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JÄRNVÄGEN AV STOR BETVDELSE FÖR STRÖMSUND.

Samhället ntån nu inön en ny peniod, av vilken knyten ntona
ßönhoppningan om ßnamgång på olika omnåden. Man han nedan hunnit
med åtnkilligt i anbetet på ontenn utveckling medan man väntat på
jännvägenn tillkomnt.

Stationnomnádet ntakan ut på ägonna nedanön kynkan och gnävningen
av gnunden till ett kombinenat pont- och ntationnhun, nom blin det
ntñnnta eten hela linjen nån öntennund.

Om nu ßnam till 1912 byggnadnvenknamheten i Stnömnund, vanit npan-
nam någna ån nå kommen ett pan ntñnne ntenhunbyggnaden till,
nämligen Jämtlandn Folkbankn hun, nom än 4 våningan högt, i botten-
planet á ena nidan bankenn avdelningnkonton och den andna ßinman
Nilnnon 6 wanndahl de övne våninganna utgön Gnand Hotell.

öNnkemál ¿innn ockná att ßå bygga ett njukhun ßön tubenkulöna,
andna ön namhället viktiga ßnagon väntan på nin lönning. Fnämnt
bland dem ntån en vatten- och avloppnledning. Skolvänendetn ßönnlag
om en kommunal mellannkola han vid den hän tiden väckt kommunal-
männenn intnenne.

Man bättnan på teleonönbindelnenna med ännu en teleáonlinje ßnamtill äntennund och knäven en telegnantation ßön denna viktiga
namtalnkommunikation. I Stnömnund hade man på denna tid i många
avneenden en ßnamnynt kommunalpolitik, nom lönte den n.k. egnahemn-
någan vilket gjonde att vänten om det nya tingnhunet växte det
upp ett egnahemnnamhälle på 15 ä 20 hemtnevliga gåndan. "Egna hem".

Någon induntni att tala om innn inte ännu annat än tnävanu och
möbeltillvenkning. Båda bnannchenna han ökat vänentligt unden de
ninta ånen och eßten att jännvägen kom, planenan ön önnäljning
utomlandn.

Om mycket ponitivt hade blivit nenultatet av jännvägenn tillkomnt,
nå höll det på att ta en ända med ßönnknäckelne till ßinalen av
banann ändigntällande. Ett vilt nlagnmål emellan nallanna och
Stnömnundnbonna utbnöt, nom dock nlutade i nknatt och glam panten-
na mellan.

Nän denna nya Stnömnbok ön hönten komen ut, än ßönhoppningen
att den mötn med namma ntona intnenne nom tidigane utgivna bäcken.

John wentenlund
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TINGSSTÄLLET I HÅMMERÛÅLS TINGSLAG ÄR FRÅN 1 JANUARI 1911 FLYTTAT TILL STRÖMSUND.

Strömsunds Tidning 1 feb. 1911.

TINGSHUSINVIGNINGEN I STRÖMSUND.

En intressant historik över norra Jämtlands rättsväsende.

Det för Hammerdals tingslags räkning uppförda nya tingshuset i Strömsund invigdes i mån-
dags förmiddag. Därmed har Strömsunds samhälle fått en ny monumental byggnad.

Vi meddelar här en exteriör av det nya tingshuset, som beträffande inredningen torde va-
ra typiskt för ett nutida svenskt tingshus. I bottenvåningen kommer man sålunda först in
i en för allmänheten avsedd hall, och innanför denna ligger den stora tingssalen. Denna
är 15 meter lång och 9 meter bred och försedd med praktiskt utförda bänkar för tingsme-
nigheten. På de stora vita väggfälten är domarreglerna målade och likaså tänkespråk ur
Havamal. För övrigt är denna präktiga tingssal utförd i ett slags gammalnordisk stil med

bjälkar synliga i taket och en hög panel löpande utmed golvet.
Tingssalen omgives av sju större och mindre rum, av vilka ett är avsett för domaren. I
övre våningen märks inte mindre än sex sovrum för nämndemän och åklagare. I källarvånin-
gen slutligen inryms fångceller, värmekammare för centraluppvärmning samt tvättstuga.
Strömsund var med anledning av invigningen ovanligt rikt flaggsmyckat. Efter gudstjänst-
en i kyrkan, där pastor Arne Arbman höll en anslående predikan, strömmade talrika männi-
skomassor till tingshusbyggnaden, där själva invigningen tog sin början med att en mans-
kvartett sjöng: "Hell dig, du höga Nord". Domhavanden i tingslaget, häradshövdingen frih.
E.K. Leijonhufvud, tog därpå tillorda och gav en intressant historik över rättsväsendets
utveckling inom norra Jämtland. Vi meddelar därur följande utdrag:

Då vi nu äntligen står vid det länge eftersträvade målet att här i Strömsund ha ett
tingshus för Hammerdals tingslag, uppfört av tingslaget självt till ett eget hus för
rättvisans skipande, kan det ju inte sakna sitt stora intresse att kasta blickarna till-
baka på den gångna tiden och se dels hur våra fäder hade det ställt när det gällde rätt-
visans representanter och tingsallmogen som tingsmenigheten då kallades i de gamla pro-



tokollen, dels ock följa strävandena för ett bättre tingens ordning ända till den punkt
vid vilken vi nu står.
Det är ju uppenbart att det inte kan bli någon ingående redogörelse eller några livliga
tavlor från det förflutna. Därtill har tiden varit för knapp, obekantskapen med de äldre
förhållandena för stor och det tillgängliga materialet alltför litet givande. Jag kan
endast inskränka mig till att i korta drag angiva de olika platserna för tingsställena
o.d.
Säkerligen har det gått så till här i Jämtland som annorstädes, att när en hövding slag-
it sig ned i en trakt och utdelat jord åt sina följeslagare, utkorade de honom till sin
lagskipare, dvs blev hans "thingsmän". Sedan förenade sig tingsmän från olika trakter

att döm a på särskilda bestämda tider och ställen och bildades därigenom ett härad med

en herse i spetsen såsom ledare av häradstinget. Slutligen bildades ett "allthing"
för hela landskapet, som vi veta, å Sproteid, dvs å Dragedet nära Kungsgården å Frösön,
där lagtinget hölls.

Från den tid då Jämtland kom under Sverige såg nog tingen ut ungefär som nu. I domstokm
presiderade häradshövdingen omgiven av de tolv nämndemännen. Länsmännen, som i äldre ti-
der var bönder, var nog varken läs- eller skrivkunniga. I gamla originalbrev nämns åt-
skilliga av dem, här i Hammerdal en som hette Peder Lauresön som var från Bye och nämns

som länsman 1628-31.

Talaren meddelade därpå vilka som varit häradshövdingar i Hammerdal under tiden från det
Jämtland blev svenskt och intill våra dagar. Under hela denna långa tid hölls tingssam-
manträdena i Hammerdal i olika byar inom socknen. Det var också helt naturligt att så

skulle vara. Där hade ju allra först bygd här i övre Jämtland uppstått och den bygden
bibehöll också alltjämt försteget i odling och folkkultur. Detta förhållande skulle dock

O 0 9 en

sa smaningom andras.
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NÄMNÛEMÄN I TINGSHUSETS STORA SÅL.
Salen än wt5öfLd L garmraßno/Ld/<'/slz bt/LE med àgnßága bjàlälza/L 4; tala. På de »storm vi/ta vägg-
ßàlåten à'/Lo domafuzegßøl måßade 1,432/som tänfze/spfiålz u/L Havamaß.
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1889 hade de övre socknarna tillsammans 6.680 innevånare, då Hammerdal och Gåxsjö endast
hade 4.624 innevånare. 1909 hade förhållandena ändrat sig så att mot 5.393 ' °innevanare
i Hammerdal och Gåxsgö hade de andra socknarna 9.393. Tyngdpunkten inom tingslaget bör-
.ad fa k. .
J e ors Juta sig mer och mer mot norr. Följden härav blev också den att det uppstod
ett intresse att förlägga tingsstället mera åt norr eller i tingslagets centralpunkt vid
Stroms vattudal. Redan år 1892 väcktes därför förslag å kommunalstämma med Ströms, Ala-
näs och Frostvikens socknar att tin täll k " '
by i närheten av Ströms kyrka.

Talaren gav härefter en redogörelse för tingshusfrågans utveckling och lösning och de
stridigheter i fråga om tingshusets förläggning, som därunder förekommit mellan tingsla-
gets olika delar, intill dess den 28 nov. 1908 definitivt beslut fattades om u förandePP
av tingshus i Strömsund på av Ströms komun därför upplåten mark. Ett sedermera gjort
försök att få b 1 ° ° ' ' ' " "es utet ändrat så tillvida att man i stället for uppforande av det nuvar-

lll

gss et s ulle forflyttas från Mo till Bredgårds



anda uingahasac skuiia :iii :ingshus inkö- Den högtidliga invisninssakten avslöts Hed

pa det s.k. Waldenströmska kapellet i Qxöm- "Sverige är mitt allt Pa j°rden"» varefter
sund blev utan resultat och i april 1909 tinâsförnandlinåarna Omedelbart t°8 ein
togs de första spadtagen för det nu färdi- början- ' Vid 5'tiden int°8S Snbskriberad
ga tingshuset, å vars uppförande bröderna middag a Grand H°tell i vilken» Utem de in'
Samuelssons i Härnösand entreprenad på bjudna» delt°8 ett 5Û'tal PerS°ner- De in'
50_500 kronor antagítS_ bjudna gästerna, landshövding Widén, lands-

_ sekr. Eurenius, landskamrer Andersson, kap-
Teleren redeglefee even tet husets lnted_“ ten Nordberg och byggmästare Samuelsson,
ning °-d- Oen lamnade UPP8ift Pa leverante' välkomsthälsades av häradshövding Leijon-
rer m'm' huvud. I ett senare tal under middagen
Sista sammanträdet i det gamla tingshuset framhöll friherre Leijennnfvnd det nYa
i Ma höiis den 19 dec. 1910. Den hade lnsshusetß fördelar s§nt_em°=_d§ samla
tjänstgjort 1 55 år och hade nog också tjä- tingslokalerna. Landshovding Widen frambar
nat ut_ Det plågade jämra 1 väggarna ¿e gästernas tack och framhöll därvid de ut-
sista åren nätterna efter tingsdagarna och veeklin8$mÖJli8neter, Sem 1_0Ch med Järn'
man kunde ibland vakna upp vid riktiga vaßens framdragande ÖPPna sig för Ströms'
skott. Men det var nog bra för sin tid. bY8derna- Till tingennsets arkitekt, nr

_ _ F. Wallberg i Stockholm, avsändes följan-
Innan emellertid tingshuset tages i anvand- de telegram:
nlng för eltt äeeemal ha Vl elle tänkt att "Med tacksamhet och glädje lyckönska vi
det pa ett vardigt satt skulle invigas for Dig till det ståtliga tingshuset_
sitt bruk och därför ha vi också, slöt ta-
laren, vänt oss till den främste ibland Å de tinßennsbvggnadsagyldigea vagnar*
oss, till vår hövding med anhållan att han Le1J°nnUfvUd-"
måtte viga huset till dess höga värv att
hysa rättens skipande bland norra Jämtlands
invånare.

Landshövding Johan Widén besteg därpå ta-
larestolen för att förrätta själva invig-
ningen, vilket skedde genom ett storslaget
och på väckande synpunkter rikt föredrag.
Utgående från det gamla mottot "Land skall
med lag byggas", framhöll landshövdingen
den stora kärlek till lag och rätt som se-
dan urminnes tider förefunnits och på fle-
ra sätt tagit sig många vackra uttryck. Så

t.ex. hade lagboken i månget allmogehem
stått bredvid bibeln och psalmboken och
således varit högt älskad. Tal. beklagade
att den nya tiden ställde krav på många
nya lagar som för allmogen vore främmande
och som den hade svårt att sätta sig in i.
Våra landsdomstolars sammansättning vore
även ett typiskt uttryck för allmogens
kärlek till lag och rätt och tal. ville
för sin del ej vara med om denna samman-
sättnings avskaffande så som mången ford-
rade. Uppförandet av sådana rättvisans 'IE
tempel som detta bure ock vittne om folk- n l feb- l9ll-
ets kärlek till lag °°h rätt- Arkitekten 1 januari i denna år har f. foikskoiiära-
hade l husets yttre eeh lnre utemyeknlng ren Mattias Nordfors i Strömsund firat sitt
eekeå fennlt ett lyekllgt uttryck för Vår 40-årsjubileum som skollärare. Han började
gamle lege “tmerkte beskaffenhet' sin långa och gagneliga verksamhet i skol-
Landshövdingen slöt med att uttala den för- ana tjänst i januari ar l87l, då han, enn'
hoppningen att de domar, som här komme att rn med ringa $k0lUnderbY88nad Oen Utan nå'
avkunnas, måtte vara uppburna av samma kär- 80n examen, likväl blev antagen till lära'
18k till lag och rätt och att Gud, den re vid mindre folkskolan i Lenna bruk i
högste, alltid måtte lämna sitt bistånd UPlanda m°t en årlig lön av 300 kr-
eeh ett han elltle Sem det hete? l e gem' På hösten 1876 tenterade han emellertid in
mel demarebeei matte Yare med l dem °_eaWt i 2:a klassen vid Upsala seminarium, avla-
förklarade tingshuset invigt för sin vikti- de så examen den 1 juni 1878 och var då 33

ge “PPgltt° år gammal. Under höstterminen samma ar blev

ll



han vikarierande lärare vid ovannämnda °
skola. Sökte sedan transport till Ström É)() zir. 9 mars 1911.
och blev här i juli 1886 enhälligt vald,
vilken plats han innehade till den första
juli 1999» då han aV8íCk med Pen$í° °Ch Förre länsmannen P. Holm i Jonsgård ingår
efterträddes av sin son, folkskolläraren 1 den höga å1dern af 90 år den 10 1 denna

Daniel N°fdf°f$- månad. Han föddes nämligen den 10 mars 1821

Den raske veteranen har ännu ej fått nog ga dån $ard,dar han fedan b°Ét och s°m for
av "slagen" utan har sedan han av íck atskilliga ar sedan ofvertagits af sonen,

' 8 J U 1tjänstgjort och tjänstgör fortfarande som agr°n°m ' ° H° m'
vik. lärare vid flyttande folkskolan Hill- De kunskaper han i sin ungdom förvärfvade
sand-Aspnäs, - en plats som kräver sin man. skedde helt och hållet på egen hand. Redan

Nämnas bör att han under hela sin långa Víd 1? års ålçer fick ha? eme}1ertid en.g°d
tjänstetid ej inställt skolan mer än en 1ar°mastare qa hag ko? tlll láösmannfn 1.
dag för sjuk¿°ms sku11_ -- Hammerdal, direktor Nilsson. Vid 20 ars al-

der förklarades han kompetent som länsman
Folkskolläraren M. Nordfors, som är son och verkade de första åren som sådan i
till numera avlidne hemmansägaren Daniel Frostviken. Vid två särskilda tillfällen
Danielsson, Vågdalen, således Strömsbarn, förordnades länsman Holm att deltaga i
är en för sitt levnadskall varmt intresse- gränsröjningen emot Norge, den senare gån-
rad, nitisk och skicklig, synnerligen ur- gen ensam och på direkt uppdrag af staten.
b h äl 'll' ' - . . . . u
dâglgca :chvâ Éï ïanl somfêenïm sätt ung_ Efter tjänstgöringen i Frostviken erholl

ur vasen orvarva s a n . n u u

tier É vida kretsšr. Strömsborna kännšmgck- han forordnanqe Inom Strgm och Alênas dar
så väl igen sin gamla arbetssamma, pigga han verkade till 1878, da han afgick med

och vänsälla "Klockarfar", som i så många pension'
herrans år spelat deras kyrkorgel, väglett Herr Holm har icke direkt invigt sitt líf
dem de första knaggliga stegen på kunskap- åt kommunala värf men har i alla tider än-
ens törnbeströdda stig. Men han är inte da till sena ålderdomen varit mycket in-
blott känd utan även aktad och omtyckt av tresserad af de kommunala angelägenheterna
alla. och äfven flitigt tagit del i dessa, hvil-

ket icke varit till ringa nytta för en kom-

ïïån a raval 1 mars 1911_ mun som Ström, då han varit begåvad med en

u u enastående god praktisk blick.
Något borde göras till förekommande av de Vid sidan af sin länsmanstjänst började
pinsamma scener man nära nog vid varje be- hr Holm en rätt omfattande trävaruaffär i
gravning här i Ström måste bevittna på sällskap med C. Burman i Hammerdal. Sedan
grund av de ständigt allt för nätt tilltag- de inköpt en hel del hemman uppefter Vat-
na gravarna. Det kan hända att graven är tudalen, öfverlätos dessa på Ströms Träva-
så liten tilltagen, att bärarna blir nöd- ruaktiebolag, som bildades år 1880. Hr
sakade att med våld trycka kistan ner i Holm ägde från början endast en fjärdedel
graven. Vid sådana tillfällen är det med i detta bolag, men är nu mer än halfva ak-
svårighet det lyckas dem behålla locket tiekapitalet placerat inom hans familj.
kvar å kistan. Detta verkar givetvis i hög Det är denna affärsverksamhet som gjort
grad pinsamt för de deltagande och synner- "patron Holm", som han under de sista år-
ligast för den dödes anhöriga, och kunde tiondena allmänt kallas, till en af Jämt-
med en ringa ansträngning från kyrkvaktar- lands förmögnaste män. Denna omständighet
ens sida undvikas därest han genom måttag- har också satt honom i tillfälle att utfö-
ning förvissar sig om att graven är nog ra åtskilliga allmännyttiga byggnadsföre-
stor tilltagen. tag,

Under åren 1886-1887 byggdes Ulriksfors
kvarn och såg, som han för länge sedan öf-

8 mars 1911' verlåtit åt sin son. År 1904 byggde han

IFK 1 Strömsnnn nade 1 söndags enornnet elektricitetsverket som slukade mycket pen-

tävlan Russfjärden runt på skidor. Banan är Saï, 0Ch hadê han varit en 20_å 30 år YÉS'
35 km_ Resultaten blev följande; re hade säkerligen Strömsund icke blifvit

i saknad af vattenledning länge. Om denna
K. Karlstrom 3.05.l0, H. Wallmark 3.09.02, anläggning lär han ¿e sista åren ha talat

Edvin Eriksson, som deltog utom tävlan, in-
kom men en tid av 3_33_39_ I sitt enskilda lif har han varit enkel,

_ , , _ _ N anspråkslös och sparsam som få, men hans
Insamling pagar for ett vandringspris Rss- hem 1 J°nsgår¿ har dock ingen fattig van¿_

fjärden r“nt"° ringsman behöft gå hungrig förbi.
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Ströms socken, den folkrikaste i Jämtland, har en längd av cirka 10 mil och ett ytinne-
håll av närmare 20,5 kv.-nymil. Den utbreder sig på ömse sidor om Ströms vattudal och
några mil utefter dess utlopp i Faxälven. Folkmängden, som vid senaste årsskiftet upmck
till ej mindre än 5.343 själar, har säkerligen tillväxt betydligt fortare än vad fallet
varit i någon annan jämtländsk landskommun. För något över hundra år sedan eller 1805
fanns i Ström, då Alanäs nuvarande församling hörde dit, endast 832 personer och 1750
blott hälften så många eller 409.

