lans Theodoi Jonsson, t.h. bakom gënäidaaana Jonas o Saaa
Olycklig kärlek den förtviv- Jonåàvn, àwnt Pai Engkvtåt.
lade gärningens motiv.

EN ÖVERRASKNINC 16 mars 1934.

FÖDELSEDAG 12 mars l93“' Ü (ÖP) Lars Theodor Jonsson, den lille lappmannen från
50 år fyller på tisd. ständ-
ige adjunkten i Cärdnäs,
Ström. P.V. Ahlberg.

PREVENTIVLAG lå mars 1936.

(LT) I motion i andra kamma-
ren av hr Petersson i Göte-
borg (h) föreslås sådan änd-
ring i preventivlagen, att
preventivmedel endast får
säljas på apotek mot läkares
recept

SKIDOR 15 mars 1936.

(LT) Vid SM-tävlingar på ski-
dor i Lycksele placerade sig
Lars Th. Jonsson, Väja-Dynäs.
på 12:e plats i 25 km-loppet.

INLANDSBAXAN 16 mars 1936.

Rälsbussarna snart färdiga
att börja rulla. Provkörning
på vårsidan.

TELENYTT 16 mars 1934.

(ÖP) Telegrafstyrelsen har

Strand i Ströms socken, är en av svensk skidsports säreg-
naste personligheter. Han har ett temperament som val in-
gen av våra nuvarande storrännare och kan i det fallet
bäst jämföras med Särna-Hedlund, som liksom Lars Theodor
inte var rädd att aiunga ut med sin åsikt när det gällde
något som inte var som det skulle.
Lars Theodor är 28 år gammal och har alltså en del ogjort
ännu på tävlingsbanan. Han har stadigt rykte som landets
främste utförslöpare och trivs endast i riktigt svår ter-
räng. S-milsbanan i Lycksele vann helt naturligt hans ful-
la gillande, då den var den svåraste som hitintills an-
vänts i Sverige. Det är ett sant nöje att se honom hoppa
som en tdtting 1 de svåraste knixarna. där kanske andra
darra i knävecken. bekant är säkert hans bravad i Szt Mo-
ritz l928. då han störtade sig utför en fjällsluttning på
nära två min. bättre tid än de medtävlande.

Lars Thedor är väl den mest typiske humöråkare vi ha. Är
han i slag är han inte god att tas med. Hittills har han
ansetts vara endast sprinter, men efter torsdagens S-mils-
lopp har han visat att han behärskar även en så lång
sträcka bara han får tillfälle att ta igen sig i utförs-
backen. Hans slutspurt på S-milen var verkligen sensatio-
nell. Där andra kanske offrade enormt med kraft vid trött-
ande bromsningar kunde han hämta krafter för slutspurten.
Expertis lär inte ha varit lite förvånad över att LarsTh.
höll banan ut.
Sitt första S.M. gjorde Lars Th. i Östersund 1925 då han
tävlade för l.F.K. Strömsund och blev 22:a man på 3-milen.beslutat utförande av bl.a. .

följande nya riksledningar
under innevarande år:
Östersund-Föllinge, Krokom-
-Föllinge. Strömsund-Jorm-
vattnet, Strömsund-Lidsjöberg
och Vilhelmina-Hansbo.***

I S.M. blev han 2.a 1927 i Örnsköldsvik. men pa 5 mil har
det aldrig gått vidare bra för honom. En 9:e-placering är
visst hans hittills bästa resultat på denna sträcka.
Lars Th. sköter sin träning med den allra största omsorg
och särskilt i vinter torde han förberett sig särskiltväl
hemma i backarna i Strand.
Personligen är Lars Theodor en trevlig och glad prick, öp-
pen och "lättpratad" och alltså ett synnerligen bra inter-
vjuobjekt.
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Lade ritningarnw hör anses normerande vad
l7 m8I'S 19354. storleken hr-lrii-lifar,

(LT) Statens egnahemsstyrelse hade till den
IS mars kallat arbetarsmåbruksnämnderna i
norra länsdelen samt vissa socknar inom Väs-

HJULEX BÖRJAR RULLA I9 mars 1935.

Det liusnar nirkhart på arhetsnirknaden ln-terbetten till konferens i Strömsund. Vid i_ . ' Ü .“' u _ "' '
sammanträdet närvorv 16 rcprcsent1ntcr för , dustrin bor|ar ater anställa arbetare. med-

småbruksnämnder eller kommunalnämnder. delar socialstyrelsen.

överdir. V. Ekerot meddelade vilka katego- FIXALISTER 19 mars l93a.
rier, som kunna komma ifråga för erhållande (IT) §trömsunU och Bräcke till finalen i
av lån. Lånen äro mycket eftersökta, men bi d 'D “ 'IFé gl um I "\ (I

. . _ . ~ ' ... . '\ J ¿ \'~' .xt o'
konumnerna áro skyldiga att tillse att ej , n Ä N I' Suul __"Ü ' f' _* '

med J-3 och hracke over lik Ustexsund medandra än skogs- och flottningsarbetare be- Ä, I

viljas lån. Vid de sökandes personliga sköt-
samhet bör fästas särskild vikt. och i för-
sta hand bör gynnas personer med tung för- FÖRTJÄXSTTECKEX 19 mars 1935.
sörjningsplikt

° (ÖP) Premieutlšelningen ur Per .lalwiassons
Byrådir. 0. Agerberg behandlade därefter skogsvârdstenc ägde rum pa fred. i Gärdnäs,
frågan om anskaffande av jord. uppförande Strömsund. Den som i år gjort sig förtjänt
av byggnader m.m. Därvid framhålls särskilt av utmärkelsen var skogsarh. Per hm. Eng-
att byggnaderna ej fa tilltagas allt för ström. Cärdnas. vilken erhöll en silverpok-
stora. utan de av egnahemsstyrelsen utarhe- al med inskriptien.

Å _.É.. I . . ill _ ..- a

V10 SOMMARLAÛUGÅRÛ PÅ KÅLKBlRGET I HAVSNÄS

De medel, sem iegmingen .stáiült tulí ¿än.s.stgie.C.scn.s íöiít-gamle
Cuæbíedca t¿¿Z Cantbiukate i sváa beiägenhef, cch sem Sfåms ecn

*tas

C:
>P'

Fa

2-e

ska§§n¿ng av ktca-
nas konnmneï nu bet-

jat taga ¿ arwpftåk, gäxlëa «¿ 'ringa gtad de bygden, .sem :leva ¿ väünága tålig: Fdåsjöns ua-
»twuköna paærtie/1. Eülea .som Ju Fate Bwunan kunde note,-ra -redan år 1798:

"Nybyßena vid Flåsjön hava bättre utseende än gamla bondgardar fram på bygden. Nybygg-
arna i allmänhet må ock bättre än bönder. Orsaken klar: obetydliga skatter. mera boskap,
dess och alla viktualiers stegrade pris. spannmålens låga värde däremot. goda fisken.
fågel- och djurfängen. den tid de gavos."
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TELENYT1' 19 mars 1934. 22 my..
(ÖP) En ny telefonstation har av Telegraf- . .

. . . (ÖP) Under första hälften av vintern härja
vrkflïnäïtfttç 1 byn VAGDALEN' med lednln de bandyflugan vilt i Strömsund. Men när
8 I I fl 8 0:8' snön kom på allvar och bandy-D.M. var pro-

blematiskt kom den kära skidan till heders.

lïnuui 21 mars 1934' Så kom Granbergs bulletin: bandy-D.M. den
Andra allm. sammanträdet under vårtinget 18! Då började flugan vakna och rustningar
började på måndagen på tingshuset i Ström- för att hedrande begå bandyn vidtogs. Ett
sund med förste notarie K.A. Lindbergson som srorr hinder var dock för handen. Under det
ordf. Uppropslistan upptager bl.a. S5 åkla- tjocka snötäcket vilade bandybanan lugntoch
garmål, av vilka de flesta röra sig om ur- fridfullt, varför någon träning ej var att
aktlåten betalning av hundskatt. brott mot tänka på. Det var förenat med allt för sto-
motorfordonsförordningen, brott mot förord- ra kostnader att ställa i ordning en bana.
ningen ang. spritdrycker m.m. Besvikelsen var stor, ej minst bland den

FRAHGÅNGSRIKT ÅR 22 mars 1936. Hed ansträngning lyckades vi plocka ihop de

(LT) Ströms konsumtionsförening har trots spridda Épelarna som ašbêta i skogarna på
' h. . . skilda h ll och den l oro de ovissa oc

kris Och depresslonstlder haft ett fram otränade tiil Östersund, mötte Castor ochgångsrikt år 1933. Omsättningen har uppgått .
. . . grade. Stor hänförelse i Fleta. Ny tro påtill I runt tal 392'°°°' kr' en ökning fr' våra rabbar. Och nu fick I.F.K. röna all-föreg. år med8:7¿000 kr. Årets nettoöver- man vgIvilja_ nom finalen förlägges till

skott är 13'0 : 9' Strömsund får ni hjälp med banan" meddelade
Tillgångar och skulder balansera på 188.249: förbundsstyrelsen. Med förenade krafterlyc-
:94 och eget kapital är över 140.000 kr. kades detta på några få dagar.

êtyrelse" föreslår 3: återbärlng å gj°rda Förbundsstyrelsen har uppdragit åt Ström-
Inköp' sunds-Kamraterna att arrangera finalen mel-
l04 nya medlemmar ha tillkommit under året. lan dem och Bräcke I.K. och den 25 går den
Medlemmarnas fördelning efter yrken visar med stor spänning emotseddn matchen. Bräcke-
att jordbrukarna komma först i medlemstal. pojkarna äro, med rätta, kända som kunniga
Ett nytt försäljningsställe har öppnats i och hårdfjällade idrottsmän. varför utgång-
Stamsele. en verkligen är oviss.

svgnsg plr 22 nere 1934, \1n »ene vi '»: a1vw=xnn1 ARSMÖTE 26 mars 1934.
mg \°¿lw-'-1--1 ~="'---~~---:' r 1:.-.-.al .. E.. 1.. - f..

(ÖP) På måndagen hade ra- ' ' ';' "' ';f'__ :_ Stroms ore asnings oren
diotjänst anordnat en '°*“"“'" ““" Ü'“' 3 ""az^ ing har haft ord. årsmöte.
filmdiskussion kring äm- f5'7"”*“-"f“' 73 Enligt redogörelsen balan-

" ° a ' u 'fr fnet Bör svensk film vara '. 9 sera e in omst o utgi e

svensk?" på initiativ av å kr. l.00l:l9 och kassa-
Sv. Filmsamfundet. a e beh. utgjorde vid årets

slut l92:20. Beslöts an-
OMTVISTAT 26 mars l93l«. G0" lßalff. iilß UWN3 slå S0 kr. till arvode åt

föreståndaren. Under l933Efter besvär av hem.-äg. .

A.H. Strömstedt i öjaren brevet. vilket hon enligt çïzz lgcâöëššgâgågš :âå_
och hans hustru har sven sin esen Uvvslft erhållit ' .aovrätt upphävt Hammer_ i säva av cbauffören Sa1°_ lemsantal har varit 52.

dals tingslags häradsrätt N00 015900 1 ÖSCGVSUUÜ-
beslut den 23 okt l933att OLYCKA 26 mars 1934.
förplikta dem till fru Ö på f d k ill v¿¿
Hanna Andrée i Strömsund TURISTER 26 mars I934. ( P? .re ' V e"
I - t b I V I 500 8-tiden inträffade en o-

ïrgåz Étårbkgågaa ' (ÖP) På Hrie bebådelse' lyckshändelse i Nyhamn.
“de av da anlände med ordinarie Al 3 k 3 d rrett av dem utfärdat, av äs . u a“," '?m r v.°.°

- I 82! C111 5Cf°N9U¿ 2" människoliv. 16-arige Stu-henne innehaft skuldebrev I ¿ fö , _ , .
på detta be1°pp_ ?8888ä8k° Ung 3§ïf f 0!! re Hišstróm hadelstiâit

orts tta me i igenser upp P en derbi de un-
Hovrätten förklarar att till Frostviken. Inte min- der der err bilen ver i
fru Andrée icke gitfat dre än 7 diligenser sto- gång eknlle nen hoppa ev,
närmare angiva, när eller do färdiga för att vidare varvid nen erhöll errelag
under vilka omständighet- frakta ungdomarna till i nnvnder, så arr hen in-
er hon emottagit skulde- fjällen. en en nelvrimme avled.
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STRÖMSUND ÖVERLÄGSNA BANDYMÄSTARE BRÄCKE BESEGRADES MED
. Ü . '

6-0. ßANANs IORDNINGSTÄLLANDE BÄSTA Pnsstwrtonsn. ou:
_ ! Pzzasson-FLATBACKE: E:'r'r Av sraönsunossssi-:N. za mars 1931..

__ _.-

~OJ-._

íifif”

~:;\
'la

4» '
q

šš

BANDVMÄSTARNA, stående: Olle Fßatbaclze, Ntssc Hdlzanswn, Gtnma/t KctuL.s,t;tön|, Ottc
Baedegáad, Sune Kaftut/tövn, E-ul: Hjcttzbetg, Cagted. Meftanted: vatten Hcdütnd, Måt-
ten Butt, John Pa.Emqv¿.st. F.1äm.st: Knut Bc.tr¿.t”.sscn, Sven La.t.sst-n, [gott Ca/tfssen.

(ÖP) Så har även l93& års bandyfinal grönvita ha förtjänat ett par mål. l
sent omsider hunnit avverkas och Ström- stället blev det hemmalaget som tog
sunds bandyhitna har nått sina drömm- ledningen med dessa siffror tack vare
ars mål: distriktsmästerskapet. sin utmärkta start. Spelet var jämtför-

. _ . delat under forsta halvlek. "Flatas"
Bandyn har p.g.a. olika omständigheter _ N . .

. . _ . _ _ utmärkta hogertnner Hakansson ordnadealdrig fatt riktigt fast fot t Öster- .U . _ .
. _ N . . . det forsta malct redan efter > min.sund. men 1 stromsund är intresset sa . , Ucket lovanae Där är in fïr och några minuter senare hade hardfore

4 o 'Ä i ( .. .
Y . a 5 . hogeryttern Ole llatbacke placerat nys-

lekcn kring det šøda näsïaqct Pa ett tanct bakom ßräckes målvakt. Strömsund
helt annat sätt in sin S akcn° dominerade den första kvarten, men se-
Strömsundsbandyn har energiska ledare dan började initiativet övergå till
och det allra bästa beviset för det e- gästerna. vars kedja dock utnyttjade
nastående intresset är, att man på en situationen dåligt.
vecka l kats trall1 fram e a- tab- .yc i ' n. Lcep H l andra halvlek spelade Bracke som ettel bana under det halvmeterdjupa sno- . _. .sla'et la- och htromsund huserade vilt.. _ . L stä t st S d . . . .ck? I rimssu" et hfter 10 min. kom Håkansson igenom och
Det hade varit synd om detta verkliga sköt i mål 3-0. Samme man ordnade även
jättearbete skulle ha lönats med ned- fjärde målet. som studsade in via en
erlag i D.M.-finalen. som hade ren upphöjning i isen. Centern G. Karlsum
landsortskaraktär. Bräcke var nämligen ökade så målskörden till S-0 varpå 0.
motståndare tack vare sin ganska över- Flatbacke fastställde slutresultatet
raskande seger över Ö.K. härom sistens. till 6-0. Jubel från 250 betalande och

Hemmalaget var det klart bättre laget [oo icke betalande strupar°
och segern var välförtjänt. Segersiff- Matchen, som tidvis bjöd på SKAPLICT
rorna 6-0 betyda inte att Bräcke ned- spel, dömdes utmärkt av hr Pontus Erics-
klassades. I första halvlek borde de son, Östersund.
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(LT) Regeringsrätten har nu
tagit ställning till AxelLösdbergs och P_w. Tuvelands RESERVARBETENÅ I STROM 3l mars l934.

i Strömsund besvär över dom- (LT) Arbetslöshetskommitten i Ström begär hos A.K. högsta
kapitlets utslag den 15 mars möjliga statsbidrag till ett planerat statskommunalt ar-
1933 med anledning av adjunk- bete med väg från Strand till Starrflon Samt från UlrikS-
ten Helmer Levanders klago- f0rS till deSS egnahemS0mråde.
mål över folkskolestyrelsens
beslut den lå nov. 1932 att SKIDSPORT 3 april l934.

till '“'ökf“ lediefërklara (LT) Lars Th. Jonsson överlägsen segrare vid skidtävling
överlärartjänsten vid folk- ¿ 30 k - St
skolorna i Ströms skoldist- p m 1 °ruman° -- ~
.kt l. Lars Th. Jonsson, VäJa Dynas

r' ' 2. Th. Persson, Storuman
Regeringsrätten har därvid
funnit skäligt att med änd-
ring av domkapitlets utslag md
1 Yen deteemme everkleßeee' För räkning Statens Arbetslöshetskommissions arbets-
^eJ' Leveneere * "elen förde plats 431 Flåsjövägen infordras före den l0 april an-
l har icke kß bifl' bud å 9so kobikfot rackespiank 3". 1". längd 6.3 net-
1ee° Ved i öV'i5t_en"efke er. Leverans i juli månad å anvisade platser å vagn.
mot beslutet har icke ansetts
vete ev beskaffenhet ett för. Upplysningar lämnas pr telefon 39 Stromsund. Anbuden

anlede beelutete egí1¿iehet_ sändes under adress Havsnäs.

Strömsund den k april l93L.

mïwu 26 mere 1934' Nils Svensson

Enligt vad ö.P. erfar plane- P10t9l°¿°f°-
ra Strömsunds-Kamraterna i - - -

sommar ett par matcher motvasternorrlandska lag. Han ELDSVÅDETILLBUD A NÃSVIKENS SÅG 4 april l934.

nar sålunda tillskrivit både (OP) Ett tillbud till eldsváda förekom härom dagen a sag-
Giffarna, Sundsvall och Älg- verket i Näsviken, Strömsund. Sågen. som nu drives elekt-
arna, Härnösand. och bagge riskt, stannade plötsligt, och när man undersökt vari fe-
äro pigga på ett besök i nor- let bestod fann man att säkerhetspropparna i transformat-
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ra Jämtlands metropol till orn hade smällt. När man ersatte dessa med nya slogo elds-
sommaren. lågor ut fran den stolpe där ledningen gingo in i sñghus-

et. Ett fel pa ledningen hade uppstått vid koppelanordn.

8 193 .

Från eieerikeemötee Nee 50.000 kr. för varje dödad soldat. Och de voro 20.000.000

Ströms konsumentförening: enl- kapten GU5teV Müller-

Vid mötet redogjorde kommu-
nalkamrer Sixten Larsson i ÅR 4 april 193¿_

ett intressant anförande för
¿e ekeeeer keepereeienen be- 60 år fyller på torsd. förre lantbrukaren Sven Jöns-

talar. Vid en jämförelsemæd e°n i Rieeeles-
de skatter ekeieb°1e3 neeele Efter genomgången kurs vid lantmannaskola övertog J.
em de sennlenleßde skeuefne tidigt skötseln av fädernegården, vilken han sederme-
föf k°°P-'föfbnndei mer än ra utvecklade till ett mönsterjordbruk. Hans intres-
ennbele så nöße e°n för ett se och omsorg för jordbruket var också av sådan stan-
n°1e3_ned like 5e°ft keP1ee1 dard. att han av Hushålln.sällskapet tidigt tilldel-
°en like 55°f beekneeninße' ats pris för såväl välskött jordbruk som mönsterladu-
nnf ink°net- nertill É°nnef gård och förnämlig kreatursbesättning.
vad de lokala konsumtionsfö-
renineerne eeh eeree pereon- Till sin läggning forskande och med ett okuvligt be-
el erlgeee ¿ ekeeeer_ gär efter att söka fakta har Sven Jönsson genom trog-

na självstudier skaffat sig en för bonden mindre van-
pggï 31 mere |934_ lig allmänbildning. Detta hans sanningssökande haric-

ke endast anknutit sig till de alldagliga händelser-
stföne ee°“tkef nößeldllßnel' na. Fastmer torde hans mesta tid därutinnan ha ägnats
ler sitt l0-arsjubileum UGÛ åt intressen som ligga filosofin nära.
fest i kyrkan på annandagen.
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TIMMERLÅSS PAKORT AV TÅGET 4 april 1934.

(OP) Nedgående morgontåget från Strömsund påkörde på onsd.
förmiddag vid en järnvägsövergång c:a 4 km. söder om Lits-
näset, ett timmerlass. varvid körsvennen 75-årige hem.äg.

4.4-Qff

Lars Olsson i Nyvik, Askott, skadades i ryggen.

vøßg*

ÅRBETARRURELSEN 5 april 1934. 1

(LT) Svaninge S.D.U.K. hade påskdagen möte. Tre nya med-
lemmar beviljades inträde. Dagens program upptog bl.a.
uppläsning av tvenne dikter. som uppskattades livligt.
För underhållningen i övrigt svarade klubbens flickor.
Det lyckade mötet avslutades med Internationalen och ett
leve för klubbens framgång.

NY BEGRAVNINGSFORM 5 april 1934.

(OP) Ett elektriskt krematorium i Karlstad. Anläggningen
den första i sitt slag i världen. Kostn. omkring 2l2.000:-

5 april 1934.

Väging.. kaptenen Ax. Uhnoo i Östersund har till väg-
och vattenbyggnadsstyrelsen för granskning ingivitar-
betsplan för anläggande av ödebygdsväg från byn Öster-
kälen vid allmänna vägen Strömsund-Lövberga över Väst-
erkälen och Råkälen till Jerilvattnet inom Hammerdals
tingslags vägdistrikt.
Byarna Västerkälen och Råkälen sakna nu nöjaktig väg-
förbindelse med det allmänna vägnätet. varjämte byn
Jerilvattnet är helt isolerad. Det är därför synnerli-
gen angeläget för den bofasta befolkningen att deras
vägfråga löses på ett tillfredsställande sätt.
Befolkningen i Jerilvattnet synes emellertid hysa
större intresse för en vägförbindelse med byn Alavatt-
net. där de ha sin nuvarande post- och affärsförbind-
else än med byarna Råkälen, Väster- och Österkälen.

. ' ShutfbhmmmnorAnläggn.kostn. för en väg till Alavattnet. som skulle vu bam' av
få ungefär sanna längd som en vägförbindelse med Rå- ÜÜÜ Kmhiïtefo KVÛÜÜÜ' 0-
kälen, blir emellertid högre, enär där ingå tvenne bro- Blllßøl' GBC III! VMI lm
ar. Då deras trafikbehov dessutom kan anses vara till- aug' Q v.ho|.h'u| Non,
godosett enligt nu föreliggande förslag anser väging. | I I l
detta lokalintresse ej böra tillmätas avgörande bety- '
delse för vägfrågans lösning. ÛIÛG' 'lill 1115115071!!!

Den nya ödebygdsvägen skulle få en längd av ll.600 m. í ïïmt
dd . ' å 'Ilïägågob. av 3 m Kostnaden beräknas uppg ti l tu- 1”. J. gønlßuo

S april l934. 7 april 1934. betsmarknaden i norrländs-
STRÖMS SOCKENS HÄSTAVELS- en Fnukransvxnn NATURKAIA- ka lan. rötsörjningtn av-
FÖRENING. srnor 1 vxsraa Nonce. gjort förbättrad genom de

Hinssten Ellins. Premier' (ÖP) rjällparti störtar i ókgde °k°“sdr'v"*"g°'"a'
d B 0Ch SCBmb0kSföl'd. havet och åstadkommer för- f. .å
står nu i stoäsarnßstjänst öaanae fioavåg. Flera tio- 1 |
I likhet med föfßßåeüê ål' tal människor omkonlner. \\\ ll/
UGSÖKB Vi Bäf S!°38af8. Floden vållade stor mate-
som då torde ringa Ström- fiell gkaaa, AUTOHOBILTRAFIKEN

sund 25' Enorm efterfrågan på nya
ßöfjg i ;i¿ så blir regul- 7 ri! 1934 bilar. Alla firmor arbeta

Ptgtgt bättfg, Bgtgggång f0f fullt. D60 GRODONISRG
kommer att ordnas, MOT LJUSARE TIDER ljusningen bidragande or-

P. Holm (LT) Allmän ljusning på ar- sak.
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FQTBQLL . N...
STRÖMSUND KAN EJ KOMMA NED I NORRLÄNDSKAN.
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET AVSLÅR FRAHSTÄLL'
KING. Hänsyn måste tagas till geografiska
förhållanden.
(ÖP) Som bekant beslöt Jämtland-Härjedalens
Fotbollförbunds årsmöte den ll mars att gö-
ra en framställning till Sv. Fotbollförbund-
et om att segraren i Jämtlands-serien skall
förklaras berättigade att vinna inträde i
Norrl.-serien utan hänsyn till geografiska
förhållanden.

Fotbollförbundets seriekommittë har emeller-
tid förklarat sig icke kunna gå med på det-
ta önskemål utan uttalat sig på följande
sätt:
"Seriekomittên måste tillse att Norrl.-se-
rien liksom alla andra serier kan genomför-
as på ett såväl idrottsligt som ekonomiskt
riktigt sätt. Hade Strömsunds-Kamraterna
tillåtits deltaga i Norrl.-serien innevaran-
de spelår, hade detta med hänsyn till de ge-
ografiska förhållandena helt säkert menligt
inverkat på de övriga föreningarnas ekonomi.
Seriekommittên måste därför även i fortsätt-
ningen förbehålla sig rätten att vid samman-
sättningen av Norrlands-serien taga hänsyn

1.F.K. STRÖHSUNÛS FOTBOLLSLÅG SOM FÖRVÄGRÅS till geogr. förhållanden."
ATT UELTAGÅ I NORRLÉNDS-SERIEN P.G.A. ORT-
ens ceocmxrzsøuï su ceuufr. åñms htmhmdsiñmüm
Spela/ma uppamuda, 51:. v. balugfulm
R¿cka¿d F¿¿¿¿¿¿, Tonggen 2005 (ß0¿c0), $¿g- hade på fredagen årsmöte 1 samband med en
ge J0han¿¿0n (L¿¿¿-$¿gg¿), Kan; ßa¿¿h¿¿¿¿0n, aftonunderhållning å Godtemplarsalongen i
John Pulmqviat (Jompul 5°fömS““d-
M¿¿¿nn¿aden, Va¿¿¿¿ Hedßund, Rayman Johang- Styrelseval: Rekt. A. Mattesson, ordf.. kh.
¿0n, Tune Pu¿mQv¿¿¿ G. Löfvenmark. notarie Uno Mårtên. dir. 0.

__ _ Olofsson hem.äg. Erik Olofsson. Tullingsås
Fnamne änden: Máæten B¿¿xt' olle La^¿5°" hem.äg. hattias Jönsson. Täxan, fru Karin .
Och Bnaä 0¿5¿°" (J¿m)° Mårtensson, Strömsund, frk. Brita Södergård.

Gärdnäs och frk. Rebecka Ström. Strömsund.
Pranåí 9 april l93&. Till revisorer valdes disp. Oscar Carlsson

och handelsförest. Torsten Carlsson.
(ÖP) Liksom man i Strömsund på rekord-
tid ställde i ordning en bandybana för Därefter vidtog aftonunderhållning med före-
D_M_-f¿nn1en gmnnr man nu sätt; igång drag av kh. G. Löfvenmark om Ströms kyrka.
men att befria Tingvnjja från snö Och Strömsunds orkesterförening bidrog också
is. så att fotbnjjspjnnen skajj hinna med några nummer. Det var deras förstafram-
bli spelklar redan den 29 april. Denna tf3dende._0Ch efter defle 1°V8f den 80!!
nns har man nämligen ett förnnnnsjöfge för framtiden. Ett radioföredrag av Natan
om nt; få besök av ön;efsundn-Kamrg;er- Lindkvist om ordens spridningsvägar skulle
na. som hel: saker: sauna ara folkmed också avlyssnas. men på :rund çv störning-
"L°ng-j°nn" på cen;efp1a;5en_ ar och återkopplingar omöjliggjordes detta.

, å _ Till sist serverades en enkel tesupë.
För att spelet skall bli s njutbart (9 april 1934)
som möjligt vore det nog lämpligt att
redan nu gå i författning om att befria
Tingvalla från allt överflödigt grus. EN PIGÅ BLAND P1GOR--- 9 aPf11 1934-

Hushållerska erhåller plats den l maj å min-
. dre bondgård där husmor saknas. Bör varavan

ÖVERLÄGSEN SEGRARE 9 april 1934' vid förek. göromål. Svar emotses genast med
Lars Th. Jonsson vann Vilhelmina I.K:s rek- uppg. om ålder. rek- Oeh lönePreCentí0Hef-
ordsvåra 3-milslopp. Ledde från start t.mål. Signatur "Ströms Vattudal", öP:s exp. f.v.b.
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9 april 1934. Ströms kretsloge av 1.0.6. (ÖP) Två unga danska ingen-
(ÖP) Ett par pojkar, sompå T. hade i söndags årsmöte jörer ha uppfunnit en tele-
sönd. f.m. lekte vid stran- i Strömsund. Av rapporten fonapparat, som är i stånd
den av Faxälven c:a 400 m. framgick att kretslogen ä- att mottaga besked då ahmr
öster om bron vid Ulriks- ger 6 loger med tillsamm- nenten inte är hemma. Om

fors, ungefär mitt emot U1- ans 235 medlemmar och 3umg- man ringer upp en abonnent
riksfors egnahemsområde, domsloger med 265 medlemmar. som har den nya uppfinnin-
fin o nå ra meter fr. stran- . . en ko lad till sin a pa-
denss n så ett föremål som TI!! tjänstemän valdes' KT gat oczpab. ej svarar,ps1år

V P ' E E. E s ö a
de trodde vara en docka. vë;cP_u_ Éïgšonfrvgåägll man endast på telefonappa-

Det låg på en halv meters en, KS Sixten Fjällgren, rate", Elngersklva sits eå-
djup, men då de sökte fis- Strömsund, KILL Stina Back- 1: telefonnumger' samtid-
ka upp det flöt föremålet lund, Havsnäs, KS+L R. Ho- lst trycker d mottagarap-
upp :iii yiah och faijae aigh, saa. kskn s.A. uaaigh. P“'°“°“ “““'°“ på °“ P°P°'
med strömen ytterligare Ssd, KV1 Er. Svensson, Halb- ersremsa'
ett 100-tal meter innan de viken. Apparaten är mycket enkel
fingo tag i detsamma. Det och skall kunna framställ-
visade sig då vara ett 10 april 1934. as för c:a 100 kr.
barnlik. ARBETARRÖRELSEN

Saken anmäldes till lands- (LT) Strömsunds arbetarkom- ff \\
fiskal l-lallberg, som verk- mun hade i lördags ord. mö- A (A
ställde undersökning. Bar- te. Bland beslut som fatta-
net var ett fullgånget fos- des var att kommunen skall 11 april 1934.
ter av mankön och allt ty- hemtaga och sälja 10 ex av FÖR HUSMÖDRARNA

der på att ett barnamord Folkbladet pr vecka, samt _

blivit begånget. Landsfisk- att söka sprida Segers Kon- Ströms H"sm°dersíöre"1"3
had å må da amma t ä-. e p n gen s n r

alen haš nu häsklänsstyrel centrationslägret. de i samrealskolans saml-

°°“ bes '“ °b “ “*°“' vidare beslöts att arb.k°m- aai. ranai. E. :spmark höii
munen skall gå i författ- föredrag om tandvård med

Nå8° klfhêt Om det bftt. ning om bildandet av en av- skioptikonbilder. Därefter
S0” líäßf 58300 fyået hf delning av Skogs- ochF1ott- demonstrerade s1akt.mäst.
30"" GJ Slät! 8!! Gfhåll- ningsarb.förbundet, och K. Larsson styckning av
Det kan ju även tänkas att styrelsen fick i uppdrag kött i samband med råd och

like! Ulkattß ffå 0580! att ordna med ett föredrag anvisningar av skolkökslär.
C58» SON Psserat järnvägs- av en ombudsman i Skogs- Birgit Arborén. Ett 90-tal
bf°“ över ä1Ve“° °Ch F1°ll“íSsarb.förbundet. husmödrar voro närvarande.

LÄNSTRAFIKEN 12 apri1 1934. STRUMS MODERATA FÖRENING 16 april 1934.