Av Ströms äldre historia känner man så gott som ingenting. En del gamla handlingar, som-
liga skrivna på pergament, lär ha funnits i gamla kyrkan, men då denna revs 1850 såldes
dessa handlingar jämte åtskilligt annat på auktion. Det berättas att en skräddare skulle
ha erhållit utmärkta måttband av de dokument han lyckats komma över vid detta tillfälle.
Flera tecken ge emellertid tydligt vid handen, att åtskilliga platser vid vattudalen va-
rit befolkade innan digerdödens dagar, men torde denna sjukdom ha gjort orten till en ö-
de bygd. Den nuvarande befolkningen har med all säkerhet inflyttat från Ångermanland,
vilket tillgått så att nybyggarna här som annorstädes i Norrland trängt allt längre upp

efter vattendragen. Här har detta framträng-
KONTINENTALT I STRÖM 29 mars 1911_ ande sträckt sig upp till Gäddede. Den ovan-

för Gäddede boende befolkningen i Frostviken
Pen m°detUa Oth äVen öjsamma b°bSlel8' leder däremot sitt ursprung, åtminstone den
atlnge har äVen här l Strömsund Van' mesta, från Snaasens socken i Norge. Allmog-
“lt tetfäaßø Sedan ett Par fïam$Yta ens kynne och framförallt dess tungomål är
Peïseef 1kÖPt tVäe Såaaa ferde» alltför tydliga tecken på att Strömsborna ej
Yllka för rimligt Pris UthYïeS till inflyttat från södra Jämtland. Man finner säl-
intresserade. Som bana användes den lan den rena jämtländska dialekten förrän man
S-k- Elnebefßfbaekeaø Yllke lämfat sig kommer ett gott stycke in i Hammerdals socken.
Pre f°f adamalet» atmlstee fran de Men man påträffar ej heller den ångermanländ-
akedes SYPUkt- HU? den tïaflkefade ska brytningen sådan den förekommer i de övre
allmänheten tat det Skela Vi låta Vara socknarna, såsom t.ex. Tåsjö. Man överdriver
°Sa8t- helt säkert inte mycket om man vågar det på-
Då eme11erti¿ ¿etta nöje är av tämli en staendet, att allmogen inom Strom talar en så

g od svenska som trots na on svensk allmoge kanofarlig och oskyldig natur är det att 3" 3
hoppas att även den senare parten inte g°ra'
är allt för hård l Sina d0mar- Befolkningen är annars sedan gammalt känd för

att vara i allmänhet kyrkligt och fosterlämßkt



sinnad med en utpräglad konservativ läggning, som med

stort förtroende sett upp till sina valda styresmän såväl
inom den kyrkliga församlingen som den borgerliga kommun-
en. Så har t.ex. varken kyrkligt sektväsende eller polit-
iska partier utvecklat några stridigheter. Under de senas-
te åren ha visserligen funnits såväl en avdelning av Sve-
riges allmoge som en frisinnad förening, men gäller detval
av en riksdagsman, då har i en hel mängd fall röstats så
gott som enhälligt på en och samma vare sig det gällt att,
så som ett par gånger verkligen gjorts försök med, kora en
av socknens egna söner eller någon annan som man fått för-
troende för, till denna främsta förtroendepost. Det är
dock mycket ovisst om detta lugna och eniga förhållande
alltjämt skall vara rådande. Åtskilligt tyder redan nu på
att friskare vindar såväl på det ena som andra området kan
blåsa inom Ström och litet var vill göra sin privata men-
ing gällande.

När nybyggarna en gång i tiden slog sig ned inom Ström var
det här som annorstädes förträffliga jaktmarker och goda
fiskevatten som lockade, ehuru god åkerjord fri från benä-
genhet för frost och utmärkta betesmarker för boskapen
visst icke lämnades ur räkningen. Särskilt ifråga om fisk-

F¿¿ckan et tycks strömsborna ha varit mycket företagsamma. Ägarna
ANNA MARIETTA NÄSSTRÖM av några av socknens äldsta hemman i Tullingsås, Strand
6¿_ Nä¿V¿h¿n, 6_ ¶¿94_ och Grelsgård ansökte för kanske flera hundra år sedan hos

Kungl Maj:t om rätt att bedriva fiske vid Ögelström, cirka
5 mil upp efter vattudalen. Detta beviljades dem mot en

\
obetydlig årlig skatt, som sedermera indragits i grundrän-

! tan. Dessa fiskerättigheter utnyttjas än i dag. När Frost-
viken i mitten av l700-talet bebyggdes berättade de första
nybyggarna för synemännen, att några strömsbor sommartiden
idkade fiske i Jormvattnet, med vilket de fortsatte till
för cirka 25 år sedan då en rättstvist angående förövat
våld mot fiskedonen gjorde slut på intresset. Ännu så sent
som för 100 år sedan var Ström så tillvida en öde bygd att
landsvägen från Östersund blev färdig först 1812 fram till
Ströms kyrka.

Det tycks vara först i mitten av förra århundradet som

folkmängden började växa med någon större fart. Det var
också då som trävarurörelsen började öppna nya, rika ut-
komstkällor för folket. År 1852 köpte länsmannen i Hammer-
dals distrikt, direktör Nilsson, timmer uppefter vattudal-
en för Graningeverkens räkning och året efter köpte verk-
ets disponent själv skogar. Det var då länsman P. Holm
gjorde sina första lärorön. Det dröjde inte länge förrän
han själv i sällskap med sin kompanjon C. Burman i Hammer-

\ dal lade under sig en hel del skogrika heman, ja, hela by-
ar längs vattudalen, vilka sedan överläts på Ströms Träva-

B0db¿¿jän¿¿n ruaktiebolag. Sedan trävarurörelsen en gång påbörjats dröj-
0110 NILSSON de det inte mer än 10 år förrän 5 bolagsombud var bosatta
An¿¿ä¿¿d ¿ pah¿¿n¿ 5p¿¿¿¿¿_ vid kyrkan. Att kommunens ledande män redan från början
aááää, 5¿¿öm¿und_ ej var blinda för den fara som hotade jordbruket visar föl-

jande paragraf ur ett sockenstämmoprotokoll av den 6 nov.
1859:
"Emedan en stor del inom församlingen befintliga drängar,
som ännu instundande mantalsskrivning låta skattskriva sig
som självägande arbetskarlar beräknande stora förtjänster
genom trävarubolagens arbeten, varigenom jordbrukarna bli-
va i saknad av erforderligt arbetsfolk för jordbrukets
tillbörliga bedrivande, men som erfarenheter givit vid
handen, att sådana, som spendera på stora förtjänster, of-
ta bliva fattigare än de, som jämt äro i tjänst hos jord-
brukare, och det dessutom icke är sällsynt att de förra

Ib



genom tungt arbete i våldsamhet och måhända
även genom oordentlig levnad i förtid för-
störa hälsa och arbetsförmåga, varigenom
de i framtiden komma fattigvården till last
och tunga, beslöto församlingens ledamöter
enhälligt avsäga sig allt ansvar för såda-

mfgu gvgk nas framtida vård och skötsel, som på egen
hand vilja låta teckna sig i mantal såsom
arbetskarlar och böra sådana som vilja el-
ler välja på ovan nämnda sätt låta sig man-
talskriva ställa borgen för sig, att de ej
i framtiden komma församlingen till last
och tunga."
Trävarurörelsen har emellertid redan sett
sina glansdagar. Dess utövare tjänar nu ej

B@h06V¿t,a6 Éum 664 ¿É4¶"d¿ haÉV@Å undgå så stora pengar som förr. Konkurrensen är
óßaß Ild makbai ávvhaiß. hvßßkßi han nu därri11 a11rför snar. clädjande är den

¿¿¿¿4k¿ÉVa4 det Åöähåzßande a¿¿ mU"¿0¿P¿¿ därför att ett återvaknande intresse för
Ånaäï kan ÖQÅÄÅZÛÅ "¿¿a¿¿0"4¿amhä¿¿¿"- jordbruket redan börjat rätt mycket visa

,,,æ,,, sig. De mycket omtalade myrodlíngarna vid
ÅÖ;~". och i närheten av Muråsen är vackra uttryck

“ f därför. Där har nu på några år av olika
“ personer, de flesta från Strömsund, uppod-

h¿ »à lats ej mindre än cirka 50 har myrmarker,
V

som nu lämnar rika skördar hö. Trävaruhand-
landen S. Andersson i Strömsund äger det
mesta eller 18 har. Han har också invid si-
na odlingar en ladugårdsbesättning på 30
kor. Därnäst kommer handlanden Er. Ersson
J:r med en odlingsareal på 15 har och en' ladugård på 15 kor. Mitt bland dessa odlin-
gar har uppförts ett andelsmejeri, som
trädde i verksamhet mot slutet av 1908 och
hämtar sitt nölkbehov ej blott från ovan-
nämnda ladugårdar, utan jämväl från Tulling-

Fäån Åödäa ¿¿da" “Û Vattudalen V¿d Nä¿V¿k' sås och Hallviken. Främsta rummet som myr-
enr U1bä¿d¿Å ¿¿9 hU6VUd04¿¿" ¿""0”¿a Jät' odlare intager dock gästgivare Engelbrekt
land ¿ en a"5ßåe"de,ta6¿a° Invqnïan på 06' Persson i Hallviken, som visserligen hör
V@4Éä¿f"¿"9 kan beåàkaäen Qzadiab å¿ anf till Hammerdal. Han har ensam uppodlat när-
b¿¿Ch@" 45 ett Väloädnat b¿¿6Va"de ¿¿at*0"¿' mare 50 har och har en ladugårdsbesättning
Åamhäßze- på mellan 40 till 50 kor. I Tullingsås har

särskilt fattiggården och avlidne lands-
tingsman 0.0lofsson utmärkt sig som fliti-
ga myrodlare. I Risselås har ock en hel del
de senare åren nedlagt stort arbete på att
avtvinga jorden det mesta möjliga. Där äg-
er bönderna också fördelen av att ha en när-
belägen avsättningsort, nämligen Strömsund
helt nära. Inom municipet förbrukas årligen
inte så litet mjölk och andra lantmannapro-
dukter. Strömsbygdens lantmannaförening ha-
de först ett mjölkmagasin i Strömsund, men
byggde sedan ett andelsmejeri beläget inom
samhället, vilket mejeri varit i verksam-
het något över ett år. Där läggs i första
hand an på direktförsäljning av mjölken,
men beredes vad som för varje dag inte kan

I fsatadapßanen 5611 Strömsund antagen än - d ..

1910, har szønzvngez pßacelåzr å kyrkanr a“y°“ras pa etta satt'
nvääa b¿da, Å väghømóningen mellan Støhga- Myrodlingarna i norra Jämtland har tilldra-
ian Oak Ram¿¿¿¿Väg¿n_ Men ännu kvaädgöjeg git sig ej så liten uppmärksamhet. Vår vör-
j0¿db¿uh¿¿¿ ¿n¿4¿¿¿gn ¿ dgt p01a¿¿¿2and dade landshövding blev första gången han
bom 6¿nn¿¿ å p¿a¿¿¿n áää b¿¿6uand¿ 10¿g¿1, besökte orten intagen av beundran över den

frodiga växtlighet han här bevittnade, och
närmare ett år senare, då han i riksdagen
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förordade inlandsbanans byggande på den nu
snart fullbordade sträckan framhöll han med énwuníaßn /%}í ,9¿¿
kraft Jordbrukets stora utvecklingsmöglig
heter. Och samma år besöktes odlingarna av

. . . ,0¿åš;;n4§
Ü" å

mosskulturföreningen, som höll sitt arsmöte
i Östersund

Ströms socken är tätast befolkad vid kyrk- J'
an och byarna däromkring. På 1880 började '*>cb t ¿vf“T p

särskilt området vid kyrkan så tätt bebygg- Kønseåiešf ugïikålreïçer, -rr ....-

as att det ansågs nödigt att ordnade för- T: åyw-?*°" . . 7' 'ca'.l“,iÄ1_v.===
hållanden inträdde med avseende på bygg- ;k& M'Ö“ mTm'______ '“““"“”““

mv, J lingar 1' gp.

"|"!" “fm W' 5 "SL | iiS|l|nI|| r.'lltnIn| uullints.
nadsverksamheten. 1888 gjorde några perso- T 7 ~~~~l~»
ner på uppdrag av kommunalstämman ansökan Åfjáš af¿ ?/ ßíáfz ¿fñ¿
hos k. bfde om att vederbörliga stadsstadg- y . A29/, QKë%,§¿22_ 4;,y
an i tillämpliga delar borde göras gällan- . afju ¿@u¿, ¿;2?- _ Å}¿z
de å det tätast bebyggda området vid kyrk- /5:/¿}, J¿-_ 9,77 2%
an. Kyrkostämman, som också skulle höras 1;/az/¿ 2., x/af. ' 3
enär prästbordet komme att inbegripas i 97 ágf aäögi ~ Jag:
ett blivande municipum, beslöt emellertid
att avslå förslaget och frågan fick vila
i 10 år. /Qu(a'@wzd1f /D

\;=.-

Ovwghn-.innan

0U-

>~a

c:

~..-

1oH.®ÄRo|N
0.' ^ /2

U

\

šö

- fhágyæaf /fa

-9J“åâ Û”
922;-:,¿a>«% éfs;

Kf-TONOLANSMAN /y áq_ 3/äga /,/7,

1

esfrj-ex' ::2:as:'srir.._'::' . « //42-=“ za: 05/4-Sf/.e.¿<7 2 -ar
M.ßm4&@ av

Då municipfrågan 1899 återupptogs skedde gå/ 1/ ° 2? 5"! /VJ
detta på grund av förste provinsialläkarens Åí YO aya

a

\
1

¿,¿,.,,,,[ / ra
i länet ämbetsberättelse. Vid det samman- áhxui f Qñl ' ^"“ ,2/g
träde som på befallning av k. bfde hölls, gæb¿;/y 952%, f '

bröts meningarna som förr men de allra es- á}¿Z:¿¿ê;¿ Iïç
ta var emellertid för att, särskilt med 4 - - 'í 2%

hänsyn till eldfarligheten, ordning och re- yñâtdágznzøzêâéïïëâ/2 '-írlp
da borde inträda. I början av år 1900 ut- -- í« -__ 57
färdades kungabrevet och grundstenen till
Jämtlands andra stad, STRÖMSUND, var lagd.
Strömsunds municipalsamhälle består av de
tätast bebyggda delarna av byarna Bredgård
och Näset. Samhället är inte stort. Det
upptar en yta av 66 har och hade senaste
årsskiftet en folkmängd av 802 personer.