(LT) Tillstånd att bedriva länstrafik har Styrelseval: till ordf. valdes disp. Oscar
hos länsstyrelsen begärts av J.H.G. Sund- Carlsson, kassör notarie Uno Mårten, sekr.
qviât i^därvsand för godsbëfordran med Järv- banktj.man Ivar Körner.
san i anäs som stationsort ör automo- . . .

bilen, av Foïke Stenberg 1 Havsnäs för godS_ Ovriga styrelseledamöter. bankdir. Olof Ol-

befordrïí med Lövberga by i Ström som sta- °fSS°" °°h bankkamrer H' S1°de°
tionsort for automobilen. TRÅNINGSMATCH 16 april ]934_

ARBETARRURELSEN 12 april 1934. (Ll)_1FK Östersund spelade igår sin andra
T I .d I ._ ut . n R träningsmatch och som sparringpartner fung-

uågåšíašï s..2“'f.i'..'{T..°'ï |iå«ÃÃï3'å'ï"?å'1."ÉÉ§..- gfdskïifmgd- §°¿'=;"~= från "gu g°~°-
lund, v¿gda]en_ e ri igt ra oc a e ett par s orc anser

till mål, men så tog oträningen ut sitt och
- samspelet föll sönder. Den ende som in i

TONSÃTTARSTIPENDIERNA 13 aprii 1934' det sista arbetade för full maskin var Bar-
(OP) K. mzt fördelade i fredagskonseljen år- thelsson. Sigge Johansson tycks halla sin
ets_tonsattarstipendier och följde därvid goda stil även i år. Målvakten får också ta
musikaliska akademins förslag, varvid Hilh. åt sig en del av äran att nederlaget inte
Peterson-Berger erhöll 1.000 kr. blev större än l-9 (0-4).
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(ÖP) Modern till det i Faxälven vid Ulriksfors funna barn- (ÖP) På mådßßkvälle 8j°f¿'
liket har nu anträffats. Hon befanns vara en 19-årig flic- 28 en N81 del Iullbêßlaß i
ka hemmahörande i Fjällsjö. Hon hade vid tidpunkten för T0fH2å- 31-8- UPPEÄCRIGS att
fyndet vistats hos sina morföräldrar i Ulriksfors. Hon en kvinna ff- K88kam° ßöml
har inför polisen erkänt att hon framfött barnet ute på 5 l/2 kg- kaffe under Sín
gården och sedan tagit det och kastat det i den förbifly- "0ämbaf"- 02888 °Ch kaff'
tande älven. et beslaK!°8S-

Då genom den verkställda obduktionen av barnet framgått, Damen prtesterde. (b28fíP'
att barnet varit dött då det kastats i vattnet och såle- list 00: förresten) höxljlt.
des ej dött genom moderns åtgöranden. har hon ej häktats då h°" tVíß8¿2S att klívvf
utan kommer att erhålla stämning till tinget i Strömsund Si!! intima f0df8l» Vâffören
den l5 nästkommande maj. tulltjänsteman högtidligtmå-

ste uppläsa författningen.
A ödebygdsvägen x|övsena-vedjeöns furjesuna är biltre- S°m “°?“'“d° 9" af* f°'
fixen förbjuden fr.o.n. den 24 innevarande epri1. Sm“f11"ß a?“á“= f°d=*aP
överträdelser komna att lagligen beivras. ska I Va" ö""“'“"'

Strömsund den 23 april 1934. -

A.K:s arbetsplats 324 Aspnäsvägen 25 april 19%'
Nils Svensson l.F.K. östersund skulle på.

söndag ha spelat en match i
enï' uppdrag' Strömsund mot Strömsunds-Kam-

raterna. Då emellertid ej pla-
15!! bottin 23 april |93¿_ nenlhånner åordningstälåas

ti enna ag har matc en
(ÖP) Ett allvarligt olyckstillbud inträffade på lörd. e.m. uppskjutits t¿|| ¿en 6 maj_
i Strömsund. i det att en chaufför, Ernst Rhodin i Flykäl- ¿å 1_p_K,s seríeejva gästar
en. tillhörig kombinerad last- och personbil. som vid Tingva|1a_ T¿|1 ¿ess beräk-
halvfyra-tiden passerade sundet över den vinterväg. som nar man också få f0¿b°||sP|a-
begagnas under den tid färjetrafiken ligger nere, mitt u- nen i gott sk¿ck_
te i det på platsen 30 meter djupa vattendraget. råkade
sjunka på den bräckliga isen.

Chauffören jämte fyra medpassagerare lyckades taga sig ur _ .

fordonet i samma ögonblick som det med den omkring l.000 TYST TR^iIK 25 april l93a'
kg. tunga lasten av gödningsämnen sjönk ytterligare ned (LT) Länsstyrelsen i Jämt-
genom isen. lands län har hos k. m:t ut-

. N talat i- om f"r la' t a -
Det skedda visar att behovet av en bro over sundet är mer ordnanäeï soks tkït :färg
än väl motiverat. Fem personer kunde lika gärna ha legat ik inom tättbešyègdš samhäll_
på sjöbotten vid det här laget. och förklarar sig ej ha

Färjvaken har nu sågats upp och färjtrafiken över sundet något att erinra mot försla-
är fr.o.m. måndag i gång. get.

--
TURISTISKT 23 april l93&.

Ströms Vattudals Turistföre-
ning håller sitt förut ajour-
nerade årsmöte å Nya hotell-
et i Strömsund lördagen den
S maj kl. 8 e.m.

Stadgeändring så att samarbe-
te med Jämtlands läns Turist-
förening kan komma till stånd.

STRÖMSUNDS FOLKSKOLA

Klaåsjoto §&ån v.t. 7934.

ss, ,§
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25 april 1934. räcklig arbetsförmåga. Fattigvårdsutgift-

Av Ströms fattigvårdsstyrelses verksam- erna under året ha avsevärt ökat'
hetsberättelse för 1933 framgår att anta- Antalet vårddagar på ålderdomsheumet ha

let understödstagare uppgått till 981, utgjort ll.608, varav på pensionärerna
varav indirekt understödda barn uppgått från Frostvikens kommun belöpa S30. Av

till 375. Antalet understödstagare har hemmets vårdplatser ha 99.h procent tag-
under året ökat till l3.6S procent avsoc- its i anspråk.
knens befolkning. àlåpersoner redovisas
i den slutna fattigv rden och 9 ha varit . .

utackorderade i enskilda hem. På sinnes- Utsplsnlngskostnaderga för ênstaltens
. ersonal och sk ddslingar visar en kost-

såukanstalter ga vårdats l6 päçsoner och :ad 57.86 ör: pr dag och pers°n_ Ut_

P andra sjukv rdsansta ter ' gifterna för ålderdomshemet ha varit kr
Huvudorsaken till understödsbehovet har l7.05S:60. Fattigvårdsstyrelsens räken-
varit sjukdom, arbetslöshet samt otill- skaper balansera på 263.l48:33 kr.

mßfrsmsnnfn 26

Enligt arbetslöshetskommittêns verksamhetsberättelse för
._ 1933 ha hos kommittén anmälda arbetslösa varit högst i

augusti med 6l6 anmälda och lägst i dec. med 269 anmälda.

l Till statliga reservarbeten ha hänvisats lS6 arbetslösa.
Vid de statskommunala reservarbetena. vilka uppgått till
20 olika företag, ha utbetalats i ren arbetskostnad
S3.386:37 kr för ll.729.5 dagsverken. Till skogsröjnings-
arbeten ha vid 8 olika röjningar utbetalats lS.884:43 kr
för 3.S69.5 dagsverken.

I kontantunderstöd har utbetalats 6l.l68:20 kr, vilketbe-
lopp uppdelats på l.688 anvisningar för inköp av livsmed-
el. Som motprestation har under nov. och dec. å kommunens

' i Bredgård skogsfastighet huggits 1.531 timmer. G56 kbm

ved samt ett parti stängselvirke.

SKOLORNA 27 april 1936.

Av Ströms folkskolestyrelses verksamhetsberättelse för
N VÄ Kfnv l933 framgå att i statsbidrag erhållits lS8.666:26 krtill

5¿TTEbF0~TÄz::FgLK$å2$g:E~ avlöning av folkskolans lärare l3l.878:7A. till avloning
Au h . av fortsättn.skolans lärare 7.A20:-, till inackordering
s¿åàmš::Z alm' áotognaá 4 av skolbarn 5.750:- samt till skolskjutsar 300 :- kr.

- - - Av folkskolestyrelsens utgifter kommer främst löner till
1 Va fa áazz dzeä6¿""a V¿ lärarpersonal. inkl bostadsersättn. med l6l.526:S4, till
ha Lundtozm bakom den hane' håll ' bränsle l se och vatten har utbetalats- ~ ren ning. . y
ae' 60% unde: :ägg tæd áñât 18 77l°l3 kr Inackordering av skolbarn har dragit en

2:::¿:a:É¿z . âñen på en kostnad av 6:943:9l och tandvård 3.426:S8 kr. Till skol-
9 pm" ' sujutsar har utbetalats kr i.639=2s.

Bddaannungen an nwnua av
sto/t om5a«t/trulng, och tande .
WW uu 2" av WW 651- za aprii 1931..
mmm - au: amma: tu-
¿u¿¿¿v áöa hamnunde g¿n¿¿a_ Ur Ströms Hälsovårdsnämnds verksamhetsberättelse fór l933

¿¿°"¿^- En stor del ohygieniska missförhållanden ha iakttagits.
Av ett 60-tal brunnar som undersökts ha mer än hälften p.
g.a. dålig överbyggnad och andra orsaker förorenats genom
ytvatten och andra orenligheter nedträngt.

En stor del av de inspekterade ladugårdarna ha varit iett
snuuluanb 'ka d mer eller mindre bristfälligt skick och renhållningen i

° ' ' “"“'“ °'=" dessa och även i en del bättre, har varit mycket dålig.
nm- "NW 15001131 FH-“P Ett anmärkningsvärt förhållande i hygieniskt avseende fin-

ner nämnden vara, att på en del ställen tunnbrödsbakning
försiggår i själva ladugården, som är försedd med bakugn.
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llälsovården forts - I 3 maj 1936.

I Ulriksfors samhälle ha -

1==~=*=“*ß=i'<=“=- ”mi Ph" §ÉIïf.S§š'É'l'”ï2 II§.ï."°å"É§%Zïf°§ZåÉ°ZÉÉ“iÃïI°ÉZi'°Éiïï'li-
flertal ställen 3en°m igen- ren aš komminister Sälïvin Hajelden flammade och vid bra-
slamning bildat förpestande a å Holmber et nedanför utsiktstornet var omkring 580-
vattensamlingar, påtalats 8 n P 8 .

. . -600 personer samlade, och sång till våren utfördes under
och dikena ha även delvis .
upprensats_ vatten_ och folkskoll. Nordfors ledning.

loppsledningar för Ulrike- (ÖP) Årets första maj var över hela landet den varmaste
fors är ett trängande behov. på många år. Vad värmen beträffar får man enligt Sv.D.

gå tillbaka nära 50 år i tidningen för att finna en högre

vid kommunala badinrättning- temperatarsiffra'
en i Strömsund har serverats (LT) Vid l-majmöte i Strömsund talade Ruben Hagnsson. Lo-
4.lll bad, därav skolbad kalen var fullsatt, och de c:a 225 åhörarna antogo resolu-
l.779. tionen.

7 KOIIIUNALFULLM. I STRUM 9 maj 1934. En framställning från ordf. i_hälsovårdsn'a'mn
den om ett anslag på l25 kr för indragande
och underhåll av telefon i hans bostad und-

KVINNOGILLE BILDAT 5 maj 1934' er innevarande år bifölls.
(LT) På initiativ av Östersunds kooperativa . Ü

kvinnogille bildades i söndags i Strömsund L°k°1st{'°]:°?ï fb;¿S°m'°]S:°]°Ü hemsill
ett kvinnogille, som vid starten fick över °" açt °m°." m°" tte °s ° m't.a"5° a.
¿0 med1emmar om bidrag för utforande av gymnastikhus för

' samrealskolan såsom kommunalt beredskapsar-
FOTBOLLSMATCH 7 maj 1934. bete avslogs med motivering, att andrabygg-

I går generalrepeterade IFK östersund å Ting- gâgâfçgæçgšgïes mom kommen' som vom
valla i Strömsund mot Strömsundskamraterna.
Resultatet blev östersundsseger med 6-l.Sär- Fråga om utförande såsom statskommunalt re-
skilt i 2:a halvlek visade IFK Ustersundett Servarbete av vägbygge Lövbergavägen-Berget-
elegant och effektivt spel. -Risselås bifölls, likaledes vägbygge genom

Bredkälens by samt ett vägbygge från allmän-
ARBETSLUSHETEN 7 maj l934. na vägen Strömsund-Alavattnet till Klövåns

(UP) Ströms sockens arbetslöshetskomnitté kvarn'
rapporterar till arb.l.kommissionen, att an- Med anledning av kommunalnämndens förslag
talet anmälda arbetslösa vid månadsskiftet b%Slöt0 k0m.fullm. att ingå till lantmäteri-
uppgick till 345 mot 198 vid förra månads- styrelsen med ansökan om åläggande för dist-
skiftet. riktslantmätaren att vara bosatt inom dist-

riktet.
FÅRLIG TELEFONTRAD 9 maj 1934.
(op) under den häftiga stormen p¿ m¿ndage_m_ runttxsnxucsruntnxnstu 12 na; 1934.

blåste en telefonstolpe omkull inom såg- Styrelsen för Ströms föreläsningsförening
verksonrsaet i Näsviken. nagra intill stol- har för höstterminen 1934 bestämt följande
pen lekande barn lyckades med knapp nödräd- föreläsare: stationschefen dir. Erik Berg-
da sig genom att springa åt sidan. vall, Stockholm, skriftställ. E.H. Törnberg,

. Stockho m, forskningsres. Gösta Moberg,
P5 t1sda9Sm°r9°"°" k°m arbetare" Per 5V°"$° Stockholm, folkskoleinsp. Herman Pihl, Ost-
son från Uhn cyklande med god fart och fick --- -
de nedhängan¿e telef°ntr¿darna rätt i ansik_ ersund och rumaniern o musikern Halter Zell.

tet varvid tvenne tänder utslogos och hud- -

en på ena sidan av ansiktet skars bort. Han LYCKAT EXPERIMENT 12 maJ 1934'
fördes till Ströms sjukstuga. där han fick (LT) FJ0låPS@XD@flm@tGt med Vädföfhêm UI'
den första vården. föll så väl att rörelsen nu utvidgats och

uppgå till ett hundratal, meddelar jägmäst.
STROMS VATTUDAL F nl. . S k T _ tf" enin
är nu i det närmaste isfri. Det varna vän- '° '"9 ' '°"S ° “"$ °' 9

ret har gjort att vattnet stigit med stor .

hastighet, och när den ihäriga blåsten fått HÃVDA TRAFIKFORBUD 14 maJ 1934'
sönderbråka isen, så har den följt med ström- (LT) Trafikförbudet å sidovägen Klghallen-
men. Mycket tyder på att den s.k. fjällflo- -Ojaren och ödebygdsvägen norr om Kvarnbergs-
den kommer samtidigt med vårfloden. varför vattnet ha upphävts. i första fallet totalt
flottningsarbetet kommer att bli forcerat. och i andra fallet för personbilar.
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lå maj 1934.

(LT) Vid 8-tiden på lördagskvällen utbröt eld vid pågående biografföreställning på

Strömsborg, som ägs av "Bio-Nisse". Filmen fattade plötsligt eld och elden spred sig med

våldsam fart, och huset stod om endast några få minuter i ljusan låga. Publiken. ett G0-
-tal personer, hann dock i god tid och god ordning lämna lokalen.

I byggnaden, förut Folkets Hus. bodde en fam. Olsson, som fick allt sitt lösöre för-
stört, och elden spred sig så hastigt i den rätt så hårda västvinden att Olssons måste
hoppa ut genom fönstret från andra våningen.

Strömsunds brandkår lyckades dock efter ett energiskt arbete få bukt med elden. men all
inredning var då fullkomligt spolierad och kvar står endast ytterväggarna. delvis genmr
brända. Endast bänkarna räddades.

NY FOLKRÖRELSE 15 maj 1934. IS maj 1935.

(LT) Arbetarsmábruken - en idé som växer ut SERIEFINAL STRÖMSUND - CASTOR

till en folkrörelse. Antalet tilldelade lä- d P. å H f ll kl I
. . .. . .. Annan ag ingst o va en.

genheter för 1933 i Alanas 5 och i Strom 9. Entré l:_ och 50 öre_

STRDMSUNDSTINGET l6 maj l934. hava följande elever blivit godkända:

En person dömdes för att olovligen ha färd- Lennart Brorsson, Bredkälen, Allan Daniels-
ats med sparkstötting 6 järnvägslinjen mel- son, Näsviken, Assar Fjällgren. Jonsgàrd,
lan Ulriksfors-Lövberga till l5 kr i böter. Gustaf Lundholm. Strömsund. Erik Jonsson,

dzo. Erik Nilsen, d:o, Gustav Skogman, dzo.
SDCIALDEMOKRATISK KRIS 18 maj 1934. Gunnar Valbero, Dorotea, Thord Vaplan, Vap-

. _ _ _ . lan, Ake Odmark, Svaningen. Birgit Bergek
(UP) Krisen inom socialdemokratiska partiet, Strömsund Ingrid Berghult d_° Karin Heå_

över detta ämne talar riksdagens Albin Ström Ström d_¿ Kerstin Lö ' ' 2 H _

. _ . N , . , gdberg. d.o, Golin
:Én ]?"ds:'"9Sm°:.A'G° Erïksâïnzå Str°m$""d' Olofsson, Tullingsås, Astrid Skogman, Ström
°r°"'"9s ”set” ïngstdagen ' sund, Rosa Zakrisson, Gärde och Birgitta A-

. ström. Strömsund.
STRUMS REALSKOLA 18 mai 1934' Den muntliga realexamen äger rum lörd. den
Vid de gångna skrivningarna till realexamen 2 juni.
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mßnunmsfu 19 »-1
(LT) Söndagen den 13 hade Ulriksfors arbetarkomun in-
bjudit arbetarkommunerna i Frostviken, Ström och Ala-
näs till möte i Alanäs. Arb.kommunerna i östra Hafsnäs,
Alanäset, Ringvattnet, Löfberga, Strömsund och Ulriks-
fors samt Ulriksfors kvinnoklubb voro representerade.
Frostvikskommunerna hade ej kunnat infinna sig, dåväg-
förbindelserna voro avbrutna av fjällfloden.
Före kamratmötet höll Nils Grönlund politiskt föredrag
till vilket allmänheten hade tillträde och till vilket
politiska motståndare av olika kulörer inbjudits för
diskussion. Ett 70-tal intresserade åhörare hade infun-
nit sig, men trots att Alanäset påstås vimla av nassar
föreföll ingen vara så stark i tron, att han vågade sig
på en diskussion. Ej heller Alanäsets store sillênkom-

Till ordf. för det därefter avhållna kamratmötet vald-
es Edv. Olsson, Lövberga. Alanäsets och Gubbhögensarb.
kommuner fingo därefter i uppdrag att gemensamt ordna
ett nytt kamratmöte instundande sommar.

Mötet präglades av god stämning och säkerligen blevdet
vad det var avsett att vara: en uppryckning för arbetar-
organisationen i Alanäset. Någon fara för att de än så
länge svaga arb.kommunerna inom Alanäset skola förkvä-
vas av nazismen, som hittat en del värdiga dyrkare där-
uppe, förefinnes säkerligen ej.

25 maj 1934 .

Genom offentlig auktion, som förrättas i Evangeliska Fos-
terlandsstiftelsens fastighet Anna Nilssons Vilohem i
Strömsund, lörd. den 2 juni 1934 med början kl. l2 på da-
gen, försäljas Vilohemmet tillhörig lösegendom, varav näm-
nes 7 mjölkkor, ett antal getter, ev. en häst, plogar,
tallriks-, acme-, fjäder- och pinnharv, ringvält, radsan-
ingsmaskin 2 hästs, släpräfsa och andra åkerbruksredskap,
sommar- och vinterkörredskap, verkt¥9. bakbord, mdölkkär-
il m.m. Djuren betalas kontant, om ej annan överenskomm-
else förut träffats. A övrig egendom lämnas en månads kre-
dit för godkända köpare under övligt äganderättsförbehall.
Strömsund den 23 maj l934

F.M. Nordéen.

"Ü 29 maj 1931..

Kvacksalveri bedrives, säger prov.läk. A. Sandin i Ragun-
da, med största energi såväl av kringresande som bofasta
homeopater.

Prov.läk. J. Krenzisky i Strömsunds distrikt framhåller
såsom anmärkningsvärt att homeopaterna i allmänhet spela
religiösa och ansluta sig till Frälsningsarmén och liknan-
de samfund. De äro alltid, säger han, försedda med en
fruktansvärd talförmåga, såväl under "trafiken ute i by-
arna" som vid bönemöten. Olaga medikamentförsäljning äger

22 maj 1934.

STRÖMSUND VINNER ÅTER JÄMT-
LANDSSERIEN

(ÖP) I den första finalen
mellan Castor och Strömsund
blev resultatet oavgjort,
vilket torde ha till följd
att Strömsund ånyo läggerbe-
slag på seriesegern. Järpen
blir nu med all säkerhettvåa
då detta lag har Nälden hem-
ma samt Odensala hemma och
borta i sina tre återståen-
de matcher. Odensala är näm-
ligen icke alls samma slag-
kraftiga elva som i fjolsom-

munist vågade sig längre än till förstugubron. då bl slog Castor
Q o o o

CASTOR-STRÖMSUND I-I (0-1)

Det är verkligen synd, att
matcher i Jämtlandsserien
skola behöva bli så ruffiga
som fallet ofta är. Castor
och Strömsund kunna i sina
bästa ögonblick spela vacker
fotboll, och det är därför
beklagligt att betygen skall
dras ner av dylikt.
Någon finalstämning vilade
annars icke över matchen i
fråga. Tvärtom var spelet
tidvis tämligen matt och o-
intressant. Strömsund synes
inför det gäckande hoppetatt
vinna inträde i Norrländskan
ha tappat spelhumör i Jämtl.
serien och den trånga hema-
planen tycks ha nedsattsnabb-
heten hos spelarna i avse-
värd grad. I synnerhet gäll-
er detta kedjan, som numera
inte är mycket att hurra för.
Sedan Sigge Johansson juste-
rats var den f.ö. så gott
som obefintlig. Mårtenßlixt
är lagets starke man, antin-
gen han spelar centerhalv el-
ler back och utan honom vore
de blåvit-randiga inte värda
så värst mycket just nu. Nål-
vakten Söderstedt befinner
sig i utveckling i rätt rikt-
ning.
Första halvlek var tämligen
jämn med något övertag för
gästerna under sista halv-
timmen. Härunder skaffadesig

också rum genom dessa kringresande "doktorer". Stora an- också de blåvita ledningen
nonser i tidningarna - om medicinens goda egenskaper och
helande verkan, bidrager till att öka eländet hos den kri-
tiska allmänheten. Strängare lagar borde, enl. provinsial-
läkaren, kunna ställa de abnorma förhållandena tillrätta.

med l 0 genom en markkrypare
från Sigge J.
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veckan cnmasrix 29 mej isal.. Inn" H juni 19%

(ÖP) På lördag e.m. hade Ströms Realskola gymnastikuppvis- å

ning. Skolans flickor marscherade först in och bjödo på (ÖE) Näšteg Peäâïgmíåan Näs

gymnastik, Elli Björkstens metod, mjukt och smidigt, och :šlïn'å rdm'ä E. k .gen d_

därefter kommo pojkarna med mera kraftiga och krävande rö- meïlaïeöhg åcåsfsêlzget
relser. Gymnastiken leddes av skolans gymnastiklärare, erhöll han ovanlig '
gymnastikdir. Ebbe Frykberg. fångst. Vid upptagning av nä-

, ten kändes vid ett tillfälle
nu Annons i ÖP 30 maj I934. något mycket tungt, troligen

H n f' k, ' . M d
vrïtasï au.|.1cA LAN for bygge ener uep av eget hus, en- °“ “°; Q: la; ““°§:et :ch

. . V8l'S8lIl 2 8 QS ll
nan fast egendom eller hypoteks1nlósen genom fångsten ¿n_ och beredd stod

BYGGNÅDSSPÅRKÅSSÅN EGET HEM man med verktyg för att oskad-
förening u.p.a. liggöra den stora fisken.

Repr.: Hilding Näslund, adr Lada 273 Strömsund. Döm om fiskarnae förvåning
när fångsten halades in över

_ _ bord: en stålspark med envid-
SPORT “ J““1 1934' fästad smörbytta. De nämnda

Vid de stora internationella friidrottstävlingarna på Hof- ltífljfa hade för en 7 5

vallen vanns höjdhoppstävlingen av Birger Haug, Norge, 3 år Sedan edåkls GV en Per'
med l80 cm. På fjärde plats kom Åke Ödmark, Strömsund,med 800. 800 fäfäls ÖVGF SU¿G!-

175 cm. Byttan var full med smör,men
_ _ det hade härsknat betydligt

l juniorernas 800 m. lopp kom Alvar Löfström, Strömsund, un¿er de gångna ¿ren_
på andra plats med 2,l7,2.

_ _ stnitsscluuzt 11 ' ' 1931..
nl-:N omma s1-Rim-:N i srnönsuun s Juni 1931.. Jf""

Jämtlandsserien avgjordes på
(ÖP) På söndagen var det seriepremiär på Tingvalla i Ström- sön¿a8en på så sätt att 5tröm_
sund. Stavre l.F. voro motståndarna. Striden blev mycket sun¿ hemförde segern för an_
ojämn, ty inte mindre än l3 mål tillverkades av de blåvit- dra sången genom att i "¿¿na_
randiga. Stavre tycks vara alldeles ur slag. Ingenting len" s1¿ Krokom med hela 5_1_

lyckades. De få måltillfällen som de lyckades arbeta sig Järpen tvåa. Krokom trea_
fram till, bortslumpades.

Strömsund önskar fortfarande
SKAPELSEBERÃTTELSE (läst i ÖP 6 juni 1934) koma upp i Norrländsk-Om

. . d d d fö ä -
_ Tänk er, min fröken, att om man låter radium verka på ngš šgtašårïgneåelašïts tt
steriliserad buljong så uppstår liv. Är det inte under-
bart att tänka att så uppstod världen för millioner år
sedan?
- Jo, men var fick dom buljongen ifrån?

STOÄGARE 6 juni 1934.

Hingsten Tåsjöbrun släppes på bete å Ringvattnets skog
den lS juni. Ston med betessjuka undanbedes.

K.A. Näsström

ADJUNKTENS BOSTAD 7 juni 1934.

(LT) Regeringsrätten har lämnat utan vidare avseende adj.
H. Levanders i Strömsund besvär över att kommunalfullmäk-
tige fr.o.m. l okt I933 anvisat honom tjänstebostad och
i samband därmed indragit hans kontanta bostadsersättning.

ag.

UTESTÃNGDA 13 juni 1936.

Enligt vad Ö.P. erfar har Svenska Fotbollförbundet medde-
lat Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund, att dess serie-
kommitté "beslutat uttala" som sin fattning att varken
l.F.K. Strömsund eller Järpens l.F. på grund av geografis-
ka skäl kan uppflyttas till Norrl. serien. Detta beslut SÅMLING V10 PUMPEN

av Sv. Fotb.förb. anses tyda på att Norrl.serien inte hel- Goaóanna Tage 0 Bo Månsson
ler i år kommer att uppdelas. óßäcken tönaten 1934.
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(LT) När man i våras såg den ena vagns- Jag minns i fjol somras. På Storgatan
lasten smågrisar efter den andra komma mötte jag en karl i allmogestil, men medtill Ström ända nerifrån Skåne, då fun- en bred rem omkring magen. Först trodde
derade man stilla över, varför vi jämtar jag att det var en främling, direkt im-
inte kunna tillverka våra amågrisar porterad nerifrån Vaterland, men vid när-
själva. Men det var nu inte om matnytti- mare skärskådande upptäckte jag att det
ga smågrisar den här krönikan skullehan- var N,N. Det var nästan lögn att kunna
dla. Tvärtom! känna igen honom, ty han hade lagt sig

å å . ll f nl d . f. 1 till med några nya, energiska veck i an-
Det P st 8 I 8 a 8 ' att .et I Jo siktet. Vem av oss hade väl kunnat komma
Pfoducerades ratt så mycket Icke matnyt- ihåg att han någonsin skulle bli någon-tiga smånassar här. Men under den gångna ni ' Men i enslighenen han hnnnånn

- - _ ns- PP
:intern :andesša :arlt lugna °ch besked och vuxit till sig och är nu på väg att
:8a;a:cn.nït r mï çndgc hïzaï 8°mn bli någonting alldeles extra. Än så län-

8 ym I en 8 I n 8 ' ge är han bara kassör i "Nedre Norrlands
ï°mn°:°aš8 :V nšgånlopgbåi' get°::°ša distrikt av Sveriges Nationalsocialistis-
us e P n sse en e n 3 8 ka arti" men det är kanske inte så litet

på att de mera aktiva varit strängt upp- . P .lä I hä å d till att börja med. Emellanåt kryper hantagna av xp H88- ty r som p an ra
håll har "tyska sjukan" härjat huvudsak- âíïïkgï Ékgåegssïäzt§ïn::::rs:::°Éve{ä_
ligen bland barnen' derremmen bä: han ej längre synlig, men
Från småpojkarna tycks emellertid smitt- byxorna hållas skapligt uppe ändå. Här
an ha överförts till en del mindre mot- framme i ggmhäiieg ha vi visgeriigen nas-
Sßådäkffíß läffe- DGCIG kan ju N51' seledareaspiranter, som i lekamligt av-
11800 Vfâ lite 0f°8d28 P5 de flêßt seende äro ansenliga och pampiga, mensom
SNÅPOÃRBTHG VÜXGF 008 Sjuk b°f! G11! i andligt måtto ej nå längre än till byx-
eftersom det torkar till bakom öronen, linningen på N, om vi lägger ihop hel;
men i de fleßl fill då Pêtíéntên Vid bunten, så blir det i alla fall inte mer
sjukdomen utbrott redan har det torrlagt än en såskopp jämfört med den andlige re-
b=k°w hörselørsnen. påstås ßjukd°men va- sen från aan iiiia byn i öaemarien.
ra mycket allvarligare, ja, nästan obot-
lig. På så vis kunna de stackars lärare, Han kommer att gå långt, påstår en, som
som under sin tjänst fallit offer för den känt honom på pulsen. Och varför skulle
egendomliga sjukdomen, bli permanenta inte vi få leverera en verklig riksleda-
smittobärare och därigenom löpa alltüdde re? Det vore väl ej mer än en gärd av
svagaste i varje ny klass risken att bli rättvisa, när vi betänka hur många små-
smittade. grisar vi varje år importera söderifrån!

||[||_$K[||_|I Is Juni 1934. Sßfggl zz juni mf..
Vid inträdesprövningar till första klassen hava följande Ströms scoutkår av sveriges
blivit g0dkända: Scoutförbund har nu fått sin
sven FJALLGREN, cräisgara, ANotNs aoNANssoN, u1rigsf°rs. “°°““°““ß§ f“1'§_§f'“i§°s““'
NuNt JoNANssoN, u1r1Asf°rs, anus-:Nix auNssoN, eraisgara, “°“' °°“ ' °“ °“ ““°“"'
svtN LARssoN, szamsele, stnïli R1sLuNo. Göteborg, ANN: jnnïåäïjn 2§:°::§nn§“§:',
Rostußtac, scrömsuna, suNNAR sALoNoNssoN, ulriksfors, M nnln nnnnnnnn nnn nnnn_
xuaï ïoasïtussou, szrömsuna, sTtN NANLs1RoN. ulriksfors, ¿nn nn nnnnli nn nnninn
Blanca uoNARx. svaningen, KARIN ANntRssoN, strömsunu. nn nnnnfnnnn nënlv nnn nn_
MAJ cAaLssoN, vilneimina. oLsA cANLssoN, stramsuna. tLsA Inn nnn nånn nnån nnn nnnnn
out, areauäien, NABEL rNtsrAo1us. scramsuna, vtnA oLssoN, '
StrÖmSund, SONJÅ SVENSSON, StrömSund, GRETÅ TÅLLKVIST, Helt naturligt har stugans
strand. oAeNv faAnNsrauN, suramsuna, ANNA BNITTA v1xLuNo, i°faning.=a11=nde a.amia= ia-
Gärdê. ren en del skulder och för

att få medel till täckning
av densamma, anordnar kåren

LJUSARE TIDER SKÖNJAS 21 juni 1934. på mi¿s°mm¿r¿ft°n en festvi¿
(LT) Minskad arbetslöshet i de flesta länder, även i $C°Ut8C0S» Vfvíd fÖfGk°N'
Tyskland och Amerika. I Tyskland en nedgång från 46,3 “ef 51-8- SÜHS HV Slföm KVF':iii 15,4: och 1 usA från 26,1 :iii 20,81. R°köf- läsefbålsunderhåll-

ning, lekar, kaffeserv. m.m.
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(ÖP) Tidigare har i pressen
meddelats, att telegrafverket
från l juli vid större lands- -;
ortsstationer - över 200 ab- ir ||
onnenter - skulle införa öp- f
pethållning även nattetid. I
vårt län nå de större lands-
bygdsstationerna icke upptill denna abonnentsiffra.
men tel.stationerna i Ström-
sund och Sveg. som vardera
ha över ISO abon., ha fått
tiden för öppethållande på
kvällen utsträckt till kl ll.
JUBILAR

Under juli månad 1934 fyller
Länstidningen l0 år. Halvårs-
priset är 7 kr. -
HANDELSREGISTRET EXAMEN V10 STRÖMS SÅMREÅLSKOLÅ ÅR 1934

Apotekai-en c.o.i-'. Blomqvist Bcilvie led, 5fi. v: Tofid Vaplan, NN, Lenmvtt Bnouaon, EMI:
i Ströms socken ämnar inom Nælóën, Åke Ödmanh

“?"'“°'“ °°°'*°“ É°"“' "°“?°“' uotm..zod= Aim rjätcgm, cm Joho..m.., cöu.. ologi-
fëfs? §°"'= “1!*'°"“““ß °°“ so... ßuigoom Awiam, ingud soighotcförsäljning av mineralvatten
och läskedrycker under firma Fnmae led: quatav Skogmau, Ghnnan V¿lbenn,_B¿ng¿t Bengek,
APo'r|~:|<i:1' I snön. Fobisnßlom- Kwun Hedst/iom, Ke/man Logdbug, Rosa Zahfouson, Au/ud
quist. Skogman, Altan Danaelooon.

Im mm 3 juli l93&. undran för en god idrottsprestation blandas
. . _ ihop med en högst oberättigad beundran för

Det äs säkerligen på gå Plašsêr lnïw láßft färdigheten att stå för det största antalet
s?m I rotislntfesset tt S ast .oran supar eller att bära sig drummelaktigt åtring som i Strömsund. Intresset stimuleras å ett eller 1nnat sätt

4 0ytterligare, när för ett år sedan inom mu- P

nicipalsamhällets hank och stör byggdes en på midsommardagen glunkades ¿et på
modern idrottsplats. som drog en kostnad av Tingvalla del vårt fQtb°lls_
närmare 2o°0°0:_ kr' så helt som ungdomen lag inte orkade uträtta nå ot till föl'd av
sriïits av ådrotien' är dei int; :Er än Sa- nattsöl och fylla. Vi vorogtillräckligi mån-tur igt om ess intresse ej i m r ar ut .

. . . därnere som visste att knotet bland pub-
a a 1 fö å . “. . . _. _str cknlng r Cher tt I r Ideella ändam I liken t várr var berätti at. For en intres-

Noâ föåefaëlšr dei É§ï:ï?lvis ïara_sšš att serad nškterist är dettagi alla fall bekym-
ny ter ets r gan i igt ta at tt u . .

2» 8
platsen' mot en ännu äldre folkrörelse, nykterhets-
Att vår livaktiga idrottsförening ännu ej rörelsen? Skall idrottsföreningen fyllasin
lyckats uppfostra mer än en ringa bråkdel uppgift. S5 är det På tiden. att 4288 dukti-
av sina medlemmar till nyktra och skötsamma ga styrelse med det första tager itu medden
idrottspojkar, därom kan man tyvärr överty- kanske inte så lätta uppgiften att rensaupp
ga sig genom ett besök vid någon av våra och införa lite självdisciplin hos medlemm-
dansbanor. Det ser i stället ut som om t.o. arna. Det är inte sagt att det går i annat
m. en del av de mest aktiva idrottsmännen fall behålla publikens bevåßéhêl i Oändlig-
ha rätt att taga sig snart sagt vilka fri- het. Och inte har det allmänna kostat på en
heter som helst, när det gäller att rumla dyrbar idrottsanläggning för att en del
om. Och dessa utgöra dock föredömet för de fyllkajor skola ha den för sitt höga nöjes
mindre försigkomna kamraterna och för en skull, och först som sist må sägas, att det
hop ungdomar. som se upp till dem med beund- är inget ställe, på vilket man skall sprin-
ran. Det är så lätt att den berättigade be- ga av sig den s.k. bakfyllan.

D.
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srou vxntm-:N fjuii 1931.. I 1 jun 1931..

(ÖP) Madame Curie, som l903
tillsammans med sin make er-

HÄRKLIGA ARKEOLOGISKA RÖN I STRÖM. STENÅLDERSVERKSTADFUN-höll halva nobelpriset i fy- . ,
Sik och 1911 erhöll nnbelPrí_ NEN I MEDSJÖNÄSET. EN AV VIKINGATIDENS SISTA LTPOSTER VID

set i kemi, har avlidit. RÖGÅVIKEN'
- - ÖP) Under gynnsama betingelser. bl.a. ett riktigt önske-ri 1 1 4. ( . . _ . .xënytt 6 Ju I 93 väder, har länsantikvarie Eric Festin denna vecka bedriv-

ÖVGTSIG Lídbefßh här ROHSIFU' it undersökningar och grävningar i Ströms socken och i
erat en ny flygmaskin. ett samarbete med Ströms Hembygdsförening.
'ä à
J ttehydroplan' som tar 0 I fjol företog hr. Festin en okulär besiktning av en ståt-passagerare och 2 I/2 tonslast lig gravhög, belägen å Graningeverkens skog vid Högåviken

' öster om Fångsjön. Det var en ståtlig hög om c:a IS m. di-
G00 TALAR; 6 juli 1934, ameter och ett par meters höjd. Denna hög. som tidigare

varit föremål för skattgrävning (enl. en nu bekräftad tra-
Fredrík Ström' §°°'Dem°kfat' dition, t.o.m. tvâ gånger), var nu fyndfattig. men av allt
ens h"v"dr°dakt°r talar 1 att döma torde den vara en av vikingatidens sista utpost-
Strömsund söndag kl' l'3O' er och sannolikt härröra från l000-talet.
Red. Ström är en av arbetar-
partiets bästa talare, Ett litet märkligt fynd långt tidigare daterat gjordes av

Reklam
en tillfällighet vid högens bas. l denna trakt finnas sten-
åldersboplatser och materialet till högen hade tydligen
hämtats från en närbelägen sådan. ty där hittades utamett
par skárvor från tillslagna stenåldersforemål även entill-r formad skrapa av den för trakten kända kvartsiten. En und-

E, 5¿nn|^_|u;|\-5 1:13. ersökning av en hög i Vågdalen företogs även.

753 N||'ßl“ M' De märkligaste resultaten gåvo likväl de undersökningar,
J Å DI T I..\ \í 0 a - som företogs å vissa platser. där man av en eller annan
1' R Y (' li B R I E 1' . anledning gissat på förekomst av stenåldersbebyßßelse. En

Tel ISQ sådan bebyggelse, varom flera nu gjorda fynd vittnar, kon-

Slrllll lll SIISIIII

Fndn ky«1k,to-'me,t.s knän oinås det vidaate panoaama/t övvi mun¿c,¿pal',.swnI:äLßøt. ßébta vi but-
ha/ma mot n0«'U_t_ se/1 vi ¿ jöfigfzunden jägnnäat. Bäuuna bostad, däaejtvl (Mp. Åólundb, jön-
vaåt. Sunnstacms samt disp. Rundataöms t.h. med Canda5.hontonez. Konnunalgåaden skymtaa
ßangac bott. Och ¿ §jä11an "segtaa" Taoßlön gnam ¿ Vatzudalen med Vágbenga gånd.
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staterades å övre Risnäset i Fångsjön. lo juli l93¿._

Mä kl' t bl v dock sista da ens resultat vid undersökning . .r ig e 3
å Medsjönäset. å mark tillhörig hem.äg. Jöns Mårtensson
i Renålandet. Här råkade man träffa på ett centrum för
stenålderskultur. Där var lämningar efter en hel liten
"verkstad" för tillverkning av föremål av den halvgenom-
skinliga kvartsiten, med avfall och skärvor i tusental.
Kring en mitthärd i en förmodad kåtformig bostad synes
tillverkningen här skett snarast som - man kanske kan ut-
trycka det - en "stenålderns småindustri". På förfrågan
har hr. Festin meddelat, att denna lyckade upptäckt var
av synnerligen stort intresse nu som ett värdefullt till-
skott till boplatsundersökningarna, som i norra Jämtland
nyligen företagits och ytterligare förberedas.

Utom dessa grävningar m.m. gjordes vissa förberedande un-
dersökningar beträffande lämningarna efter Ströms gamla
kyrka samt vidare rörande byggnadsförvärv till Strömsem-
bygdsgård under ledning av rekt. A. Mattesson.

V10 STENÅLDERSBOPLATS Å ÖVRE RISNÄSET l FÅNGSJÖN, STRÖMS

SÛCKEN. Foto Enic Feótin, 5/7 1934.

Hemt¿ghets5u.¿tt vtslza nwtu/lens »Löste/1 lv-ting den gátetla
och taotslza Fångsjön. Uftdtd/tiga bucha lzätbrndtntnganna e-
mot besökanen 5/tån Fdngsjöbvtgets bmnta (slippa, med hed-
endomens budskap slvuvet 4 den fwdoclvta gangen... .

Sommaaens etgnävntng av gaavhögen :L Högdvtken han gttvt- .- X
t¿gaae 5ó'n.stä/det int/mycket av Fdngsjöns cenwleta plets t
den noftdjämtslza huttwten. Länsanttlzva/ute Eftic Festtns dt- Q
døtsbestäønntng av gaavptetsen titt 1000-tatet han t' ett
sta ätt t en av vtluln etidens ststa ut ste/t titt9 5 de 9 vv
Staöm. E5tensom högen än upplagd av mateniat som innehål-la stendtde/|.s5ynd som hämtats åfuln tntttttggande omadde,
sd han gnavhögen ej va/ta en naxwtttg 5ofuna,t¿on gßuln den
senaste tsttden.
Detta än ett gonngynd som den centaatjâmtsha habtmhaet- hos
sen icke kan åöftmena St/lömsbygden ett äga.

EN TURISTFÃRD LÄNGS VATTUDALEN 9 ' 1' 1934. “
*“* En gstroms

Den energiska turistföreningen för Ströms Vattudal harbe-
slutat att gå in för en intensiv propaganda för den ena-
stående vackra turistleden. För att överlägga om riktlinj-
er för denna propaganda har föreningen inviterat styrels-
en för Jämtl. Turistförening samt rep. för S.J. o Postv.
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(LT) I söndags hade Ström-
sunds arbetarkommun anordnat
en större festlighet på Lång-
ön. Bortåt 300 personer voro
samlade, då E. Löv hälsade
deltagarna välkomna. Dagens
talare. red. Fredrik Ström,
fick därefter omedelbart ord-
et. I ett timslångt föredrag
utvecklade han det politiska
läget just nu. Särskilt uppe-
höll han sig vid förhållande-
na i "das grosse Vaterland",
som på ett mindre hedrande
sätt drar uppmärksamhetentill sig. Kan någon människa
med vanligt sunt förnuft fin-
na sympatier för en sådan
våldsregim? frågade talaren.
Efter föredraget. som avtack-
ades med hjärtliga applåder.
uppförde Gäddede amatörer.
Röda truppen, ett folklust-
spel i två akter. benämnt
Timmerflottarekärlek. Nanhar
svårt att tro att det var a-
matörer som spelade. ty ett
sådant fulländat samspel får
man söka efter.
Även ett par sketcher uppför-
des och uppskattades synner-
ligen livligt. Skämtlekar av
olika slag förekommo också
som utfyllnad av festprogram-
met samt dragkamp.

Publiken var synnerligennöjd
med det hela och arrangörer-
na ha all heder av festen.

Ditt ur

om del köpes

eller lagas
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(ÖP) Herr X.E. Xordlund m.fl.
i Öhn besvära sig hos reger-
ingsrätten över länsstyrels-
ens i Östersund beslut denlå
maj att avslå Öhns byamäns
framställning om åläggande
för Hammerdals tingslags väg-
distrikt att ombesörja färj-
hållningen vid Öhns färjesund.

De framhålla. att färjhållnin-
gen. som hittills ombesörjts
av byamännen. är högst betun-
gande sedan de nu i likhetmed
befolkningen på fastlandetfår
betala de dryga vägskatterna.
Färjan har nu varit i bruk så
länge, att den icke utan fara
kan användas. Sedan mitten av

l maj har all färjtrafik måst
inställas. En större färja är

SAMLING PA BRO~ Hos ANNA-LISA ROSENBERG 1 öns f-ö- sfffdfflis med hänsyntill den tilltagande motortra-
Det kan btiva bcsvätttgt 551 oßket på Öhn att uppiätthá- f¿ken_
ta göabtndetsoina med yttoiväitdcn näa Cänsstyactsen av-
slagit byamänncns jäamåtäßfan Om §ääjhåClntng. Men Öhn-b01- D? fáfJh"ll"'“g°f är ett °““d'
na än ett segt och cattgr scäkce, och roade nog aaskc fö- ßáßllß b°h°V ff *fl °11?ä"'
sa paobtcmet som uppstått vid íäijcsundct. Det 5¿nncs ju ““ ?°" b°f?l¥“l“°?- ?°h 0”
¿0ddb¿¿a¿____ övriga färjningar i distriktet

övertagits av väghallningsskyl-
Fa. v.=_0tte Roscnbeag, Jons-Otov Rosenbeag, John Rosen- ¿¿ga_ kunna de ej finna anna,
bang, Stgætd Rcsenbeag, Goætiud Gabttetsscn, Anna_Rqscn- 3n_ även färjan vid öhns säd-
beta, Anna-Bættta Goaansson, Stgætd §tacmbcag, Oßævta ra fä,jesun¿ bör gvertagas av

Stiombeag, Sitta Stacmboig, Eatk Sticmbcag, Anna-Ltsa Ros- de vägh5|1n¿ngssky1d¿ga_ Be-

e"b¿9 och ^"de¿5 R°5c"bcä9 folkningen i öhn uppgår till
a . llover 200 personer. vilka a a ha sina förbindelser med Ström-°' sund.

SNI! 16 mi W- Från utsiktstornet 18 »H Iw-
ÖP " '- ' . . _ .

( )"HaTmerd?lq°verlá0S?tvi: För att kunna få se Strömsund med omgivningar ar det ej
ägçgíïeâeç êâ}?rra Serlenp' alldeles nödvändigt att ha en flygmaskin eller något an-

nat i den vágen, utan det finn: något som är lika fonráf-
Egort Carlsson. IFK Strömsund. fligt för den nyfikne: utsiktstornet! Den som ej sett
hade Cfåkit noß inte llllfäl' Ströms Vattudal med de blånande och vitnande fjällen i
le att Ställa UPP Och Ström' bakgrunden, den har något osett och något att önska.
sund 'i~k sålunda mist >m U

0 L e C. Då man koma upp på tornet och ser ut over det storslag-
ßivna segrar och poäng pa så- _ ._ .

vä' *W '~ä°*°" '°° N- 23 .ï.22°ï'šïïí“.'å'ï.ï'3°í.'2.?."..Ilï'.lå“'ïï“ïlT-.°í;'f;I“ïå'“ Éš;- -.-d s 1 .cgí ? 1 (Ü gi _

mark seglade I h?J hopp P' av blir intet. Man endast erinra sig P.B.-orden i Jämt-l.8 . I ~ k . - "
de ?_ Ro::fuå_:::n¿2: äšfïâ landssången: "Fagert är landet som blev var lott....
före 0- Fllbäckei 5Sd. 5l.34- Fjällen ligga snöbetäckta året om. Det är vita och svarta
I k I tat . bl K_ T ränder om vartannat precis som om någon jättestor spökfly-
¿alut:e: :å3gll':: och :É:av_ gare varit där och kanat i snon. Vi ha Fiskåfjállen långa
hopp kom c_ Berglund på tred_ till höger åt çäddedehållet till, sedan Munsfjället, Skal-
je plats med 2 75_ 0_ Flat_ fjället. Gråfjállet. Stakafjállet. Ansatten. Manshogarna

' 71 . l¿ d_ och vad de nu heta alla. Under molnfria och frostklara
backe hop ade S. m i ' g . _ _ __.
hopp och :Glada tredje pl:ts_ vinterdagar skall visst även Åreskutans topp vara skonj-

._ b h'en. N. Olander. Stromsund. ar lt'
ble” fV5a P5 5000 N N06 l6. Här och där ligga små och större byar liksom nedkastade
»57»2- på en slump. De äro omkransade av den mörka och mäktiga
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ram, som urskogarna bilda.
En av de närmaste platserna
man ser är Ulriksfors medden
för c:a l 1/2 år sedan avsom-
nade sulfitfabrikens skorst- POSTEN 20 juli 1934.

en ?°ka"de m°t hím!e" 1ik8°m (LT) Av generalpoststyrelsens nu föreliggande ársberättel-påminnande om alltings för-
a 1- h V- -d vå _ se för fjolåret framgår, att uppbörden vid postkontoret_i

3 få Igneïlv-; se zllïfz 8_8 Stromsund uppq1ck till 89.263 kr. Från postkontoret avg1n-
“ °“' ° * °“' “ * 3 go :111h6pa 2a6.1s2 f6rsanae1ser och ankammo 261.664.ås, Bredkälen, Flykälen, Yx-

°*“f“*”'°? °'“'“' °°“ '”“*”“ HAs1PRsn12n1nsARnA 20 3611 1934.upp mot fjällens fot ryms en
grön matta_ Det är en liten Ungston premierade med skïdepenning.

skogsby med ett karakterist- Asg, äg. P.U. Holm, Jonsgárd, Qggkg, äg. B. Israelsson,
iskt namn= Älshallen- Det är Näsviken, Tutta, äg. J. Hik, Alavattnet. Nettg, äg. N. E-
nästan så att man i fantasin riksson, Grelsgàrd. Sglgnng, äg. P.U. Holm, Jonsgard, As-
hör huru älgarna slå med klö- t , äg. G. Göransson, Gärde, Lad , äg. J.R. Bergström,
varna och skrapa med hernen- Sšrand, frisedel, Freja. äg. T'šarlsson, Gärde. frisedel.

Sa a äg E S Alenius Hàxásen frisedel Le-Nora äg. M.Vattudalen. som ger denna F-?-' ' ' ' . ' Ü ' ' ----'].
a m Strand fr1s. Bella. ag. E. Mårtensson Jorm 1en,

::l:e::§:tsä::§:?:§f 3:: å:v' frisf, Daga.'äg. P.å. Danielsson, Ringvattnet: Aglg, äg.
holmar öar vikar och skär_ M. Brostrom, Ringvattnet. Freßa, ag. P. Blom, Alavattnet,
E d 1' d 'ätt 0 - - 113 Duva, äg. M. Mickelsson. Gu ogen, Sanje, äg. E.S. Sa-
" ° me r rlglne elsson Gubbho en frisedelnamn. Men oregelbundhetenbi- mu ' 9 °

drar endast till att göra
lan¿skapet mera praktful1t_ RÅDIOINTRESSET 2l juli 1934.

. . Radiobyràns statistik visar att licensantalet under kvar-
gïrsçâgsdïåalåihbååäíçâfïïff :a1e: öka: inom szramsunas rea6v.6mraae med 12 :111 662.

ungefär som spindlar, som ru-
sa fram på en randig matta.
Därborta på vattnet. miltals
bort. syns två blanka vita
svanar klyva vattudalens vå-
gor. Måhända är det "Virgo"
och "Strömsund I". Vändermmn
sig åt andra hållet kan man
bli varse huru ett långt tåg-
sätt kommer ringlande genom
småskogen. spottande och frä-
sande som en orm.

Allt andas liv och rörelse
här vid kulturens utpost mot
norr. De turister. som under
sommarledigheten styra kosan
hit, skola finna att de även
efter semesterns slut ha en
del att minnas och tala om.

V.I. Olin.

Anssïstxcsr 19 juli 1934.

(LT) Blott 15.000 tilldelas
nu dagunderstöd mot 60.000i
januari. AK:s verksamhet ha
under de senaste månaderna
kunnat nedbringas avsevärt.

20 juli 1934.

(LT) Arbetslösheten börjar
nu lättna något även bland
ungdomarna. Kraftig avgång
från arbetslägren inrapporte-
ras.
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21 jun 1931..

En tjurkalv med läderrem om halsen och
vidhängande skälla, tillvaratagen. At-
erfås mot havda kostnader.

J.0. Tellqvist, Strand, Strömsund.

ARBETSMARKNADEN 23 juli 1934.

A.K. har tilldelat arbetslöshetskommitten
i Alanäs 10 platser vid Flåsjövägen och i
Ström 7 platser vid Lövbergavägen och 3

platser vid Gärdnäsvägen.

STATSFIENDE SKJUTEN 23 juli 1934.

(LT) Amerikas statsfiende n:r l skjuten.

snuxvlnnfu 30
Förslag till inkomst- och utgiftsstat för
år l935 för sjukstugan i Ström slutar på
20.l82 kr. För Strömsunds epidemisjukhus
slutar staten på 10.700 kr.
Högsta antalet vårdade patienter vid epide-
misjukhuset har varit 8. P.g.a. den låga
beläggningen har dagkostnaden blivit ogynn-
sam och har varit 9,07 vid epidemisjukhuset.

Staten för Strömsunds tuberkulossjukstuga
slutar på 49.779:l9 kr.
TUBERKULOSENS DUDSOFFER 1 aug 1934.

(OP) Antalet dödsfall i tuberkulos har kraf-
tigt minskat i Sverige under de senaste år-
en. Under fjolåret uppgick dödssiffran till

ominger mötte sin öde 1 cmcago efter bio- 5-46' "'°* 7-'88 5' 1932 °°" 7-745 A' 1931-
grafbesök. Polisen öppnade eld och Dilling-
er avled ögonblickligen.

KOMMUNALFULLMAKTIGE 25 juli 1934.

At hrr T. Carlsson och Gust. Lundholm, Ström- 200 m. l) Tryggve Bergek 24,1. 2) 0. Flat-
sund, uppdrogs att på fullmäktiges vägnar

KLUBBMÃSTERSKAP 1 aug 1934.

Strömsunds lFK:s klubbmästerskap ha hittills
givit följande resultat:

backe 24,2. 3) I. Flatbacke 26 sek.
avge yttrande över planerad indragning itåg-
förbindelserna mellan Strömsund och Ulriks- 5'o°0 m' 1) N' oïïander ]6'44'6 klubbrekond
fors.

\-;- -saga.

400 m häck 1) 0. F1atbacke 64,2.

PÅ HISTORISK MARK I STRÖMSUND AR 1934.

liigerwtädes jömànna vt aelzte/mas gång
ad påtagligt som på platsen däa ßandavägs-
taajihen jaån Näavihen angön jäajetäget t
St/zöm. l dngga .sex hundna än .stod hära Svzëms
äldsta hyaha på sin atenjot tnne t dagens
gaönahande dunge av bjöakaa och popptaa. Ru-
¿nen än boatjoaatad men ¿ böajan av jußi
g jonde tänaantihva/pie E. Featin en göabeficd-
ande undenóökning av Cämningaana.

Staöma ätdata hynkonum tttthäa ej tängne
atnneväatden. Kynkan jött o55ea áön koætatk-
tiga tntaeaaen, som vt hoppas atdntg skola
komna till 5öfmyat utt/aycl: ¿ vana v¿i/zde$u.t-
ta hiatoaiaka mitjöea.
Gamla aochenatugan $¿nna dock kvaa på ua-
apaungttg ptata även om deaa betydetae gän-
mtnakata. Byggnaden använda 5ont5aaande
bom möteå- och hlubblohal ååh acouteana m.m.

TYSKLAND 2 aug 1934.

(OP) Rikspresident von Hindenburg avled kl.
9 på f.m.

HITLER PRESIDENT

Med anledning av rikspresident v. Hinden-
burgs död har riksregeringen offentliggjort
en lag, vari det bestämmes, att rikskanslers
ämbetet, varigenom rikspresidentens hittills
varande befogenheter övergå på rikskansler
Hitler, och som själv utser sin ställföretr.
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“M 6 sus 1931..

(LT) Vid D.M.-tävlingarna
i fri idrott i Östersund
placerade sig Åke Ödmark,
Strömsund, på andra plats
i höjdhopp med 1,80 m. Ole
Flatbacke blev tvåa i spjut-
kastning med 51.79 m. och

L_J Nils Ollander kom på fem-
te plats på lS00 m. medti-
den 4,l9,à.

NISSE OLLANDER, en av IFK
St/tönuunda vmlauga löpan-
begdvningan, gön ett tnä-
ningbpaba på Tingvalla in-
5örl lzonmande .stofulád pd

S

tdnottaanenonna.

7 aug 1931., så har det alltför klart lyst igenom, att
_ det hela kommit till för att komma åt antin-

(LT) Strömsund besöktes l fredags kväll av een någon viss person eller ne nuvarande
högerns högtalarbil. Samling skedde på tor- makthavarna övernnvnn reee¿_
get. dit intresserade kommit tillstädes i
spridda grupper. Sign. slog sig också ned ECC fóf Våf $°Cke“ tYVäff tYPl§kC besváf
på en grasplsn för att lyssna till vad hög- har för en rid sedan avslorts 1 högsta ln-
ern för till torgs under valrörelsen. Stans- Det Var e ßeßslíta ffåß Om ljä'

_ stebostad för en lärare vid samrealskolan i
Tonerna av några folkmelodier stego snart Ström' een läraren fick till slut nöje sin
"PP m°t etef“' ble“d°de med “ågfe °PP°eití°' med den bostad som kommunen anvisat honom.
nella byrackors föga tilltalande läten. Å- Unner ner år tvisten neeårr ner noek k°nmu_

hörefskaran' s°m i"°m parentes sagt ej var nen förlorat en vacker slant därigenom att
imp°"°re“d°' satt i spänning för att få hö' bostaden stått tom, och till denna slant få
ra något nytt från det politiska fältet. också de ev °ss_ som ej ne förmånen ett få

Musikgn tystnar, Ffgm till "sgckefbitgn" b0 i allföf SCh8nßtil8 b0SIädGf, föfâöka
kliver föredragshållaren. ingenjör Sven bí¿fß0 Gflêf föfmåß- Bêläklíßl är afde
Hejlqvisg från varg, borgerligas representanter i fullmäktige.
- Pgf Albin Hgnsggn tglgf så Vackert Om SOM ffån ffåânß föfßlâ till Siâßa f8S liV-
fojkhemet svefige, men jag skujje vijja ligt skall ha understött de oberättigade
ändra namnet till "allmänna försörjningshem- KYGVGQ- På detta S3!! hel! å$i¿°$3!l_k°WW"'
meg" Sverige: nens intreseen för ašt hjälpaåen menings-

_ _ frände och ör att p samma g ng försökagö-
Talaren liksom publiken förstod emellertid re det besvärlinr för neliriske neesr¿n¿ere_
mycket väl, att utan att soc.dem. och bon-
deförb. löst krisproblemen så hade svenska Det fä11¿°$ WG? än Ett överlägset ord om

folket denna dag stått med ansiktet böjt öv- det Peeeedde Vanstyfet här 1 Ström 1 Sem'
h l' ' f'er avgrunden, färdiga att förgås därnere... be“d med besvären' oe “et“f lgtvle 1““5

det ännu en gruPP» S0m håller på att kommu-
V-I- oli" nen farit fram som en buse mot den högt av-

lönade tjänstemännen, trots att regerings-
rätten nu fastslagit att kommunens handlings

s|o$u[i| rn lean sätt var fullt korrekt. Det må också fram-
' 8 ° hållas, att läraren ifråga för en del år se-

Besvär över kommunala beslut bruka i allmän- dan lovade att taga bostaden i besittning,
het föras, då någon anser att kommunens in- när fullmäktige så påfordrade. Nog skulle
tressen ej behörigen tillvaratagits. Detkan det lämnas plats för litet vanlig bondheder
naturligtvis råda olika meningar om huru också i det kommunala. Är det ej förresten
detta skall ske. Hos oss ha dock de talrika dylika tjänstemän, som driva sina rättighe-
besvären endast till en ringa del bottnat i ter i det absurda eller som rent av hålla
denna orsak. Så gott som uteslutande hardet på icke lagligen grundade rättigheter, som
rört sig om rent själviska intressen, och framskapa en onödig motsatsställning mellan
där allmänna intressen någon gång åberopats, tjänstemannakåren och oss andra?
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Med .stigande konjunk.tw.e/1 han anbetex :itu igdizgsä/ttas ute ¿ de vidstnächta .skcga/ma
lvuing Flåsjön. Haøadeüuvet skjuten ja/ut och jöftaäßjningen av anwuikansbt ßäah öka/L.

I Havsnäa inköpas alfa sk0gsZ¿ve14 öanödcnhetet hos handeßsbolaget Sundkvist I Stnöm-
gaen. Paaz1's bensin finnes iikaßedes att t¿ßlgá ¿ en häa$ön avsedd tappningspump.

.. /i . ff ..%/e')/-// ° '/é'////1 10 au 193“-o . . K

Kommunalfullmäktigevalen inom Alanäs ha under de gångna åren bland arbetare och småbruk-
are tilldragit sig litet eller intet intresse. Det är egentligen borgarklassen som in-
bördes kämpat om mandaten. Där har det nog varit så, att många känt sig kallade att ta
hand om kommunens angelägenheter. Det har varit skarp konkurrens, tjogtals olika valse-
delstyper och partibeteckningar ha förekommit. Det har inte varit någon strid politiska
partier emellan, komunalpolitiken har nog ändå varit densamma vem som än blivit vald.
Arbetarna ha i brist på organisationer aldrig kommit sig för med att på ett gemensamt
möte eller konferens upprätta någon kandidatlista. Ja, det har ju gått på sitt vis det
också. Det har ju alltid varit någon eller några arbetare. som känt sig kallade för kom-
munalfullmäktigeuppdraget. som spelat rollen av försyn. upprättat en kandidatlista med
sig själv som första namn. låtit trycka valsedlar. utsänt dessa till kommunens olikaval-
distrikt. Det är ungefär så valstriden har förts från arbetarsidan. Flertalet arbetare
ha stått likgiltiga inför valet. betraktat det som en uppgörelse borgerliga kommunalpam-
par emellan, och resultatet av valstriden för arbetarnas del har blivit 3 ä 6 mandat.

Årets val komer nog att utkämpas efter nya linjer, då socknens arbetarkommuner utföra
ett intensivt agitationsarbete för valet av en socialdemokratisk kommunalfullmäktige-
grupp. Och utsikterna äro ljusa, att döma av l932 års valsiffror så ligger det inom det
möjliga att uppnå en socialdemokratisk kommunalfullmäktigemajoritet i Alanäs i år, om

alla göra sin plikt mot sig själva och sina kamrater och deltaga i valet, så är saken
klar.

SKOCSARBETARNA I ALAXÄS bli behandlade på hänsynslösaste sätt av bolagsherrarna. Årets
sommarhuggning lämnar exempel. Den uslaste betalning bjöds. Priset var 7/l0 öre pr löp-
fot för huggning och hopdragning, och dålig och gles skog var det ändå. Vad kan en full-
god huggare förtjäna på en l0 á l2 timmars dag med dessa priser? Jo, 3 ä 6 kr, det är
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ju rent cländigt. 0ch hur få arbete. Därför har denna soc- av nämnda parti finns i
icke dessa arbetare bo i sko- ken blivit känd för att in- gtlnnbyn Ringvattnet. Vi fin-
gen? Jo, i en koja, som skall neha rekord i låg dagspenn- go även se nassen i sin hög-
rymma 16 man, inpackag 20 E Ing. tid$UnifOrm vid ett tillfäl-
25' °°h de °°m icfe k"““a På sommaren driva bolagen le' men k°rt.vafar sfädjen'
trängas in få bo i ett stall - _ ty 004 S°f8 1 8100 fick 000
_ m¿n k¿n tgnka sig vilken med hy35e°re“'“l"8' men °3ar lägga bort sin fina bruna

d d 1 d . .