Att få en ordentlig stadsplan för samhäll-
et har varit ett tämligen segslitet arbete.
År 1905 fastställdes visserligen en plan,
men då den befanns i praktiken oduglig nöd-
gades man efter många om och men besluta
att låta verkställa en revision i vissa de-
lar, och resultatet av denna revision har
blivit en helt och hållet ny stadsplan be-
tydligt större än den förra. Den upptar en

šr
Ca

. Kbpman:~.af:ren;nga:'r.e 29". affø/'z/im? .Z.-år
rn - / 4 /_ _

\

yta på omkring 100 har. Folkmängden som
tillförs samhället genom denna utvidgning NYTT KOMMUNÅLHUS I STRÖMSUND
torde dock näppeli en komma att växa mer än , . , . .hnlft - t-g ft tinöknin em I Dalbacken e1not_'VuLgokz'1_1en /uzdm Ltl/.g

a °“ 1 P*°P°' *°“ e ef g venkramher. var ar ßamhazzerl nya kommu-
Denna stadsplan har utarbetats av kommunal- naßhußbygge ¿0m alßimea Inn øäm Å gedi-

.tekniska byrån i Stockholm och ligger för get ZLggIimäaI utáöäandê.
närvarande under samhällsinvånarnas gransk-
ning och kommer antagligen att i huvudsak
bli godkänd. Den går sedan till vederböran-



de myndigheter för fastställelse. Samma byrå har ock sedan några år tillbaka municipets
uppdrag att uppgöra förslag till vattenledning, men har ingenting kunnat göra åt frågan
innan riktig karta kan framläggas. Sedan den nya planen antagits och fastställts torde
nog vattenledningsförslaget vara att förvänta med allra första. Byråns förslag kommer
antagligen att gå ut på att vattnet skall tagas från vattudalen ett gott stycke ovanför
municipet och pumpas till en reservoar, varifrån det sedan leds till samhället. Vatten-
ledningsfrågan är utan gensägelse en av samhällets mest trängande frågor. F.n. nödgas de
allra flesta gårdsägare köra sitt vatten från sjön, och detta kostar ej så liten möda
och besvär.

För 10 á 12 år sedan rådde inom samhället en rätt livlig byggnadsverksamhet. Åtskilliga
hus och gårdar uppfördes, andra uppsnyggades och en hel del gamla kåkar försvann. Då
byggdes Ströms gjuteri och mek. verkstad strax öster om samhällets gräns, och Näsvikens
ångsåg på södra sidan sundet. Vid den förra anläggningen har driften i flera år legat ne-

re. Näsvikens såg och framför allt snicke-
riverkstaden med sina tidsenliga maskiner
har däremot varit i verksamhet, fastän ver-
ket i fjol övergick från aktiebolag till , .

ett konsortium på 5 personer med grosshand- Ä. __ ag W - få;
lare E.A. Ahlström som delägare och chef.
Han har för avsikt att, så fort järnvägen
en gång blir färdig, på andra håll, till
och med på utlandet försälja en hel del
förädlade trävaror utöver vad som av till-
verkningen ej kan placeras här.

Vad i övrigt beträffar Näsviken med område,
så är det en härlig och fridfull byggnads-
plats för dem som ej är beroende av att va-
ra i direkt förbindelse med så mycket folk
som möjligt. Området är indelat i ett 40-
-tal byggnadstomter av vilka åtskilliga re- ULRIKSFORS BLIFVANÛE STATIONS-
dan tagits i anspråk. Förra året inflytta- pLAN INVID INLANDSBANAN
de inspektor F.M. Näsström i en mycket trev-
lig villa, som han uppbyggt för eget behov UPPma¿"¿"94a¿b@¿¿n den 3 fu¿¿
och i höstas inflyttade inspektor L. Nääund 7970-
i en dylik uppförd förliden sommar.

Aktiebol. P. Holms elektricitetsverk anla-
des l904. Kraftstationen, belägen vid Lövö-
kvisslan i Faxälven, började byggas hösten
1903 efter ritningar av ingenjörsfirman
Hillman & Laurell i Stockholm, som ock ha-
de det närmaste överinseendet över bygget
om hand, fastän ingenjör E. Wahlberg var
arbetsledare. Anläggningen i sin helhet
blev färdig först på nyåret 1905. Kraftsta-
tionen byggdes från början för 660 hästkraf-
ter men monterades genast med blott en tur-
bin på halva nämnda krafttal och likaledes
endast en 3-fas-generator. Den elektriska
strömmen leds sedan med en högspänning på
10.000 volt genom luftledning den 12 km
långa sträckan till Strömsund med förgren- Ü

ingar vid Vågdalen, Ulriksfors, Risselås š:âi§Ã0R AF EN sK0GSARBETARE_
och Jonsgård, vid vilka platser den vid
sammanlagt ej mindre än åtta st. transfor- R¿¿4g¿å¿-bon ¿am¿adQ ka¿ng eid-
matorer nedtransformerats till 220 volt in- ¿¿adQn_
nan den sprides på sekundärnätet. Strömmen

._ ' 9

;._\:ä
33' 3Qšd

tages i anspråk ej blott för belysning utan ock som drivkraft för en del snickerifabri-
ker, slakterier, tröskverk m.m. och är för detta ändamål inte mindre än tio st. elektri-
ska motorer utplacerade på olika ställen.
Den yttre belysningen i Strömsund bestrides genom 12 st. båglampor.

Över Strömsundet till Näsviken kan den elektriska kraften ej dras enär ingen firma vill
åtaga sig leverera en kabel med garanti för en så hög spänning. Däremot har förslag
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väckts och varit rätt mycket på tal, att medelst luftledning dra strömmen från kraftsta-
tionen och direkt till Hallviken och sedan över Muråsen och Tullingsås till Näsviken.
Den rätt dyrbara anläggningen med en primärlinje på flera mil har hittills strandat på
grund av brist på tillslutning av abonnenter.

Verket byggdes av possessionaten P. Holm i Jonsgård under namn av Ströms elektricitets-
verk men överläts 1907 på ett aktiebolag med namnet aktiebol. P. Holms elektricitetsverk
och aktierna placerades huvudsakligen inom anläggarens familj. Anläggningen kostade nog
åtskilligt mera pengar än beräknat var (det har uppgivits cirka l/2 million fast den ex-
akta summan ej bekantgjorts) men så har också tillslutningen av abonnenter varit bättre
än vad man på förhand vågat hoppas. Redan förliden sommar insattes den andra turbinen i
kraftstationen och likaledes en ny, mindre generator.

REGLEMENTE
för

förbrukare af elektrisk ström.

\'2§l. nai-

_»\l<t4i|-,lmIa¿_;n| IH-1- Ilnlins l^Ilvkti'i«-itotwerk lfimpmr Ansökan om erhållande at' c~lektr1sk..-t1'i'nn skall
åt alu-nm-nt ell-ktri.-I; ,<||-.",|,, 0,,,]"_\.t f,--,1. vw." ,|ir,\|¿¿ göras hos El0ktr1<~1tetsvm'ket. flm Elektrn-1tets\'<_>rl<ot
kmft, 01.1, |_iusf¿-,|.|,,."k";ng_ _\-h.¿-mnnpn _\.kn]i \-mg, ti"- så i'm'drar, skall :|n.-ïikan ||iliiinna,< .~'l\'ri1tl|;_f«-n i tvn
gíiiiglig tïïr ;|n\*¿in«luing alla «|n;_g;n' un-t rmnlt fl 1131- exemplar. (âi'»1-«-.- :_m.-rikan at annan_íin ut-«l<-1~l.¿'»rand«-

_im,.|,. 1i.|,.,-; l|li\.<_š:gla1'n, skzlill \'|«l|a11.<;"»l<x|ilii;»_-nn_ iogas ln1.-ii-,fai'«-n-

, . . _ . . , _ . _, strl '1 i fa nu-1 «fi1'\^:|n« 1- :I ' :in âiggniiifri-n.
“fm 'LL-l, ::,°,'¿'| U" 'L 3:3' hi' kl' I: i-' Lm'"H M' åmmu' Ifall:-isâtluiithaiises c-rfm'dm'ligt skall an.-ökan inne-

- . _ . . _

I
nu

._ ..luma_| .. .. ln_|nl|

1..-

1 i t-_ m, hålla nppl_vsnm,<1 mn:
.. .. lo juli ._ .. lokt. .. ,. 4 .. '.. _. ltnídn. li llvlíigvlllic-I ;||'tom1t|-lll-r|||I.~', l|\':l1'i «l|~1|vl|-l\'-

för sa vidt icke lämnandet- af elektrisk ström Oniöj- Ul-*lill l"'l"l"¿-C"l' -“lmll l"l""'"'-*'-
liggöros at' olyckshäntlelsor eller andra fürhallmidml. 2' -*"'lm'll"f '{""l *l° l"l<fll*'l'« 1l'\'|ll<=l l<“'l""l!i'f"'""
]|\'i]k;|_- f|";]'l|in(h'an(]ç_\ 91101' ]]äf'\'an(](- igke IW]-0 il1liÖl'íl,~'. .\'f'l:\'|>llI lmlllllg- vllvl' \'|'I'l{.\'l:|1ls'l'llllI.l({'~l{:l\'íi1l-
lålekti-i«-iti-tsu-rlu~t,. l'm|«-r .-í'm-m~lil|olg<lng:n'1m1all -“'l“$!“- l""ll\'- l“l-ï*“l'l""'l- l“l_ll""" 1"- '"- HÜl'\"'l _l'*""'

strïmi vara :|fln'nu-ii fram kl. lll f. in. till 2 ¿-_ m_ in_\'i-lu-1 n«~;_f:| ,-;'ir.-killll_:|ngil'\'u<.mn rninnn-n iin- tuk-
\'id tillsíigelst- erhåller dock abonnent l>el_\'.-ning 'll-Fl f“ll*'l' ll'""l'Û_ll"_ ll'5"*"f'l" '__'ll*'l' "_Xl'|'“'\'" l-ïi'~“"""-

m.",1'\-W 01'\-nu ¿mgi1'|,;| qim- pfïm- gm-,~ki|,1;“,1'\«ef@n,-_ ang.-r, mn 1-hlfarlig |nr='ittn|n,<¿' hann-.< I rmnnn-1 in. in.
|¿|,|.,m.-1,-.-_ A Ill .\ntnl|-1 lznnptng «l«-r:i.~' l_|n.-.-t_\'|'l<n ut-li lái;¿'«~.

Sa .-nm'l .~'|||mn:m nl' ssuiiilniilli-ts ut-ln m|.~'l<ild:|.~2 till *~'ll'l4l|'U|"""""'1' '*"l' 'l"""~* -“"."'|*'l "'~ "'-
le\'vra|||í'»rv|| vi-|:|_'.:«l;| :||';:il'l|-r för ln-l,\'.~'nin_'_! üI'\'|-r.~iti~f«-I'P*

15,1!!! kruimr ln-1' ar, skull .<lrí'»nnnr-n l|alIa.< tillgäiiig- -1,

lig oaíliruite-t d_v;.{m:t rnn-lt med nn«l:1ntn;_-^:|f.-í'm- nrh
],¿.|g,]¿,gm- |;,](.n ,,m(.||,m 10 f_ "L (N-|, -¿ ,._ ,,,_, nmlm- .\'«-dan :n|.<í'»l<n|| lilifvil nl' |'Il«-ldricitvls\'vrl<«~t god-
alla tider på àret.. kíind saint ifall .~':|dm|l «-r1'm'~lrn.-. \'e«lv1'l-ürauinlo kom-

§2. skall l<«n|trukthj:'i1nh- l|:'irn«~d:|n np|»lagn:| ritningar
innnala n1_\'ndi«*lu-tor.~' liifall till ziinliiggiiiiigvni «-1'l|allit.<.

w-li taxor i tvn vx.-in »lur u v n':'ill;|.- och \'áixl:|.- mul-
_ , _ _ l ll

Al¿Ü*'l'0lgÛt* Pol' H“h"'“' l'^l"'k""°"*^t*V'“l'l< *lf-*"l'l'¿lfl lan :nlmninwitvn ut-li |'É||-klri«-ilMs\'~-rlcf-t.
att man 1-rsättiiiiig till1:'illi;¿t\'1.< atln'_\'ta liin_m:|ndet at |\'.,mm]¿; "l,I,,-¿m,;|< lm' 1." m-_

e-lf-l<tr|.~'l; .-trmn, du 1~»r||:|llaml1-im smlnnl 1-\'|ll|<orl|_«_{<~n

k|':'iI'\':|. .~'a\-mn lï'-1' Im-|i;_f:| |||n|«-|'.~'¿'»l<||in¿->;n'. |-«-||;|r:|li-
om-r. ái|ul|'i||g:||' c-Ile-r n\\'i«|;_;nin;;:|r al' |*Éli-l<ti'i«-ít«-|-- 3 Û-

verke-t- verk in-li lmlningznz
Afl»rutt i lšimnantla- :|1'<~le-ktris-la -trim: liür -:1 vi: Alla installationsarlwten, reparationer samt inkopp-

. . _. H _ . . M .

möjlig: alnm :mia-fn.i<.«1.« nu .nt mint-n. ....~~.;|igu nt-1. "“f1"" “' '“°'°'°" 'fl ""*l"““ “"'“'"“ “'““°'“ E'°l“*“'
ske under s-kulan tid. att almnni-nterna «laraí'ii~ö11a den "'!°.'“"'rk*'t *'ll"l' lll'-'-' \'uprf-.<1-_||t:'|||t. .-:nnt nu-_|l_at lalvk-
minsm müilíga Ü]äg(_nh._t. t1'n-in-ts\'v1'k<~t gmlkšindn inatt-r|ahm'.__ l'I'l«-kti'n-|tet.-\'er-

I fall ziflirott kan f'i'>rntse.=. skall vederl)¿'|rande ket' eller (less r(.'llr.°“"m".'t "l'l'i'É"r. l“(Mm".L"1.$lag
ot-ln 2 ovmnplzn' ritnliwar till l|v:nj|v |n.-tallahon kost-abonnont alltid därmn förut i god tid m1derrätta-. .. ' *"
||:nl.~°h'|tt.



l'Il«-ktt-it-itvtswt-lu-t iir nmlt-r 1-lt :tr t-t't«~r anlíigg- Um vid undersökning utrönes att abonnent ntan
nin;_ç«-n.- fnllltortlatnlt- .-l\_\'l«lig att l<o.<ln:nl.~zl'ritt repa- Elektrit-it.etsvorlu-ts ntedgif\°znnlr- ändrat- ledningar.
vara alla de hristt-r. .-om ln-ro på felaktiglteter ima- lampor. tlt-1-:ts ljn.~'.-tyrlta, motorer m. m., är abonnen-
tt~riol och uppsättning. ten skyldig att t'í'n'ntom vite gälda den högre ersätt-

ning för den ökade strömförbrnkningen, som kan af
§ 6. ändringen frtrattlc-das.

Ätnlringar i utförda anläggningar, vare sig lteträf- § l4-
fmnlo ledningar. lvsap tarater. lnmpors antaloclt lins- . .. . ,_ . . _ .

,-t_\'rka. motoreriml. |n.]äf'\'et|otn anknvtninší till Elek- ._ 'Mgïlit lm' "l°kh"“k -“lll-'m mt'-*lår enligt Sflfsklldt ÜPP'

tru-itt-t.-\~«-rkt-t< nat. nt rodnn lw.-tm-tnlo mtlagntnfvar rattat? mM_'_r: . . . _

r.. ti- .mini ;:........ |~:|.rn-i.-it.-tet----t<.t .-Ti.-t~ .ll-.. ' Wl -*tf-“f<'f1>f\1l<“1“af11llwlyämgnflmålftef
' .' U' ' I ' ' ' V | ' -- - . . . - , - .

rt-pr:-.~'<-ttlnttl ot-l| l'í'»|'l'n|'|-.- l'-"»|' lillslattttls 1-|'lmll:|||d|~ i lll” mllg m_l_¿lh.__pm lïmdpa (Jim hln“at.hmm.e' .

¿'»t'\'t-rt-nsstäntmelste mod ltwnl i \' 3 ot-ll 4 -ägtw hf vill '“m'mlm'b“1h.“ng “lr mmor efter viss årlig
“ ' ' afgtft por ltkr. eller ktloxrnttnnme.

llvt um \'=|r=| HIt-ktrit-itt~tsvt-rket oltetagot att lämna

§- 7 stürrt- l<on~'nt|n-ntt~r rnlmtt efter «"|fveronsk«nmnelse.

Ahonnent äger ej rätt att vare sig in annan öfver- 5 15_

lata sitt kontrakt eller till annan lämna ström, så- '

vida ej kontraktet tillnter sådant. _-\fgit'tt-it tïïr t'í'»rln°ttl<atl ström erlägges fyra gånger
mn art-t. den lå mm-.~=, den lö jnni, den lö septem-
lwr ot-lt dt-n lf» dt-«-1-tnln-r lïïl' lí'»p:|ndt- kvaurtnl.

.\t'gil'tt-n t-rlilggt-.- at dag. .~'om tttsättes a den at
Elektrieitetsverket utfärdade räkningen.

'II-

.I

lålt-ktt'it-itt~ts\'t~rkot ägor rätt att instáilla den elek-
triska .~'lr¿'nnnn-n hos en nlmnnent. som trots två
mnnaninggar oj erlägger kontralterade afgifter. eller S ]_

ln'_\'tt-r mot l'¿'»r«--k1'ifn-rn:| i kontraktet eller detta re- '

glt-t|n_-ttto. Skulle till följd nt' nya npptiiclch-r ollor ändrade
t'í'~rl|allm|dr-tt Yorkots drit'vamlt- eller .-áik«-rln-t nt. nt.