===* f *f--- Eïdïg §5“§.ÉÉ.§ .ïïiï ïåm- °§1;;=; “§;dg;*§°=;;f§f2g§;a
5 munen Så här i Alanäs sock- e e 8 8 ' I 8Ja, s är det ställt för - I 3 ök

skogsarbetarna i Alanäs. Men G0 är 00! i0G blf fllißl šsšâ :gt :gg g§É¿ ïögââgfn
därför också en mening: tänk f°1¥ 800 "Sår P5 8°°k0e0" U' -

er för innan ni gå till bola- ten även SCO!! b°18- Våfe gâtštgrcubbhögen med sina
get och tar arbete för vad k°0mU001030 CYCKIG 008 00! 8 °

can hcist, var synd att bolagets skogar
° ' skulle stå oröjda, varför de

skyndsamt beviljade en ansa- I våras bildades en filial
Ü' kan av bolaget ifråga på kallad Gubbhögens Basar- och

W" 3." :.;2°2.::; ::';:::.?°:,.::;.':°"
Ungefär l mil nordväst om A- har av I . .d lo t. med uppgift att roa folk, na-
lanäs kyrka, längs Flåsjöns en n 813 vi . lm turligtvis mot betalning,

. mars arbetsdag någonting . . .
stränder, ligger ovangämnda det på sísša tiden dr¿v_ säm ju var det viktigaste,
by. Befolkningen best r ihu- . . å å d medlen enligt uppgift
vudsak av små jordbrukare, lt l8en°m° om n 8°t .r kan- skulle anslås till ett Folk-
som på vintrarna få ge sig sfe det öfar.med.2 :Immer ets husbygge. Men nu har för-
av till skogs för att därsö- till om vi ej spjärna em°t' modligen samtliga nassar ute-
ka sin utkomst, då jordenej Nästan hela norra Jämtland slutits, eller om de själva
på långt när ger vad som be- torde nog känna till bynamn- krupit ur, antagligen därför
hövs för uppehället. Arbet- et därför att här finns det att namnet ej föll publiken
arna äro här i byarna oorga- första fröet till nassarna i smaken, och följden blev
niserade, varför bolagen ge inom Jämtland, då vi ju läst att deras fester blevo dål-
oss vad de behaga för vårt att Jämtlands första medlem igt besökta.

Intryck från at i. Visa sig icke resulta- socialdemokraterna gått fram-
ten snart så - adjö. Nästa åt har man gjort den erfar-

10 a"3 1934' idë kan komma. enheten, att de slösaktiga
Den som reser till Strömsund - - -

för att få se något speci- Dessa erfarenheter har på ågclgl;§:š::râ:t:ïk°2må:i::
ellt säreget och vackertblir 8í8C°0G Å-G-'Partiet få!! fö' °m:§¿ 8 P

kanske en aning besviken då 08- TV 05 ^-Û- Var hi! till en'
han gör sitt intrade dar. Ström eeh Pretede en de nye
han har naturligtvis om han socialistiska idéerna blev 6 8 .d 8 k k_

ur stor nsturvan möjlighet det ju en erbetarekommun med s°' “ ' °“ V* °" ° ' ?°°
E E. ll nå ra me¿1emmar i "en allt en. Dess arbetarbefolkning,

att ortsafta mot Ja av - - 3 ' som varit beroende av skogs-
och den eviga snön, som juej I 9000 VÜYIÖG0 af fÖf8308' hola en har lärt si vad
är gå långt bgfta, man på ligt. A.G.°idëefn8 blevø ej 8. ' 8

"flata" stannar han ej i hc- heller beståndande, ty då :ät Vålåösäßa atå kÜ:P :OI
undran. Varför?? Jc, Jänt- socialistiska partiets unga "syns 8 et °° 3° tyc e'

- - I b arna runt vattudalen ar-la a och förho nin sfulle om - y _

sa::: bïïåaaztggkírgåädâïo men för någon :id sedan 3:35 bet" "ff ?°“ dä' f'?k1'?°
som varje annat m°¿ernt här för att slå ut lite n8öd_ och politiska organisationer,
hä11e_ ningsamnen och få fart i väx_ ehuru de äro svagt utveckla-

ten' f¿nn han till sin ¿ör_ de. En större förståelse på

De flesta av de nya ideer våning att A 6,8 lantor ha_ det området skulle göra sitt
som på ett eller annat sätt ¿e ¿ört°rk¿t'o¿h görsvunnit till för ett åstadkommande
födas ute i världen når ock- i sommarvarmen av förbättringar i de berör-
så i sinom tid fram till ' da förhållandena. Sammanhåll-
Strömsund. Och i många fall Vid kommunalfullmäktigevalet ningen mellan arbetare och
kunna de finna en plattform 1930 skakade Ströms kommun bönder såväl politiskt som

att vistas på, åtminstone GV 818 020 b°f8Gf1i8 0810' fackligt är en förutsättning
till en tid, scaan förcvin- riteten i fullmäktige. I dess för att dess gemensamma strä-
na de tyst och spårlöst. ställe placerades en stabil vanden för det arbetande fol-
Strömsundsbon är nämligenså- °°h livßdßlíß 8°ei1dem°Rfe- keta bästa skola leda fram
dan att han hastigt vill se tisk majoritet. Och här som till goda resultat.
resultat av det han medverk- på de flesta andra håll där P.
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'WN “ *”"'° Ißlllllllll 16 mf--
LT) simtäYli"8ar i Ström- (LT) Strömsund hade i måndags äran att få höra en profet
“nd v°r° I Sönd' f“°r?"°d° nere från Hälsingland utlägga texten om samhällsorättvi-

av.IFK Strömsund vid vlr8°- sorna: som i synnerhet soc.dem:s skändliga behandling av
kajen' Mellan 200 Och 309 svenska arbetarklassen, om "kohandelns" verkningar, om
P
P

1

1.'

P
b

ersoner hade infunnit 813' strejken vid Strebelverken, om förhållandena vid A.K. etc.rogramet upptog utom täv-
ingarna uppvisning i liv- Frågorna behandlades på äkta sillên-kommunistiskt manér
äddning och hopp från tram- ä la Ny Dag. Huvudsuman av föredraget var en regelrätt
olin. De bästa resultaten utskällning av de arbetarfientliga socialdemokraterna och
levo: en skönmålning av Sovjet.

§0 m fritt simsätt: Som ett ex. på "föredragets" innehåll eller rättare inne-
l. T. Lindgren S2 sek. hållslöshet kan nämnas, att talaren fann det vara alldel-
2

3

Qgps-Il-I

2

. L. Funseth 58 sek. es åt Näcklefjäll att ödebygdsvägar byggdes. Det var att

. B. Torstensson l,0l. hjälpa skogsbolagen att få virke billigt, att få vägar
Ö t . d till sina skogar så att virket skall kunna framforslas pågg b g g , gg : . .

m r lm 8 r lastbilar, och genom detta blir småbönderna utan arbete.
' :aïytgåsäoç zšlå ns 6 Tal. "glömde" dock nämna att virket skall huggas och kör-
' Ke st. C: ä: d ' 2'45 6 as ner till vägarna och att det sedan skall forslas ner
' ers ln I n er ' ' till vattendrag, sågverk eller fabriker och att även någ-
00 m fritt simsätt, herrar: on måste uträtta detta.

l
2

3

' :e%:e êrvïn 4'22 30 8 Publiken. som uppgick till c:a ett l00-tal, hade väl till
' Ao en ar :E02 35 ' största delen infunnit sig av nyfikenhet, och några stora
° rue "use ' skördar lyckades nog inte tal. bärga i Strömsund. = L, ...mol. T. Lindgren l.00

2. S. Nilsën 1.34,
3Û oi
l

4
I-lansson l,38.3 20 aug 193¿,_

00 W bföstsimv heffåfi (LT) Ungdomssuperiet har förut omnämnts i ett Strömsunds-
1- G- L““dh°1W 2-09 brev i samband med idrotten. Lite till mans äro vi säker-
2

3

L g 22 :
8 lån t när det gäller att rumla om. De flesta av de ynglin-

- 5V9 Nilßë 2114 ligen överens om att det här är fråga om två begrePP- som
. Sven Nyberg 2,27 absolut ej borde ha med varann att skaffa. Men naturligt-

ke 150 n vis är det inte bara idrottspojkarna, som gå lite väl
l. S. Nyberg, K. Barthelsson 3
o

F

en Gneeef Lnnenolm 2,¿¿_ gar som ragla omkring i samhället på lördagsnätterna. gö-
ra nog mycket sällan detta till följd av motbokssspriten.

°T5°LL I allmänhet är det pilsner eller hemkokt, som är det när-

Pokalserien
maste upphovet till glädjen och vinglandet.

IFK 5eeönenn¿_IFK öeeerenne B Hembränning brukar alltid följa de stora A.K.-förläggnin-
3_3 garna i spåren. och här är det nu i första hand arbetarna

på Lövbergavägen. som brandskattas av mindre nogräknade
VÜNSKGPSWGCCÜ individer. Det är nog inte arbetarna ensamma, som rå för
Föebyßeß IF ' Å-K-'188- att snusket får fortgå. Det är bekant och allmänt omvitt-
"°V3“35 1'5 nat. att det kasernliv, som A.K.-arbetarna tvingas föra,

S
drager med sig en massa otyß. och i och för sig präktiga

ÅMHÄLLE 17 ““5 1934- pojkar komma lätt på avvägar. Nog bör det ändå vara varje
medborgares plikt att obönhörligen avslöja det avskum,Förordningsutskottet föreslår

sänkning ev 1endeeineeekeee_ som tillverkar och tillhandahåller det hemkokta.
e
3

De första arbetslöshetskass-

n för 1935 från 4 kr till
gasa

nxxxiicr FYND 21 aug 1934.

erne eeeree nen 1 jen_ 1935 (ÖP) En huggorm påträffades av några bärplockare strax u-
e
f

n1_ rikenenene beelntede nye tanför Håxåsen. Efter lämplig behandling oskadliggjordes
greäkrineefern men eeeeeb¿_ ormen. och den mätte 56 cm, således en yngre sådan. Det

¿,e¿_ är anmärkningsvärt eftersom någon huggorm i mannaminneej
påträffats i dessa trakter.

FOTBOLL 20 aug 1934. STRÖHSUNDS STATIONSHUS UTVIDCAS 21 aug 1936.

Jämtlandsserien Järnvägsstyrelsen har anbefallt distriktschefen i Öster-
Bräcke IF - IFK Strömsund 0-l sund att låta utföra förändring och tillbyggnad av stati-

onshuset i Strömsund för en kostnad av 14.500 kr.
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Öhn-färjan 21 aug 1934. uwnsriucar zs aug 1934.

(LT) Öhn-borna ha gått till högsta instans för att fåHam- För sjukstugan i Strömsund
merdals tingslags väghållningsdistrikt ålagt att hålla föreslås driftsanslag av
färja över öhnsundet. Tidigare har vägdistriktet åtagit 6.946 kr.
sig det framtida underhållet av vägen till Öhn, en av
Ströms sockens större byar. Detta beslut avser såväl den SAHREALSKOLAN 31 aug 1934.
del av vägen, som är belägen på fastlandet som den del, vid Ströms samrealskola för_
som ligger på själva Öhn. Färjan däremot har man ansett rättades inträdes_ och

- PPatt Öhnborna själva skola hålla. flyttninsstentamen un¿er tisd_

Hittills ha dessa funnit sig i det, så länge den gamla och onsd. samt allmänt upp-
färjan var användbar, ty man har inte blivit bortskämd i rop på torsdagen. Antalet e-
fråga om bekvämlighet, och man har i åratal erlagt dryga lever är 110, det största an-
vägskatter utan att ha tillstymmelse till väg. Men moto- talet hittills, därav i kl.6
rismen ställer höga fordringar på en färja, och det blir 16, i kl. 3 22, i kl. 2 37
dyrbart att både bygga och underhålla densama. De enskil- och i klass l 35 elever.
da ha ej som vägdistriktet möjlighet att erhålla 751 i
statsbidrag, och vore så fallet så skulle de nog försöka BUSSTRAFIKEN 1 sept 1934.
att klara saken själva. Det ser nästan ut som vägstyrels- Längst relsen har meddelat
en på slingervägar söker undandraga sig en redan ingången y
förpliktelse Ty frågan om vägens underhåll blir ju täm- chauffören J°E' Larsson Kärr-' . . . näset Strömsund tillståndligen illusorisk, om inte färjan kommer till stånd. att uëstrucka deå honom

Det har ju tyvärr ej varit någon ovanlig företeelse, att förut bedrivna linjetrafiken
vägstyrelsens handlande bestämts mindre av förstånd och för person- och godsbeford-
omdöme än av fyrkar. På sina håll ha vägstyrelserna kom- ran å sträckan Strömsund-Söd-
mit i öppen strid med ortsbefolkningen, men ändå suttiti ra Öhn, Öhn-Kärrnäset-Ãlgha1-
orubbat bo, tack vare de stora fyrkägarnas - bolagens - len-Öjaren, att omfatta jäm-
intressen. Om ett par år träder en ny väglag i kraft,som väl sträckan Kärrnäset-Renå-
gör slut på det nuvarande eländet. landet.
För den till flera hundra personer uppgående befolkningen
på Öhn är färjefrågan livsviktig, och nog är här också
ett viktigt allmänt intresse att bevaka gentemot vägstyr- Fhmhu" ¿ sept l93¿_
elsen. Säkerligen få också öhn-borna en tämligen allmän
opinion med sig från andra sockendelar, som redan fåttsin (ÖP) Strömsund S108 5!Vf@På
vägfråga ordnad. Tingvalla där vädret spelade
. med.

VÄGSTÃHMÅ 23 aug 1934. Äntligen kom vändningen för
. . . _ . fter att ha spel-vid ord. vagstämma med Hammerdals tingslags vagdist- s°'ö"°"“d E .

rikt, som hölls i Strömsund, behandlades bl.a. följ- ånzïteeâögesåäçtâål:e::_
- . J

ande ärenden' te matcherna, har man slutli-
Upprättat förslag till inkomst- och utgiftsstat för gen funnit den rätta samman-
1935 Slutande på 470.444 kr g0dkändeS. sättningen. Hed Sigge som cf.

_ . . Richard Fridell vy., Idêen
An . öhns b amhns hos k. m.t anförda besvär ifrá a'om h Dannber v¿_ och Bosco
fäajrodöen šver Uhnsundet beslöts att Eitråda byåmän- s:¿'h¿ lämnar kedjan fösaöv_
nens yttrande å viTTkor att byamännen förbinda sig ri 'gt att önska, då den arbet-att svara fr çrjemannens bostad. ar lika valsmort som den här

gången.

LÃKARTJÄNSTEN VID STRÖMS SJUKSTUGA 25 aug 1936. Halvbackskedjan denna match

Direktionen för Ströms sjukstuga besvärar sig hos reger- âiïkliïtelšå braåål förâïå t
ingen över att medicinalstyrelsen uPPhävt direktionensbe- 9 V e 8 "age rue" .xx '
slut att uppsäga prov.läk. J.L. Krenzisky från hans be- vllåen dock P sšund av Jus-
fattning som läkare vid sjukstugan från 1 aug. för att lå carina verkade n ot blkmnttill stånd bättre ordnade förhållanden i avseende på pati- slutet' Tqre och J°mPa §pe_
enternas intagning på sjukstugan. Medicinalstyrelsen har i lade fört¿änstf:l1t° De b da
ansett att K. är anställd som sjukstuguläkare t.v., men backarna Rumba och Nyëerg
denna uppfattning synes ej äga något stöd vare sig i 1901 sšädadëvfaïvetsgranïf :l:Ef?-
års sjukstugestadga eller i nu gällande sjukhuslag, ty dr. gi e' 18 80" va" 18 in
K. har ännu ej genom något direktionens beslut blivit an- n'
ställd vid sjuketugan, varför direktionen varit i sin ful- Matchen slutade 2-0 till
la rätt att tillgripe uppeägningaförfarandet. Strömsund.
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RESERVARBETEN EUE 2$“.'$ZÃ.ï'íÉ§ÉZ§å.ïå2f“'““'°“ "'°" °““°“ 7”
6 SGF! 1934- Arbetet skulle ha varit påbörjat för flera
A.K. har meddelat Ströms arbetslöshetskom- V°°k°f s°ds“~ °m ej Vissa °mstä"di3h°t°f
mittê tillstånd att såsom statskommunaltre- fö'hi“d'“t °'b°tslöshstsk°“mittê“ föfsssa
servarbete utföra vägbyggnad Lövbergavägen- äf°“d°l till slutligt avgörande. Billighets-
-5erge¿-Risse|ås för en totalkostnad av skäl tala därfor for, att Stroms kommun bör

l6.000 kr., varav arbetskostn. utgöral2.800 få k°Wma 1 fama 5täll"'"g §°m andra k°mm““
kr och 3_200 kr m¿te,¿a1k°stna¿e,_ er, vilka före den l sept. igångsatt stats-

kommunala reservarbeten.
Kommissionen har ej funnit skäl bevilja kom-
mittén statsbidrag till väg till Klövåns '
kvarn, väg till Nils Nilssons gård i Kärrnä- Iz Sept 1934'

ses °Ch V53 ö°“°m BYQÜKÜIGUS ÖY- (LT) Valfilmen har visats två gånger iStröm-
3TRöM5 KOMMUN TILL KUSGS sund och setts av över 500 personer. Även i

går kväll var lokalen fullsatt liksom iförr-
(ÖP) Stroms sockens arbeßslösheskvmitte går. stämningen utmärkt. I nwilekt inflöt på

hemssällef h°$ K- mil Pm mGd81V8¿0 f°f k°m' båda föreställningarna tillsammans 66:S& kr.
munen att för detsamma såsom statskommunalt 1 ¿|angs 1 går afton samlaaes 175 personer,
reservarbete beslutade utförande från all- k°||ek; kr 22,70,
männa landsvägen Strömsund-Strand till myr-
0¿l¿ngarna 5 den s_k_ 5tarr_f1°n för en be_ Stumfilmen visades 1 går i Kärrnäset och Öj-

räknad kostnad av lS.000 kr komma i åtnjut- are" 1“föf TGSP- 75 °Ch 60 pers.. 1 kollekt
ande av 902 av statsbidrag på arb.löner,och gavs resp' 10:68 °ch lliol'
802 på materiel m.m. Arbetslöshetskommissio-

BYCCNADSVERKSAMHETEN I3 sept l93&.

Att bostäderna på landsbygden behöva för-
bättras och förnyas råder intet tvivel om.

På en del håll är bostadsbeståndet synnerli-
» .= gen bristfälligt. Kalla och dragiga bostäd-

= if er. trångboddhet gränsande till det otroli-
ga kan man påträffa litet varstans. Tack va-
re de anslag riksdagen beviljat för avhjälp-
andet av dessa brister har på sina hållverk-
liga förbättringar ägt rum.

Vad det gäller Ströms kommun har den flit-
igt använt sig av de nya möjligheterna. Ty
här som på alla andra håll tarva åtskilliga
bostäder en genomgående renovering.

Förrådsförvaltare Eric Backström i Ulriks-
fors, ordf. i Ströms kommuns hälsovårds-
nämnd:

- Att behovet är stort kan man förstå avdet
stora antal bidrags- och låneansökningarsom
strömma in till nämnden. Förra året till-
styrkte hälsovårdsnämnden bidrag till ettbe-
lopp 49.673 kr. och lån till ett belopp av

52.287 kr. till 7l sökande. Av detta bevil-
jade egnahemsnämnden bidrag med 37.550 kr.
och lån med 32.8&0 kr. till 46 sökande. Den

summa som sålunda kom kommunen till godo ut-iii 7 ' gjorde kr. 70.390. Bidragen anses betalda
då arbetena utförts och godkänts och lånen

EN SVÅLKÅNÛE PÅUS V10 BRVGGER1-BILEN löpa med 6 proc. ränta med en amorterings-

1 »rådande sonnnvznnt än du tttt auaem “d “V 2° 3"'
utan beóvän att vlatdó Å en dutvmvbtló fån- - Då man far omkring ute i bygden ser man

ankabtn, och vad pabaaa big bättne än att att det brister mera än man kunnat ana.
taga vtlopaus med läskande dnyck utanßön Trångboddheten är beklämmande på sina håll.
bnyggentet i Staöm. Emil Kntng, t.v., ttll- Då 8 å 9 personer få tränga ihop sig i ett
sea att pnodukteana han nätt btgnha och ve- litet rum kan man ju dra sina slutsatser om

lgm medan Olle Palmqvist andvanan 55% uthön- vilka följder ur hygien- och hälsosynpunkt
ntngen av Staömsunds-Ptesnean m.m. sådant kan få.

Q-

55



W, som agg! _,
.. Ü' . ,.¿\.*. '.u-cr-gx __j..)-*gu I ~

t' ~ _- ~\.~I-O-I... _ - n._,...,_¿.-_
'\*¿!O1 ._ _' , “ ~ "_ 4

PÅSTORÅL IDVLL I VÅR NORÛJÄMTSKA METROPOL

I kgnkpa/dzena öæßängmng emot amnhàlbßat invigdu (ön ndgna da sedan Stztöm 5öuta ag-
ewtüga vdttenzkomst. Samuldigt gjoadu en plantvubzg av mäd ¿ sy5te wtt ad småningom
øihdtta den üunnéghex, aom 41 dag än áöahäukande Iz/ting själva pnäatgdaden. Taäden ha
nu mwt anaenbig höjd, och Ana/ut tande "5owtänpa/dzen" leva upp t,¿Lt den konßánentmßa
paííget som van dess avulbt win bänjan.

Nåväl, har Ni. gott folk, en kväll i mörk-
ningen gått vägen uppåt bygden. Där är nu-

EN KRÖN1K^ FRÅN STRÖMSUND 13 sept 1934' mera "tissel och tassel bland buskar och
. " ll ände. Och undra inte på den

(LT) Det ser ut som om vi sakta. sakta kry- stnaf Pättg 8 .
. . . . b Ü f d

pa iväg mot bättre tider. menlännu finasdet ânça ^K_ar:e::%:? gå: ilgg mg: :gg :säs
a anog en och annan sak som vars ar om r .

motsatsen. Vad skall man t.ex. säga om att låter försöka lysa upp sin qystra och eÛf°r_
. . miga tillvaro medelst ett litet kuttrasju

sista vässtämman flög iväg och sänkte väg- med ortens döttrar Det är ungdomen som

styrelsens aïxodeg :iii lo kïi 9: d§:e:'då mer eller mindre oskyldigt roar sig.på sam-

“S2 ÉšÉi°§'föÉ2ÉÉ.1'33å.“3§'§É flïwïs '1'eÉ._ M =*== ß°~ °==ß°'°'=~=f~ Mid ß1°f= °=h På
8 8 ° 8 Y samma sätt som den väl kommer att göra så
möter hädanefter måste slita ut sig för en '
så usel dagspenning. så kan det ju hända länge släktet består'
att de visa gubbarna få för sig. att också Strömsundsflickorna i allmänhet äro all he-
vägarbetarnas löner skola sänkas med ett par der värda, som taga sig an pojkarna på Löv-
kronor om dagen. Men det kan ju också hända bergavägen, och det är nog endast i undan-
att sänkningen beror på att de själva såsmå- tagsfall, som man av de flickor. som inbil-
ningom kommit underfund om, att de roffat la sig vara ett strå vassare än andra. får
åt sig alldeles för mycket betalt för sitt höra en och annan speglosa om dessa ungaar-
arbete, och då är det ju möjligt att vägar- betare, som oförskyllt blivit ställda utan
betarna få behålla sitt; kanske rent av arbete i sina respektive hemorter. Men det
tänkbart, att den s.k. samvetets röst slår är i alla fall en sak, som betänkligt stör
vägstyrelsen. så att den med givmild hand denna idyll: bland de flickor som ha sina
räcker över den nu gjorda besparingen till vägar uppåt Lövbergavägen, är det alltför
aina bröder (förlåt!) vägarbetarna. många som inte ännu hunnit trampa ut barn-
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skorna. I bästa fall ha de under den gångna huruvida ett nytt gymnastikhus verkligen
sommaren hunnit nöta ut sin examens- eller var oundgängligen nödvändigt, så mottogs
konfirmationsklänning genom flitiga besök detta med tydlig ovilja av de borgerliga,
vid dansbanorna. ty den saken var givetvis klar när lokalsty-

Tidigare har jag påstått, att vårâ dansban- relsen hade föreslagit det'

of nattetid-äro en olämplig tllåh llsortför Nåväl folkskolestyrelsen som både bör och
0 å å-dessa småflickor Och nu vågar jag ocks p _11 'H k la å de'i skolhänseendevi t n a en s u p

stå'.att ërsleï:muï?efteSeLö::er8aYa3ïïaä mindre lyckligt lottade byarna, begärdeock-
to minst I 8 0 P Isa' t ste I 8 så ett anslag på 200 kr för anskaffande av
fall vara underliga föräldrar' som på detta ritningar till ett skolhem i Strömsund samt
sätt släppa ut barnen och låter dem hamnai skolhusb sned i stamsele_ Men blev
famnen på förste bäste. De barnungar. som Ya .

tillåtas s rin a ute å nätterna kunna in- det ?“"at lJud.l skällan' när saken :ramlaP S P I
te klandras: de äro bara att beklaga. Men gesbl fulâyäktlsë å dettïäå falla: anåâ
föräldrarna vore värda en avbasning. e °r5er 188' 8 en u e “Ing 8 m gl 8

var skral. Ja, en av deras talare hade pan-
I höstas lade lokalstyrelsen för samrealsko- na att föreslå något så orimligt som skol-
lan fram förslag om att man skulle försöka skjutsar den två mil långa vägen från Stam-
få ett gymnastikhus för samrealskolan ut- sele till Ulriksfors, varför något skolbyg-
fört som beredskapsarbete. Han begärde ett ge naturligtvis ej borde komma i fråga! Det
anslag av 200 kr. för anskaffande av skiss- blir tydligen ljuvliga dagar för befolkning-
er och kostnadsförslag, och när en av de en i byarna, om den nuvarande borgerliga
slösaktiga socialisterna i samband därmed klicken kommer i tillfälle att förverkliga
yrkade, att det ytterligare skulle utredas, sitt skolprogram!

LANDSTINGSVALET
STRUMS SOCKEN
Valdistrikt Soc.dem. Kom. Soc.part. Högern Bondef. Fp.

Gärdnäs-Svaningen (nytt) 59 1 1 26 1 2

Hi11sand (nytt) 56 - - 60 1 7

Ãspnäs (nytt) 31 - - 54 15 15

Näsviken (nytt)
Ulriksfors (nytt) 238
Strömsunds (nytt) 226

Ö-0I'\)

Kärrnäset (nytt) 56 - 2 38 10 3

108 - 120 41 8
1 55 20 26
7 256 30 42

Hela socknen 661 30 7 515 96 128

ALÅNÃS SOCKEN

Annas 1s(2a) -(1) - 1s(22)
nevsnäs 11(4z) znzs) 3 3s(a2)
eubbnögen ss(4o) 3 - s9(s1)
uasjöberg 29(1s) -(1) - 4(s)

-en
-|_|¶\°

ø\ø\a\f~

I-lU'l(

søßsø

~.ø\.r

:(12)
3s(4a)
29(27)
7(6)

DE BORGERLIGA I STRÖM GÅ SAHAN MED NAZISTERNA 13 sept 1934.

(LT) Nazisterna i Ström ämna göra sig gällande i kommunalfullmäktigevalet. Genom god
hjälp av de borgerliga är också att befara, att de kunna få in ett par namn.

Nazistlistan. som naturligtvis går under de borgerligas partibeteckning (under beteck-
ning Kommunal samling) upptager nämligen som dragplåster högerns främsta namn. De bor-
gerliga föredraga tydligen en nazist framför en socialdemokrat. Det vittnar om rena yn-
kedomen. att folk, som bekänna sig till en demokratisk samhällsordning, skall låna sigtill slikt, och på andra ställen än i Ström kan det knappast hända. Man är naturligtvis
i den tron. att valmännen ej skola genomskåda sveket utan av gammal vana använda sig av
de borgerligas valsedlar. Varje röst på någon av de borgerligas sedlar måste ju dock
medverka till att i fullmäktige inkomma organiserade nazister.
HÖGERN VÄLJER TVÅ NASSAR I STRÖM 17 sept 1934.

(LT) Vid kom.fullm.valet i Ström lyckades arb.partiet bevara majoriteten. Dock gick ett
mandat förlorat. Röstsiffrorna voro för soc.dem. 866 och för den borgerliga samlingen
801. Av dessa komna 168 på beteckn. Municipalsamhället, 495 på Bf. och l58 på kom.saml.
listan. Den sistnämnda upptog förutom högermän även fyra nazister, förmod. bli två valda.
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W 21 1\/1|rk\s|:am
Arbetarpartiet förlorade ett
dß- °°h ßällise i en Føncnuuvscts1AL1 :Non uAr1o~ALs0c1AL1sMf~ 1 sfnousuuv
f“11~ä¥=i8°föfß=1i8= blir sin TILL "ANFALL" Mor srnaus xousuurzousrønfuzuss Arrxns-
således 16 från arb.partiet p^3T1GHE1_
och lb borgerliga.
vnlneltagnndet viner en ök- Till Ströms f01k8k01G8tyfe18G.

iß med 120 fößtafv “an "ad Till svar å Eder skrivelse av den 24 ds. meddelas härmed

den "Ya Valkfataiaalniße följande ang. den åverkan, som folkskollärare NN, Ström-
kaaa ma" ha Vantat atöffa sund, en natt under sommaren 1933 förövade å vår fastig-
ökning. I Strömsunds valdist- ne; 1 5;römsun¿_
rikt röstade endast 65 proc. _ _

ev ne e5etber¿etiee¿e_ een Vid styrelsens sammanträde den l9 juni l933 meddelade šö-

största delen av valskolkar- taataaaata Caf1aa°“ °“lt3t 5 9 t Pt°t°k°1lat av d°““a aa

na får man nog söka bland ar- töljaadai
bßff °Ch 8W5f°1kGt= 8°f8' "Natten mellan den l7 och 18 dennes har gjorts åverkan å-

lißt H08- föreningens fastighet i Strömsund genom att en markis ned-
Inen seröne eeeken ne eee_ rivits och därmed rappningen å väggen sönderbrutits.

dam- vid taaatißamanavat' Angående det närmare förloppet vid ifrågavarande tillfäl-
at ökat maa 110 föttaf tfa le meddelade föreståndaren följande: Omkring klockan l2
1930- Üaßef haf Ökat med 94 på natten väcktes föreståndaren av ett hårt brak på östra
°ah b°“aatÖfb““aat mad zzfö' sidan om fastigheten. Han sprang ögonblickligen upp och

stef- F°1kPafti°t haf Satt öppnade genast fönstret åt nämnda sida och såg då, att
bakat med 25 föstaf °Ch k°W' markisen var nedriven samt att det på ett avstånd av 7-8
muníßtefa ha tfå 30 fößtaf meter från nyssnämnda markis gick en gråklädd person och
l930 gått ned till 3 fößtef- några steg framför denne en mörkkïädd. Några andra perso-
5°tia1í9tGf“a Samlaae ite ner syntes icke till på gatan framför fastigheten eller i
“af 30 11 fößtaf i hala 9°°k' dess omedelbara grannskap. Föreståndaren tyckte sig dock

a- märka, att någon person sprang in under portalen och göm-
de sig. Dessutom fanns det några personer vid bilstation-
en och några vid Handelsbanken.

21 sept 1936.
ILSKEN HUGGORH Föreståndaren ansåg bestämt, att de två personer, som be-

funno sig blott några steg från fastigheten ovillkorligen
(ÖP) Nat haf°m aaßaa tf" aa' måste ha sett, vilken som gjort åverkan. En av dessa -den
aa Matta tftka5°“° ëhav akul' gråklädde - igenkändes av föreståndaren och var folkskol-
ta ßa övat ßafaan tttl an läraren J.F. Stenberg i Strömsund.
visthusbod, mötte hon enhugg-
orm, enn tycktes vilja se en- Med anledning av dessa upplysningar ansåg styrelsen, att
fellevie till v3¿e_ om ren olyckshändelse förelåg, skulle den som gjort åverk-

an anmält detta till föreningen på dagen efter, och i vil-
ff" E' hade t"3at VaPa“ t han' ket fall som helst senast på måndagen /idag/. Då så icke
aatna' Vattöt h°“ §ttk töf skett måste styrelsen bestämt uppfatta det skedda som ett
att akatta att aYttkt° Val' rent nidingsdåd. Hade nedrivandet skett i obetänksamhetav
tötaaaa "ad a“ kaPP aöktai“"' en gentleman, hade denne helt naturligt anmält det skedda

“PP baataav a°m haaa taßtt till vederbörande och anhållit om ursäkt samt förklarat
at" tt11t1Ykt aaaaf Én ba“k° sig villig ersätta den skada som gjorts. Då så icke skett.
Nat ha" "atkta at" ttandavfa' beslöt styrelsen enhälligt anmäla saken till landsfiskal-
att ha? 513 °th aanaaa “PPta' en i Ströms distrikt med anhållan om anställande av förhör
3a atftaa“° Ma"_“aSfa Vatftk' med de personer, som kunna tänkas ha åsett händelsen, och
taae kÜPPfPP 8J°f¿eo att han vidtagande av laga åtgärder mot den eller dem, som gjort
förpassades till de sälla åverken ¿ fee¿i¿ne¿en_"
jaktmarkerna.