Q W l<ríil'\':1 :'indring:|r uti eller tillšiggtill dt-ttzt t'e;_¶l«~nu-||t.o

-\ " ot-lt vzmlzt âintlringztrno olle-r lillíi;_¶;_¶t~n i w--ll-I-l»ü|-lig

- - - _ _ - ordnino' lw.-lnt:ult~. är altonm-nt:-n .-kvldi~f att ställa,. ._ _ .., _, _

\'||l1lli-<]li|Iiii_¿l5t:i|°t_ \_-?l|l\|'i~t'lti|(ii:ll':i;nlill]Iadnllllilltiiíïeltlloalinilrl- S-lg ilussii iimlrllliiill' _"':l' llll5l;.'.':.í lill «*|'lt*|'l':'illel.~w. så

m-nte-ritas anlátggtiingan' till l°Ilt-ktrit-itetsvt-rkvts led- lr""'l'. l.'l"""'Nm'" 'I-l '."""' H." ""“'"'l_""' 'ÄNNU 'lol
nin_~_:.~'n;'it sznnt npp.~'5iltt-r på atlmntn-nt--n.~' lteko.-tnad °|"kl"'*'llel“'fl'l“ff l“"'lšlUl'l l“'~“'l'__"- '_'l'l'*àiš*"' k"mlmk'
--vt-nt. ||¿'nl\':'itnlig zitor.-tnotnle nn.-lntning.~:letlning. tet att “l'l)h”l'“ l.V"“ "'a""'l'“l' *l*'l'°l““f-

ltran den plats. díir F.lt-ktrivitt-t.~'vi-rkt-ts ledning
enligt 1'i'-t't-;¿:1t~t1tlt- ll|»||l|í'»r, |u~ku.~'t°;1' ut-ll tllhl('l'l1&ll9l°
nbornn-nlt-n :nlll li\':ul till insl:||l:,|tiom-n lnürt-|'.

v-ß

_~1

Tvister, härledda at' kontraktet, detta reglemente
eller upprättade taxor, skola afgöras af skiljemän en-

§ 10, ligt lagen af den 28 oktober 1837.
Skiljemämten skola vara tro till nntulvt. tlät-e-t ej

Elkll'll'lfl*lS\'(*l'l{í'l flllllílllllillllllll' llllllllllï någon af l);“1§e]~“n, V]-kap att |10y;1_q annu] 5-kan hö-

gíiitgst- pri-w-r n«"nl\'5imli;_f it|stallattionsnlatt-rit-l, sasotn jag till ft-m, i hvilket senare fall skiliemännen utses
_-_';l¿'nl|:|||||»o|'. r--lst-|'\'|l~-|:||', l:t|n||l|:||l:|r1~. .wiilu-|'lwt-s|ttul,:tl- _.-51, att hva;-de;-a Pm-ten utser en Slšieman och (ie

lt-r. .-tr«"m||»|~_\'tm'«- tu. tu.. ot-lt iir almnn|~nl .-kyltlig att två sålunda utsgdde de tre and,-a_ '

genom lill-ktt'it-itt-tsw-t'ket t-lll-r tlvns representant in-
kißptt :lll «l_\'lile |n:|t«=rit:l tïïr er.-iittande ul' íörltrnkad
~;ádan.

§. “_ Taxa för belysningsström.

.-\lla uppkomtnando fel à ledningar. lampor, tappa- 113 n0rmallju.~t, lampor eller däröt'vor pr ar

rater an. tu. .-kola nl' nltonnontvn ol'örtí'|l'va<lt antnä- 00ll 1Ü1'10l'll1lljl1-' - - . - - - - lir. 10! -
las ln-.< Elektricitetsverket, som fortast möjligt om- 1Ü_1l0l'1H8llj11-*. lampor pl' år . . . . ., 8: -
be__-¿-,,~i,,,- felens af},iä1pa,,(1@_ Mmdro lampor per normall_]n.~: och ar _ . , 1: -

' ' För fi'>rlmtkad strüni enl.mät:n'e.pr kilowatt-
:-12 timmc........... ,-:4O
' Miitart-hyra pr ar . . . 7: 50

_-\l»onnt-nt är t'¿'n-bjtnlt-tt att s_i¿ilf'lâta verkställa lag-
ning a ledningar och apparater, och är abonnenten
skyldig att er.-ätta de skador. som kunna föranledas M0f0r ÉJXJ.
af att :tbonnenten själf låter verkställa lagningen.

Intill 3 ltästkrafts motor per lnüstkraft ot-lt är kr. 90: -
§' .. " 10 är rv fw f~ 1- ft 71 mi _
' Ut'\'t-r lll ,, ,. ,. ,. .. .. .. 75: -

Fllf-ktricitetwerket äger rätt att när som helst låta l"-"trl'ürln'|tlunl .~'trí'nn t-nl.nu'ilm't-.prltilowutl-
ft líimplign tider tnnlt-t'.-íßlcn ot-lt kontrollera ledningar, timme . . . _ '. . . . _ . . . .. -: 25

lampor. nu-t-»ror m. m. ÄíätI'Gh)'1'n pl' ål' . . ,, TI Ö0



STRÖM OCH STRÖMSUND forts
Jämtlands läns sjukstuga i Ström är uppförd strax ovanför municipets gräns på av patron
Holm skänkt tomt, färdigbyggdes år 1900 och har plats för 15 sjuka. Läkarvården bestri-
des av ortens provinsialläkare.
Till ett blivande sjukhus för tuberkulösa har socknen en samlad fond på cirka 17.000 kr.
åstadkommen dels genom ett par donationer på 5.000 vardera, dels genom hundskattemedel,
tillfälliga bidrag och räntor. Om nu statsbidrag erhålles till husets halva kostnad,
tycks som om den tillsatta kommittén borde börja tänka på byggnadsfrågan.

Under de senare åren har byggnadsverksamheten i Strömsund, om inte legat nere, så dock
varit mycket sparsam. Ett par större stenhus har dock under senaste tiden blivit byggda.
Jämtlands Folkbanks hus byggt på en av de år l907 avbrända tomterna blev färdigt för un-
gefär ett år sedan. Av huset, som är 4 våningar högt, togs dock första våningen i an-
språk långt förut dels av firman Nilsson och Wassdahl och dels av bankens avdelningskon-
tor självt. De övre våningarna utgör Grand Hotell, förhyrt av källarmästaren L.M.Larzon.
Hotellet disponerar ej mindre än 16 resanderum vartill kommer en förstklassig rymlig
matsal och kafê, allt elegant smakfullt och tidsenligt inrett med telefon i samtliga re-
sanderum. Resande anser sig gott kunna jämföra hotellet med de mest förstklassiga i Ös-
tersund och Sundsvall. När så därtill kommer att källarmästaren själv är erkänt förbind-
lig och förekommande och givetvis sätter en dylik prägel på det hela, kan till och med

den med rätt höga anspråk våga besöka platsen för hotellfrågans skull.
Det andra stenhuset på platsen är det nyss för sitt ändamål invigda tingshuset, uppfört
i gammalsvensk allmogestil efter ritningar av arkitekten Vallberg i Stockholm. Han har
ock in i minsta detalj bestämt om erforderliga möbler, färg, målningsarbeten och tapet-

ÅNGBÅTAR | STRÖ/vx
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er m.m. Det är dock tingssalen som i främ-
sta rumet bär den gammalmodiga prägelxxmed Ü*\¿k x

synliga takbjälkar, målade satser på vägg- .** '^ ~ '
arna, domarregler och Havamal, allt på gam-
melsvenska. Det är endast järnsängarna i
sovrummen som avviker från den vanliga prä-
geln på det hela.
Tingsställets förflyttande från Mo i Ham-
merdal till Strömsund är en direkt frukt av
beslutet om inlandsbanans byggande. Ursmmn-
gliga planen var ock att det nya tingshuset
skulle bli färdigt först ett år senare,men
närmast på grund av byggnadsentreprenörens - Jfi? i !'§ '-
önskan fullbordades huset till detta år. 1

Tegeltaket skall dock påläggas först sedan H H

järnvägen blivit färdig_ SKIÛLOPÅNÛE ÛÅMER I STROMSUNÛ

Fäß 'da aá beundnande bblclzarr 5/win den man-Till sommaren har vi att emotse ett par nya J , .

byggnadsföretag. Folkskolan, som byggdes ¿¿9Q degen aá beáozknfngen ¿h¿daä dameäna
1896 med två lärosalar och två lärarebostä- K¶ä4" N¿¿4¿°" Ûßh Ka¿¿" FÛÅÅÖQÄQ Qenom åam'
der om två rum och kök vardera, skall nu ha¿¿e¿'
på- och tillbyggas så att den får fyra lä-
rosalar och två lärarebostäder om 3 rum och kök vardera. Huset skall därjämte försesuæd
centraluppvärmning. Ritningarna till det hela har uppgjorts av arkitekten K. Gyllencramz
Påbyggnaden har nödvändiggjorts därav, att från och med förliden höst tvänne nya lärare-
krafter anställts vid skolan, vilka nu arbetar i tillfälligt hyrda lokaler.
Strömsundsborna har för avsikt att så fort sig göra låter försöka få till stånd en kom-
munal mellanskola. En kommitté finns för ändamålet tillsatt och planen är att om lokaltill lämpligt pris kunde anskaffas, skulle man försöka att genom tämligen höga termins-
avgifter att börja med, försöka få det kommunala anslaget så lindrigt som möjligt, enär
detta i alla fall blev betydligt billigare än att, som nu är fallet, inackordera barnen
i Östersund.

Det andra byggnadsföretaget blir också ett trähus i tre våningar, som uppförs av insp.
P. Svedberg på hans 1907 avbrända tomt mitt emot Grand hotell. Ritningarna har även här
uppgjorts av arkitekten K. Gyllencreutz. Huset förses med centraluppvärmning, källare
och affärslokaler i första våningen samt privatbostäder i de övriga. Ritningarna har
helt nyligen blivit godkända av byggnadsnämnden och arbetet med grundläggningen börjar
så snart snön smält.

Om byggnadsverksamheten, sedan den nya stadsplanen blivit fastställd, får något vidare
uppsving är ej gott att på förhand avgöra. Någon bostadsbrist råder f.n. inte inom sam-
hället, men man har i alla fall anledning tro att behovet av rum och våningar skall bli
någon smula större sedan den länge efterlängtade järnvägen blivit färdig. Den kommer na-
turligtvis att tillföra samhället och orten i sin helhet många stora fördelar, och detta
i all synnerhet om Strömsund skulle bli slutpunkten för banan några år. Kommer så till
på köpet malmtransport till stånd på Ströms Vattudal, då skulle man kunna tänka sig möj-
lighet att platsen rätt fort skulle tillväxa.

Vad som helt säkert inte saknar sin stora
betydelse för Strömsunds bebyggande och

° framåtskridandet i sin helhet är, att den
( I n n Q S Ö P enskilde jordägaren ej sätter alltför högt

pris på den mark som lämpar sig för be-
byggande. Skall här stadspriser komma att

från tillämpas, då blir säkert de flesta odling-
ar obebyggda eller ock kan ingen husägare

' ' " . bli i tillfälle få tillräckligt intäkter
Hmta Bandet I Shoömsund' för att husen som affärsföretag kan löna

_ sig.
__ , , n Ett för högt värdesättande av jorden har
Beha" det du hauemait mgefl ma taga dm kI'6nâ. ock visat sig ha sina menliga följder för

T jordbruket. Så t.ex. kunde de som först
Lpp°"b'3:11' förvärvade odlingsmarken å Muråsflon er-

hålla dem för en tämligen liten penning.
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Men sedan det visat sig att dessa sumpmarker efter det åtskil-
liga kostnader blivit nedlagda, kunnat ge rika skördar, då .

steg de genast upp i pris och odlingsföretagen blir inte läng-
re så lockande.

Ett område finns dock där vi vågar spå Strömsund och Ströms
vattudal en god framtid, sedan järnvägen öppnats, och det är
turisttrafiken. Fastän det är inte mindre än närmare 7 mil till
Ramsele och närmare ll till Östersund, så har dock vissa som-
rar turisttrafiken å vattudalen varit rätt livlig. Hur skall
det då inte bli när man får sitta i järnvägskupën fram till
vattudalen, denna "den märkligaste däld som uti riket finns".
Till denna däld som turistled hoppas vi få i ett senare kapi-
tel återkomma. Ett turisthotell i Gäddede är emellertid av nö-
den och för den som har litet resurser och bygger förståndigt,
lämpligt att utvidga i mån av behov, bör enligt vår tanke på

den affären kunna finna sin bärgning och den kan med tiden
bli lönande nog.

I en bygdeskildring som denna får vi ej heller förbigå de för
en bygds framåtskridande så nödvändiga samfärdsmedlen.

Ströms vattudal har ju alltid varit en god vattudal. Ångbåts-
trafiken började år 1870, då ångaren "Ströms Vattudal" gjorde Qoåben
sin första tur på själva midsommardagen och femton år senare LARS TEOÛOR JONSSON

upptog "Virgo" komkurrensen. Det är dessa ångare som sedan upp- .. . .

hållit den regelbundna trafiken. "Svaningen" har varit mest Fodd L Stäand aa 190;
engagerad för bogsering av timmer och tillfällig varutransport.
Sedan nu Ångermanälvens flottningsförening inköpt de båda ång-
arna Ströms Vattudal och Svaningen, så inträder emellertid nu
till instundande sommar den förändringen, att Virgo ensam får
uppehålla trafiken till Bågede. Sedan kommer inte mindre än
fyra små båtar, som plöjer böljorna mest i nedre delen av vat-
tendraget.
Landsvägen till Östersund blev färdig för 100 år sedan men var
av sådan beskaffenhet, att den för ej länge sedan måst ombygg-
as.

Ehuru Strömsborna av ålder och ända till dess tvärbanan genom

Jämtland blev färdig hämtade sina förnödenheter från Sollef-
teå, blev landsvägen åt det hållet färdig först 1874 till Ram-

sele. De senaste åren har trafiken på denna varit mycket liten,
och några foror har man inte alls sett. Till och med den sedan
30 år tillbaka förekommande genomgående postgången blev för
några år sedan indragen trots bygdebefolkningens å båda hållen
protester däremot.

Landsvägen till Alanäset byggdes medelst s.k. "gångled" på så
sätt, att en gammal gångstig över de högsta och naturligtvis
mest torrlända kullarna så småningom förbättrades och vid om-
kring år 1850 var man så långt kommen, att landsvägsunderhåll-
et kunde bortsättas på entreprenad. En omläggning av denna
väg, länge av behovet påkallad, beslöts i höstas av vägstämman Fßißkan
väster om Kvarnberget, där stakning skett på bekostnad av all- VERÅ WÅGENIUS

männa medel, och denna sträckning är fastställd av k. bfde.
Detta beslut har överklagats av Ulriksforsintresset m.fl. vil-
ka förorda av privatpersoner åstadkommen stakning öster om

Kvarnberget. Vi blott referera och utesluta andra kommentarer
än beklaga, att den nödvändiga vägomläggningen skall måst upp-
skjutas i det oändliga. När järnvägen blir färdig kommer en
betydande varutransport att äga rum norrut, och det är ingen
hemlighet med vilken ängslan befolkningen i norra socknarna
tänker på den för varutransport absolut olämpliga vägen till
Löfberga.

Utsikterna för att denna vägomläggning nu skall hinna utföras
innan järnvägen byggs norrut, vare sig den fortsätter nu eller
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QELTAGARE I SKOLUNGDOMENS SKIDTÄFLINGÅR I SPELLÄRARINNA MED ELEVER I STRÖMSUND

OSTERSUND 791,' Bakat nad.: Anna Vikatnöm, Dagman Bang,
S. Suenaaon, G. Kanßatnöm,
E En¿k¿¿0n P L¿ndhv¿At

IT11:

O

J. Måntën, Saßly Beag, Eßßen Bang, Ltßßan Roos.
Stnömgnen

Oån ßoewwíxaium ~0»td¿<>íw.° 5?““'.'d“* ^99i“ MWë"' VW PW*°":, ”Pd-ßaaantnnan ßnoken Johansson, Bntta Manzena-
bon, Ingebong Stnömatedt, Ruth Bang.

först senare, är tämligen små, och sedan blir vägomläggningen till och med mindre nöd-
vändig än den någonsin varit.
Landsvägsförbindelse med Frostviken saknas ännu. Till Laxsjö är väganläggning av högsta
beslutande myndighet fastställd, men när det fås medel att bygga den vet ingen ännu.
Vad angår det förnämsta fortskaffningsmedlet, den av Strömsborna så länge efterlängtade
järnvägen, så är ju den att förvänta redan instundande sommar, änskönt man knappast lär
få hoppas på någon ordnad persontrafik förrän nästa år. Det kan ej förnekas att Ströms-
borna under de senaste 10 â l5 åren gjort åtskilligt under stark förväntan, att järnväg-
en förr eller senare skulle bli verklighet och ingjuta liv och rörelse och bärighet så-
väl för det ena som andra företaget. Här har t.ex. byggts mer eller mindre bärande indu-
stri. Vi tänker då närmast på sådana anläggningar som Ströms gjuteri och mek. verkstad,
Ströms tegelbruk och åtskilliga andra. Handeln har uppdrivits till en sådan höjd, att
man knappast kan tänka sig en skarpare tävlan mellan dess utövare, än vad fallet är i
Strömsund. Sjöfarten har inte heller varit så värst lönande för de många som sysslat
därmed. Jordbruket har varit föremål för ett återvaknande intresse och slutligen så har
Strömsund jämväl sitt gruvbolag, som spekulerar i malmfyndigheter norrut efter inlands-
banans blivande fortsättning. Kopparn lär även där blänka och skall bli föremål för fack
mässig undersökning med första
Har således Strömsborna själva i viss mån gjort sig förtjänta av uppoffringar frånstats-
makternas sida, så kräver dock dessa uppoffringar förpliktelser från ortsbefolkningen.
Det.krävs nu säkerligen än mera energi och påpasslighet om inte en stor del av de natur-
tillgångar, som järnvägen öppnar dörren på vid gavel för skall gå uteslutande i inflytt-
ade främlingars händer. Givet är dock att varje ärligt och redbart arbetande främling
antingen han kommer med kapital eller ej är välkommen till bygden för att arbeta för
dess framåtskridande, men jobbare och tvetydiga lycksökare finns det ingen plats för.

NY SKUGSÅVGIFT 15 april 1911-

Genom den nya skatten, skogsaccisen, tillförs landskommunerna rätt avsevärda inkomster.
Enligt till kommunalnämnden i Ström avgivna deklarationer utgör det skogsvärde, för vil-
ket accis utgår, 369.000 kr. Skattebeloppet, 2 procent på denna summa, 7.380 kr., kommer

dock med all säkerhet att vid en kommande taxering något höjas, enär det finns en och
annan som ännu ej lämnat uppgifter.
Kommunalstämman har ännu ej fattat något beslut om hur medlen skall användas, men enligt
vad som försports kommer förslag att väckas om att en del skall fonderas för att vid
lämpligt tillfälle användas till inköp av sådana skogsmarker som särskilt lämpar sig för
skogskultur och på så sätt i en framtid skaffa komunen inkomstbringande skogsallmännin-
gar. Att bilda sådana genom köp av redan i full växtkraft varande skog torde nu med de
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högt uppdrivna priserna näppeïigen ïáta sig göra.
~ - ~ - - " ' ka 30 år sed

På ta1 om skogsa11mann1ngar ager det kanske s1tt intresse veta, att for c1r
an föreslog nu avïidne gârdsagaren hud. Svensson 1 Stromsund på en kommunaïstagmaöïšïa

man redan då sku11e ínköpa skogar for kommunens gemensamma behov¿ Det ramsyn 9

et mottogs då av stämmodeltagarna med skratt såsom varande a11tfor vanvett1gt.

ñfvcrkningskontrakt.

Undertecknad I.. förbind 1/I/.sig att innan niístkoininande April månads ut]/á'n_7 för

Rö Sågverk: Nya Aktiebolags rza-may 13-(inf/0-Jil»-¿«}...» , Ä'/L ñ«'/1-Å--akog
I

á' där anvisad med .\'.~oß“_ betecknad trakt a_/'verkaf""”"¿k fm/ '7 styckm

träd, som där _/ïnnae af FUIU och hälla ßïf tum pá '/9 J ' /'ots líingd från roten,

samt af Grått, som hålla fw! tum pa //'ty Ö *fots längd från roten, efter nedanstående
C . . ., .

föreskrifter och.viIlk0r och emot ertsßqzzng enligt omstaende p1-ia.

Auf min mot-om nu Ä ”vf H
(

.llinata tillåtna dimension iir /Ü /'ot 4/ tum.

Allt rírke nedsdgas och fâr stubbe ej tagas mer (in 3 film ofvan marken. Tar/es hög/re

stubbe skall accordstaoarl H betala 50 (inr i .ekailesttïnd för hvarje stïdan förseel.se.

Allt timmer kvistav vid och furu rnndbarkas enligt lag. /\
Timret märkes med B:..prï ena sidan I fot från stocken: rotiinda. R \/
/.'r_f/a_«/nandet af s1-ríntar eller in/m_f;_f; -:ff _1,-.ra i storkcns ííndar och sidor iir f'u'rbjude.',

och »frsiitter acrord~ta_«]ar(|- 2 kronor /'iir hvarje iifrertr/ídelse hiiraf.

 fÜPmlM.«a.«.
Lenma-2 fäldt virke i skogen, skall art-ni-«l.vta_7ar V' 1' betala i .skmlesttïml 3 krm:-n' pr .«t_i/ck.

.-lllt virke skall lii_f/_«;as i god ur«lnin_«/ fi rattcndra_qet eller fi anvisad plats diirinvíd,

.samt /m_:;_-1-:re och kfirare vara niirvaranfle rid t:unníu_:/en /'iir att kant/-a och miirka rirket, samt

för att ltdlltl all lwhii/lit; hjälp .sd att tlmmln_f/Im kan l/itt och l)ekt'(iu|t 1'et'k'8tl'illa-0.

.-1f'ror«l.-ta_f/arl I - varnas pd det .~'triin_«/arta fiir rixtavlkoiamande af skada ri and/'as skog

oda mark rid laya Inïföljrl.

Skada, .som ii_t'vertrii:lel~»: af denna luwtiiuum lm' _;°iirm-.«-akar, .vkall acc«n'«I.«ta_«/ar I ' ' ersätta.

Om _:/iín_«/4-ti_«/ar eller rii_«/ar i_aen/'.'illa.e eller .-t«'in¿/.vel ncdln-_:/las, rare accord.-:ta_r/ar0«.

.-kg/lfli_a att utan ers«'ittnin_f/ _11-'ilda skadan.

A_/'cerknin_f/en skall orillkorli:/en rid till.~v':'_f/el-'c böi')'a-Q från liin_q.et a_/l/i_f/.ma /uill, sam'

.<1-¿ i 0,-dm'n_,/ .-«i att intet triid md kvarsttí diir afverknirifjen framskridit, vid af-
rentyr, att a<'cor«lsta¿/ar! « - i _/'ö:':'a fallet /ir _/'rån detta kontrakt .vkiljd med Rkylcliyhet att be-

tala de för krarlemnadc triíd föreskrifmz b/:ter och i .wcnare fallet vid pdf'u'ljd att .s-lutlikvid

ej erhrïlles.

I fråga om rirkets aptcrin_f/ och be/:andlíng _:/íillcr till no_f;_f/rann efterrättclse i öfriqt

de fiireskri/'ter, man af rirke.v_«;arnes ombud meddelas och erkíinn lf* L/1:; /H obe-

riittigad att för oriktigt behandladt virke erhiilla arbetvlíin, ti/'rcnsom _/'iirbIf;*-za-(.f ^^*7
iïtlyda alla tills(i_q/el.«e1-, som af rirke.<-e_qarne.- ombud _/;öras, rid rite att kontraktet anses brutet

och tillât att afrerkningen fiir ,t'oi-tsiittas pá ,1^^"'"'~/ bekostnad.

Några muntliga aftal utöfrer hvad i detta kontrakt äro antecknade, _//(illa icke.
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' '¿Skulle af hvad orsak det vara md icke 'inom .&V'/ ._ månader här-

efter börja afverkníng eller ock dermed upphöra innan arbetet blifvit till fullo verkstäldt, hvilket

ej anses vara giltigt fullgjordt förr än vederbörande skogsuppsyningsman sådant vítsordat, eller

eljest brista uti kontraktets fullgörande förbind 1'/f~ 41-- y att såsom skadestånd
ntämpladf

erlägga fem (5) kronor för hvarje efterlemnadt ,,fm,,,,¿,,g,,,a,, träd eller apteradt- timmer, samt (5)
ßutämpladt '

kronor fiir hvarje hugget ej af,.,,k,,¿,,g,,¿,,,., träd .«-varande / 47 dessutom för alla de följder,

. ,.. .er kul _ __ __ . __

som huggnmg af undermaligt ej 0;-:,:'f,,,-,,;,,m, virke for ofngt kan medfora.

Af « H* "IH arbet-förtjenst ega rirkesegarne, om de sa för godt _/inna, innehalla

en fjerdedel som vid slut:-/íknirzg md afräknas som skadeers<'ittning derest //7 inom

föreskrifven tid ej fullgjort ofvanstdende kontrakt.

Emot ordentligt fullgörande af förestående arbete betala virkesegarne följande priser:

\.?För Sdf/timmer:
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För Proppn och Ju/forts:
För 3-II'/1 tum Kr. pr 1,000 löpfot

n 4'_'41/2 n sl 1» n »-

,, 5-51/z ,, ,, tzöyßä/,, n ,,

,, 6-fr/= ,, ., ., ,,

,, 7-7'/2 ,, ,, ,, ,, ,,

n 8:_'8]/2 av 1: H H lv

Proppsvirke kapa-v alla på I0 fots liingd som anmäles till jlottning i Ängermanelfvens

/loddalar.
Alla mått äro engelska. Tumtalen afse doppdiametern.

Förskotter lemnas i mån af arbetets fortgång och slutlikvid i Augusti månad om kon-

traktet fullgöres.
Med förestående kontrakt, hvaraf 2:ne e.z.-emplar äro upprättade och vezlade, förklara

vi oss till allelai' nöjda. lá”
/Lau I šcw ¿e,, 47 .x,u_Åu, 1905,

L
rm- “S C nya Au °ebo|ag CE e_¿__

Aocordntagare.



Afm°nS I á/ 3 maj 1911. \Undertecknad kommer att öppna W”
SPEDITIONSAFFÄR I STRÖMSUND En alltigenom elegant, vacker och roande

så fort rälsläggningen dit fullbor- tillställning'
dats, och arbetschefen beviljat _, _ __

.. nad odstrafik Kostymbalen pa Grand 1:a maj var sasongens
opp g ° sista betydande tilldragelse i vår lilla
ÖSCGISUIIÖ i april 1911 "stad", och skall man också yppa sin för-
Tllre JOhênSSOI'1 tjusning så var den också den vackraste,
PS. Mina speditionsaffä-rer i Öster_ livligaste, elegantaste och kvickaste. Nå,
sund och Sikås rekommenderas i är_ sakta, sakta. Det där har vi hört varenda

gång min herre varit åstad och fått sinahå k t. . .
ade kunders 9 oms troskyldiga ögon fulla av karnevalsvimlet,

som jämte annat stigit en smula åt huvudet.
D U ha u d d haet ar sant, ogt ara e, men en ar gång
en är det ett absolut riktigt och orubbligt
omdöme, att det var så vackert att man näs-

3 mej 1911- tan måste börja tala franska.
Vårens ankomst hälsades Valborgsmässoafto- Även stämningen stod högt 1 tak_ En bekant
nen med Sång i det fria eV en Väl íöved bayersk författare sade en gång dessa be-
barnkör som under ledning av folkskollära- víngado ord; H1 Manohen foranstaltar man
ren Daniel Nordfors på ett förtjänstfullt icke faster; man upplever dem"_ jag tror
sätt utförde följande för tillfället valda förvisso vi denna gång med rätta kan till-
sånger: Vintern rasat ut, Glad såsom fåg- ämna dessa ord på oss _ på 5tromsnnd_
eln, Färdevisa, Vårvindar friska, 0 hurhär-
ligt majsol ler, samt till slut Leve Sveri- Det Vef S0m ett forryckt jubel, ett bedar-
ge. Sången hade lockat en talrik åhörare- ande Vlrrvarr av färger °°h T törs Jag sä'
skara_ ga - formsköna kvinnor, brokigt ljus, vals-

toner etc., där Amor den skälmen, i alla
Pa flera ställen syntes majeldar, de fles- krokar ar färdig att driva Sitt anal med

ta dock före mörkrets inbott, varföre eff- non gla¿a_ nporymda mannfSkoskaran_
ekten av detta skådespel blev tämligen mi-
nlmal_ Å, vilka dräkter! Men jag nöjer mig med att

säga: Det vackra var vanligt och det utsök-
Logen Norrskenets ungdom hade pa kvallen ta ej sällsynt_
inbjudit sina äldre ordenssyskon till en
fostllgnet å logelokalen_ varvid aessa bio- Kottiljongen var charmant och det var inte
nos på förfrísknlngar_ Vidare förekom Sång för ro skull hr Bäcklunds ansikte strålade
och musik samt lekar till mldnatt_ av ett överjordiskt leende, då han bjöd da-

merna: "Var så god, ett hjärta med eder ka-
Å biografen hade en annan nykterhetsföre- valjors namn paj" Hans Sak _ kottíljongen _
ning anordnat maskerad, vilken förflöt und- ntföll ju till belatonnet_
er bästa stämning och hade stor tillslut-
níng_ Vid 4-tiden upphör dansen och kavaljererna

hjälpa sina damer på med kappan eller päls-
en. Men enstaka par svänga ännu omkring och

II 'många gnola omedvetet: Nach Hause, nach
Hause, nach Hause gehen wir - nichtf"

:§”-~ _ 4. \ ,3

29 maj 1911.

OM ARNLJOT FRÅN GÄLLÖ
höll rektor Carl Sehlin föredrag i går af-
ton å godtemplarhuset i Strömsund. Hr S.
redogjorde för Petersson-Bergers dramatis-
ka arbete och framhöll Arnljot som typen
för en nordisk yngling.

Rektor Sehlin talade på lördagskvällen om

ÄÖVQW ¿¿¿¿ öfaänø 59" unde Éfäzßeíf haä de nykterhetsfrågan ur religiös och historisk
uånuga anda/me 1¿e,ta,t Mig, och Paußwß 01066- sympmmkc, och 1 går middag han han före-
ÅOH mßd hüóïäü EÅÅÅGÖCÅ Å"d2ÅÅd0Å1@Ä» Vää' drag i Ströms kyrka om nöjes- och njutnings-
ma ¿¿g L' våfwoßen wte på tunøt. medel,
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Kommunen fullt enig om stationsplats.
Vidräkning med Ulriksforsintresset.

31 maj 1911.

Redan vid halv 12-tiden på söndag såg man Strömsund "man ur huse" vandra ned mot socken-
stugan. Grupper av allvarliga män gingo fram och åter under livligt samspråk; allt tyd-
de på att något av vikt skulle behandlas. En del hade påtagit sig den karakteristiska
nordjämtska kontemplativa ansiktsmasken, en del gestikulerade med sydländsk livlighet!
Man hade lämnat dagens prosaiska enahanda för att helt och fullt ägna sig åt någotvisst;
och detta var frågan om järnvägsstationens i Strömsund förläggande.
På länge har Strömsund ej varit i så kraftig rörelse. Denna gång gällde det ju också en
fråga av vitalt intresse, en fråga, som länge snedvridits av ett enastående skumraskar-
bete, och man förvånade sig icke då man såg kommunens samlingslokal vara fullpackad red-
an före gudstjänstens slut. - "Int ä kyrka så full att int'prästen går in", heter ett
gammalt jämtländskt ordspråk, men med knapp nöd lyckades stämmans ordf. tränga sig framtill sin plats. Frågorna som först voro på tapeten behandlades med påfallande brist på
inträsse. Alla väntade under spänning på järnvägsfrågan!
Och äntligen kom den, dagens "clou"! Stämmans ordförande, förvaltare Zach. Åslund, avgav
en kort historik över vår järnvägsfråga och framhöll att stämman huvudsakligen kommittill stånd därför, att han förnummit att järnvägsstationen skulle förläggas till den c:a
en km. från Strömsund avlägsna Aborrviken. Då såväl hos honom, som - det ville han hcp-
pas - övriga Strömsund önskan om stationens förläggande till själva municipet varit ett
länge närt önskemål, hade han sammankallat de röstberättigade inom kommunen för att få
ett uttalande i frågan. Ordet lämnades därefter till stämmans ledamöter.
Nu blev det ett väldigt skruvande, ej olikt en bjudning på landet! Alla ville att yxan
skulle gå, men ingen ville utdela första hugget! Att de skulle falla i samma "skyra" var
nog klart. Då ingen, trots den humoristiske ordförandens fråga, "om saken kunde anses
vara nog diskuterad", uppträtt, begärdes ordet av arbetschefen för inlandsbanebygget,
kapten A. Nordberg, vilken översiktligt och objektivt demonstrerade de olika förslagentill stationsområden. Den animositet, som hittills rått hos en del personer mot järmågs-
byggnadens ledare försvann med ens. Man märkte genast att här var en man med vidare syn
på tingen och som tog hänsyn till ortsbefolkningens önskningar samtidigt med att han
tillvaratog statens intressen. Också åhördes, det med lugn och klarhet framförda uttalan-
det, med enastående intresse och särskilt senterades kapten Nordbergs förklaring, att
5/Lån Ma/abanebygge/ta Mida intet som hä!/.st Mndu möte/1 mot jä/mväg¿>4zaL¿onews öuiägg-
ande inom Stäömóundb mun¿c¿paZ¿amhäZZ2¿ hank och btän. "Den enda synpunkt" yttrade hr
Nordberg, "som varit bestämmande för det nya förslaget är, att det skulle bliva ekono-
miskt fördelaktigare för Strömsund". Kapten Nordberg uppmanade dessutom samhället att,
därest Aborrviken godkändes, ofördröjligen inkorporera området, där talaren ansåg att i
så fall helt säkert ett stationssamhälle inom kort skulle uppstå.