Med anledning av denna styrelsens anmodan uppdrog landsfi-
Ofmaa matta 65 am- Det afla' skalen till fjärdingsman Engenström att utreda nämnda sak.
ge sedan en huggorm visat sigi byn verför net var en vise Den 20 juni tillfrågade fjärdingsman Engenström förstfolk-
spänning een nnnlevelee nee skollärare Stenberg, om han kände till vilken som gjort å-
jekten_ verkan. Herr Stenberg förnekade kännedom om saken, men hän-

visade E. till folkskollärare NN. Vid samtal som E. hade
med denne, kom han ej ihåg eller visste något om saken.
Sedan fjärdingsmannen omtalat detta resultat för förestån-

FOTBOLL 22 sept 1934' dare Carlsson. anmodades han ånyo att besöka herr Sten-
Jämtlandsserien: berg och framhålla för honom, att om han ej ville omtala
Strömsund-Krokom 4-2 vilken som nedrivit markisen. så finge han finna sig i att
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som vittne bliva instämd till Näradsrätten. NN icke förklara på annat sätt än att han
Något förnyat besök hos hr. Stenberg eller varit full och icke vetat vad han gjorde.På
NN blev det icke av för fjärdingsmannen, e- föreståndarens fråga, varför herr NN icke
medan den förstnämnde var bortrest de när- kommit förr för att göra upp saken utanförst
maste dagarna. sedan fjärdingsmannen besökt och uppmanatho-

Först den 23 juni och helt visst efter att nom eïkänna' sade han sig icke minnas vad
nu erhållit kännedom om att vi fått reda på ha" gJ°'“ på "a“'°"° Pe' fö'°f“ll°' d°°ks'y'
vilken som gjort åverkan fann han för gott relsen något-egendomllgt' at? herr NN kom

. a å d é I h då ihåg att springa och gömma sig under portal-
att besöka í°fest n afe ar 880" oc me e en, där han kvarstannade en kvarts timme ef-
la angående hándelseforloppet natten mellan ter det han gjort ofuget
den l7 och 18 juni, att han jämte några and- °

ra personer på kvällen varit på Grand Hotell Vid besök någon dag senare erbjöd sig NNatt
och där festat om. På hemvägen därifrån, då ersätta skadan. men då saken genom den skyl-
de kommo framför föreningens fastighet, ha- diges uraktlåtenhet att genast giva sigtill-
de herr NN fattat tag i markisen och rivit känna brinßl inför SIYFGISGH» 00558 föfê'
ner den. Orsaken till detta beteende kunde ståndaren sig föfhindfd UPPßÖf Saken. 011'

rahelst som beslut redan fattats om vidtag-
INTYG ande av laga åtgärder.

Far på begäran intyga, att jag Sannßn- Herr NN hänvisades därför till styrelsen.
träffade med folkskollärare NN natten
mellan den 17 0Ch 18 juni efter Sedan Då herr NN härefter icke vidare lät sig av-
han råkat ut för 0lyCk$händelSe medr- höras, avlät styrelsen den 28/9 1933 en skri-
kisen å Konsumentföreningens fastighet, velse till honom med anhållan om svar påföl-
och att jag därvid ej kunde märka, att jande frås°r=
NN skulle vara berord av alkohol' l. Av vilken anledning gjorde Ni denna å-
Gärde Strömsund den 26 september l934. verkan?

Erik ErikSSOn 2. Varför infann Ni Eder ej hos styrelsen
Nämndeman. eller föreståndaren de närmaste dagarna

a efter händelsen för att göra upp saken

lin' .

ni. STIIIS :fanns m

B.

Pßataen áöa det naxtçiga "äveašaßßet" på en av Stnöma kcnaumtionaönenings maakiadna-
peaade šanaten d a55anahuoez invid Kyakpanken. I ponxalen till högen kvanatannade gän-
ntngamannen I daygt en kvanxa tunna e5ten iltdddet 5ön axx øöka undgå upptäckt.
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utan först sedan vi måst hänskjuta fråg- Till Ströms folkskolestyrelse

an till landsfiskalen? På anmodan av Ströms folkskolestyrelse att
På denna skrivelse gav herr NN i brev av den ík0NmB Neå Skfifllißl Yttrande över Vår
3/10 följande svar: uppfattning angående en åverkan, som folk-

_ _ skolläraren NN i Strömsund skulle ha föröv-
nßdef skrivelse av de" 28/9 har Jag °m°tta3' at å Ströms konsumentförenings fastighetit och bemärkt dess innehåll. Utöver vadjag ss" 17 juni 1933 få vi' shut" vi snss att
Vld samtfl med fö'°“1“3°“° fö'°Étå“dÉ'°_V1d skolstyrelsen icke är berättigad att avfor-
tvenne tillfällen meddelat har jag ej vida- sts oss något ytttsnss å nämnss avseende.

ff att til!a35°° Fö'_öVfi3t k°“ jag hä“V1°° avgiva följande uppfattning av själva händ-till föreningens revisor, folkskollärare N. s1sstöt1°Psst_
Edvin Sjölund, Ulriksfors."

_ Folkskolläraren NN och undertecknade samman-

De" 21 febr' 1936 avsändes till herr NN fö' träffade i Strömsund och kommo överens om
reståsdarens rapport i saken, med anhëlla att gemensamt supera på Grand Hotell. På väg
att fa densamma bekräftad. Härå har ej er- datittån kom det sis ss, att NN sick ett
hållits "å3°t svar' stycke före nedför gatan och undertecknade
En sist, fö,-sgk ut få saken uppsjo,-¿ i so- saulnanträffade med tvenne bekanta och sam-

¿° 8j°r¿es när herr NN k¿11¿¿es till stytej- språkade med dessa. NN hsde under ttdennått
sens ssmmsnttsss sen 1 msts 1934 utan att fram till konsumentföreningens fastighet,
låta sis svhötss_ där han stannade vid ett av skyltfönstren.

Harkisen över detta sitter ju som var ochen
kan förvissa sig om, ganska lågt, och NNkom

Förutom den redogörelse som ovan lämnats, att ta i densamma, som det syntes för att
vill styrelsen framhålla, att det ej är den intaga en bekväm ställning. Och kom handär-
ekonomiska sidan av saken som får anses va- vid säkerligen inte att tänka på, att tyng-
ra avgörande, ty det rör sig dock om ett så- den skulle bli för stor, och följden blev
väl ur herr NN:s som föreningens synpunkt att fästet i väggen lossnade. Det är att
bagatellartat belopp. Men så länge en per- märka, att detta troligen endast suttitfast
son uppträder på detta slyngelaktiga sätt i rappningen. Vi vilja bestämt avvisa tank-
och därefter försöker slingra sig ifrån det en, att NN skulle med avsikt att skada lös-
hela utan att ens till styrelsen framföra rivit nämnda markis.

sinväïïgtå' :ggtgaëšnmeâkggsâïnäïaozråšå Skolstyrelsens anmodan till oss huruvida NN
u ; y . .l_

. s .I t k . h NN var berörd av starka drycker eller icke,vi
:gi åtttçnïïå ïlsägstïgttlon som ert ja vi påpeka att vi icke kunnat förmärka,

Y ° att NN skulle vara berörd av alkohol. Till
26 1935 stöd för denna vår uppfattning närslutes in-

âëçgzâuzgnïâasnttšgåšns s s tyg från nämndemannen Erik Eriksson i Gärde.

Rts. Jonsson Strömsund och Ulriksfors den 25 sept I934.

ordförande. J.F. Stenberg N. Edvin Sjölund

!gL{U§1¶'¿§,§,_W;;;;¿§§“' B |.øMM0R:
Arbetarpartiet 227 röster :äs h hs
Ansvarskännande valmän llo0 er JO ansson' cubb sen systnu mtßsøus
vs srssmhes ss Ingemar Perssos, Havsnäs

'"'° P L 01 sl à BLOMSTERIIANDEL
Arbetarnas och böndernas afs ss°n' I Je sen
enhetslista 49 röster Enk svenswn' Hannas STUNÅ N"-3307*
Konmunalt val 27 KOMMUNENS BÄSTA “_ "STRÖMSUND-|-,,_.-,
Ogilla valsedlar l0 röster Per Söderlund, I-lavsnäs :íí

P.S. Nolmkvist, Storholmen
VALDQ Fök ARBETARPARTIET 0.5. säd I d H s
Ludvig Lindberg, Gubbhögen er un ' avs" 8

Jöns V. Johansson Ö. havs- ARBETARNAS OCH BÖNDERNAS 0

nas ' smmrsiisrs Tlll'ISth0iE"Ct
Nikanor Nyman, Alanäset P.A. Backlund, Havsnäs sïlßlßuß
Mattias Näsström Ringvatt- (kommunist) .
“st ' bjuder på god

~.~i«_» :::21.':^::,:::., -»-f °«-I ge
I-lilding Danielsson, Ö. bäddar fär bjl.
Hsvsnäs VÄNNER AV SPARSAHMET - -

Gottfr. Sundquist, Havsnäs Uno Nickelsson, Gubbhögen hga pnscd
Olof Eriksson, Siljeåsen Erik Broström, Ringvattnet
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V3|i8l|f||| 15 om 1931--_ MÅRKNAÜSNÖJEN 16 °'== 193”-
g0HMuNnLpuLLMÄK11Ggv^Lg1 (LT) Det såg ett tag ut som om det skulle bli klent be-
Arbernrnerrier fier 330 rö- ställt med marknadsfröjderna i år. För ett par veckor se-
erer een 15 men¿e;_ gemmnn- dan for fiskalen fram som en furie för att få bukt med

enn V31 301 röster men 14 lönnkrögarna. Uddens dansbana, vars omgivningar nog fått
mender, utgöra marknadsplats för hembrännarligorna och jäsnings-
VALDA FRÅN ¿RBE.r¿RP^m.IE.l. gubbarna, bomades helt obarmhärtigt igen, och sauna öde
Per Abrahamsson, strömsuàd drabbade kafë fomten, där kanske allt inte gått så torrt
Nils Grön1un¿. v¿8¿alen tillväga som sig bort. Och verkgn av razzian uteblev ej,
Torsten c¿r1ss°n,ström8und ty ungdomarna gingo stadigare p lördagskvällarna än vad
A8 I Lö dber Bre¿ ård man tyvärr fått vänja sig med. Och vi som bo i samhällets
Niïs veâterlåd lnåâksfors centrum ha också fått sova bättre en tid.
E-E- AHGGISSOH» Hedíßß' Men - säg oss en fröjd som varar beständigt. Var och en
flokälen som var tillräckligt nykter på marknadslördagen kunde för-
J-E- And2f880n. Ulfík8f0rs vissa sig om att polismyndigheten endast till en ringa
H-E- JODSSOH» Slfößd del lyckats i sitt uppsåt att sätta P. för langarnas vil-
A881 AHÖGYSBOH» TÜXGD da framfart. Då släpptes Barrabas lös på marknadsplatsen.
Edvin 018800- LÖVÖGPSG då fick Udden på nytt slå upp portarna och då sköt komm-
J0n88 Görnaßßns Bonäset ersen med det hemkokta ny fart.
Per Olofsson, Bredgård . . .
Olof oløfsson' Karrnäset Var det månne ryktet om den införda nöjeâšansoneringen,
John Forsmark. Hösjön somöå år till zarknadeg lockatåovanligt ngattskspeågre

Verner Eriksson. Ulriksfors ayll Éâdt ag' urls°m É Étíks "S8 var he" 8 E tšomfö
Er_ E_ Eriksson, Strömsun¿ ti rok att eva p o s go trogen et. n s n r
FRÅN VÄL fulltalig. Det är säkert en hel del Strömsbor. som vid
______lÉÜL_--- det när laget upptäckt att de kunnat få större valutaför
°1°f °l°fs°°“' J°"°3å'd sina surt förvärvade siantar, om de ej kastat, skjutitel-
Erik Perss°“' T"1li"3så° ler spelat bort dem på marknadstivoliets sjätteklassnöjen.
Anders Olsson, Öhn
Qlef Qlefeeen, Srrömemnm Vem kan komma med påståendet att marknaden numera hos oss
Jöne Erlgeeen, Äepnäe har någon samhällsgagnande uppgift att fylla. I almanack-
per Jeeebeeen, Näeviken orna kungöres till allt Sveriges folk, att vi på vissa av
sven vellln, grrömennn årets dagar önska besök av diverse kringresande. Som ett
Elle; V, Jeneneeen, crele- kuriosum må nämnas att Strömsmarknaden i almanackan står
gård antecknad som kreatursmarknad. Jag är dock nästan säker
oeeer Cerleeen, srrömemnd på att i samband med den nu överståndna marknanden ej
Metria; Jöneeen, Tågen gjorts affär på ens så mycket som en liten huskatt. För
Helmer Leveneer, Jenegåre ungefär ett år sedan vädjade jag i denna tidning till dem

Bror Líndqvier, Vellen som makten hava, att snarast befria oss från marknadselän-
Per Joneneeen, srrömemnd det. Nu lovar jag att komma tillbaka till denna sak årlig-
Gueref Skogman, srrömennm en till dess den kommunala myndigheten vaknar upp ur slum-

mern och gör slut på en institution. som numera fullstän-
digt saknar existensberättigande och varav endast det min-
dervärdi a kvarstårS 'S ' Jonathan

g STRÖMSUNDSHARKNADEN

' ° (ÖP) På torsdagen började den s.k. Strömsundsmarknaden,
om man nu får kalla en sådan tillställning för marknad.
En hel del karamellbord. korghandlare, fruktstånd, grön-

|'Ck0m|'|'|CdC|'3$! saker och diverse småsaker hade placerats på plan utanförí_'*""'-ï'i kyrkan. Men köplusten har nog inte varit nämnvärd. Dess-
utom har nöjesattraktionerna haft många besökande.

Nöjesfältet var omfattande men bestod mest av tingeltang-
el. Karusellerna voro av det yngre gardet livligt frekven-

H~ JÛÜSSÛÜS terade. 1.!-'.K.:s basar å godtemplarhuset hade även god
, "marknad". Ordningen har på det hela taget varit god. Den

Skfaddfl ord. marknadspolisen hade förstärkts av statspolis, och
blott några få överförfriskade fingo logi av polisen.

| I rekommenderas.

I¿gef gv mgdemg tyger, NYTT SLÄKTNAMN l6 okt I934.

Humím EÜSU- K. mit har medgivit hr Erik Gunnar Arne Johansson och frk
Gudrun Margit Johansson i Ströms församling att antaga
släktnamnet Sandemo.
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-- 2 1 I..
Hut ramoam ston sm söptnur 16 ok: 1934. Fgålïneen vw öm, .nu

(ÖP) En flock på 40-50 tranor passerade den 12 d:s Täxan ALLMÄNT UNDERHÅLL

på väg söderut. Förvisso är det ett bevis så gott som nå- (öp) Efter beevgr ev hr N_5_

got för att vi i år haft en ovanligt fin höst, att tran- N°r¿1un¿ m_f1_ 1 Öhn har re-
°f0 dföji 95 15082 hïf UPP9- geringsrätten upphävt läns-

styrelsens i Östersund be-
NY Okt 1934- slut den ll; mgj gt; avslå

I Strömsund planerar man bildandet av en förening för ic- Öh“§ b7a"ä“° f'“"°tall“i“3
ke tävlingsbetonad friluftssport. orientering, promenader, °É 1ä53°“d° fä' Üfmmefáals
skidlöpning m.m. samt motionsgymnastik. tingslags vägdistrrkt att öv-

ertaga och ombesörja färjhåll-
8 mm | ningen vid Öhns Södra färje-
Km “_ 21. att 1931.. ,u,,¿_

(LT) Författaren Gösta Moberg föreläste i Strömsund över Färjförbineeleen meeee en1_

den s.k. främlingslegionen. Av den tämligen osammanhäng- reeerineerärren uppfattning
ande framställningen kunde man lätt få den uppfattningen. eneee vara ev een betydelse
att Moberg tjänstgör såsom värvningsagent för den berykta- för een ellmänne eemfareeln,

de käre" i ^ffika° att densama bör övertagas

Det kan ej bortresoneras att föreläsningen var smått skan- till ¿11m3“t ““defhå1l° Hål'
dalös, och man må betänka att föreläsningsverksaheten un- °t V1949 därför å°°f :lll
derstödes av såväl stat som kommun. De små anslagen för länsstyrelse" fö' “Y handläß'
folkbildningsarbetet kunna säkert användas på bättre sätt. 1“8-

Under föreläsningen omtalade M. flera gånger att han inom
kort åter skulle bege sig ner till sina vänner, de förnä-
ma riffkabyldödarna nere i Afrika. Där kan han passa men

däremot inte som kulturspridare ute i svenska bygder. lm 30 Okt 1934'
(ÖP) Folkets hus i Ulriksfors

smmcotoul rön srnön-Atmxstr-Fnosrvlxtm skall försäljaß På exekutiv
25 okt 1936. auktion å landskansliet den

. . . . . 28 . F ' h ä
(LT) Dispensärnämnden och Förstamajkommitten 1 Ström hade vär:::a¿ ::ïï88eåâ3'k:°m här
på lörd. av överläk. A. Aronsson sammankallats för attdis- tagits i mät fö; gäl¿a¿åe av

kutera möjligheterna att under kommande sommar få till ¿9 kr_ i °8ul¿en kronoskatt
stånd barnkoloniverksamhet. Under sammanträdet framlades för år 1933

förslag att dels anlägga två kolonier, en för Ström i '
Stamsele och en för Alanäs och Frostviken i Havsnäs och L.0:s lånefond för Folkets
dels en gemensam för alla tre socknarna. Förutsättningar- hus har inteckningar i fast-
na vore givetvis att arvsfonden lämnar bidrag. igheten för 12.000 kr. Orsak-

en till de ekonomiska bekym-
Fñfsvunn 25 ok; 1934. ren för Folkets hus-förening-

(ÖP) På måndag f.m. försvann från sin anställning bokhål- 2: àiglçittâzëâ ïêgzëtnïçâfš-
laren hos disp. 0. Carlsson i Strömsund, J.L., och harse- över ett års ti¿
dan dess ej avhörts. Man tror att han begett sig åt Ram-

°°1°'“å"°“' xuucucr 31 our 1934.

Den försvunne, som är 44 år gammal medförde vid försvin- . ,

nandet en herrcykel samt var iklädd mörkgrå kavajkostym. ägs) gâtlgåïiëntåïïåçaäâïâe
svarta skor. mjuk grå hatt och grå överrock. Upplysningar på àgsa slott
om den försvunne mottages av landsfiskalen i Ströms dist- '
rikt. Det officiella meddelandet

26 okt 1934. om den lyckliga tilldragelsen

(ÖP) Den sedan i måndags försvunne bokhållaren J.L., lyder'
Strömsund. har nu återkmnit till sitt hem i Vallen. Man H-K-H- Pfinßeßsn Sibylla ned-
hade vid försvinnandet åkt cykel till Vågdalen och irrat RON Oßdlße den 31 Okt kl-
omkring i skogarna där tills han blivit hungrig. då han 0-15 med ett välskapat flicka-
återvänt hem. barn. Såväl moder som barn be-

finna sig efter omständighet-
UTAN ÅTGÄRD 26 okt 1934. erna väl.
K. m:t har lämnat utan åtgärd av Ströms sockens arbetslös- Den nyfödda prinsessan kommer

hetskommittê gjord framställning om förmånligare statsbi- att bära namnen Margaretha De-
dragsgrunder för det statskomunala reservarbetet på en- sirêe Victoria och kallas Mar-
skilda vägen Strömsund-Strand. garatha.
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SA 3 nov 1931..

(ÖP) Svårt bilföre kan man

med fullt fog säga att det
var på torsd. Det snöade och
blåste hårt hela dagen, var-

\

för en hel del drivor uppsto-
d

do. Mellan Gäddede och Ström-
sund hade åtta bilar vid mö-
te törnat samman med mer el-
ler mindre skador. Om man se-
dan räknar alla dikeskörning-
ar. så kan man säga att det
var en riktig olycksdag. Or-
saken till olyckorna var na-
turligtvis det svåra föret.
och då många även saknade snö-
kedjor. så kan man förstå att
det inte är så gott att kla-
ra sig på en så smal väg som

~
den nämnda.

KÅL PÅ GRAND HOTELL I STRÖMSUND TIL' SALU

Nä/i Iiöaonöfilzaict tätnat och no.idv¿i.s.tv¿nden kopplat .s¿t,t E la . hä

stadiga giepp utomhus, så än tiden inne 561 baleana och åïd íggfó Et Prfïï ïta;ä
de gtewmnae gciwimu may. Läger pa wmcumminauen “lö j d 3'° " b ”I” ' “
han stadigt öabättaats, och ataömsundsungdomen kan åren r ' en "°V°m er 'Os

lockas t¿ßZbaka ¿ nöjeaßiveta viavßaa. Man väljen med J. Nilsên, Strömsund
öakäälck att mötas i Gaand Hotcßßs mondäna åaßongca. Telefon l0l.

llisuons 1 mf-~ BAKVÃIIJ IAKI S mf--
(LT) Ströms sockens arbets- (ÖP) Vid ll-tiden på lördagen hade en tjädertupp förirrat
löshetskommitté hemställerom sig in i byn Lövberga i Ström. Han satte sig i en björk.
dispens från gällande avstäng- och 31-årige Xils Knutsson skulle på ett lättsamt sätt få
ningsbestämmelser för meddel- sig en tjäderstek. Med ett gamalt remingtongevär skulle
ande av arbetslöshetshjälpåt han fälla villebrådet. men någon bristfällighet i mekanis-
60 skogsarbetare. men gjorde, att slutstycket lossnade och slog in i pannan

. . . på skytten. Läkare remitterade honom till Östersunds la-
Lnder nov. är det endast iun sarett där han vårdas_
dantagsfall som vinteravverk- '
ningarna kunna påbörjas. och . . -
även väderleksförhållan_ FISKEAVGIFTEB ÄEDSÄTTES? S nov l93&.

dena under förvintern blinor- Genom beslut av vattenöverdomstolen den 23 juni l927 er-
mala, torde någon egentlig höll A.-B. Per Holms Elektricitetsverk i Strömsund försin
efterfrågan på skogsarbetare vattenverksanläggning med tillhörande dammar i Faxälven.
ej uppstå förrän tidigast i Fångsjön och Roan i Ströms socken tillstånd att höja ned-
dec. månad. säger kommittén. re regleringsgränsen för vattnet i Fångsjön och Roan från
Vad beträffar de i gång var- plus 9.9 m. till plus ll m. över det anslagna jämförelse-
ande statskommunala reservar- planet. Därjämte nedsattes den stadgade fiskeavgiften
betena, äro de av sådan art från 600 kr. till 200 pr år. I skrivelse till k. m:t ansö-
att de måste avstanna så ker nu bolaget att få erlägga den lägre fiskeavgiften 200

Snart märken börjar tillfry- kr. pr år från l927 tills Xorrbygdens vattendomstol med-
sa. Även om kommittén erhål- delar utslag på bolagets ansökning.
la tillstånd att t.v. under
nov. låta de skogsarbetare,
som äro sysselsatta i dessa Kmmunn 6 nov 1931..

0 ' 'å - .
arbeten kvarstan"a.b länge Skatten för den borgerliga kommunen fastställdes till
åšbäåeïgkëäïnåezeïïâvgšånïfm l2:60 pr bevilln.kr. - En bordlagd fråga om införande av
likhet att få gå utan arbete reseersáttning fór kommunala förtroendemän avslogs. - Ut-
un¿er minst ett Par veckor. sedda kommitterade i fråga om ytterligare en i kommunen

innan ¿e kunna erhålla sk°gs_ bosatt läkare forslag att kommunen under vissa förutsätt-
arbete_ ningar måtte forbinda sig att bidraga till avlöning för

nunicipalläkarennmd kr. 2.000 under vartdera av fem âr,
avslogs med l0 röster mot l9.
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NOTISER H ru"
R AN 7 1934 |||| 14 nov 1934.

Bo GENSL nov ° (LT) Ett maskinskrivet meddelande av ne-
StfÖmS KOMMUN SÖKET K. m!tS ti11StÅd ätt danståendg lydglgg överlämnades nyligen
tetkna borgen för ett lan på 3.500 kr åt Id- till mig av en avlägsen släkting. somen
rottsföreningen Kamraterna i Strömsund ioch rid gästspelat hos nassarna i Ström men
fö? Inlägde GV ïêk' OCH idTOttSP1atSG. gqm nu ägg: är vid gundg väggkøfg

Länsstyrelsen tillstyrker' "Vid det stund. kom.fullm.-valet ha vi
VID STRUMSUNDSTINGET 8 nov 1934. ÜGSIUSII QHVÜHÖB bif0ß- liâte Vi 8nSåß0

oss ej kunna gå med en egen enär detta
En person fran Uhn dömdes for uraktlatenhet heae verkar epliccrenae, och våra moc-
att bESikti9â En ångpânnâ till 25 kr 1 bötßr- ståndare soc.dem. hade av detta skördat

största vinsten. Den bifog. listan är
UKÅDÉ SKÛGSÛRIVNINGÅR 9 NOV 1934- den borgerliga med instuckna nationalso-

~ _ cialíster på 3:e. 5:e. 8:e. l0:e. l2:e.
$ë:¿n1:g:rït;t?:i11%änmglgnšgtšdânggaäncæ- 13=e;ö16š:. lözeš š0:e och š7:e påater-
naste vinters. Graningebolaget och Kramfors “°° öfï, 'tt °“ °“V'“ “V 3 “ “3°
avverka ungefär som vanligt. Men en del en- °°“ “ J 13t'
skilda skogsägare ha förberett sig på driv- ned nec.ooc. hälsning! ucll!"
ningar i stor omfattning. Mycket virke är
stämplat. Därav är ännu inte sa mycket salt.

UTAN ATGÃRD 9 nov 1934. ÅRBETÅRKÃÜPE 65 ÅR 19 NOV 1934.

Skolöverstyrelsen har lämnat utan vidare at- (11) 1 439 fY11°' P°'t1°t$ 9f°"d °1d ma" 1_

gärd av hr J.E. Jonsson i Skalet, Aspnäs. 5É'°W~ pe' ^b'°"°m5$°"- 55 år- Ha" f°dd°5 1

gjord ansökan om upphävande av folkskolesty- H°5JÖb°'9g 9" 5k?95bY 1 Étfqmi °°h 1 “"9° 5'
relsens i Ströms skoldistrikt beslut den 28 559 ha" 519 Omkring atskilligt. Han var bl.
aug. att dels vägra honom inackorderingsbi- °- '°11a'° P5 '1k59fä"$°°“°" 1 $1"t°1 *Y
drag för upprättande av skolhushall i Ström- 18°0't°1°t- 53 $W5"199m k°m ha" ¿t?' 1111
sund och dels föreskriva. att tre barn sko- "°W$°C¥"9" °Ch här b9rJade hans gedigenhet
la under läsare: 1934-ss inackoraeras via och pllkttrohet tas 1 anspråk på en mängd

mun.

LANDSHUVDINGEBESUK 13 nov 1934.
BOSTADSMARKNADEN 23 nov 1934.

(LT) Länets landshövdingepar besokte panßn- _ _ _

dagen Strömsund i sällskap med landssekr. E“1191 5°°1°1$1Y'?1$?"$ °V°'S1k1 °V°' bY99°
ocn vägingenjören. oärvia oesag landsnövo. “=dSv°f*S@h°°" 1 f1*@f ha för år 1933 1

vägförbindelsen Lövberga och Ångermanlands- 9' °m t111h°P° 125 'Um °°h *ök-

9'1"s°"' oußßtn atußnoii 24 nov 1934.
På e.m. föreläste landshovdingskan 1 god-
templarlokalen över ämnet: Bland indianer (°p)_E'1§ J°"°"$§°“ f'5" "°"'°1a- 5°m afbet'
och fornlämningar i Peru. b=r Ryan nade en är vid Lßvbßrsvqsei råkade nå t°rSd=9e
talrik och tacksam publik, och hela behåll- k°mm° U"d°* ett J°'d$Chakt- 50” fasade Var'
ningen av föreläsningen gar till Röda kors- vid han bföt °“° benet föf knäet-
ets Vefksimhet 1 Stfömsud- (OP) Pa torsdag e.m. rakade ll-arige NilsAke

Jönsson, son till framlidne kom.ordf. N.M.
SKATTESKNKNING I STRUM l4 nov l934. Jönsson i Grellsgard, ut för ett svàrartat

. U U olycksfall. Under en skidtur i backarna ov-

.s..:::.:; ::;.::i;:.=:ai;.:°::; :;.;..::::::::1 ;;_-«;«n 1 n n l
mäktige var ett stra vassare och bjöd på en kgsgadeg gra C ' varv ena r ene
sänkning av icke mindre än l kr. '

. . H Pa aftonen fraktades de bägge patienterna
^ter19e" beV15°s att den 9°m1'° "t"°tt° b°r' till Östersunds lasarett där de nu vårdas.gerliga klagovisan att arbetarmajoritet in- '
nebär höjda skatter, är en jesuitisk lögn,
som man distribuerar huvudsakligen i valtid- CHARLAKANSFEBEREPEDEMI 24 nov 1934'
er. Ett är säkert: arbetarstyret i Ström har (UP) Bland skolbarn i Strömsund härjar char-
fört en klok och framsynt finanspolitik. och lakansfeber f.n. Pa torsd. fingo 20 st smat-
de ledande kommunalmännen räkna med att kun- tingar finna sig i att flytta till epedemi-
na sänka skatterna succesivt. om bara skat- sjukstugan. Smáskolan i Strömsund och folk-
teunderlaget väl stiger en smula. och smaskolorna i Näsviken, varifrån defle-
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sta voro, ha stängts för nâgra dagar för att last- och personbilar, varje dag. Trafiken
i första hand hindra smittans spridande. visar närmast ökning. Angbaten Virgo har

också mycket att göra. Varufrakterna bruka
SMAGRISAR PA VILLOSTRÅT 26 nov 1934. P5 Sehöste Vår! rätt St0fG. OC" 1 HÖSI

(UP) Att landsvägsresenärer páträffa eller har det jarït mer_ä" van]1gt°
möta smágrisar efter vägarna mitt i skogen 5t0fi df1V"1"9af 1 $k99åT“i Ußpftef V3ttU°
måtte höra till sällsyntheterna. Efter den dëïe hl fd SGÜÜS 19¿"9» OCÜ VGPOP GV 0'
backiga Lövbergavägen nar det under den lika Slas- hö. matvaror. redskap. behövas 1

gångna hösten ej varit ovanligt. $t°' mäâd- Det är ett tydïlgt f@Ck@ Då
konjunkturförbättring.

När en tivoliägare reste från Strömsmarknad-
en, sa uppfangades den första griskultingen
och vid framkomsten till Hoting konmersades 5 “C 193¿,_

han för 15 kr.
Inte lang tid därefter mötte en Strömsunds- ^§BET2Ru"°?9" I LöVBERf^!
chaufför nr 2, som också omhändertogs, och G ' ° °' P *kt °°“ 8"* “' °d°' till d°“
efter vad det hörs, befinner han sig 1 all =°°-d°“- ““§d°“='ö'°1°°“ °=h d=1=°8 i
högönsklig välmaga. De smagrishandlande. d°" °'b°'°° °°h 33' “°° På,°' '“*°"“?'
som färdas vägen förneka bestämt, att de för skyddande av demonstration och fri-
ntappatn dem_ vi äro tydïigen p¿ väg mot en heten! Använd lördagskvällarna tillådel-
ny utvecklingsperiod vad det angår djurliv- °“3““d* * möte" i ställe” fö' att 8
et 1 v¿ra sko ar_ sysslolös efter vägen och mellan kafêer-

g na. Läs förbundets tidning Frihet. Då
'I dec föfelf Hi bådê Ilytt OCH Höje. Näâtl

möte lör. 15 dec.
(UP) Ströms Vattudal är på grund av denhár-
da blasten alltfort isfri. Färjtrafiken pa- Lö“b°'3° 5°°°"'x'
går som vanligt med en massa bilar, både

lm Irin Slrla
(LT) Folk, som inte lärt känna strömsborna annat än genom "besvärliga" notiser i tidning-
arna, börja möjligen luta åt den åsikten, att vår socken är befolkad av ett särdeles dum-
drygt och trätlystet släkte. Men den som tror så, har i själva verket råkat ut för den
allra största villfarelse. Han har nämligen genom sitt tidningsläsande inte gjort bekant-
skap med strömsborna, utan på sin höjd med någon upplysningsfilosof eller någon upplys-
ningens man på det materiella området.