Förvaltare Åslund anförde som svar härå, att kommunen redan gått i författning om inköp-
ande av prästbordets ägor, å vilka bangården m.m. skulle förläggas. Detta köp hade ifrå-
gasatts endast därför, att Ströms kommun ansett planen om järnvägsstationens förläggandetill själva municipet definitivt.
Inspektor Einar Wagenius, Ulriksfors, trodde en expropriering av mark inom municipet
bliva allt för dyr och förordade naturligtvis en station mellan Ulriksfors och Strömsund
(Skratt och hyssningar.) Förv. Åslund undanbad sig inblandning av hr. Wagenius "vilken
själv hade järnvägsstation inpå knutarna" och hade ett intresse som gick stick i stäv
med deras som ivrade för kommunens bästa (bifallsrop).
Kapten Nordberg framhöll att endast tanken på kommunens ekonomiska fördelar föranlett
hans nya förslag om stationsplats. Ifrågasatte ett kostnadsförslag för alternativen.
Fabrikör Ottosson ville framhålla att endast några kommunen och enskilda tillhöriga min-
dre värdefulla byggnader komme att slopas, därest järnvägsstationen förlades på förut
bestämd, inom samhället liggande plats.
F. handl. Nils Persson anförde logiskt och skarpt att av kapten Nordbergs uttalande fram-
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gick att det vore staten egalt, om stationen förlades inom eller utom samhället. Med ett
sådant direktiv för ögonen anhöll han att stämman måtte fatta beslut om var stationen
skulle förläggas. En utredning skulle fördröja utan att förnöja (instämmanden).
Postexpeditör E. Åslund framhöll, att kommunen redan iklätt sig skyldigheten till mark-
lösen. Staten behövde inte därför taga hänsyn till kommunens ekonomiska uppoffringar.
Påyrkade stationens förläggande inom municipets område (mass-instämmanden).
Gårdsägare P. Svedberg framhöll likaledes att marklösen vore kommunens ensak;
Tackade kapten Nordberg för tillmötesgåendet att närvara vid stämman och uttryckte för-
hoppning om att han med välvilja ville omfatta planen ifråga om banans fortsättande från
Strömsund väster om Kvarnberget.
Hr Scherman hade med harm och smärta erfarit det minst sagt tarvliga sätt, varpå en tala-
re (?) uppträtt i denna samhällets livsfråga. Beklagade livligt att egoism sattes före
det allmänna intresset, som givetvis bäst tillgodosågos om stationen förlades på dendär-
för påtänkta platsen inom samhället (ihållande bravorop).
Landstingsman Olofsson i Jonsgård,(Risselås) pläderade för uppskov men möttes av hyssj-
ningar och slutade där han började.
Handl. Bergquist ansåg att även om stationens förläggande till själva municipet skulle
draga en kostnad ända till 100.000 kr. samhället hällre offra denna summa än avgifts-
fritt taga Jonsgårds-Risselås mark i anspråk. (ßravol)
Handl. Nils Persson påyrkade ett omedelbart avgörande. Instämde i yrkandet om stationens
förläggande till Strömsund.

Sedan hr Scherman bett att få framhålla det stora antalet personer som närvarit på stäm-
man antogs med synbarlig entusiasm enhälligt följande resolution, vilken stäman uppdrog
åt förv. Åslund och f. handl. Nils Persson att å kommunens vägnar underteckna och till
vederbörande vidare befordra:

"Då som motiv för Inlandsbanans framdragande genom Norrland såväl hos regering som riks-
dag den tanken synes mer och mer gjort sig gällande att banan icke allenast ur militär
synpunkt skulle betjäna vårt land och folk utan fastmer bidraga till främjande av när-
ingslivet och den kulturella utvecklingen på orter där den framdrages och då Strömsunds

municipalsamhälle onekligen är den redan nu folkrikaste platsen efter sträckan östersund
-Vilhelmina och tillfölje av sitt läge centralpunkten för affärsverksamheten inom Norra
Jämtland, vågar Ströms kommunalstämma, sedan fortsättning av banan härifrån till Vilhel-
mina nu är beslutad, som sitt bestämda önskemål framhålla att innan byggandet av denna

bandel påbörjas undersökning och utredning för banans dragande genom Strömsund väster om

Kvarnberget värkställes och, om ur teknisk synpunkt hinder ej möter för denna sträckning
bibanan Ulriksfors-Strömsund må bli en länk i huvudbanan. Skulle detta ej låta sig göra,
yrkar stämman att banan norröver må utgå från Strömsunds station, vilken stämman yrkar
under alla förhållanden måtte bli huvudstation och förläggas inom municipalsamhället å

den därför ursprungligen pâtänkta platsen där den å samhällets antagna stadsplankarta
redan är inlagd."
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Den "Träsländapolitik" (kommer ni ihåg! här
skall järnvägen gå, för här bor jagl), som
bedrivits av en del personer inom samhäll-
et, har genom detta beslut som fattats vid
kommunalstämma i söndags fått sin första
välförtjänta bresch. Som en konsekventytt-
ring av arbetschefens uttalande kan man nu
vara säker om stationens förläggande inom
municipalsamhället. Därifrån och till ban-
ans sträckning väster om Kvarnberget ärste-
get visserligen stort, men dock ej större
än det kan tagas. Goda förhoppningar därom
finnes. De undersökningar, som år l908gjor-
des i och för omläggningen av allmänna
landsvägen till Löfberga, bilda en god bas-
is för sträckningen.

Strömsund kan även med lugn avvakta under- AFFÄRSHUS VID STORGATAN sTRöMSUNv
sökningarna ifraga om banans sträckning,
därest kapten Nordberg, vilken visat en ena
stående objektivitet, kommer att verkställa
den.

Manne Wikên

21 juni 1911.

Våra gator befinna sig för närvarande i ett
skick, som ger mycket övrigt att önska.
Trottoaren efter den s.k. Storgatan är näm-
ligen fullkomligt livsfarliga, ity, att fle-
ra av bräderna, som bildat densamma, av-
trampats och underläggen till gångbananför-
störts så att man vid promenerandet nästan
kunde tro sig göra en promenad på gungfly.
Vi ha hört sägas att municipalstämman av_ TAKSPÅNRIVNING VID ÖSTERKÄLEN

slagit medel till Storgatans planerande, F¿_v_; PQÅ U¿¿¿k Fun¿¿¿h, Ka¿¿¿ Fun¿¿¿h,
men da gatans nuvarande utseende av veder- Ludv¿g M¿¿k¿¿¿¿0n, Johan Rö¿¿h, N¿¿¿ Fun¿¿¿h
börade t01eI'e1'aS, h°PP~'=1S Vi att ryktet ta' Jaclze Fun/.\e,th, fsfzogvafz/ta/Le Gå/Lan Öholm,
lar osant. Annars torde väl ett föreläggan- A2b¿n Fun¿¿1h oçh dnängen 0205 Måntcnbbün,
de för vederbörande nämnd att fullgöra sina 11[[¿ka hä¿¿g¿¿a¿¿_
förpliktelser vara av nöden påkallat.
En välförtjänt uppmärksamhet tilldrager sig
även vägen till ångbåtsbryggorna i den s.k.
Dahlbacken, vars höga slänt förut varit kan-
tad av räck, av vilka nu endast återstå xg, Å;umeuá4/ ÃÉQJ/ áÉ24;¿b
stolparna. Det är nödvändigt, med tanke pa
samhällets utseende och på en eventuell vê¿;¿¿ hß/
turistström att här bättra upp! '“7 ^^/

. -
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STRÖMSUNDS JÄRNVÄGSFRÅGA 26 juni 1911. , .y'. 45/,¿¿;m, å
4¿.J?« . ' '7:f

ALANÄS, TÄSJÖ, DOROTEA, VILHELMINA OCH FROST- I , I 'går
VIKENS KOMMUNER HA PÅ RESPEKTIVE KOMMUNAL- áuuiš , . arm
STÃMMOR I GÅR BESLUTAT ATT SOM SINA BESTÄNDA fw/ä - « ~ ,ïtr _;í2l¿g1;¿
UNSKEMÅL UTTALA ATT FORTSÄTTNINGEN AF IN- 7

LANDSBANAN FRÅN STRUMS VATTUDAL OCH NORRUT 31

MÅTTE GÅ GENOM STROMSUNDS MUNICIPALSAMHÃLLE
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6-753Û- hemgäad ¿ Staand.

BILDER FRÅN STRAND

-f'
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MÄRET PERSDOTTER

5. 5/11 1:36.

Det bon ged¿ge1 ßoßk a5 ungammaß bondeßtam L byn Staand.
Byn han eít vackemt läge på en 4ydA2u1In¿ng ¿nv¿d Vattu-

MÄRET ANDERSSON PALM

6. Taß¿qv¿¿I 1833.

dalen, med ut4¿k1 ößuen den noadjämtßka jäßßuäaßden.
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ERIK ANDERSSON PALM, 6. 7840.
Hußzaun ANNA MAnre~svorrfn
5. zssz.

Illnqx

ANNA ANDERSDOTTER NORBECK

~ »_ 5. 1851. Huótau t¿¿ß Måaten
Svenßßon Nonbech.
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Eyl n. ng lill Ström
EN STOCKHOLMSJOURNALIST OM STRÖMSUND.

Lcd  

12 ju1i 1911.

Författaren till "Där Inlandsbanan skall gå fram", medarbetaren i Stockho1ms-Tidning-
en, herr Adolf Laurin, som förra veckan besökte Strömsund har uppvaktat oss med följ-
ande epistel, som uttryck för de känslor vårt samhälle var mäktigt giva honom:

Hr Redaktör!

En snäll och rar flicka - jag tror förresten alla Strömsundsflickor är snälla och ra-
ra! - förde mig en vacker kväll, den första jag var i samhället, upp på bergets tin-
nar och visade mig all Vattudalens härlighet. Hon frestade mig tyvärr icke med något,
men jag önskade mig i alla fall att, om icke precis äga allt detta vackra, så åtmin-
stone ständigt få min själ mättad av de vackra intryck, som stormade in på mig. Jag
såg skogarnas mörka bälte klättra uppför bergen runtom, där nere summo öarna på det
spegelblanka vattnet, och längst borta i fjärran blånade fjällen, där den eviga snön
lyste med vita fläckar. Allt detta fångade jag och tänkte:
- Vore jag icke andlig smålänning - alla äro vi ju smålänningar inför vår Herre! -och
lekamligen Stockholmare, skulle jag bestämt vilja vara Strömsundsbo.

Ni ser, hr redaktör, att mina önskningar trots den gudstjänst som min själ firade med
naturen, icke voro helt oegoistiska. Ty Stockholm är bäst, skulle jag med en förvräng-
ning av Gluntens ord, vilja säga. Men två månader på sommaren och två månader på vin-
tern skulle jag väl i alla fall vilja vara acklimatiserad Strömsundsbo, låt oss säga
två månader för naturens skull och två för invånarnas skull. Då har jag skipat rättvi-
sa åt båda parter.
Ty ni skall veta, hr redaktör, att det ej blott var ovannämnda snälla och rara flicka,
som tog hand om mig i den goda orten Strömsund. Källarmästarna Larzon och Sandelin
födde och härbärgerade mig, fröken Asta fullgjorde den ingalunda lätta uppgiften att
väcka mig, bokhandlaren försedde mig med nödvändiga mobilier för mitt hedervärda yrk-
es utövande, "frun i badhuset" tog hand om min kropp och "smålands-Blenda" om mitt an-
sikte och mina lindriga kopparslagare, postexpeditören uppehöll min förbindelse med
yttervärlden och förvaltare Åslund och hr Näslund, alla de andra aktningsvärda borgar-
na att förtiga, gåvo mig slutligen nödiga och nyttiga kunskaper om samhällets brännan-
de fråga: Ulriksfors eller Strömsund?

Ni förstår, hr redaktör, att mitt unga hjärta måste röras av all denna sympati. Och
vore jag järnvägsgeneral, skulle Strömsund få tre banor, minst!
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Ni bör också, hr redaktör, förstå de känslor som besjä-
lade mig, när avskedets dystra ögonblick var inne, eft-
er en liten tripp mot Frostviken, där lappflickan Anna

Perssons gyllene flätor förresten höllo på att snärja
mitt hjärta i långt högre grad än gästgivarens Bengtas
orubbliga~allvar! Och hade inte hr Roos'enkla men sunda
livsfilosofi, urgammalt kraftiga uttryckssätt och - präk-
tiga hingst till den grad fångat mitt hjärta hade jag
bestämt åkt baklänges från Strömsund.

Vi ses igen, goda Strömsundsbor, till ett annat år, hop-
pas jag.

Eder
Rinaldo

Ulriksfors degraderas! 111111 1111-

Märket Rinaldo skriver i Stockholms-Tidningen:
"En stor präktig bil har från Strömsund fört mig den 4 km.
långa vägen till Ulriksfors. Jag måste medge att min åsikt
om den brännande järnvägsfrågan, som diskuterats över he-
la Jämtland: Strömsund eller Ulriksfors som knutpunkt, ef-
ter denna visit lutar till Strömsbornas fördel. Mycket ta- M¿nne aá

lar för, att de skola få huvudbanan dragen fram till sitt NORRSKENSFLÅMMÅNS BÅSÅR

samhälle, som utgör huvudpunkten för en vittomfattande I STRÖMSUND 1977.
trakts kommunikationsleder och affärer, under det hela Ul-
nikßáonß utgöneb av endaßt ett ßåtaß byggnaden, en Aåg och
en kvaän Och Aedan ¿ngen¿¿ng. Något, som också måste väga
tungt i Strömsunds vågskål, är att Ulriksfors har ytterst
få utvecklingsmöjligheter och bl.a. saknar varje möjlighet '

att anordna hamn, under det en dylik med lätthet skulle
kunna anläggas i Strömsund. Och härifrån finnes ju en di-
rekt vattenförbindelse upp mot den för hela Jämtland vik-
tiga leden Ströms vattudal, som redan trafikeras av flera
ångbåtar.

Det vill synas som om här, liksom alltid då det är fråga
om ett järnvägsbygge, privatintressen spelat in, och på
andra orter säger man, att Strömsborna låtit överrumpla
sig, icke kommit sig för med att verka för egen sak förr
än det hart när blev försent. Då lyckades de få upp gene-
raldirektör Pegelow, och han erkände sig ha trott, att Ul-
riksfors var Strömsund och tvärtom."

26 ju1i 1911.

Igår förrättades för första gången baptistdop i Strömsund. :f¿;; »1ö,-~
Förrättningen ägde rum vid färjstället bredvid ångbåts- pë; ~'¶“W- f
bryggan av pastor Alvên, som därvid döpte 2 personer.

Stnämbundbbon:

° Jo~As KARIN ß1oMQy1sT
Ny pmm 2 a“g' 1911' Amor (ionssow, l' »men
En större pråm har i dagarna sjösatts å Ströms Vattudal.
Pramen, som har en längd av över 50 fot, är levererad av
Näsvikens såg- och snickerifabrik och förfärdigad av snic-
karen A. Edin i Strömsund.

FÖR ALANÄS FATTIGGÅRD 16 aug. l9ll.
i Hafsnäs har påbörjats ett nytt, tidsenligt boningshus om

l5 ä l6 rum samt rymlig källare.
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BRÅKIGT I STRÖMSUND 23 aug. 1911. ej mindre än 7 km. och Strömsundsborna re-

11~der_.S1St11dne1erd«=_°«h Södg 1~t°ss>.==» .iâaíïíšêåâïnåaååššiiïaïetšïi19%' “a “°2“Iun a a _en pro_

aïnnatenzuïuaäæeaaanm g;e¿gçegfenef«enneen-
för fy11eri och förarge1seväckande beteen- '
de. Ovanstående märk1iga medde1ande har från

Umeå te1egraferats ti11 Stockho1msprässen.

áäës
EN LYCKAD Gooo1sMPLARFAs1 23 aug. 1911.

nö11s 1 söndags 1 strömsnna. Det ansiaenae UÉPLYÉNINGEN STIGER 23 Sept 1911'
programmet upptog pianomusik av fo1ksko11. V1d V1P90kaJG" har 1 dagarna På bak0Stad
Nanafors een fröken E11se svensson, iniea- ev ån9ferty9Sektieb°1e9et Virge. 9r°S§end1
ningsta1 av förva1t. Z. Ås1und, nykter- E¿ Am. Ahlström och StrömsundS bfyggefïak'
netsföneanag av ianastingsman G. Nie. Tar- t1eb01e9 uppeette en e1ektriSk bå91empe på
gen, so1osång av fo1ksko11äraren Jönsson 1-000 0Pma1ïJUS-
från Häggenås och dek1amation av fröken
Erika Haggaani. áäè

Hr Bro1in hö11 avs1utningsta1et. Dek1ama- POLISEN 27 Sept 1911
tionsnumren utfördes synner1igen förtjänst- '
fu11t. efter fästen nö11s gemensamt möte Då det viset sig ett vid Större he19er Och
med iogerna på p1at5en_ andra tider då fo1ksam1ing uppstår vår nu-

varande ordningsmakt är för 1iten att hin-
áià na hå11a ordning på de ofta vi1da e1ement-

en, som vid dy1ika ti11fä11en sam1as inom
STRUMSUNDS FOLKSKOLOR 16 Sept 1911- sanna11er, nade iansnan Isak Ganain nas
Upprop hö11S vid Strömsunds f01kSk010r 1 Strömsunds municipa1stämma gjort hemstä11-
t0rSdagS_ E1evanta1et är 1 år 123, därav an om att denna måtte bes1uta om ti11sätt-
50 ny1nSkr¿vna_ ande av en e11er två extra po1ismän. Stäm-

man bes1öt att ti11s vidare ti11sätta en
áâäš och utsåg därti11 skomakaren J.A. Svensson

vi1ken sku11e stå under direkt kommando av
FURSLAG TILL STADSPLAN 20 sept 1911. 1änSmennen i distriktet-
för Strömsunds municipa1samhä11e finnes
ti11gäng1igt för a11mänheten i Ströms soc-
kenStUg6, 0Ch SkO1â de SOm ÖnSk8 ändring MIKAELI_MARKNADEN 4 0kt_ ]9]]_
av förs1aget skrift1igen inlämna sina an-
märkningar ti11 byggnadsnämnden före den Var 1 år ej S¥DD@Y119e" 11V119 0Ch 9aV GJ
29 0kt_ d_¿_ he11re anledning t111 några större affär-

er. I butikerna var det 1ugnt och frid1t
áäñš och trävarumarknaden kunde icke uppvisa

någon större 1iv1ighet. Priserna voro höga
VILKA KRAFTER HA VARKAT? 20 sept 1911. eeh Obestämde- Ti119ån9en på verer före-

" . N U fö11 också ïiten. De köp som ha avs1utats
På kommuna1stammor 1 sondags ha sockenman- 1är ha varit endast om mindre part¿er_
nen inom Vi1he1mina och Dorotea enhä11igt
bes1utat att annu1era sina förut fattade ríâg
bes1ut att understödja Strömâundsboâna: “' “
framstä11ning att få den nu es u a e or -
sättningen av in1andsbanan norrut 1agd så, INLANDSBANE FRÅGAN 7 okt' 1911'
att Strömsund sku11e beröras av banan och Sedan kzmt nu bes1utit att In1andsbanan
få station i stä11et för järnvägsstyre1- från U1riksfors ska11 gå direkt norrut,
sens förs1ag, sträckningen U1riksfors-Löv- a11tså icke dragas genom Strömsunds muni-
berga. Då båda förutsättningarna för över- cipa1samhä11e, inhämtade vi i går hos bygg
enskomme1sen bortfa11it därigenom att den nadschefen kapten A. Nordberg, att en giv-
nya sträckningen sku11e för1änga banan med en konsekvens av detta bes1ut är att den
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gamla planen kommer att följas även beträf- I
fande huvudstationens förläggande till Ul-
riksfors med enkelt bispår till Strömsund.

Pâ vår fråga när detta sistnämnda kan vän-
tas färdigt påpekade kapten N. att den EN K0RF'LÅD^5 ODEN OCH AVENTYR-
stagnation som med anledning av den sökta Tingsrätten den 5 Sevtember 1911-
ändringen i banriktningen uppstått, givet- allan hem a NN ¿ ö-aren käranden
vis värkat arskimgt föraröjande. Ehuru- ;;,;¿'h'2m ä I a' - J -- ' 1

_. . g. NN i Hedningsflokalen svaran
Val arbetet omedelbart torde aterupptagas* den, ang. fordringsanspråk, tillstådeskom å

kunna trasserlngsarbetena nu lcke medhln' kärandesidan kärandens förut i målet anlita-
nas i år och så återstår arbetet med sta- de ombud, Johan Gäraín, samt uppdra åt
tlonshus' bangård m'm' ' "Sa att Ûar Stfom' Isac Gärdin att framgent föra käranšens ta-
SUnqSb0Pna få Slttnblspår klart 11996? an' lan i målet. Å svarandesidan företrädde NN
nu 1 gudarnas knan slutade kapten Nordrg personligen samt uppdrog åt jamväl närv_

Vårt korta Samtal' kommissionären E.Th. Eriksson i Hornsberg' ' att framdeles föra hans talan i målet.
Annons 11 okt. 1911.
J frur h sh.llerskOr ladu årds_ Svarandeombudet_anholl nu om vittnesforhor

ung ' u a ' g med for en del. .. . U givningskostnad av 6 kr 84

plgor' affarsbltraden' skogvaktare' " instä d endatorn Mattias Wikström
å d " ?tÉ. a a att .

g r sdrangar i Ojaren ävensom med arb. Gabriel Olsson,
söka plats genom jämväl i Öjaren och då dessa personer voro
STRÖMSUNDS TJÄNSTEBYRÅ vid rätten närvarande samt jäv emot dem

Tel 71 StrömSund_ icke anfördes fingo de avlägga vittneseden
om vars vikt de erinrades, varefter de var
för sig hördes och berättade:

BARNENS BIOGRAFBESÖK 11 Okt 1911- 1. Wikström: att vid den tid då ifrågavar-
Möta ma]1an Ströms Sköiråö och 1ärarek¿r ande korflada funnits hos käranden i Finn-
hö]]S 1 söndags 1 Strömsunds fö]kSkö1a_ vattnet hade vittnet varit sysselsatt med

Mötet, som var mangrannt besökt av såväl avvatkalaê dat Pa tfaktaaå att kataaaaa
skolråd som lärarepersonal, öppnades av maahatt ladaa alt aa han l slatat aY Jaaa'
pastor Arne Arbman. Därefter höll folksko- atf altftaktat Pt°Vla“t5 att k°ttlaaa“
leinsp. Eriksson från östersund ett gedig- ftatt dat Pa,8°lVat 1 att fam maa faaataf
et och sakrikt föredrag om vad, som borde at aïdvaat tlll aaa 22 eller 23 aptll aa
göras för att stävja skolbarnens numera så aan °PP“ata av Vlttaat °°h_fakt°t J°“aa,
allmänt förekommande biografbesök. Därvid Hfglaaaï att “natt daaaa tla Sala” aklalt
förnekade han ej biografernas stora bety- Pa laaaa aaatuatt strax f°tÉ Pata att Var'
delse som uppfostrande och billiga folknö- lt starkt t°Vaa°t5"att aa laaaa °PR“ata
jen. Emellertid hade nu biograferna under kaffvan bffnnnlts 1nden Oen stygg 3 ett
senare tid urartat så till vida, att det Vlttaat aa båaalt 20 kt' för laaaa man att
nu förevisas bilder som långt ifrån är detta aabaa lake aatagltfï att Vlttaat t°'
uppfostrande, och på grund därav olämpliga ta Paak tlllaagt f°“aa a2$l““a_att al aa'
att ses av barn. Inspektören uttalade där- Va laaaa Pa °Va““amaaa Satt anar k°tfVa“
för som sin önskan, att denna fråga Sku1_ blefve förstörd; att arbetarne under tiden
le behandlas på ett möte mellan lärarekår Valat köPa“aY k°ffVa“~ man att Hëglaaa lt'
och barnens föräldrar, s.k. föräldramöte, aa velat Salla “a8°t af aan töfaavlat han
för att möj]1gtViS kunna genomföra Samma icke fick salja hela ladan samt att ettpar
beslut, som nyligen fattats i östersund, aaêaf after Vlttaata hamk°mat"tlll Olafaa
näm]1gan att barnen äga ratt att besöka fran Finnvattnet karandens drang kommit

biograf endast i sina föräldrars sällskap, maa É°ttlaaa“ °°h fraktat aan tlll Haaaaaga'
och att biograferna hållas stängda för fl°kala“°
barn efter kl- 8 e-m- 2. Gabriel Olsson ingav följande intyg:

I

Annons 11 okt. 1911. Herr Domare'
NN forslade korflådan i finnvattnet till

S A R A B R I T A P L Å S T E R faktor Höglund lådan fick stå i Finnvatt-
gammalt Välkänt medel mot ros- Qçh net en längre tid, arbetarne ville köpa
bensår samt andra svårläkta sår. 1t°I'f af 11Ö81nnd men de fín8° ingen 1t0I'f,
Pris ].“_ ty han sade att han ej viste hvad den kos-

' tade, det blef varmt väder, och då sade ar-
NILSSON & WASSDAHL betarne till Höglund att han skulle sköta
Strömsund. om korfven eljest blir den skämd, tillsist
_ öppnades lådan af Höglund och arbetarne
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skulle få köpa korf men då var den skämd. Då NN emottagit korfven och lemnadt den i Finn-
vattnet och låtit den vara där tills den blifvit bortskämd, och sedan skjutsad den till
mig, det anser jag orätt, utan att då NN emottagit korfven, och låtit andra omhänderhaf-
va den tills den blifvit bortskämd, så anser jag honom som ansvarig för varan, och på
samma gång betalningsskyldig, om käranden ej medjer, att han är förvållande till att
korfven blifvit bortskämd,vså må jag få uppskåf för att bevisa det.

W4,uN¿ß»t ” ßzßf /za,
4É:n' atattaiß/¿a;7 5Éi::íÉ::., _/A14/M1 _ Qtaßvh/taiga ;7tí:2_ ,AP“4/1<L°1,,

' ¿,,,,,.,,,,., ° Å1/ ' ' , /am ?äíftø,.Å¿M, /
M ,¿0rí*,/Åi.f,i/,,r1«°,,t.-/97 jr/74/Mr//Q M

BARNENS UTELIV Jumlgn 26

29 n°V' 1911' Julhelgen i Strömsund har föfflutit, om

Föräldramöte hölls i söndags i Strömsund, °°k$a leke alldeles luâatv Sa under det bet'
varvid pastor Arne Arbman höll ett sakrikt ta Vader- Dagarna fefe Jel V°f° fatt YUSÉ1'
föredrag om hemmets bety¿e1se_ varefter fö- ga, så föll t.ex. under julveckan ett stritt
rekom diskussion över ämnet: samarbete mel- fega- Julmefgenen íngíek Ped kall 1uft,tin-
lan Skola eeh hem_ drande klar himmel och gnistrande sno.Som

vanligt hölls julotta i Ströms kyrka med
Fragan inleddes av fröken Erika Häggdahl, preaíkam av master Arne Atbman_ sång av
som höll ett längre anförande. Särskilt kytkeköten eeh batmkörem_ Pa Sjukstueanut_
blev biograferna föremål för en längre dis- fördes Same såväl av kyrkokören som av
kussion, som slutade med att man beslöt barmköten_
vända sig till biografägarna med en vädjan
att särskilda föreställningar för barn måt- u .
te anordnas samt att barnen skulle vägras 30 dee- 1911-
inträde till andra föreställningar såvida
de icke hade sällskap med någon äldre per- Ströms kYfk118a Ußdemsföfeflg befedde f
son. Att till vederbörande göra denna fram- tefsdaås Udefetödstaßafe a Ströms fattlg'
ställning utsågs pastor Arne Arbman. Bard en an8enäm_aft°U: Föfenleßea hade an'

Q _ ordnat slädparti ut till fattiggarden, där
Ffegan °m barnens utellv blev även t°teme1 de trakterade understödstagarne med kaffe
tet ett längre tenkeetbyte_°eh Pen beslöt och dopp, äpplen samt gotter. Pastor Arne
att genomten allvarlig vadjan tilltforald- Atbman höll ett anslåemde fötedtae_ som
rar och malsmän söka förma dessa halla bar- livligt sentetades av de uppmärksamma ahö-
nen lnne etter kl 8 e°m' samt eJ under nag' rarna. Vidare förekom sång av Ströms kym-
ra omständigheter sända dem i ärenden ef- kör samt umísemsame mea eree1aekempamje_

tet sagda tle' mang av fröken Elise Svensson.
Åt lärarinnorna fru Norefors och fröken Fastfötemålen syntes mycket glada at een

Häggdahl “PPdr°$s ett leta trycka elfkulär uppmärksamhet, som ägnades dem och önskade
med uppmaning till affärSmäUen att leke föreningen välkommen åter, snarast möjligt,
tillhandahålla cigaretter eller andra tob- meddelas ess_
aksvaror åt minderåriga.

ll|l3KYlT|||||G 19 “°- 1911- ï'šZí§S§ïn§?“ÉÉf§š§š“2i“§aÉfS2Éh Tredje-
" . u . . N da ' 1 h a it k t 1' 1' t be "kt.

Skyltsondaeen 1 Stromsund hade 1 ar mer en Föestå åftgåeå åademïöcíat ö:etg600 âesök-vanligt tagits i anspråk för reklamändamål. .

särskilt hade Gottfrid sundelius butikiagt aee °°h ge? a“dra °'a ?°°à Baearens °1*kf
. , n . nojesanor ningar, som visa e sig vara myc

en eenpuelškens ïpsïeäkäaghâå'tïïïrgïïšar ket goda, ha flitigt tagits i anspråk, var-
“a 1 °“'1a “FPS a .a e V för benå11nin en b1ivit rätt od.
av den talrika människomassa, som på efter- e e
middagen lockats ut att taga skyltningen i Basaren fortsättes på nyårsdagen och för-
betraktande. tjänar att ihågkommas.
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åiuiíøtilt NNNNONNON
TIDNINGSPRENUMERANTER 3 jan.1912
Vid Strömsunds postkontor med under1yd-
ande stationer hade Ustersunds-Posten i
dag 297, Strömsunds Tidning 136, Jämt-
1ands Kuriren 132, Jämt1ands Posten 61,
Jämt1ands Tidning 32, dzo hvarannandags- 1

upplagan 9. Ustersunds-Posten hade ökat
med 29 ex. i
s1RoMs socken 9 jan 1912 4, ,. 3 V

som den 31 dec. 1910 utgjorde 5.441 per-
soner, därav 2.796 mankön och 2.645
kvinnkön, har under för1idet år ökats gRöLL0p 1 LÅNGÅggN, JULAFTON 1911
med 158 födda därav 92 mankön och 66

ïw-

kvinnkon samt°1s7 1nf1yrraoa, darav 99 1549 194990" ßammaviße måd 5444 J5"4d°fï@^-
mankön, 88 kvinnkön e11er ina11es 345 B”ö¿¿°P¿m¿dda9 h°¿ Laäó J°"¿¿°"°
personer, varav 191 mankön och 154 kvinn-
kön, men däremot minskats med 75 döda, I ll-1
varav 39 mankon ooh 36 kvinnkön samt 139 I I.
utf1yttade, därav 81 mankön och 58 kvinn- . . _ kr
kön e11er ina11es 214 ersoner därav D? kundfr s°m.1 aratal av ml? Opt Pr°a P a

-- - ~ viant pa kredit samt okar sin skuldoch120 mankon och 94 kvinnkon. Socknens n d . 1' h.t h d.t tlde
fo1kmängd har så1unda under året ökats a“Va“ år ål? S ant 1" °° 1 ' °°. ss
131 personer och utgjorde den 31 dec. “É°m fl Vllåa eller tfnka betala mig'
1911 5.572 personer, varav 2.867 mankon É°f ?ad?“a af ““ kr°d*“°“ S1““ med detta
ooh 2.705 kvinnkön. ars 1“ga“g'

- Däremot skola redbara kunder även nu påUnder året har avkunnats 34 1ysn1ngar 3 . d f. kr . k d.t t f.
- -- -- 018118 BI' 8 OP8 P3 re 1 Sam 8. g0och ingåtts 33 äktenskap, genom doden ha h d . . d b h dl.

da varor oc go t pris, Ja go e an ingupp1osts 20, darav 10 genom mannens och . . ._ u .10 n m h St ns död. pa alla vis, alltsa. Varen valkomna bade
ge O U ru unga och gamla och kopen allt som Jag

har - det finns!
Annons 13 jan' 1912' Tullingsås i Ström den 2 Jan. 1912
DRÄNGPLATS K.P. Sundelin

Ledig i mars å

Apoteket i Ström

INLANIISBANAN 9131- 1912-

Arbetet å Inlandsbanan, sträckan Ulriks-
Annons fors- Hoting, är nu i full gång. Förutom

_. rödjningsarbete, har under senaste tiden
S T R O M S U N D S B I O G R A F E N arbetet pågått med uppförande af bostäd-
Lördag kl 8 e.m. Söndag kl 6 och 9 e.m. er för den blifvande större arbetsstyrk-
STARKA MAKTER. an'
Stort gripande drama. Till bostäder har uppförts färdigbyggda
FRITZ PÅ FRIARSTRÅT hus i de närliggandê byaäna, hviàka flyt-
Hufvudrollen spelas af den lille 7-årige tats gch uppsítts.e tår ênstrac an påFritz de stallen, dar tillrackligt husrum eg

' finnes att hyra af den kringboende be-
Clänsande slagnummer! folkningen. Äfven har en del skärningsar-
INDIANER PÅ BJÖRNJAKT beten påbörjats, hvarjämte uttagning af
eller sten för brobyggena under närmaste tiden
I RÖDSKINNENS VÃLD torde komma att påbörjas.
Spännande Vild-Vest-drama.