Nej strömsbon, den tvättäkta strömsbon, är en fredlig och vänskapligt sinnad varelse,som
hjärtligt unnar även sin nästa att leva, ja till och med leva högt, ty brorskap med såda-
na grannar är givande. I deras krets äro gemensamma intressen lätta att finna, antingen
det gäller torrläggning av odlingsmark med statsanslag eller extra tilldelning av mera
väte.

För någon tid sedan fick vår ort officiellt besök av länets hövding, och då skedde upp-
slutningen kring honom enigt i brofrågans tecken. Det var som om allting bara andadesbro.
En brokig skara samlades till middag för att begära och kräva en bro över sundet, och
broderligt delade man bordets håvor, medan vackert broderade middagstal om brons betydel-
se flödade, och stel utav spänning satt man där med ansikten liknande brons. Och en bro
av förståelse blev spänd mellan hövding och folk, när den förre förklarade, att fråganom
bron hängde fritt i luften.
Och så blev brofrågans lösning upplöst i skålar och leven. Nu ha vi enats kring hövding-
ens råd att tåligen vänta. Vår tro på vår bro skall ärvas av barnen, och en gång när vi
själva gått till vila och ro, gå barnbarnsbarnen lustvandrande fram över bron och slippa
att färja och ro. Från släktled till släktled hålla vi samman.

Men med vädrets makter ha vi kuumit riktigt på kant. Snön faller, och termometern stiger.
Ömsevis fallande och stigande är även hoppet om redigt vinterföre och förtjänsttillfällen
i skogsarbete för mången. som bara går och väntar på bättre tider. Det är en underlig
förjulsvinter i år liksom flera år förut. Vägarbetena ha inställts eller inskränkts för
snö och kyla, men ändå är det för litet av samma vara för att skogsarbetena ska kunna
sättas igång på allvar. Det kan inte annat än bli smått om julfemmorna för mången familj
på det sättet. Arbetstillgången lär annars ska bli god, bara nu inte vädrets makter fort-
sätta att ställa sig på tvären.
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15 dec 1934.

STRÖHS HÉHBYGDSFÖRENINCS ÅRSSKRIFT HAR NU UTKOHHIT.
på grund av s°harl°ka"3feb°r_ Skriften börjar med en trosstudie av Levi Johansson bamt
epedemien i St'öm8"“d med °m' "Tomtegubbar och mera sådant". Därefter kommer en artikel
"eid fö'bj“d°5 bar" °°h 5k°l' av länsantikvarie Eric Festin om Ströms äldsta bebyggelse,
"“5d°m°r “ft "nder tiden 12 en påbörjad arkeologisk inventering. Skildringen är illu-
dec' T 17 jan' att P°söka_°f° strerad med fotografier tagna av författaren. Sedan följer
fentllga t1llställ“1"3ar 1"' en artikel av notarie Uno Mårtën betitlad "Fiskå avrads-
°m samhallet' land och fiske". Som avslutning äro ett par gamla handling-
röraiarar och måismän uppman- af “tryckta-
as att under nämnda tid und-

“"“' ?“°'*!“*“ß“' 1 "°"'!'°“ “V Ströms äldsta bebyggelse.
barnbjudningar, såsom jul-
gransplundringar, lekf H1" En påbörjad arkeologisk Inventering.
o. dylikt.
Strömsund l2 dec. l93h. '4' 6'

St römsunds llä lsovå rdsnämnd W'
k Frdm.

IS dec l93b.
ÖVERKLACAD VARNING

(LT) Folkskollärarinnan Hilda 
Lundholm, Ulriksfors. överkla-
gar hos S.ö. folkskolestyrel-
sens i Ström åtgärd att all- 4!
varligen förehålla henne att
ställa sig skolstyrelsens fö-
reskrifter till efterrättelse. _( L,
Hon har underlåtit att följa ¿ “' .»'* °
föreskrifterna med avseende l

på läs- och rasttimmarna. a
Ordet fritt
ETT BERIKTIGANDE UTSIKT FRÅN STENÅLÛERSBÛPLÅTS Å ÖVRE RISNÄSÉT 1 FÅNGSJÖN

Med anledning av en notis in- STRÖMS SOCKEN F0t0 EÄÅC F95¿¿" 5/7 7934
förd i LT IS dec. med rubrik
"Överklagad varning" får jag Under årens lopp, sedan en mansålder tillbaka, ha i nor-
meddela, att denna rubrik är ra Jämtland gång efter annan påträffats fynd, som väckt
felaktig i tvenne avseenden. en viss uppmärksamhet. Vi tänka då främst på fynd av
För det första överklagas ej spjut- och pilspetsar av skiffer och ljus ("halvgenom-
"varning" hos Kungl. skolöv- skinlig") kvartsit, ofta vackert bearbetade föremål, fr.
erstyrelsen. och för det and- företrädesvis Föllinge och Frostviken, men även från
ra har jag ej erhållit någon Ström. Flertalet av dessa fynd förvaras i Jämtlands läns
varning av Ströms folkskole- museum.

l . . . .styre se Det har länge varit på tal att fóretaga undersökningarpå
Strömsund den 18 dec. 1936 några platser inom detta vidsträckta område, men medel

~«L««~~ :ï¿::ü:ï¿n;:;:%¿ræ¿:::zïiïs
pengar och ett tidsödandš arbete utan att vinna något re-

. . su tat. I augusti 1933 r kade jag emellertid hr Knutïinn-
ås:J:åv:nn:å:É:g;rš°? šïïïtff berg, som för centrala institutioners räkning varit ute
holm. talas icke varning på undersokningar i särskilt vásterbottniska fjällområd-

allvarlig tillhål_ et och på hemvägen passerat frostviken och Ström, där han
lan ställa sig sko1styr_ gjort en del fynd. Av landstingets anslag till arkeolog-
elsens föreskrifter till ef_ iska och bygdeundersökningar återstod ett beloPP. smmvis-
terrättelse_ Beriktigandet serligen var avsett för forskningar på annat håll. mennu
gälla alltså rubriken. smmic_ togs i anspråk för en ytterligare undersökning av de upp-
ke fullt adekvat. givna fyndplatserna. Heimbygda gav Tinnberg i uppdragatt

fullfölja undersökningarna. och därvid hopbragtes ett ic-
Red. ke ringa material, i mycket av skiftande värde. men del-
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derare över dessa nya.
svårbedömbara spörsmål,och
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ningen även inrikta sig på
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tidigt som vidgade lokala
undersökningar fortgå. Spår
av denna kultur fann Tin -
berg, som nämnts. i Strö:

__L______r_ 4 4 _° på ett par platser, båda
vid Russfjärdens östra
strand (på en udde söderom

1...u..a.r..i-ts.......4nu utiovvel °°h På en annan
norr om Tännvikens håll-
plats). Fyndmaterialetdär-

vis av uppseendeväckande terifrån, genom den natur- ifrån var analogt med det
art och av betydande int- liga portgången för Golf- från prnstviken_ Lokainnd-
resse. Det ojämförligt strömmens värmespridning ersökninnnrr f3ria¿¿n tiii
största antalet stenåld- till det jämtländska höglan- gtrömsområnttr synas min
ersboplatser (17 st) på- det. Att i första hand ¿ärf5r äga sin bety¿eise_
träffades vid Kvarnbergs- Frostviken kan ha fått "en gt antydda primitiva före-
vattnet och Hetögeln i släng av Komsakulturen"kan måien samt de vackert begr-
Frostviken. Inom Ström un- väl inte betraktas som en beta¿e skiffer- och kvart-
dersöktes två. Märklig är ren omöjlighet. men för min sitsnetsarnar viika senare
förekomsten av bearbetade ringa del har jag t.v. nnnenbariigen gro att ngn-
flintstycken vid sidan av ställt mig synnerligenskep- föra tiil vår yngre stenåi-
skiffer- och kvartsitspet- tisk till den hypotesenoch ¿er, förekomma tiiisammms,
sar samt mycket primitiva framhållit vikten av fort- men trots ¿ettn Skniit man
egendomliga artefakter. satta undersökningar under vara närmast böjn för att
Med hänsyn till dessa sist- intimt samarbete mellan ar- antaga' att ¿e b¿¿a före-
nämnda förekomster framkas- keologisk och geologisk målsgrupperna representera
tade Tinnberg tanken pånå- fackkunskap samt med Frost- måhända icke bimtt tili ti-
got samband med den norska viken som utgångspunkt. ¿en skiidn knitnrtr_
s.k. Komsakulturen, som

- En sådan undersökning. un- Då jag sistlidne sommar be-
fått sitt namn efter Koæsa derstödd av centrala insti- reddes tillfälle att underberget och vars väsentliga
fyn¿marer¿al härrör från tutioner. har också utförts några vackra dagar företa-
numera högt över haverlig_ sommaren l93L: men om re- ga ett par grävningar i
gande nivåer i n0rskarínn_ sultatet har ännu intet Ström och p.borja en arkeo-

meddelats. Det torde vara logisk inventering i trakt-marken. Denna kultur med
sina högst primitiva red-
skap, anses gå tillbakatill den avlägsna tid. äl-
dre stenåldern. då landet
ännu befann sig så lågt.
att dessa boplatser lågo
vid havsstranden. Somliga
hålla före, att Komsakult-
urfolket kommit från Asien
längs finnmarkskusten. Nor-
ska forskare ha därjämte
påvisat en annan äldresten-
ålderskultur längre söderut
vid norska kusten. "Fosna-
kulturen". och på svenska
västkusten ha gjorts bo- __,
platsfynd. som tala för en
motsvarighet där till des-
sa norska ktøturföreteel-

' ' iSer.

Tidigare har jag framhåll-

' säkrast att ta sig en fun- en. hade jag även dessa fö-

..._
9- _._...._. 9.- -.-_g-.t- ..-ï r. _\--o-_--~

tr .Q _ -

RENÅN, Stnömo azn. Fyndpßata 554 b¿.a. haÅv$aba¿hat avit. att Frostvikens äldsta lit!-
bebyggelse må ha skett väs- kv Lt' Foto Eäíc Featin 6/7 T934
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rekomster i tankarna, och
tack vare rektor Alfred Hat-
tessons bemedling fick jag
också göra några "strand-
hugg". Någon "Kosmakultur" i_ .L _ _ _".
fann jag inte, men väl ett
par yngre stenåldersboplat-
ser. Dessutom gjordes vid
högåvågen öster om Fångsjön
fynd av en liten skrapaoch
en slagen skärva av kvart-
sit, vilka styrkte en för-
modan, att vid denna sjö
borde stenåldersfolket ha
haft sin trivsel. Ett besök
på Övre Risnäset, där en
liten försöksgrävning fö-
retogs, gav bekräftelsehär-
på. Där hittades mycket

s“°'t k“°'t$i°skäfV°'° RENAN, Stnöma 4:n. Foto mot landavägsbnon 5aán den gamla
tnäbnon nedanáön lyndplatb áön halvabnikat av hvantait

99! Största °°h Vlktlßaste ¿ nänheten). Foto Enic Febtin 6/7 1934

utbytet gav emellertid be-

Söke: i Re"åla“det° Nedan- icke var känd av vår för- gre stenålder och anknytas
för den nya bron söder om . . .

byn hade tidigare gjorts iargeaföljâsåagïrâå hemm_ närmast till västlig kultur.

ett fynd av ett mandelfor- :S gnšfç. å ae .ïïenë Men åtminstone nedreStröms-
migt tillslaget kvartsit- 8 “I .J 13 eter tt. e I bygden fick säkerligen nå-

ersókningar härav liksom
stycke (IS 1/2 x 10,4 x . . . gon andel av den uppför
2 9 cm; nu av hittaren,hem- till Ingående underšöknin Faxälvens dalgång framträn-
månsägaren Zakris Göransson, gïåaz âšnpiasoïfddt fö- gande östliga stenålders-
skänkt till länsmuseetssam- . 8 C IC e. I etta kulturen, och fynd, sänilttillfälle. En blivande un- . .

lingar, och på andra sidan dersökni omfatt . skifferredskap, vittna ock-
sjön. vid ueasjönäsei. ha- “3' 8 “"“-3 så dai-on. ne båda uuiiurer-
de sjöns uppdämning vållat 2: Éçïï kan É:ruFs:s'b?ör na, vars särmärken bäst
ras i en grusbank, varvid ål ïåpgl É lâlåkaftt framträda på skifferspets-
några kvartsitskärvor kom- att ar 358 yn .en arna, torde måhända hamötts
mit i dagen. De förekommo °ÉhMb3Pi;t§ens utbregnlng å Vattudalsfarleden, vid
mycket sparsamt, något som P e SJ “ set "ta" Ven vilken man kan spåra enviss

. noggrant efterforska andra .

gav anledning att söka på i trakten eventuellt íöre_ fyndblandning.

C2'SÉ'.'2É.Éå'.§E'2.§fåï'.ï§f- '<°-=“d= \=°P1====f W d=f=- Fv=~°=“ °=*~ °"d=f=ö*“*“ß="\=
na typ. Av särskilt intres- inom detta väldiga område

fa på ett centrum av boplat- se är, om ytterligare hydd- äro alldeles för fåtaliga
Énmtgçïânetåaçasaïmiäägf bottnar därvid påträffas. för att lämna några mera

. ° . Han har skäl antaga, attde säkra resultat. det mesta

Äcësíårfšç Qïâlåëšgin äro runda liksom i flerta- är byggt på hypoteser, men

av föremål av den ha1v8en_3 let av de stenåldershydd- vad som här antytts avser
omskinliga kvartsiten med or, som på andra håll i att ge något litet stöd för
rikligt avfall skä;v°r vårt land varit föremålför dem. En fortsatt undersök-
ett tusen större och ' undersökning. Av vikt är ning kräver ju sannolikt
mindre_ Kring mitthärd. emellertid, att sådanafun- rätt stora kostnader föratt
bestående ett tjugutal na lämningar icke rubbas, uppnå resultat, vilket ut-
stenar dubbel knytnav_ förrän fackkunnig undersök- slag detta nu än månde kom-

ning kan ske. ma att lämna. Det vore dock
storlek, i en efter allt i hög grad intressant

ö å f 0 o satt d ma k t ormig bostad Här vid Hedsjönäset vardet få denna trakts äldsta be_

synes tillverkningen härha säkerligen en av stenålders- . .

skett - man torde kunna ut- folket omtyckt boplats:sjön ïy88°lseh1st°rla klararebe-
trycka det - som en sten- gav fisk, storskogen intill yst'
ålderns "hemindustri". Skär- rikligt med villebråd, och Efter en okulä: besiktning
vorna härrörde från ett samfärdsellederna voro jäm- 1933 av en ståtlig gravhög,
fullkomligt ensartat mate- förelsevis bekväma, nära belägen å Graningeverkens
rial, som torde ha sin na- väg till själva Vattudalen. skog vid Högåvågen österom
turförekomst icke så långt De hittills gjorda fynden Fångsjön, företogs vid be-
därifrån, fast någon sådan äro karaktäristiska för yn- söket i Ström l93& en ut-
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grävning av denna hög.Dess '
diameter var 15 meter och 22 dec 1934'
höjd nära 2 meter. Den ha-
de Cidißefe Vefif föfemål (ÖP) Norrbygdens vattenrättsdomstol under ordförandeskap
fö! 8keCC8fÜVi8 (elíßt av häradshövd. Annerstedt hade på torsd. sammanträde å
eß bekfïftet ffe¿iti°“ 5- tingshuset i Strömsund för att bl.a. behandla frågan om
0-0- IVÜ 858ef) Oeh Vefßv bro över Strömsundet. Som parter anmälde sig vägstyrels-
°W men “ßdeteßef k°1v 59' en och några enskilda å ena sidan, och flottningsfören-
ke» åâfe få bebilef °Ch ingen och en del trävarubolag å andra.tt l't t omrostat obe- _ _

eenbee eneeeex eöneee- Det föreliggande broförslaget utgöres av tre spann, det
fellenee jeeneeyeke (ev\mß_ största med fri spännvidd av ll? m. Flottningsföreningen
en eeeöeinee eeen1ek),ne1t satte sig bestämt eot ett så litet spann och yrkade på
nleeeee ne fyne_ Möjligen ett spann av minst 250 m. Plottningsföreningen påpekade
er nöeen en ev v¿kineee¿e_ att flottgodset ej kan gå själv genom och nedanför bron
ene eieee neneeeee_ Dee ver varför det måste bogseras. Genom den nödvändiga tappning-
här, invid högens bas, som en genom bron och därefter omringningen kommer flottning-
den even nämnde eknenenjen_ en att försenas, och eftersom älven faller hastigt skul-
ee en ekeeve nieeeeee_ Me- le flottningen till en del omöjliggöras. Extra kostnader
eeeielee till nöeen eeeee för genomtappn: och omringn. skulle belöpa sig på c:a
keneke ne neneeee invie ne. 17.000 kr. årligen, och de kostnader som försening av
een eennelike i neeneeenen flottningen skulle drabba föreningen beräknas till minst
gång befintlig stenålders- 'amma b°1°PP'
b°P1e8- Någon utredning förebragtes dock ej. Flottningsförening-
Efeeeeneeeeökníne ev en i en påpekade att den sökande parten, vägstyrelsen, vore
veeeelen nere nejennee nöe skyldig att utreda kostnaderna för den fördyrade flotnun-
skedde vid “ma riiifane Se"-
Ute el! Se 0580! feeuliet- Vägstyrelsen ansåg att flottningsföreningen överdrev svå-
Även på en del edfe Piel' righeterna och därmed förekommande kostnader. Vid ring-
eef beeikiißeee åßfe f°f“' ning av grimmorna skulle två mindre kunna hopkopplas och
lämíßefv eV Vílke Weefe' bogseras tillsammans och var för sig dragas genom bron.
del! 510!! feeef V°f° ibe' Riskerna av försenad flottning ansåg vägstyrelsen också
håll- överdrivna.
Det är elldeleß Sívei» ett Målet överlades och utslag faller 16 febr. 1935.
vi i denna bygd haft och _

borde ne kvee jeene1eeee_ Broförslaget med ll0 m. spann skulle med byggandet avtill-
feenlemnineee i eeöeee en_ fartsvägar dra en kostnad av c:a l million kr., under det
tel. en vi f_n_ henne ei11_ att bron med 250 m. spann skulle kosta minst l.300.000kr.
Jes vill feeee nnnneekeem_ Sistnämnda förslag skulle bli en hängbro.
heten härpå och vore tack-
sam för uppgifter om gjorda

::::' 2:: ::.::=:;.::;:: si- I-Mhr? 28
ra gravhögar. Jag behöver (LT) Det väntas bli gott om lämlar i vinter. De egendom-
väl inte nämna, att det en- liga djuren uppträda periodvis i ofantliga skaror. I hös-
ligt lag är förbjudet att tas ha ovanligt många ex. iakttagits. Med kännedom omläm-
utan vederbörligt tillstånd larnas oerhört snabba förökning, befarar man en ny över-
rubba dylika fornlämningar. svämning under det kommande året.

KÅLLOR: Ströms Hembygdsförenings arkiv
Landsarkivet, östersund
Länstidningen
Ustersunds-Posten

Fotografier
Aug Lundholms samling
Privata arkiv
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Mitt barndomshem heter Västgården och ligger i Tullingsås. S km från Strömsund i Jämt-
land. Gården har fått sitt namn. därför att den ligger i västra delen av byn. Västgård-
en är en släktgård sedan mitten av 1600-talet. Min pappa ärvde gården 1908. Han var num-
mer fem av tio syskon.

Jag är den sjätte i ordningen av nio syskon. och jag föddes den 8/8 l9l8. Vi är fem sys-
trar kvar i livet: Gertrud f 1910. Sigrid f l9l&, Anna-Brita f 1920 och sladdbarnet
Margit f l93l. Min ende bror Olle föddes l9ll och dog redan 1958. Mina övriga systrar
levde inte heller länge. Karin (1913-l938). Eva (1922-l9S6) och Göhlin (l9l6-l97l).
Farfar hette Olof Olofsson (l837-l908) och farmor hette Gertrud f Jönsdotter(l852-l92S).
Pappa hette Erik Olofsson (1880-l93S) och mamma hette Sigrid f Engström (l890-1965).
Su ska jag försöka skriva ner det jag kommer ihåg om livet på Västgården, när jag var
barn.

BOSTADSHUSEN

Det fanns två stycken bostadshus på gården. middag och kväll. Mamma satt inte vid bord-
I det äldre av dessa bodde vi, hela familj- et så ofta. Hon hade nog med sysslorna vid
en. till år 1925. spisen. Vi hade alltid en piga. en dräng

och en lilldräng när jag var liten. DetvarI mangårdsbyggnaden bodde farmor ensam. Hon t b fa l.lIa d lla
disponerade hela huset. för det var ett un- et ra “fia n e me n ss'
dantag för henne så länge hon levde. Detbe- Vi var tio stycken familjemedlemmar, då vi
stod av tre rum och kök nere och två stora bodde i den s k sommarstugan. Detta var fö-
rum och hall på övre våningen. re år 1925. så Margit var inte född. Gert-
Huset där vi bodde bestod av två tora rud.ficF ligga hos íarm?r och Olle fick lig-v v 5

_ . _ 'a i drängkammaren en tid. Pappa, mammaochrum å sidorna o'h en kammar i mitt . å B . . _

P L 0 en P de tr min ti barnen lå' i kammaren därövre vä i fa 4 t "<1 ä it. " ° S “. '* ' .inre¿d gcggïgstegnëareoiâçeddš Sïnåïïïíc det eldades i kakelugn. Det var hemtrevligt
på vintern bodde vi i det rummäï när elden sprakade och värmde runt omkring.

(köket) och i kammaren. där det eldades i å . b l,_ . b d__ä d
kakelugn. Muren i köket var omfångsrik,ef- De ty” mlnhtd. arne" J* I en Or ba PK' Vf
tersom den inrymde både bakspis och öppen- en Säng som sag ut s°m ett brd med säte på

° ll ' l°d. . . . . dagarna och pa kvä en drogs en a a ut.
- V f -. - .spås va: krlfade mureg tiil varje hel* IPe¶_ och där var bäddarna. Mamma ställde alltidse n en iartass. et anns gott om lar H, H. _

tassar. för pappa sköt många harar. cft glas “ymlolkfd mJ°l¥ mid en Sçckerblt
pa bordet. Det forsta vi gjorde pa morgonen

I köket fanns också ett stort slagbord,där då vi vaknade, var att vi tog sockerbiten
vi åt, och det rymdes 12 personer samtid- och skummade av grädden med den. Sedandrack
íßl- På ena långsidan fanns två stora bords- vi upp mjölken och det tyckte vi var väldigt
lådor, där det förvarades tunnhröd i den gott.
ena och smör etost och mese i den a dra. . .' R n På sommaren flyttade vi till det andra sto-
Pappa var noga med att vi alla skulle sit- ra rummet. där det fanns ett trägolv av bre-
ta vid bordet och äta tillsammans. morgon. da plankor. Golvet knäskurades en gång i
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veckan. Det låg några stycken långa trasmat- Det var en fruktansvärd vinter år 1924. Jag
tor på golvet. Här fanns fyra stycken stora förstår inte hur mina föräldrar orkade med

fönster. Det var även öppenspis i "verkstan", allt. De övriga sysslorna skulle ju skötas
som vi kallade det här rummet. som vanligt. Men jag tror att man får oana-

Det rum, som vi bodde i på vintern, varlik- de krafter.
som finrum på sommaren. Där var det spets- Jonnnnnnnï
gardiner och fina trasmattor på trägolvet.

LUNGINFLAMATION
Vi hade ett stort jordbruk och många djuri
ladugården: l0-lS mjölkkor, S-10 ungdjur,

Vintern 1924 hade fyra av mina syskon + drän- 20 får' 10 Setter' 2 gfisar och ungefär 30
höns I stallet fanns i allmänhet S

gen Pettersson lunginflammation. Lunginflam- hästar drnngarna skötte Pappa
mation fanns det ingen medicin mot på den n dn alía ha s.alv_ nan tog

s o e s J

tiden' çertzu: varhd: lazåš' Gâhlln 3 šf'k na benet och böjde det bakåt. Så stod även
Anna Brita r oc va r. ertru ic
gg¿*,§§¿i;=§;=g=;3__f2;c;;; fgogiig-dgg“° 'S2?..åïå°É.É“.í§'l'É°.'åf-1'öåïïfïšïåë .fÉ§..§§.ï

. 8 I h 'äm t'll hov n. Sedan skulle skon
fa o |< u a “°.°° J '“' É °. .

:sån Pïtlnå somnar vïnšåïdï Épïâi §v_ spikas fast. Vi barn fick hjälpa pappa att
oc et yc a es. n g . .

er den operationen. Han ville se ärret där :â:lÉ°:gÉ8:°¥§: åoiâg gå: äš1ï:k::'b:::t
han tog av revbenen, varje gång det var lä- n to amtidi Ja kommer ihåg att han

. . ._ oc s s g . g
karuvdrföknlïsnliskolan' även då Anna Br! var både svettig och trött för varje häst
Cl QIC I. lfê S 0 lll
Göhlin låg hemma i kammaren och var väldigt
sjuk. Jag minns att hon hade en vaddväst på

han skodde.

sig. Det tog vissa dygn innan sjukdomennått Da jag var iitan fick jag sopa i iaautåta-
sin kulmen, "kriaen". Antingen vände den då an. innan jag kunna nttatta någon annan nya-
eller så dog patienten. Jag minns att Göhl- aia_ sa ananinaon fick jag iata min attmigi
1" läste "G“d $°" have' bÉf“°" kaf"°" På ka, rykta och allt som hör till. Klippa få-
kvällen, då hon var som sjukast. Då trodde tan fitk jag otkaa aöta_
både mamma och pappa att hon skulle dö. På
morgonen hade febern gått ner, och hon var P5 $°WWfG f1Yflde Vi k°f° till 8°WN°f'
på bättringsvägen. ladugården. Varje morgon sedan korna var

mjölkade gick vi med dem ca S00 m efter by-
Evas lunginflammation var lindrigare. Dokt- satan nat tiii skogen, aat na befa¿e_ Skog-

°'“ k°" tåfl °ss Vafïe qaß' för *ft se h"' en var inhägnad, så vi behövde aldrig "ge-
del SCOÖ till med SJUKIIDSGTE:-"T111 91"! ta", dvs valla korna i skogen. Så gick vi
Éade Evaf E"h°“ här ““ 13°“° Ja' ““ är och hämtade korna varje eftermiddag för
Jag här 1§°“ ° svarade d°kt°f“' Dfä“§°“P°t' mjölkning. Ibland hände det att korna inte
tersson gick ner från drängkammaren iklädd ston vin ntinnan nan vantana na °aa_ Det
hundskinnspäls och lade sig i en släde med nande oftast na nöatan. för na fanns nat
fällar för att köras till sjukstugan. svann i skogen nan nat var in n°tt_ vi fick

V
-_.:~

Min farfar
OLOF OLOFSSON de dräkterna. Hilitärmodell. Väldigt fina,
(1837 - 1908)

gå och leta efter dem och ibland fattades
Q ff ' det en ko. Hon kunde ha gått ner sig i ett

.M stort dike och kunde inte ta sig upp. Då

än var det bara att gå tillbaka till byn igen
“ och skaffa hjälp.

Fåren var också i skogen hela sommaren. Då

vi hämtade dem på hösten fattades det ofta
något, för det hade blivit rivet av löslöp-

' ande hundar. Vi klippte fåren på höstenoch
*IF ullen var då väldigt fin, men de klipptes

njëêåå även på våren. Den ull, som det skullestic-jf kas strumpor av, spann mamma. Resten skick-
Q"*: ades bort för beredning till vävgarn. Mam-

° ~' ma vävde vadmal till byxor och tyg till bu-
saronger. Pappa hade alltid vadmalsbyxor
och yllestrumpor på vintern.
Jag minns att jag vävde vadmalstyg till
dräkter åt Sigrid, Göhlin och mig. Det skic-
kades bort för beredning och färgning. Hin
dräkt var grå. Herrskräddaren Jonsson syd-

tyckte vi.
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EN SOHHARDAG PÅ GÅRDEN (slåttefn) je sommar. Ostarna vägde minst 4 kg. Vibarn
nt! ar a och i °rn¿ te u vi¿ h.1v'ex_ behövde inte bära dessa tunga ostar, men vi

US U P 8 3 S PP
tiden. Först drack de kaffe och åt smörgås, följge alltid T?dtt;å1 ïgdaraê' vülåäkëekm
innan de gick ut i stall och ladugård. Ham- att et v°r.r° 1? rs 8' 1 ey
ma gick ut i 1¿¿u8¿r¿en och hjälpte till och sedan fick vi gå ungefär S km genomsko

med mjölkningen, så fort hon fick tid. Vi sen'
åt en stadig frukost kl 9. Den bestod i all- Halvvägs till bodarna bodde det en laPP.som
mänhet av kokt eller uppstekt potatis med hette Nila. Vi stannade alltid en stund hos

0380! 81088 kö!! till OCH ßöfeåß- Sen åtvi honom och vilade. innan vi fortsatte. Han

välling på det. hade en tjädertupp av trä uppsatt på en stol-
vi barn som kunde hjälpa till me¿ något, pe :n bit från huset. Han sade att detdvar

. - bulvan som skulle locka dit evan e
gick ut tillsammans med de andra för att e“ . .

arbeta med slåttern. Vi fick t e; räfsa hö- fåglar' 8å.aft Tan kunde 8kJuta dem' “Ile
et ur dikena och även räfsa ifrån hässjor- var ett °rl31“a '
na när de var färdiga. Höet blev slagetmed
slåttermaskin dragen av två hästar. Höet på HÖSTSKÖRD

marken räfsades ihop med balansräfsa. Kl Korn

ll°3° kom mamma ut °ch bjöd på kaffe och Så skulle kornåkrarna skäras och de var bå-
smörgåsar och det var ju förstås en efter- '
1ansta¿ p;u8_ Kl 1¿ ¿t vi m¿¿¿a8 och sedan de långa och breda. Pappa skötte skördemask

var det vila till kl 15. Efter avslutad ar- 1“°“' Pet var e" bred raffa' s°m t°3 1" k°r'
betsdag åts aftonvarden och den bestod av “efv V11*°= föll På °“ 3f1“d°' Då dft V3'
något 1gtt¿re P1", ,mgr8§s_ en lagom stor kärve, trampade han på en

trampa, så att kärven föll av grindan. Se-

Sedan var det dags att gå till stall ochla- dan skulle dränßfl lyfl "HÖG" k3fVf¿
dugård för att fullgöra sysslorna där. Vi för nästa skär. Vi 8j°f¿G 00395 Skïlf- Då

handmjölkade från början, men sedan köpte bands kärvarna ih0P N20 ett k“íPP@ hlm-DG
pappa mjölkmaskin, och då var det betydligt träddes sedan upp på en stång med kornaxen
lättare. Till sist åts kvällsvard och det åt samma håll. Vändâ 0t Söder- Sköfdêlßk'
var i allmänhet kornmjölegröt med lingon- inen drogs av två hästar. Eftersom kornåk-
sylt och smörgås. Smörgåsmaten bestod av rarna var långa och dryga var det jobbigt
tunnbröd. som vi bakade i bakstugan och att gå upp och ner och styra hästarna. Men

sör, som vi kärnade själva. Vi åt också då kom PGPPÛ På GC! h Skllê W°t9f en
geroe; och meeoer, eom vi fick från våreeg- sits till bredvid sin egen på maskinen. Där

na getter. fick körkarlen sitta och styra hästarna och

, _ det var enbart nöjsamt tyckte vi. Det var
vi hade nâgra "yr°dl1“3"' °°m hette Back- nämligen ett av barnen,som körde och det
myten' vid 1a"d°va3°“ m°t Strömsund' Det var inte alls svårt att hålla i tömmarna.
var ungefär 5 hektar. Tegarna var omkring
S00 m långa. Det blev ungefär 300 häggjor Vi behövde mycket køfn SOM skulle Omvendles

hö varje är där nere. till gröpe åt korna eller malas till mjöl,

Så kom sensommaren och det var en intensiv som vi alltld använde tlll baknlnsen av
period. Allt hö skulle ju in under tak ila- 3

dorna. Vi barn fick trampa hölasset och det
var rätt roligt, tyckte vi. Då vi blev äld-
re fick vi trampa höet inne i ladan, och
det var ganska varmt och kvalmigt. Då lad-
an började bli full med hö fick vi ta emot
varje höfång och stoppa det i de utrymmen
som fanns. Ibland hände det att man kunde
få en spik i huvudet p g a att den spik som
takspånet var spikad med gick igenom taket.
men det hände inte så ofta. Vi kände jutill
spikarna, så det gällde att akta sig.

Getterna

På sommaren hade vi getterna hos tant Maria,
som hade "lejdgetter", ungefär 50 st. Det
var getter från några gårdar i byn. Hon vi-
tades i fäbodarna hela sommaren, Storbränn-
bodarna. Maria kokade ost och mese varje Min mor
dag i en stor järngryta, som hon eldade un- SIGRID OLOFSSON

der ute på fäbodvallen. Vi som ägde getter- f Engström
na fick hämta osten själva några gånger var- (1890 - 1965)
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tunnbröd. Det behövdes också korn till näs- Det fanns en fyrkantig lucka, genom vilken
ta års sådd. Kornet torkades uppe på bak- halmen stoppades ner till logen. Vid trösk-
stugebottnen och på härbärgsbottnen. Pappa ningen var det en person. som lade upp hal-
hade gjort "fällor" för olika sorts korn. men på matarbordet och en annan, som mata-
På lo traskade vi. Då vi små fickvi de in kornet i tröskverket. På baksidan av
kut 8 d 3 å k . tröskverket fanns det två öppningar, därsä-

:vä gmgmröfIPåabgksidagåvsÉfösïvetzt.o:ai- gen ¥°m° Det šgrksäckašlfasšknutçalïïkrígg
. . arna. c arna ev ort u me

men och agnarna bars ut i halmlidret. ett ppnlnñ .

stort avlån t rum utanför lo dörren. Korn- korn och var tunga' Pappa tog alltid hand
halmen, som var otröskad, låg både inne på d

3 3 om dem. Han var stark och orkade bära bort
logen och på övre botten ovanför logen. em' í__

L*UJf\)|-0

I

S.
6.
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Mellan boningshuset och ladugården fanns: Här ladef benen från alla djur' §°m slak-

FLYGFOTO ÖVER VÄSTCÅRDEN I TULLINGSÅS, TAGET ÅR 1937

Mangårdsbyßßnaden Långa uthuset som inrymde:
Sommarstugan. som var vinterbonad lo Nä hä t
Ladugården med stall och dass ll Gašlargšskinhuset
Kalkh 'uset
l kalkhuset maldes benen från djur som %š° ggïåatšïïbïden
vi slaktade. Ett stort trähjul stod i S - e - ,förbindelse med kvar H. I d Ett fristående stall vid gaveln av lån
för "va d .en " n ag åt revs ga uthuset. där främmande, som kom till

5 n rl"8en ' s°m r es runt ården kunde sätta in sina hästarav två hästar. Sedan kom drivkraften R '
från råoljemotorn. Benen maldes till En bit bakom långa uthuset:
benmjöl, som blev ett bra kraftfodertill kreaturen
Såghuset med "vandringen" ,
Logen med halmhuset \ld skogskanteng
Maskinhuset med råoljemotorn och gröpe- IS. Smedjan
kvarnen 16. Bastun
Vedb0den l7. Kalkboden

lb. Bakstugan med ett litet härbärge

tades, for att de skulle torka, innande
9. Lekstugan med packhoden maldes i kalkhuset.
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Då vi tröskade var det minst sex personer
på logen samtidigt, för att klara av de o-
lika sysslorna. Gröpen till korna och gris-
arna malde vi själva av kornet i en gröpe-
kvarn, som var inrymd i ett rum bredvid ma-
skinhuset.
Av själva halmen gjorde vi hackelse. som

blandades med melass. Det blev kraftfoder.
Hackelse var halm, som stoppades in i en
maskin och skars till små bitar av en kniv.
Vi trampade och vevade maskinen samtidigt,
för att den gick så tungt. Nu var elektri-
citeten inkopplad men hackelsemaskinen drevs
manuellt. Grönfoder var också en bra föda
åt korna. Det bestod av havre och ärter.

Es
Råg sådde vi också varje år och malde den
sedan till rågmjöl. Mamma bakade rågbröd Min far
varje vecka och det var en ansenlig mängd. ERIK OLOFSSON

Mycket gott, tyckte vi. (1880 - 1935)

ggåššiå Där skulle vi kasta in veden. Vedboden var
Potatisen skördades i slutet av september. hög, så vedträdet hamnade ibland vid sidan
Pappa satte ungefär 5-6 tunnor varje år. av hålet. Då gällde det att parera, så att
Det blev ett ordentligt potatisland. Vi an- vi inte fick det i huvudet.
vände alltid en potatismaskin för att ta . . .

upp potatisen. Pappa lejde extra folk till Endsormar qå göhlln ?chkJï% sëulle taste ln
ve . om vi p att vi s u e e en amrat,

ägpušgmegkchaütdmïtåeliålsasåäïkhldn som hette Katarina Färnlöf. om hjälp. Göhlin
I 3 y e e y . e . .e och jag fick 50 öre var av pappa för arbet-

dagarna. Mamma kom som vanligt ut i potatis- K . E. R 25 ö båd åatarina ic re av oss a. s

landet med kaffe °ch smörgåsar' hon fick S0 öre och vi hade bara 25 öre/dag.
Potatis åts nästan varje dag, så det var och hon jobbade duktigt också. Det var myc-
stor åtgång. Vi gjorde även potatismjöl. Po- ket roligare vid vedhögen då hon var till-
tatisen maldes på en kvarn. Hassan lades sammans med oss. Katarina fick då äta midd-
sedan i en stor tunna fylld med vatten. I ag hos oss varje dag, och det uppskattade
den skulle det röras om varje dag för att hon oerhört. Hon kommer ihåg dessa middagar
massan skulle sköljas igenom. Så tappades än idag, och nu är hon 73 år.
vattnet ur och nytt vatten hälldes på. När

P'°°°d“r°“ var färdig lås det e" Vit massa Timret sågades till stockar på cirkelsågen.
på b°tt°" av t“""a“' °°h det var P°t°tis' Han sågade då av barken på stockarna, så de

mjöl' Det skars É f7rkf"ti3a bitar °°h la' blev rena. Barken som blev kvar kallades
des ut för torkning. Vi barn brukade göra nbaken«_ vi barn fick hjälpa till att ta un_

f“"df b°llar av mïölet °°h 1353? dm Påßlqf dan baken. Den var ju inte tung eftersom
den 1_"5"°2° Då b°l1°" var fäfdls P"stad° det bara var skräde. I cirkelsågen kapades
df" till' Pa'P“st kallade V1 b°1l°'“a°°h också stockarna till kubbar, vilka skulle
vi tyckte att de var mycket god- användas till husbehovsved eller takspån.

Så bä ke t'll 'rkel ågen låg vid väggen
van. man-:R ocu srörriucmi utfnfgr gågåuseïf 8

På vintern kördes det hem husbehovsved och Bandsåsen var inne i s¿8huset_ Till den hör_
timmer, som skulše förvandlas till stockar. de en 1¿n8 sågbänk. ¿är ¿et såg¿¿es br3¿er

b'äd°r °°h taksp n' i alla dimensioner. Spånhyveln bestod av en

Zakrispojkarna (Zakris, Jonas. Jöns och bänk» G8 1.5 N 1508 N24 en S10? k“iV iUm°“'
Bror) arbetade i skogen varje år åt pappa. terad. Den gick fram och tillbaka och en

De var duktiga och påligligs. På eommdfen person stod och matade på med en vedkubbe
grävde de också diken i skogen, av tall. Vi satt under bordet och tog emot

Den stora vedhögen skulle vi barn kasta spånen' Alla tak på sårde" täcktes med tak-
. å
in vedboden på sommaren. Vedboden var stor sp n'
och det gick bra att kasta in veden genom Varje sommar lejde pappa en pensionär från
de dubbla dörrarna. Då det blev för mycket ålderdomshemmet som tjärade alla stötting-
ved framför dörrarna, så att veden kundera- ar. Det var ledade kälkar. som användes i
se. stängdes de- Då fanns det en övvnins up- skogen. han hette Norman, och jag kommer

PG Vid täket. C8 2 N 1508 OCH 60'70 Cm höß- ihåg att han värmde tjäran i en kittel ute
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på gården. Det fanns en mur av tegelstenar till julen och den andra på våren. Vi hade
uppbyggd där. Stöttingarna sattes upp för en sugga, som fick smågrisar varje vår, 10-
torkning vid uthusväggen. Norrman hade väl- -12 st. Då nedkomsten började närma sig,
digt krokiga fingrar, men penseln kundehan fick vi gå till ladugården med jämna melhur
hålla i. rum, för att se till att suggan inte lade

sig på kultingarna, när hon "grisade".
§!!2¿â§ Det hände även att vi måste slakta under
Pappa smidde alla dragsaxar och hästskor den varma årstiden. Då saltades en del av
själv. Dragsaxen såg ut som en stor klo, köttet ner och resten konserverades. Köttet
som var ledad. Den användes i skogen till stektes eller kokades och lades i konserve-
att dra ihop timret med. Det skulle sedan ringsburkar. Det var glasburkar med lock
köras hem på kättingar. Vi följde alltid och en konserveringsring (gummiring) mellan
med pappa till smedjan för vår uppgift var burken och locket. Sedan sattes dessa burk-
att dra blåsbälgen (pusten). Blåsbälgen var if På en Siällíßø Vilken Plcefe efe
fylld ned luft. nen stod i förbindelse ned i kenserverinseevvereren- Verren fylldes på
ugngn ggngm gt; hål j, gpigmufgn, När mgn UPP till hâlvd Qlâßbüfkés LOCKEI lâdeß på
tryckte ner bälgen, sprutade det luft på &PPftG °°h Witt P5 IOCRGI fß 20 låß
träkølgn, ggn skulle hå11;g glödande hel; termometer nedstucken. Vattnet fick kokaen
tiden, så att pappa skulle kunna smida. Jär- Víßß tids 85 GCI luften 8388 Uf bufklfl-
ngt hgn gmiddg av mågtg ju V3;-3 slödhggt, NU Sitt IOCRGI flâl Ofdênßligt, burken V81'
för att han gkuiie knnng farm; det som han lufttom och innehållet bevarades i månader.
ville.

_ _ BAKSTUGAN
Jag komer lhåg att första gångerna jag i*
skulle dra ner bälghandtaget nådde jag in- Bakstugan bestod av ett fristående timrat
te upp till det, så jag fick hopp; upp, Av hus. På övre botten torkade pappa kornet,
min tyngd drogs bälgen inep, den luft ptes- enn ins nämnt tidisare- När men sår in i
sades på glöden. Sedan åkte bälgen upp av bakstugan, kommer man först in i ett stort
sig sjalv den fylldes ned luft igen. na vi run ned öppen spis- Innanför är bekernsan-
växte tili 053, dgqg vi ju ner hnndtsget Då jag var liten bodde skogsdikarna i förs-
med armarna. Det var ingen tung syssla. ta rummet. Där fanns det en högsäng och en

väggfast säng plus bord och stolar. Sin mat
BASTUN lagade de på den öppna spisen. Vi barn häl-
Bastun stod bara en liten bit ifrån smedj- ::T:uï:::_på den och då fick vi smaka deras
an. Mitt i bastun fanns det en stor öppen

spâ8i¿Ja8 kommer :håg att de? °ÉkÉå fanns¿_ I bakstugan finns bakbordet och en bänk,tv nga grova stockar en blt r n varan . .

ra vid taket På dessa stockar var det kro- där b:ödkak°rn: s°pas' "amma lejde tvâ kïån
kar och s ikår fastsatta. Pa a rökte allt nor' bakstrar ' so? bakade brödet' D 3J°r_

P . . pp des degen av 25 l mjölk. Baktråget bestodkött och fläsk, som famlljen konsumerade. av en urholkad trädstock' som rymde minst
Köttet och fläsket fick ligga i saltlake en S0 l. Degen gjordes på kvällen. Den fick
tid före rökningen. Pappa gjorde först upp kalljösa under natten. Vid femtiden på mor-
en eld i öppna spisen. Sedan lade han påen- gonen gjordes det upp eld i bakugnen, och
ris och granris av vilket det bildades en samtidigt rördes det ner varm mjölk i degen
tjock rök. Han stängde till alla öppningar för att den skulle jäsa ordentligt. Kl 6
för luftintag. Pappa torkade även kornet i började man baka.

bastun' Det bakades en vecka på våren och en vecka
SLAKTEN på hösten. Det blev ansenliga högar med---- bröd. Degen bestod vanligen av mjölk, korn-
Varje senhöst slaktades det för matbehovet mjöl, rågmjöl, jäst och salt. Den bakades
och det var stort. Slakten måste göras sed- ut i kornmjöl och vetemjöl, ungefär hälften
en det blivit uöldgteder. för ett köttet av varje- Vi bakade även knrnbröd. ett nev-
skulle kunna bevaras. Kropparna grovstycka- rat bröd. Degen bestod endast av mjölk och
des och hängdes upp på krokar i härbärget/ kornmjöl, alltså ingen jäst. Vi gjorde tun-
visthusboden. Där bevarades köttet bra eft- na brödkakor, som vi vek i åtta delar. Det
ersom det var kallt. brödet hade vi alltid till lutfisken vidju-

å len Det blev långa dagar för bagerskorna,Vi brukade slakta en ett rig oxe, några 1' . å . I å
stycken får men sällan någon get. Spädkalv- to V timmar? ašgâtsdas' PIIVÉ :arn b e:.sk

. . stora att vl n e upp tl a ugnen lc
arna slaktades I den mån vi skulše.ha kalv vi lära oss att både kavla och gräddå bröd-kött. Deras mat bestod bara av r mjölk och .

satnjölu hele tiden tills de slsutsdes ung- °'° Det '°' J" ““““°' ”°“ 1a'd° °”° fö'°“å”°
efär tre veckor gamla. Hästarna slaktades Omkring 1930 murade pappa en ny bakugn, och
aldrig. En av grisarna slaktades alltid då fick vi ställa oss framför ugnen, så att
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han kunde mura den i lagom höjd för oss. VATTNET

Det är den basta zakuân' É°m åas här sradd- Vi hade en brunn på gården, som vi pumpade

at 1 och vi anv n er en ort ara" e' upp vatten ur vid husbehov. För att få vat-
Vid bakningen eldades det med "röte", när ten till ladugården körde vi en vandring.
jag var barn. Röte I rötter. Det var nämli- Vandringen bestod av två stora kugghjul på

gen så, att då tegarna på Bäckmyren plöjd- vilka en lång stång var monterad. På stång-
ea, kom det alltid upp trädrötter i plogfå- en fanns ett par skaklar påsatta. En häst
rorna. Dessa tog pappa vara på och lade upp sattes fast i skaklarna. och så körde vi
dem i stora högar för torkning. Sedan körd- runt med hästen ungefär femton minuter. Ett
es de hem för att omvandlas till bakved. rör var i förbindelse med pumpen och när vi
Det var den bästa veden för den brann med körde runt pumpades vatten till ladugården.
jämn låga och det blev absolut inte några Rören dit ner var av trä. Inne i ladugården
gnistor, som for omkring. Nu eldar vi med fanns en stor cistern, som rymde ungefär 4

björkved, och den är också mycket bra. Att kubikmeter vatten. På cisternen fanns en re-
det fanns "röte" på Bäckmyren berodde på gulator påmonterad. Den reglerade vattenhöj-
att där hade det förut varit skog, som hug- den i vattenkopparna, som korna drack ur.

sits ner oçh marken haqe upp°dlat8° Rötter- De flesta i byn körde efter vatten till
na växte liksom under Jorden' Klockargårdskällan. Det är en kallkälla,
En person, som hette Olsson, bodde någraki- som ligger nedanför Västgården. en bitfrån
lometer in i skogen vid ån.(Han bar även Lillsjön. Den finns fortfarande kvar. men

namnet Enfald, ett soldatnamn)i Olssongick i förminskat skick.
förbi bakstugan varje dag. Vi knackade på
fönstret åt honom, så han kom in och fick LEKSTUGAN

sig några brödkakor. Det uppskattade han
m cket. Olsson arbetade hos en bonde i b n I lekstuga" fanns två rum' packbod och lek

y . y ' stuga. I packboden förvarades allt som köp-
Jonas Gabrielsson' tes i stora förpackningar till hushållet,

t ex vetemjöl, socker, gryner och salt. Vi
lekte mycket i lekstugan. Vi skurade, möb-

I . .

f__°RvSf=ß Éï§Z'f°.?.“';.'í.Zå'“Cf,.ï..å'$ Z-'åZ"'I§'í ï§2.?'8E°'§._
Det fanns en torvmyr ca fyra km från gården. de en dfänß. SOU hette Åf01d NYWIH- H0"

Där was de=_um> =°rv varje wmar- Tørven non från cubbhögen, och en gång då han åk-
lades i hässjor för att torka över sommar- te hem över påskhelgen skickade han ett
en. På hösten lades torven in i en lada, pågkkort till mig. Jag blev väldigt glad
§°m :§; bY88dD:it “CG P: Tyra: nära kon- och Éatte upp kortet på väggen i lekstugan.
inga j rnen. torven s u e astas in i Där anns det kvar i m nga r.
ladan använde pappa en rätt lång stav, som
var räfflad ute på spetsen. Han körde in FARHOR

staven i torvstycket och slängde in torvbi- J h d b ä E bodd
ton_ D var for ¿_5 o få 3 ag .ar re an er tta att armor e en

an somegn kub?n%å vintern :ämtgze gåppå fïr- sf" I m?n8ård?by33"°d°"' Fafff d03 l908,
V - - (kol - )_ Ett av o tio år innan jag föddes. Farmor hade födo-

en i en ryssja ryssja ss
barn skulle alltid följa med honom då. Han råd" av.8år:;“'dDet lgnäbar att h°n.°kul1e
satt på en stol mitt i ryssjan. Då vi kör- ha en vlfs ns 8: 3 I ens av aftïlns' I
de genom skogen sjöng han alltid "Dold mel- ef p°tat1s' kött' läsk' smöf' mjö k' en
lan fotot o li r min ko-on_ D t är viss mängd säd och bränsle till bostaden.

Û 389 J 9 G . .

finsk sång. Pappa hade bra sångröst. Jgg Jag k°Ü:°r lhêë att h°É fick 5o1d?Jö1k Per
tyckte det var väldigt roligt att följa med dag' "J lken. lek ho" I Én beh ".l5 trång.
honom. ooh vi hooo alltid matsäck med oso_ portkruka, vilken hon skickade till mejeri-

et med mjölkskjutsen varje dag. Hon tog
Då vi kom hem lades torven på övre våningen kvar den mängd mjölk. som hon behövde för
i ladugårdsbyggnaden, "torvströbottnen".Där att klara sig en dag. lS öre litern fick vi
fanns det en torvrivningsmaskin. Torven för mjölken på den tiden.
rann ner genom en stor tratt till nedre bot- .

ten. Vi hämtade torvströ varje morgon och Farm°r ägde °°kså två öar' s°m llsser utan'
kväll i on koooo flätad av entra_ Enträvor för Tullingsås i Ströms Vattudal. De heter

k 8- o - Lillön och Mellanön. År l9l7 lät hon bygga
myc et b jbart Str kassarna köpte vi på å L.l1ö o ¿¿ 65 å V.
marknaden i Strömsund eller av korghandlare en stuga P .I n °“ var r I
från södra Sverige som åkte omkring och yngre Par" fick vara där h°s äenne en vec-
sålde dem. Vi "basåde" alltid under korna ka varje s°"ma" me" bara en 1 taget'
med torvströ i stället för med halm, kutter- Farmor bakade ofta rån i öppna spisen i kam-
apån eller dylikt. Torvströet sög åt sig u- maren. Varje kväll åt vi gröt med lingon-
rin ordentligt, och när detta blandadesmed sylt. Farmor hade mjölk eller tjockmjölk i
gödseln, blev det en bra gödning på åkrarna. ena tallriken och gröt i den andra. Ibland
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åt hon även med träsked. Mjölken hämtade och smör hörde också julen till. I bakstug-
hon hos Thulins på andra sidan sjön, alltså an bakade vi ett speciellt bröd till julen.
i Tullingsås. Jag kommer ihåg att det var havregryn i det

och det smakade mycket gott. Till dopp iDet är ett sandrev mellan fastlandet och grytan åt vi alltid k°rnbröd_
Lillön. På den tiden gick det att vada över
sjön hela sommaren. Jag kommer väl ihåg att Julmiddag åt vi kl 17 i kammaren. Där stod
farmor bar mig på ryggen, när hon vadade ö- ett stort bord med två utdragbara skivor
ver. Nu är sjön reglerad, så det är både mitt på golvet. Tjänstefolket firade julen
hög- och lågvatten. Då det är lågvatten kan tillsammans med oss. Efter middagen komjul-
man även nu för tiden gå torrskodd övertill tomten och delade ut julklapparna och det
Lillön. På norra sidan av ön fanns det en var ju den verkliga högtidsstunden för oss
rätt hög sluttning ner mot sjön, och där ha- barn. Julklapparna var ofta mjuka paketmæn
de hundratals backsvalor sina bon. Det var det fanns även hårda. Det var roligt att få
en härlig syn att se alla dessa fåglar fly- paket vad det än var. Salen var uppvärmdhe-
ga ut och in i sina bohål. la julhelgen, så det var gott om utrymme.

Senare på kvällen drack vi kaffe, saft ell-
er mjölk med en massa kakor.
På juldagens morgon åkte alltid pappa och
de som rymdes i skrindan till julottan i
Ströms kyrka. Pappa satt bak på kuskbocken.
Vi satt två eller tre stycken i själva skrin-
dan, alla med pälsar på. Pappa hade en stor
hundskinnspäls på sig. Hästen hade en kloc-
ka av malm fastsatt på selen, och den kling-
ade så vackert då hästen sprang. Det var en
högtidsstund hela morgonen, tyckte vi. När
vi kom till Strömsund, satte pappa in häst-
en på Sventegården, för där fanns det ett
stall för forbönderna. En familj som bodde
där, var anställd för att ge hästarna mat
och dryck. Mannen i familjen hette Pelle
Gabrielsson.

Det fanns en sägen som sade. att den som
"in farmor kom först hem från kyrksn fick bästa skörd-
GERTRUD OLOFSSON en till sommaren. Det var verkligen bjäll-
f Jansdotter erklang då alla körde hem från kyrkan. Då
(1852 _ 1925) vi kom hem hade mamma frukosten färdig.Den

bestod av julmat och risgrynspudding med
_ , hallonsylt. Dr cken var antingen mjölk el-I en lada nere vid sjön fanns det ett andbo. ler sv¿8¿rick8ï som mamma brygg¿e själv_v¿

Där tog farmor ägg som hon anrättade och ¿¿ - f _
åt. Andäggen var båtydligt större än höns- ä:rb:a_e hungriga och rusna och allt smaka
ägg. Jag tyckte att de var goda. Ibland tog
farmor båten och rodde ut på sjön för att Jldße 3800468 5! läßíß GV Jlßídißf
fiska. Då fick jag följa med och det var ju OCH Vi beudfdê Okßå Våf jU1k19PPGf-
en upplevelse. Jag kommer ihåg att jag gjor- Jag vill berätta om en episod som jag k°m_

Q

de en hel ladugård av 3'a"' °°h ta11k°tta' mer ihåg väl. Det var julaftonen 1927 ellerute i lunden. Grankottarna var kor och kal- l928_
var och tallkottarna blev grisar och får.

_ _ _ Då jag var barn fanns det rätt många luffa-
Jag var sex år slsta s°"m°'°“ Jag var t1ll° re, som gick mellan gårdarna för att få li-
sammans med farmor på Lillön. Dessa veckor te mat och husrum över natten I Tull¿n8s_
glömmer Jag °ld'13° Mån” “pplevelsef där ås fanns det en luffarklubba (en liten trä-
har etsat sig 1"' klubba med läderhandtag). Luffaren tog reda

på i vilken gård klubban fanns. Då hämtade
JULEN han klubban där och gick till nästa gård.""' Eftersom luffaren hade klubban med sig hade
I julveckan städades alla rum utom köket. han rätt att få husrum över natten. Den
Dagen före julafton sattes det upp julpynt. julafton som jag skall berätta om, hände
Köket skurades på julaftonsmorgonen, sedan följande:
ladugårdssysslorna var klara. Mamma gjorde
all julmat själv. Hon stoppade korv, gjorde Det kom ett par i 30-årsåldern med ett lit-
pressylta, kalvsylta. fläsksylta, rullsyl- et barn till oss på kvällen. De hade klubb-
ta, leverpastej och skinka. Getost, mese an med sig och skulle därmed få stanna öv-
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er natten. Det var ungefär -30° kallt ute. fe¿=_::
Paret såg förlägna ut, då de stod i dörren, “ -

men pappa sade att de skulle komma in i vär-
men. Vi skulle just äta julmiddag och pappa
bjöd in dem att äta tillsammans med oss.
Varken mamma eller vi barn tyckte att de
gjorde intrång, utan vi upplevde deras be-
sök som en spännande händelse. Barnet var
en söt liten flicka.
På juldagens morgon åt vi frukost tillsam-
mans, och sedan tänkte de fortsätta. Det var
samma ihållande kyla även då. Pappa sade
att de skulle stanna tills det blev väder-
ombyte. Det var ju inte bra för barnet att
vara ute i kylan. Annandag jul var det ba-
ra några grader kallt. De tackade för gäst-
friheten och gick vidare. Barnet drog de på
en kälke efter sig. Stackars människor! _-:-'_-

sxoinu -I PI-I{'.
Jag började skolan 1925. Då fanns det en :_-~
småskola med två klasser och en folkskola . "“ " '"
med fyra klasser i Tullingsås. Vi var unge- -_f:::-'U '”
fär 20 barn i småskolan och 30-35 stycken '.,, -_-
i folkskolan. Vi skulle sitta stilla i bän-
ken, och när vi räckte upp handen skulle vi
ha armbågen på bänklocket. De elever, som
kunde mera, fick sitta längst fram i klass-
ITLIIIIIIIGI e

Jag var vänsterhänt, då jag började skolan, Flickorna 010fSSOn i Tu11ingSåS:
och det fick man inte vara. Vi skulle lära '

om. Det var svårt att lära sig skriva med ANNA BRITA' ADA och EVA
höger hand. Jag fick skriva välskrivningtill och med tredje klass. Man skulle skri- Qom målade; me¿ setblack (en svart fgr8)_vi
V8 ett Viss! antal meíâf SUYSSI °Ch Pfyd' tyckte att dessa skidor var väldigt fina.
118! hell timmen- I tredje klass Vf 188 På sommaren fanns det alltid något att hit-
trött På denna välskrivnins- Då jaa sick i te på. vi lekte i ieketugen. klättrade i
f°1k9k°1°“ fik Crea" °Ch fYf@" läsa °°h träden och var sällan sysslolösa. Vi hade
skriva, då läraren förhörde femman och sex- ofta kgmfater hemma hos °ss_
an på läxorna. Det var många elever i sam-
ma klassrum, och en lärare skulle undervisa KLÅDERNA
alla på samma gång. Mina skolkamrater var ___-___
bussiga och en del var tillbakadragna och "amma sydd°_°llt1d Våra kläder “är Y* var
mycket sti1ls¿mma_ barn, och vi tyckte att de var väldigt fina.
Några somrar ha¿e vi ett ¿rä¿gårdslan¿ ut_ Våra vinterkläder bestod bl a av maskinstic-
anför skolhuset. Var och en hade sin egen kade sfr“mP°r° hemståckaqe $°°kaf °°h vant'
trädgårdssäng, som vi gallrade, rensadeoch ar' sklnnmössa' kappa' PJäx°r eller tuggar'
skördade. Det fanns nästan inte ett ogräs Det var i“t° Va“1i3t med skidbY*°f före 30'
kvar där_ Jag tyckte mycket om ¿r3¿¿år¿sj°b_ -talet. Vi frös sällan, men det fastnade en

bet. massa snö på strumporna, minns jag. Pappa
lejde en byskomakare Olof Jacobsson, som

Vi var tre syskon, som gick i skolan samti- var hos oss en vecka.varje höst och gjorde
digt. Eftersom vi hade nära hem, gick vi tussar. Han satt uppe i drängkammaren med
hem och åt på matrasten. Men det var rättså sin skomaskin.
många barn, som satt i avklädningsrummetoch . .

åt sin medhavda matsäck. Den bestod avsmör- šëâsgrdzíítgï Éiltåcâkfšårååïštmïâ gggåâ,gås och mjölk. På vintern hände det attmjöl- varmtyt Sulan ddes fast :kaf_
ken var frusen. Några skolskjutsar fanns in- I t va: åv . kš läd y sk k _. d
te på den tiden. Det fanns barn från Harbäc- e ' . ml" er'. owa arennhjof e7-8 hål i skaftet å var e sida om o nin -u n å f' a '- P. J. PP 8den :S2 kurfšen' so: lek çllelåeï åka ski en. Sedan slog han i skoning för att kunnaor m r att omma ti s o an

remma skorna. Han gjorde även laderremmarna.
På fritiden åkte vi skidor så ofta det gick Tråden, som han sydde tussarna med, gned
under vintern. Vi hade hemgjorda skidor, han in med beck.
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Vi tyckte att det var roligt att vara inne andra sidan buffén var dörren till kontoret.
h°s :OI Jacksfn föl han sjöçglïftavâïrnââí' Det fanns fyra fönster i salen: tre styck-
En s n som a minns s ecie tni hör%'den fårškräckligg händel;en?" en mot bygatan och ett på gaveln mot öster.

På gavelväggen stod ett vackert bordånedan-
för fönstret. Bredvid det fanns en l gsitt-

MANGARDSBYGGNADEN soffa. Vid två fönster på långväggen fanns
Farmor dog i midsommarveckan 1925 och på ovala små bord med tre svängde ben. På väg-
hösten flyttade vi in i mangårdsbyggnaden. gen vid det tredje fönstret var det en vac-
Som jag har nämnt tidigare. består huset av ker spegel med bred utsirad guldkant runt
tre rum och kök nere. Salen är stor, 4,90 om, och under spegeln stod en likadan sof-
x 6.80 m. Takhöjden är 2.90 i alla rum. Sa- fa, som vid kortväggen mitt emot. Bredvid
len var ju finrum och i ena hörnet mot kam- den var dörren till kammaren. Det fanns allt
maren stod en vacker kakelugn. Den var ut- så fyra fönster och tre dörrar i salen.

smyckad meg blad °cb blommor' s°? :ar guld- Före år l890 hade farfars far själv snick-
kantade' P andra sidan väggen' I ammaren' rat och målat de flesta möblerna till huset.står fortfarande en kakelugn, som är rund. . .

I salen var det trägolv. Långa nöthårsmatt- Sârfëc anställgetedg en âlçsnlckare från
or, som mamma hade vävt, täckte nästan he- svt en' som e e “ne e g'
la golvet. Mitt på golvet stod ett stort På övre våningen fanns en hall, två stora
bord med sex fina stolar omkring. l taket rum med kakelugnar, en varmskrubb, två kall-
ovanför bordet hängde en vacker lampa med skrubbar och ett stort vindsutrymme. Pappa,
många kristallhängen. På väggen till höger mamma och vi barn använde västra kammaren
var tamburdörren. Bredvid den stod ettstort och varmskrubben som sovrum. Östra kammaren
förvaringsskåp med runda hörn, en buffé. På var gästrum.

- I* I 'Lv fm

, O' _, åt '11 'if' vä, *

u

monmg ms
Hembygd45önen¿ngen4 kdaaön, Kunt_ Blomgaen, han gunnlt ett dokument med llze aänegez ln-
neháll bland de handllngan som lnna oavanade ¿ hommunaaklvel ¿ Staömaund:

Återsänder härmed de hitsända debetsedlarna behörigen kvitterade.
Beträffande Sara Maria Nilsson, som uppgives vara död, så måste den påförda avgiften un-
der alla förhållanden erläggas. såvida Ni ej anskaffar ett intyg från pensionsnämndens
ordförande. att hon före uppbördsstämman avlidit. Dödsattest hjälper ej.
Anskaffas ej intyget eller inbetalas ej beloppet före juni månads utgång, måste Ströms
kommun förskottera beloppet och sedan söka sitt åter.

Högaktningsfullt
N.M. Jönsson
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MEDLEMMAR Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets utgång ca 600.

STRÖMSBOKEN Årets Strömsbok med underrubriken "Förändringens vindar" innebar
dessbättre ingen förändring av årsskriftens hittills höga kvali-
tet och läsbarhet utan redaktören, Yngve Nilsson, fortsätter igam-
mal god stil.

MEDLEMSBLAD Föreningens nyaste ansikte utåt, det lilla anspråkslösa häftet
"Blandat från Vattudalen", såg i maj dagens ljus och har väckt
viss uppmärksamhet och uppskattning. Skriften, som skall vara ett
medlemmarnas eget forum, redigerades av Arne Rosenberg och Gösta
Nilsson.

GÅRDEN Ett synnerligen nödvändigt dräneringsarbete, som skall avvattnaom-
rådet kring Storlogen och framför scenen, har med kommunens benäg-
na bistånd och hjälp utförts under hösten.

BYGGNADER Nya tak på timmerkojan och smedjan har lagts av medlemmar i Ström-
sunds Lions Klubb, vilka utan ersättning och med sedvanligt glatt
humör klarade av takläggningen under ett veckoslut i augusti.
Tekniska Magasinets fönster har för säkerhets skull försetts med
järngaller.

SAMINGARNA har under året utökats med gåvor genom nedanstående:

Rolf Hjortzberg, Strömsund. En tysk cittra från l800-talets senare
del.
Gösta Nilsson, Strömsund. Elektrisk muskelstimulator av märket
Haider, samt en "Persil" märkt trästav.
Maria Fjällström-Andersson, Strömsund. Träbunke från l82l.
Anna Greta och Göran Hansson, Strömsund. Gammalt elektriskt stryk-
järn; karta, 5 m , över omläggningen av vägen Ulriksfors-Ström-
sund-Lövberga; stadsplan för Strömsund från l9l0.
Julia Hansson, Erikslund. Ett stort antal fotografier, sorgbrev,
inbjudningskort, nyårshälsningar mm.

Svante Svensson, Strömsund. Ströms Mejeriförenings protokolls-och
kassaböcker; förslag till stadsplan i Strömsund 1907.

Göta Lander, Härnösand. Skriften "Gärdnäs under tvenne sekler".
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Ruth och Gunnar Svensa, Strand. 3 st aktiebrev för Muråsens Meje-
riförening och Ströms Handels- och Consumtions A.-B.
Björn Blom, Hammerdal. 260 st vykort till avsalu med motiv teckna-
de av givaren.
Bendikt Johansson, Strömsund. Vågdalens första postväska.

Bror Andersson, Strömsung. Skrivmaskin "Geniatus" från l9l0-20.
Rickard Roos, Strömsund. Karbidlampa för armén.

Valle Löfström, Strömsund. Vantar och kudde förfärdigade av Blind-
-Anna Löfström (1876-l940).

Verner Åslund, Föllinge. Isspjut och tidningen "Påsk-Nisse" från
1907.

Albert Jonsson, Öhn. Livboj märkt "Virgo" och "Strömsund".

Elof Jacobsson, Lillviken. Hembyggd radioapparat av märket "Grav-
or" och separat högtalare "Melodia".
Viola Jamte, Östersund. Fotografier av elever från realexamenl907.

Norrmans Auktionsbyrå, Östersund gm Jöns Örjebo. Bärställning, typ
mes, för yxa, såg, barkspade och fil.
Ivar Löfström, Stockholm. Tvättmaskin "Rurik" från 1930-talet.
Martina Mitchell, Strömsund. Munkpanna från 1800-talet.
Strömsunds Begravningsbyrå. Begravningsutensilier från åren l9l0-
-1960.

Karin Nyberg, Strömsund. Vevmangel från tidigt l900-tal samt lapp-
täcke och hemvävda mattor.
Georg Hansson, Östersund. Ur serien "Byarna i Ström" häfte nr 3

- fxspnäs, Strand, Bredgård).

ARSHÖTET avhölls i Storstugan torsd den 23 maj under stor tillslutning. Se-
dan föreningens ordförande Carl-Olof Edlund hälsat välkommen och
klubbat igenom föredragningslistan. kaffe druckits, musik av Rag-
nar Melander och Rune Norrman avlyssnats och historier dragits,
var det dags att sätta punkt för ännu ett lyckat årsmöte.

HIDSOHHARFIRANDE Midsommaraftonens program inleddes med barn och föräldrar i yster
dans kring lövad stång på tunet, med saft och bullar, och avslut-
ades på kvällen med dans på logen. Strömslaget, Spelmanslaget och
Hembygdsföreningen stod för arrangemanget.

På midsommardagen hölls gudstjänst och barndop i det fria bakom
Storstugan med komminister Astrid Bardosson som officiant.

HEHBYGDS- Trots ihållande regn kunde dagens program i stort sett genomföras.
DAGEN Hed spelmanslaget i täten marscherade man från Vattudalstorgettill Hembygdsgården, där besökarna kunde ta del av mesekokning i

fäbodstugan, kolbullagning i timmerkojan, specialsmide i smedjan,
vävning i Strömerstugan och även beundra alla snickeriverktyg i
Edehärbret, äta stutar och kesfil i Storstugan, dricka kaffe på
Tomten och köpa nybakat tunnbröd i bakstugan. I sexkantlogen huse-
rade hantverkare och bildkonstnärer. Forntidsbussen fanns påplats
inte bara under dagen utan ytterligare några dagar. Ett förnämigt
program i Storlogen med Byfräsarna, Spelmanslaget och Strömslaget
fullkomnade dagens gedigna innehåll.
John Westerlund, som avgick ur styrelsen vid årsmötet i maj, av-
tackades nu för sitt mångåriga och gagnerika arbete för förening-
en - han har varit med under fem ordföranden - av Kurt Ericsson
med vackra ord, blomor och gåva.
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SLÖJDMÄSSAN öppnades i sexkantlogen den 4 juli. Mässan pågick t o m den 26 ju-
li och lockade som alltid köpvilliga besökare.

AKTIVITETER Under tre veckoslut visades i Storlogen videofilmen Strömsunds-
brons tillkomst för 35 år sedan.

Klass 7 vid Vattudalsskolan, ca 90 elever, gjorde den 3 juni hel-
dagsbesök på Hembygdsgården under ledning av lärare och rektor.
Besökarna hälsades välkomna av Gösta Nilsson och indelades i sex
grupper, som sedan vandrade mellan de åtta olika stationer, där
guidande medlemar berättade om byggnader och föremål samt om går-
dens och föreningens värde och betydelse som kulturhärd. Klasseg-
rarna i frågesportpromenaden belönades med en Strömsbok vardera.
Som vid tidigare liknande besök uppträdde även årets sjuor på ett
föredömligt sätt.
Barnen på Bredgårds och Lindbergsbackens daghem besökte gårdenden
23 resp 29 maj och använde bakstugan och timmerkojan för diverse
matnyttiga verksamheter samt besåg även Tekniska Musëets samlingar.

Kyrkan och samhällets övriga kristna samfund inbjöd under sommaren
till sex välbesökta stugmöten.

Lagom till hembygdsdagen öppnades i Tekniska Magasinet en "Vild-
markshörna", där en del däggdjur och fåglar kunde beskådas. Inte
minst väckte den jättestora björnen beundran. Och ute i killingha-
gen fångade de två sommarkillingarna framför allt barnens intresse
med sina lekfulla upptåg.

Av dagisbarnen i Bredgård skapades "Gammelgårln" och dito leksaker
visades i Storstugan under juli månad och rönte allmänt intresse.

Tio representanter för Sollefteå Guidningsförening, som planerar
guidade bussturer i norra Jämtland, visades runt på Hembygdsgård-
en söndagen den 8 september.

På julskyltningssöndagen inbjöds barnen med sina föräldrar som ti-
digare år till besök i Storstugan, där julgranskaraeller och kri-
styrer gjordes, där sagor lästes och där Sven Sikström trakterade
sin nyckelharpa, samt till Hjalmar Strömerstugan, där tomtefamilj-
en julstökade. På kafé Tomten serverades förfriskningar och bjöds
på musik av Strömslaget som arrangerade tillsammans med Program-
kommittén.

ÖVRIG Andra tilldragelser på Hembygdsgården var Köpmannamarknaden den l
VERKSAMHET juni, Malmåvandringen den 9 juni och lFK:s Dundermarknad 18-21 ju-

li. Varje verksamhet har sin speciella inriktning och publik. Det
var efter det sistnämnda arrangemanget, som Strömsund i rikspress-
en och TV anklagades för att vara ett fäste för rasism och invand-
rarfientlighet. Vi som vet bättre förklarar naturligtvis anklagel-
serna som grundlösa men tar också helt avstånd från de omognaupp-
tåg, som en tid gav Strömsund herostratisk berömmelse.

Föreningar, organisationer och privata sammanslutningar har i för-
eningens byggnader ordnat danskvällar, fester och tillställningar,
t ex Sportfiskarna, SCA, Lions, Hem- och Samhälle, De Synskadades
Förening och nyblivna mödrar. Den l sept inbjöd Strömsunds Arbet-
arkommun till politiskt friluftsmöte med f utrikesminister Sten
Andersson som huvudtalare.

SOCKEN- eller bakstugan som den oftast kallas, är en synnerligen populär
SKRIVARSTUGAN byggnad. Där kunde man nämligen under sommaren köpa det godatunn-

bröd, som Gunvor Göransson, Maj-Lis Zakrisson och Märta Bergström
bakade och sålde till glädje för tunnbrödsälskare och föreningens
kassa.

TOMTEN är kaféet med det goda kaffet och dito brödet, till vilket besök-
are lockas och dras. Men en del av dem blir synnerligen irritera-
de över femman i entrên, "när man bara ska gå och fika".
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LOTTERIET Rekommendationen att återgå till tidigare lottantal och pris,
15.000 och 2:-, följdes, och sedan Ingrid Lejdstrand med framgång
engagerat glada och villiga lottförsäljare, var också årets lott-
eri snart utsålt. Lotterikommittên hade dessförinnan arbetat bra
med dess iordningställande.

EKONOMI Föreningens ekonomiska ställning framgår av kassörens redogörelse.

MEDNJÄLPARE Verksamheten under sommarsäsongen är intensiv och personalkrävan-
+ de, men tack vare alla frivilliga - onämnda och obetalda - medhjäb
AVSLUTNINGS- pare fungerade det hela även den gångna sommaren. Nämnas bör dock
FEST några, som har arbetat extra mycket: Programkommittén med sinsam-

mankallande Gunvor Göransson, Strömslaget, Spelmanslaget, Gösta
Nilsson, Johan Mattsson och Sven Erik Rosenberg.

Till fest i Skalbäcksstugan inbjöds alla frivilligarbetare den 31

augusti. och ett 70-tal gäster förplägades och underhölls på bästa
sätt, och det var Programkommittén, Strömslaget och Spelmanslaget
som ordnade.

TACK! Alla Ni som på ett eller annat sätt under verksamhetsåret arbetat
för vår förening har gjort Er förtjänta av ett Stort och Varmt
Tack!

Styrelsen.

83



ßALAus|uu<mm; PER 1991-12-31

I

ii 1:

:Q

91
T?

3!
ta

11.'

I

Tillgångar: 1221

Kassa. Postgiro. Bank l84.054:07
Diverse Fordringar l.37l:66
Samlingar 25.000:--
Boklager 20.000:--
Inventarier 26.200:--
Fastigheter l60.500:--

Summa Tillgångar 4l7.l2S:73

Skulder och Eget Kapital:

Laneskulder l6.0ll:66
Diverse Skulder 5.295:--
Anställdas Skatter 5.300:--
Eget Kapital 338.722:3l

Summa 365.328:97

Arets överskott 5l.796:76

Summa Skulder och Eget Kapital 4l7.l25:73

ß~ RESULTATRÄKNING PER l99l-l2-3l

Intäkter:

Försäljning 2ll.662:50
Medlemsavgifter 23.050:--
Bidrag 356.490:--
Fastighetsintäkter 40.567:--
Gåvor 3 Ovr Intäkter 4.398:--
Intäktsräntor 6.7l5:6l

Sunma Intäkter 642.883:ll

Kostnader:

Varuinköp 8.l33:20
Kostn Strömsboken l60.5l7:50
Löner 2ll.l4l:--
Sociala Kostnader 92.446:50
Fastighetskostnader 66.607:75
Inventariekostnader 8.199:--
Kontorskostnader l9.552:80
Uvriga Kostnader l9.326:90
Kostn Markanläggningar 2.300:--
Uvriga Försäkringar 230:--
Räntekostnader 2.63l:70

Summa Kostnader 59l.086:35

Arets Uverskott 5l.796:76
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OROFORANDE TILL ARSMOTET
l993

Hans-Erik Dahlgren

LEDAMUT INTILL ARSMUTET 1993 REVISORER FOR 1992 SKRIFTKOMMITTÉ

Kurt Blomgren Hilly Krogstad (sammankall) Sten Sundquist (sammankall)
Eivor Matsson Nils Olof Mårtensson Eva Jonsson
Birgitta Eriksson Urban Olofsson (suppl) Sam Engman
Olle Eriksson

BYGGNADSKOMMITTE LOTTERIKOMMITTE

Sum "mu ^RS"“"" '993 swre neinenyr (sannankan) Hedvig Näslund (sannanmi)
Jöns Erik Jönsson Nils Gösta Nilsson Rut Svensson
Nils Gösta Nilsson Jöns Erik Jönsson Sigrid Persson

Rickard Roos
LEDAMUT INTILL ARSMUTET 1994 Nils Mattsson

Gunnar Johansson VALQEREUNING
Sten Sundquist _

Barbro Nilsson S'9"°'° "°m°"“°" .Jens urjebn (sansnankaii)
Sture Reinenwr - Mats Eriksson
Sigvard Mårtensson PR°GR^"K°""m Anna-Greta Hansson
Maj-Kristin Reinemyr Gunvor Göransson (sammankall)

Sven Ake Axelsson

sum INTILL Ansnom 1994 R°'f "'°ï“°"'°"“°“ Hsosnsuunnuïsn
Mats Eriksson

Karin Andersson Eva Blomgren Stig Lander
Ulla Berglund Inez Ejemar Gunnar Grahnström

Byumhu

BONASET §TAMSELE ALGHALLEN
Anders Olof Isaksson Märta Bergström Inger Lundin

BREOKALEN STRAND ASPNAS

Johan Olof Johansson Gertrud Sundin Britta Espmark

GÄRDSNAS HILLSAND OHN

Kerstin Blomberg Kurt Sandberg Rolf Rubensson

LOVBERGA SOORA OHN UJARN
Ebba Bjurström Inger Svanberg Elsa Hedin

RENAN IULLINGSAS
Maj-Lis Zakrisson Helvig Näslund

Rxsscus vncontcn
Yïvä Sjödin Gösta Thulin ' I .å - _

\1~

U
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Stnöma aamneatahola göne 1930 dns ombyggnad. Rehzona- och länanboataden :Lil högen.

ETT SKOLHUS BYGGE
Utdrag ur protokoll hållet vid det i läro-
verksstadgan S 2ll föreskrifna sammanträdet
mellan lokalstyrelsen och lärarpersonalen
vid samrealskolan och kommunala mellanskol-
an i Ström den 6 juni 1929.

- S 2. Lärarkollegiet ansåg, att en tillbygg-
nad af skolbyggnaden vore starkt af behofv-
et påkalladt. då lärosalarna äro små och e-
levantalet visat stadig tendens till ökning.
behof ansåg lärarekollegiet föreligga af 3

klassrum för hvardera 35 elever och en ut-

dre salarna. som genom en sådan utökning
ve" nya t¿¿¿byggnaden böajan áaamtnäda' komma att bli lediga, böra då användas för

,

andra ändamål, såsom bibliotek, materialrum
och rektorsexpedition.
Lärarekollegiet hemställde till styrelsen.
att den måtte snarast möjligt anmäla detta
behof af tillbyggnad för kommunstyrelsen.
De närvarande styrelseledamöterna delade lä-
rarekollegiets uppfattning och meddelade,
att frågan komer att upptagas till behand-
ling vid nästa styrelsesammanträde.

Protokoll fört vid sammanträde med kommitt-
erade för samrealskolans ombyggnad den 29/4
1930.

2. Kommitterade beslutade omedelbart införa
följande annons en gång före texten uti Ö.P.

Takatolanna avtecknan huaeza höjd. J.r. och sollefteå alaaet.
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"Byggmästare. 0. Mattsson, Strömsund å kr. 68.000:- samt

Om- och tillbyggnad af samrealskolan härstä- :är zïgàäåïåg toñzïtåâgäoäffervässar l'2°o
des skall verkställas innevarande år. Upp- '
gifter angående arbetet lämnas af underteck- °°'°'
nad, som äfven tillhandahåller nödiga rit- Kommitterade, som ansågo samtliga anbud för
ningar och entreprenadhandlingar mot depone- höga, beslutade att icke reflektera på någ-
randet af l0 kronor. Deponeradt belopp åter- ot af dem. Däremot beslöts meddela hrrBlom-
fås vid handlingarnas återställande. Arbet- quist och Mattsson. att ett anbud från dem
et får påbörjas medio maj. Anbud åtföljdtaf å kronor 45.000 ett för allt skulle af kom-
borgensuppgift för arbetets fullgörande mitterade hos fullmäktige förordas till an-
skall vara inlämnadt senast 8 maj kl l7. tagande.

Strömsund den 24 april 1930. 13 1930

šå::É°:°7å°nanss°n Då om- och tillbyggnad av skolans lokaler
' är föranledd av skolans övergående till ett

statens läroverk, varigenom Ströms kommun
kommer att ur skolsynpunkt intaga en mera
framskjuten plats än någon annan kommun in-
nom länet - frånsett Östersunds stad - be-
slutade kommitterade föreslå kommunalfull-
mäktige att anordna en i förhållande härtill
enkel men icke förty värdig invigningsfest.
EKONOMI

Den nya skolan. vars sammanlagda golvyta ut-
gör c:a l.S30 kvm. har dragit följande kost-
nader:

Huvudentreprenad kr 47.290:-
Värme- och sanitäranläggn l0.77l:2S
inkl badinr

1917 ¿¿¿ ¿h0¿hu¿ ¿nn¿¿¿u¿¿¿ ¿ den nya ¿¿¿¿- Elektrisk installation l.859:30
byggnadgn, Ritningar o besiktningar l.785:-

Gårdsplanering, grus m.m. 9l4:60
Kronor 62.620:lS

1' Då ld?3 kl l9fšóres%rlåven :Id föå l"1ëTï_ På grund av samverkande gynnsamma omständig-
gñgïešt ñgggdanbzdhïnzgmçšrëgšznâ Égmåšt heter kunde hela bygget slutföras på ettför
A 0 ssahíin Graninge å kr 7¿ ¿50__ysamt ' skattebetalarna synnerligen behagligt sätt.

o o Q o o o

från Byggmäst. J.P. Blomquist, Hammerdaloch Invigning lörd. 10 jan 1931 kl. lá-16.

8 maj l930.

I- ,..-._,

'_ mi!
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Strömsund
Ombesörjer förtullning, magasinering och vidare /årsdndning of gods sam! ut/ör Bankodrer

och Kommissionsuppdrag skyndsamt och billigt.

æ-- .

';_. I

År l9l9 inköpte och registrerade "Bil-Olle"as S S a Olsson från Ulriksfors en Gregoire lastbil,
som godkändes for 800 kg.s last, eller evl2
personer efter att en speciell hytt skruvats

Av på flaket.
CUSCGV LU“dh°1W I mitten på tjugotalet uppmärksammas K L

Lindberg. som då rätt så länge kört Ture Jo-
Den första "riktiga" lastbilen 1 SITÖWSUWÜ hanssons Scania. och sedan obemärkt blivit
ser ut att ha varit speditör Thure Johans- ägare till fordonet år l92¿_ Senna nr köpte
sons Scania Vabis A l320, som han i juli må- Ture själv en grön T_Fer¿ nerebnbllr sbmjae

“ad år 1914 fick ettetbfstkttßad °th_5?dkäÜ själv allt emellanåt hade nöjet att få tvät-
för godstrafik: Ryktesvis hade den tidigare te, eäneke een lblend enbrje för l0_20 öre
gått i trafik i Östersund från l9l2. men be- ner ¿åne_ För en till två timmars erbetevnr
hövde tYdtt3°" °mb°stktt3as °tt°ts°m dt" detta en icke föraktlig inkomst, när manfick
bytt speditionsområde. Johansson bedrev äv- blott 3 öre för en nllenerfleeke bes ~En°ekn
en åkeri med hästvagn långt in på tjugotal-
et_ Ungefärligen samtidigt med K L Lindberg bör-

jade Gottfrid Strömstedt i Egnahem att utfö-
Û" 53"* dfä“3~ "Tj°tk'"3$$t““d"~ 9" k°ttV3*t° ra beställningstrafik med sin T-Ford last-
tämti°“ t““d P9f5°“~ "t““5 jag att ha” “at bil. Från början körde han mestadels ut läs-
utrustad med ovanliga kroppskrafter. Det var keeryeker åt Sbeeke Lbekenryekefebrlk nere

ett nöje att se "ä33t““d t aktt°“ “ere vid i Dalabacken, invid nuvarande tennisplanen.
järnvägsmagasinet och hur han behandlade de omkring l930 blev net mer eeb mer ev erue-
varor, som järnvägspersonalen behövde kärror trenennrter frnn nGnl¿_Kelles« ernetnn på

töt att k“““8 t°f9t° tt¿m° Näsviken, där nu campingen är belägen. Jöns

Som andra lastbil i Strömsund får vi nog be- M°§t"° NäsVtk°“' s°m Vat a“$tät1d Ü°5 C°tt'
trakta Jöns Nilsêns Hupmobile A 1829. Denna tt}¿ Sedan 1935- ÖVeft°ß hela åkeflet eftef
bil kom hit hösten l9l2 med Jonas R Sundberg kftßet-
som ägare, men övertogs i juni månad l9l5 av
slaktare Jöns Nilsên, varvid bakre delen av År l929 blev det dags för E Gustaf Lundholm
karossen ersattes med ett mindre lastflak. att byta ut den kombinerade T-Forden Z 28
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av år 1923, till en A-Ford lastbil med hela Redan år 1932 överlät Ragnar Nordén Gäddede-
60 hkrzs motor. Bilen registrerade på sonen -Expressen till August Hähler, men han fick
Rune Lundholm och med fullständiga länstra- nog av strapatserna redan efter ett år och

fikrättigheter. Efter att ha slitit ut så- sålde vidare till Olle Andersson. Olle blev
väl denna som några efterföljande "Ghevor" en verklig "tomte" utefter linjen och fick
och Volvo, dels i järnhandelsrörelsen och smeknamnet Olle-Express. Han arbetade upp

dels i en omfattande beställningstrafik, rörelsen och anskaffade ytterligare ett eki-
bl a åt vägförvaltningen, så överläts rörel- page, och kunde därmed upprätthålla trafik-
se och rättigheter till Lastbilcentralens en dagligen i båda riktningarna. En rolig
sammanslutning omkring år 1960. detalj var alla förtroendeuppdrag han fick

å av byinvånarna. Det kunde röra sig om att
Strax före trettiotalet s erhöll Ragnar .

Nordén rrafiktillsråna, att med lastbiloch tïgâeímå:ïd:n:åä“::“§::2':::°ïÉ:,,“'::::°:m_
släp öppna linjetrafik mellan Strömsundoch P J J '
Gäddede. (Ragnar var en av de fåtal hundra
sjömän i världen, som tillhörde den exklu-
siva klubb vars medlemmar rundat Kap Horn Under sista världskriget tröttnade även
i något av de stora flotta segelfartygen, Olle, kanske mest på grund av gengas-eländ-
och som varje år sammanträffade på olika et, och sålde sitt väl upparbetade företag
platser runt jorden. Jag minns hans berätt- till Kungl Postverket. Själv "lugnade" han
elser från ett par av dessa möten, och hur ner sig med att ombesörja godsexpedition åt
de upplevt stormar och förlisningar i denna, SJ inom Strömsund med omgivningar.

den °r°1i8a8:e deln avåvarådshav3n)' gagn- Bland pionjärerna räknas även Erik Nordström
ar gav upp e ter n gra r p grun av en .

de' Tänk bara på de dåligt upplosade Vint- År 1939 överlät han rörelsen till Jonas Pers
erva8arna° son, och tog fast anställning vid vägför-
Jag minns från en resa 1925 att vägen, på valtningen. De sista åren före pensionering-
sina ställen, nästan "slog knut" på sig en tjänstgjorde han som "kapten" på Öhns

själv. Ett särskilt minne lämnar alla dessa färja, varvid han även blev känd för sitt
timmerkojor som fanns längs vägen, med både träsnideri och glödritning. I Ö-sundet pla-
en och två kockor som "brottades" med mängd- cerade han ut en mängd andholkar som ännu
en halvvilda skogshuggare, som varit hemi- i dag bebos av såväl änder som ugglor.

från iåmånader' när ffnns en Roj! vid Ala- Jonas Persson fann så småningom norra Jämt-
vatten n med Prost-Erik som bas. Han var en . .

överintelligent prästson, som diktade och land al1tfö:.:rån8;' °:h ïörjade ïçtår krf:
WS M* =="-== M- =i=1- N' fm “°-11 šÉ.f.Éš.Éíï.å.§'å.d"|í%'í° É¿ É§2...“'åÉ.'I
Sju Glas och Hotell Asp m fl i närheten av 1 att ål P I "lå ' d sz
Lidsjöberg, och överallt bjöds det på starkt se 8 er numera ett etta nstra are '
svart kaffe, med kask-tillsats för de vux- Något som blev av stor betydelse för oss
na. Det var då det bevingade "receptet" ef- köpmän i Strömsund var att vi, när som helst
ter min far kom till. Först slängdes ensoc- kunde ringa till Jonas i godsterminalen ut-
kerbit ned i koppen, sedan hälldes kaffet anför Stockholm, och han välvilligt hämtade
på, men bara till dess biten försvann. Där- upp våra snabbeställda varor utefter kust-
efter fylldes koppen med ren sprit så att städerna. Många gånger kunde vi, till våra
sockerbiten åter blev synlig. Detta var och kunders förvåning, för den skull leverera
förblev "Lundholms-kasken". beställningarna redan dagen efter.

”Här är den sköna Vattudal där sägners folk färdats över vidda...' står att
läsa på Ströms sockentapet. Bonaden finns nu åter till försäljning, och är
tryckt på linneväv 4Sxl40 cm. Den kostar S00 kr och säljs genom hembygdsfö-
ren ngen.
För beställning ring vårt kansli. tel 0670/112 32. Begränsad upplaga.
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Första chefen för mejeriet var Nils Magnus Jönsson. Tranabacken. f 1882. d 1928.
Senare chefer har varit Olof Olofsson, Jonsgård, Nils Svensson, Strand och Per Holm,
Jonsgård.

Hejeribyggnaden uppfördes år 1909. Vid inspektion av mejcribygget ramlade Erik
Andersson i Gärde. f 1860. ner från andra våningen och slog ihjäl sig. Brodern
Olof, f 1896, var murare på bygget. och Sven Jönsson. Risselås. f 1874. d 1946.
var hantlangare.

Driften vid mejeriet lades ner den 3 aug 1963. Byggnaden finns fortfarande kvar.
Ägare är K S Näsström. som använder den som affärslokal för "Biltillbehör".

Anna Roos berättar om sin tid som anställd vid mejeriet under åren l920-1927.

Anna hade l2S kr i månaden. fri mjölk, ost. smör och bostad. Hon bodde på andra vån-
ingen i mejeriet.
Från byarna Tullingsås, Bredkälen. Strand och Risselås (ej Bygden) levereradesmjölk
varje morgon i stora flaskor med hästskjuts. På somrarna brukade det bli väldigt ont
om mjölk, så Anna fick ransonera för att den skulle räcka till så många som möjligt.

I mejeriet fanns gott om storråttor, så hon brukade sätta ut fällor. En morgon hade
en stor rackare fastnat i fällan och drog den runt på golvet. Anna sprang ut för att
få hjälp med att döda råttan. Det råkade bli Rallare Andersson. som kom till hennes
hjälp. "Rallarn" var känd som tjyvaktig. När han kom ut från ostlagret efter välför-
rättat värv, sade han: "Jag tog ingen ost av dig." Anna gav honom då en ostbit för
besväret.
En annan gång såg Annas medhjälperska att "Rallarn" knyckte ett paket smör och smet
iväg. Hon ropade till Anna att skynda efter honom och försöka få tillbaka smöret.
Anna gav sig iväg. Då Rallarn såg att han var förföljd. ställde han sig vid ett träd
och kissade. Han fick behålla smöret.

Under kriget slutade Tullingsås att leverera mjölk. Man tjänade mera på att sälja di-
rekt till kunden.

EXTERIÖR AV STRÖMSUNDS MEJER1

Ftickofma på bilden än Anna Roos, 5 1896, och Signe Otosson, 5 1902.



Ada Strömgren arbetade 2l år på mejeriet, och var den sista som lämnade mejeriet den
3 aug 1963. Chefen var utbildad mejerist och hette Uhlin. Dessa två städade upp och
skickade iväg de sista ostarna.

Osten paraffinerades för hand. Paraffinet värmdes upp till 125 grader i en stor gryta.
I detta bad sänktes de till uppåt 25 kg tunga ostarna ner.

Uhlins två pojkar brukade vara i mejerilokalerna ibland med sina kamrater. En dag när
Ada höll på med paraffineringen var de där. Ada var både nervös och rädd av att ha
dem springande kring grytan. Till sist blev hon arg. svor till åt dem och jagade iväg
dem ut. Efter en stund öppnades dörren och en liten fyraårig flicka kom tillbaka in.
Hon ställde sig framför Ada, tittade på henne och sade:
- Du kom int till himlen du!
- Varför int de då, frågade Ada.
- Du svärde!
- Vart kommer jag då, då?
- Du får stan heim du!

TILLVERKNING VID HEJERIET 1912

Grädde till smör 3.292 l. smör 70l,S kg

Skummjölksost

16.995 I skummjölk + 95 I kärnmjölk I l5.090 kg
som lämnat ll.795 kg halvfet ost (pris 1,78 - 1.50)

Helfet ost S00 l Intervjuer och anteckningar
av Anna Brita Anfält och

Utdrag ur Nils Magnus Jönssons dagbok jan. l9l3 Karin Jamte-Rosenberg 1985.

_ ./ I I/
f /Å//¿7%;/T - fór byggnadsvårdande åtgärder

Det finns ett talesätt som säger. "att om man planterar ett träd. så har man inte levt
förgäves." I motsvarande grad borde detta också gälla kulturminnesvården. Vår vackrahem-
bygdsgård i Strömsund är kanske det mest representativa vi kan visa upp av nordjämtsk
kultur. Här vårdas arvet från fordom - samtidigt som gården är en oöverträffad naturlig
samlingspunkt, en rik och levande kulturskatt.
Med hjälp av lotterimedel, inträdesavgifter. medel från Hembygdsfonden, kommunala bidrag
mm. skapas resurser som hembygdsföreningen kan använda till uppbyggnad och underhåll av
samlingar och byggnader.

När någon skall hedras. minnas etc
LÅMNA ETT BIDRAG TILL HEMBYGDSFONDEN. OCH “PLANTERA ETT TRKD”!
Postgiro 2 43 30-3

Im øntriavgiltu
På senare år har inträdesavgiften till hembygdsområdet under sommaren blivit en av hem-
bygdsföreningens största inkomstkällor. För turister och andra är avgiften naturlig att
erlägga eftersom man förstår att det kostar pengar att driva anläggningen. En viss irri-
tation kan dock uppstå hos dem med hemortsrätt i Strömsund. Att betala fem kronor föratt
kunna gå och dricka kaffe på Café Tomten upplevs ibland som besvärande. Man tänker inte
på att pengarna behövs till underhåll av den byggnad som man besöker. De bidrag som kom-
munen lämnar täcker bara till viss del kostnader som uppstår. Att stödja föreningen med
att betala en entréavgift borde vara en naturlig sak eftersom hembygdsgården drivs utan
vinstintresse.
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STIIOMS I-IEMIYGDSFOBENING.

som bildades år 1906. år en av lönets äldsta sammanslut-
ningar för främjande av kultur och hembygdsvârd.
Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till
en hembygdsgård. men 1932 flyttades Ströms sockenskrivar-
stuga tili Garda och utgàorde i 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan 19S7 har embygdsgarden sin pacering pl
Aspudden vid Ströms-sundet. där en ansenlig samling lidre
byggnader sammanförts

va

'í'\~_i'el ^ Å, 1
/
fa,

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och
besöks flitigt av såväl turister som ortsbor.
En levande förening år beroende av en stark medlemskâr.
som på olika satt stöder hembygdstanken. Kanske samlar
man fotografier och föremål från en gången tid. Kanske
dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera
händelser i dagens samhälle. Båda dessa aktiviteter ingår
i hembygdsförenlngens arbete och l dess målsättning, att
hjälpa invânama att förstå nuet genom att ge dem in lick
i bygdens historia.

STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖRENINGI

STROMS HEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ga en gåva i stallet för blommor vid
högtidsdagar eller d nögon van eller anförvant gött bort.
Fondens avkastning gör till vård av hembygdsföreninßans
byggnader. Kontakta oss för upplysningar om STB MS
HEMBYGDSFORENING och STROMS HEMBYGDSFORE-
NINGS i-IEMBYGDSFONDI

Adress: Ströms i-lembygdsförening
Box100. 83300 STRÖMSUND Telefon 0010-11232.

Föreningens postgiro 2 43 30 - 3

92

Serien
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖH

Nästa utgåva:

1935-1936 SVENSK HÄSTARE!
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