KONKUkRENSENS OFFER. AA/\ß\/\^
Urkomiskt.
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AFFÄRSHUS I HÖRNET AF STORGATAN-BREÛGÅRDSGÅTAN

Stnömßunda bßomatnande handeßaßiß åtenbpegßaa kanahe meßt pä§ag¿¿gt L det väzimnqde
aáäna- och magaainahua bom gån anden namn a5 "Aahen". Fnamágn den atatßiga byggntngen
han Tune Johanaaona Za¿tb¿¿ ii¿¿5ä¿L¿gtv¿¿ pankenaxa med ne1aßt Kaka.

Tjäderjakt i visthusboden 16 jan- 1912-

En något egendomlig tjäderjakt fick hemmansägaren Jöns Larsson i Långåsen vara med om iæ
tisdags. Då han kom hem från skogen såg han att fönstret å en honom tillhörig visthusbod
blivit betydligt ramponerat. Glasrutorna voro sönderslagna och fönsterbågen förstörd.
Lzs första tanke var naturligtvis att tjuvar huserat bland matförråden. Emellertid under
söktes saken och det befanns att den våldsamma gästen var en större tjädertupp, som då
han såg sig upptäckt sökte gömma sig bakom lårar o.dyl. Men tiden är ond, och vår tjäd-
ertupp fick med en färsk fågelstek betala de skador han orsakat vid sin störande och dn-
tänksamma visit.

VÖÖVÖC VÖCVÖÛVÖÛ 1FÖÖ°fÖ@ïFÖÖ*\FÖCïfÖ@'°:fÖCïfÖC°:fÖÖïFÖ@°\f

STRÖMS MINERALVATTEN & SVAGDRICKSBRYGGERI
tillhandahåller välberedda:
WICHVVATTEN OCH ÅPOLLINARIS,

SOCKERDRICKA, MUNSCHNERÖL
hälsosamt, närande, kraftigt, 12% extrakthalt
LINGONVIN, Naturprodukt
FRUKTCIDER " äppelsaft
MJÖD " honung och humle.
Nederlag av Grawensteiner, välsmakande bords- och sällskapsdryck från A.B
Apotekarnes Förenade Vattenfabrik, J.G. Lobergs Vattenfabrik, Göteborg,
á 25 öre pr l/2 butelj samt alkoholfria Viner, Portvin, Vinpunch m.fl.
från förnämsta fabriker.

Telefon 39
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i Slndmsund den /Ä 5-2". 19/1 10 feb' 1912'

22; 7/ /_ Ströms Vattudals Turistförening
Jua. ,4. í3Q97?”d//få, $,¿,¿ bildades i onsdags i Strömsund.

Styrelsen fick följande samman-
sättning:

0/[ålarna /'In-i'-'1-ai Jägmästare G. Sandberg, postexp.
Ernst Åslund, handlandenaNäsvikens Såg och Snickerifabrik, Hhlstrøm 8: C-o Strömsund h hl

/f/' An. Slldl att betala pr och als med il

al/ 7 .n,// zs' . //2,7. ¿,,./
fl - . ,”' , /nl . É

| m. .1 . mh ffy I

f ,
' ~» ',.--1 *-. 'f

. ' ,'/_ l

. .
I

T*
' :___,i-_._

.__-Bum- " ' 0. Sandström oc N. Wassda
i I O Isamt källarmäst L Larzon.

Supl. blevo fotograf J. Jonsson
och disponent E.A. Alström.

V Föreningen, som blir en lokalav-
Å delning under Svenska Turistfö-ff Ä / _/. J 4. ,

¿/_ 7.'/_ ¿M¿& /%:_ ån” reningen, kommer narmast att ar-
_, 3 beta för den n a turistled, som4*/. 1 . 1/ » /4

¿l” genom Inlandsbanans öppnande4-I. . . 4 , ., g,.,._ l , 0

N Ü ,_ ”_fß l ¿" kommer att uppsta utefter Stroms
/J ” '/_ ff ””'

¿ ' ;*' Vattudal. Stadgarna för förenin-r ,
:z f , 'i 4”|“' gen bli i det närmaste lika

1 Svenska Turistföreningens och
“ I ¿ de lokalföreningars, som sorte-

. ršäzzwr' “ fl hf ra under densamma.
» » fFrQa.' Åt styrelsen uppdrogs det att

låta trycka ett s.k. turistalb-
um, upptagande de mera sevärda

23 jan- 1912- platserna efter Strömsvattnet
STRÖMSMARKNADEN och därigenom söka leda turist-

strömmen i den riktnin som kantager sin början torsdagen den 1 februari. Ett par skjut- _ 3
banor samt en iuftgunga ha redan anlänt och delvis bör- anses for turlsterna den basta'
Jat sin Verksamhet- Då man med visshet kan antaga

att turistleden efter Ströms
SKIDSPOkTEN. Vattudal blir en av de mest fre-
IFK Stromsund hade i sondags anordnat a 20 km. bana,som kventerade och berömda 1 1an¿e;,
prov för erhållandet av idrottsmärket, varvid tiderna sedan järnvägen öppna; en behäm
blevo följande: Insp. Hadar Wallmark l t. 54 min. 30 s., led dig npp, får man vä1 hoppas
länsman Isak Gärdin l t. 57 min. 7 s., skogselev Knut att föreningens ändamål och ar-
Åslund 2 C- 1 N- 17 S- bete skall omfattas med intres-

den 16 dennes från Strömsund.

se och förståelse av allmänhet-
en Man vågar även hoppas att

Bulldnggenmllo” df__ »ty knenna genom ans u ning s a
stodja föreningen i dess lovvär-tigrerad, stubbsvansad, försedd med rundt da ändamå1_

läderhalsband med namnet "Hahn" bortsprang

Tållyeretegeren terde meddela sig med ANGFARTYGSAKTIEBOLAGET sTRnMs
Jàgmastare Sandberg, adr. Strömsund. VATmALUPm¿ßT,

Annons i ÖP 27 jan. 1912. 13 f@b_ 1912,

Vid bolagsstämma i lördags med
aktieägarne i ångfartygsaktie-

Strömsmarknaden har varit rätt livlig. Tillförseln av b0laget StrÖmS Vattudal bekräf-
hástar har dock varit liten och köparna fåtaliga. tadeS b01agetS upplösning.
På skinnmarknaden synes affärerna varit rätt omfattande, Vid Stämman beSlÖtS ett bidrag
att döma av den livliga efterfrågan på varorna. De pri- av 2.000 kr. åt änkan efter
ser, efter vilka köpen avslutats, ha varit: kapten EdStedt.
Kalvskinn 2:50 ä 4 kr., get 2:50 â 3:25, får (prima)1:30 k-d 4 - . . . r Till upprensning av Stråkvatt-, i 0 ore, räv (Prima) 35 kr , hermelin l a 4 kr., net ansïogs en Summa av 400 kr_
nöthudar, osaltade 80 öre och saltade 90 öre pr kg

och den nyb1ldade Stroms Vattu-
Ä goodtemplarhuset har logen "Norrskenet" haft basar där dalS turiStfÖrening erhöll 300
Jämtlands fältjägarregementes musikkår konserterat varje kr. En utdelning beSlÖtS efter
afton. Basaren har varit livligt besökt. 1 Sept. av 60 kr. per aktie.
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SVATELIER
öppnaa den 20 ¿ denna månad.

Medvezna om att v¿ ßyckatb engagena pnahz¿4k och
venkigt Ak¿ck¿¿g ¿öne4tåndan¿nna, våga v¿ nehom-
mendena denaamma t¿Z¿ ut5önande ag
KAPPOR, DRÄKTER, KLÄDNINGAR, FLICK- OCH GOSSKLÄDER SAMT
BARNKLÄDER.

Enän en hel del beßtäZ2n¿ngan tigga ¿nne enhåßla
nyáßickon och eleven anAtä¿¿n¿ng nedan ßnån bön-
jan.
Samt¿d¿gt paaba v¿ t¿Zß5ä¿¿et nehommendena anden
de nänmabte daganna hemkommande ytten¿¿gane nyhe-
ten L' DRÄKTTVGER, BLUS- OCH KLÄDNINGS-TVGER¿am/t en nüz-
hal/tig Aontening GARNERINGAR och SVBEHÖR.

Stnömßund den 72 ßeb. 1912
HILÛUR SÅNÛSTRÖMS EFTERTRÄDARE

Fjändángaman
ALGOT JONSSON
F. 1885 ¿ Stnömbund.

14 feb.1912.
ORDINÅRIE BOLÅGSSTÄMMÅ MED GRUF- ÅKTIEBOLÅGET NORRA SVERIGE

GO S S HÅLLES I SOCKENSTUGÅN I STRÖMSUND TORSD. DEN 29 FEBR. KL 5

T'É§'¶5UND E-M-
LAGcnAr:_~'S.. Styreisen

KÛRTÅ VAROR " MÅNUFÅKTUR
DAMKAPPOROCH

'“^R°'°°J°R°^ "^"5“LÅ°ER GRUFFYNDIGHETERNA 1 cRoNc 19 feb. 1912.
V - - . .. .. ..
H::åÉK|::;$2:ARç::Éâ:R Resultatet efter borrningarna ofver forvantan.

°C" RÉ§ÉïfEKTER Enligt till Östersunds-Posten ingångna tillförlitliga upp-
mKS;"§;" gifter ha diamantborrningarna 1 koppargrufvan vid sjön Lim-
fnLgGR,A0R;5U~DgUN ingen i Grong lämnat ett resultat som är öfver förväntan

gott.
Utsikterna för att malmen, såsom man på denna sidan gränsen
har all anledning att hoppas och som ägarne själva tänkt
sig, skall dragas öfver vattudalen till inlandsbanan, blif-
va för hvarje dag mindre. Grongs kommun har nämligen lagt
sig ut för att den genom statens mellankomst skall dragas
öfver fjället till norska kusten. Frågan torde dock icke
vara absolut afgjord.
Kort före jul inmutade en norsk lappman, Marsfjeld, en lika-
dan kopparmalmsfyndighet i en dalgång vid Joumafjällets ös-
tra ände helt nära svenska gränsen. Malmen lär där ligga i
dagen i bergväggar på ömse sidor om en bäck hvilken utfall-
er i Limingesjöns östra del. Nämnda lappman har efter dal-
gången inmutat en sträcka på närmare två mil och skall en-
ligt tillförlitliga uppgifter af ägarne till grufvan vid
Limingesjön vara erbjuden ett belopp af 50.000 kr. Han väg-
rar ej blott att mottaga detta belopp för äganderätten, ut-
an afstår äfven från erbjudandet af l.l00 kr. från samma

konsortium att undersöka fältet medels diamantborrningar,
och detta af det skälet, att han fruktar för att äganderät-
ten genom en sådan åtgärd kunde gå honom ur händerna, då
det sålunda arbetande konsortiet gifvetvis äger bättre kän-
nedom om norska gruflagen än han. Så är hans resonemang.

Goóbe
HANS PÅLM Själf lär han icke blygas att begära det lilla beloppet af
F. 1910 L Siäand. 250.000 kr. för fyndigheterna.
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Pansarbåtsföreníng 22 feb- 1912-

Ströms sockens invånare
som intressera sig för bildande af Pansarbâtsförening
inbjudas till möte i sockenstugan
Söndagen den 25 dennes omedelbart efter gudstjänstens
slut.
Föredrag af magister Uhbom.

Inbjudarne. .

22 feb. 1912.

KOMBINERAT POST- OCH TELECRAFHUS I STRÖMSUND.

Enligt hvad Östers.P. erfarit har förslag väckts om att
kombinera det nya stationshuset i Strömsund med ett nytt
posthus, så att både postens och järnvägens lokaler skul-
le inrymmas i samma byggnad. Ritningar äro redan uppgjor-
da och alla utsikter lära förefinnas för att ett gemensamt
bygge skall komma till stånd. Något definitivt beslut är Baäßn
dock ännu inte fattat, LÅSSE, MARGIT 0 KÅLLE STÅAF.

Ungefär fyra mil i nordlig riktning från Ström-
sund ligger Fridsbergs barnhem. För den vägfa-
rande, som färdas vägen efter Ströms Vattudal,
ter sig barnhemmet med de omkringliggande vil-
lorna, vilka alla tillhöra hemmet, som en lit-
en täck villastad för sig själv. Deíljusa, gla-
da färger hållna byggnaderna avteckna sig vac-
kert mot den mörka barrskogen som majestätiskt
reser sig därbakom. Vad som särskilt tilltalar
ögat är själva barnhemmet med sina stora och
präktiga verandor och sin tornspira, som käck
och segerviss sträcker sig mot höjden.

Det var icke utan att jag närde den förhoppnin-
gen, att här få se något i sitt slag storart-
at, som jag på huvudredaktörens befallning nu
befann mig på barnhemmets gård spörjande alla
småttingar jag träffade på efter pastor Sand-
ell, för att i honom finna en lämplig ciceron
genom stiftelsens olika avdelningar, vilken nu
skall synas i sömmarna. "Jo, han träffas på
kontoret", upplyste en liten parvel, klädd i
de allra snyggaste lappkläder och som enligt
egen uppgift hette Torkel och var 7 år gammal.

Jag stod snart inför inrättningens upphovsman
och föreståndare, pastor Sandell, en man på
omkring 70 år med grått, vördnadsbjudande pat-
riarkskägg. Han var genast färdig lämna äskade

Lappm¿¿¿¿0nä¿¿n TQRKEL ANpER330N_ upplysningar. Innan vi emellertid övergå till
An¿¿ä¿¿d aá pa¿¿0¿ 5and¿¿¿, H¿¿¿¿and_ barnhemmets historia skola vi göra en hastig

rond genom kolonien. Den består huvudsakligen
t " d 1 ' b he t h °lde -av vanne av e ningar, arn mme oc a r

domshemmet. Byggnaden som inrymmer själva barn-
hemmet är den älsta; sedan har, utom ekonomi-

FRIDSBERGS BARN_ OCH ÃLDERDOMSHEM byggnaden uppförts tre stycken villor. Alla
Dess tillkomst och utVeck1ing_ byggnaderna äro ritade av pastor Sandell och

hava sin egen stil, därvid avsevärt skiljande
sig från det nästan överallt här uppe förekom-
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mande schablonbyggnaderna. Att närmare ingå i detalj vid
beskrivning av det storstilade företag vartill pastor San-
dell är upphovsman, skulle vara att taga tidningens utrym-
me i allt för stort anspråk. Vi skola nöja oss med att sä-
ga, att överallt rådde den största renlighet och ordning.
Rummen voro stora och ljusa, försedda med spislar och vär-
kade mycket hemtrevliga. Man behövde icke heller dväljas
länge inom hemmets väggar förrän man erfor att det bästa
förhållande var rådande därinom mellan de ledande, deras
skyddslingar och tjänstepersonal. Småttingarna hade svårt
att låta bli sin avhållne farbrors (pastor Sandell) vackra
helskägg, och att han klappar sina små skyddslingar kär-
leksfullt på deras runda kinder under det han med milt
våld gör sig lös från deras knubbiga armar.

Ålderdomshemmets historia går ej mer än några få år till-
baka. Det inrymmas i den översta villan, som uppfördes
1907. De som här erhålla vård äro sådana som av hälsoskäl
eller andra omständigheter ej kunna försörja sig själva.
För närvarande funnos där elva personer intagna, varav nio
voro lappar. Vid samtal med den senare kategorien, vilka Bäudpaäet
icke äro kända för någon stor tacksamhetskänsla, fick jag ANDERS ROSENBERG

den uppfattningen att alla befunno sig väl. Dock förspor- KRISTINA ERIKSDOTTER

des ett litet missnöje från lapparnes sida över den över-
drivna renlighet de tyckte sig vara underkastade. De tyck-
te nämligen inte om att tvätta sig varje dag, utan före-
drogo att slippa ifrån denna besvärliga historia. Helhets-
intrycket från en vandring genom etablissementet blir att
de som leva sitt liv här förefalla nöjda och belåtna med

tillvaron.
Innan jag återger intervjuen med skaparen, pastor Mich.
Sandell, skall jag nämna några ord om honom själv. Han är
född i Svaningen, Ströms socken, den 7 nov. 1844 och sontill framlidne bonden Daniel Larsson från Ringvattnet samt
dennes hustru Karin Svensdotter från Gärdnäs. Efter att
först i två år studerat privat sökte han sedan och vann
inträde i Fjellstedtska skolan, där han vistades i tre år.
Reste sedan, på inrådan av professor Holmqvist, till Ame-
rika, där han tog sin studentexamen och prästvigdes 1871.
Han tjänstgjorde sedan under ett år som församlingsherde
i St. Peter, Minnesota, då han sjuknade i nervfeber. Ej
fullt återställd från sin sjukdom kallades han hem till
sin faders dödsbädd. Det är sedan hans livs historia date-
rar sig, och därom skola vi låta honom själv berätta.
"Barnhemmet", säger hr Sandell, "grundades år 1877 med tom-
ma händer. En särskild händelse föranledde upprättandet av
detta barnhem bland fjällen. Genom ett besvärligt klimat
och ett överansträngande arbete hade jag som pastor inom
den Sv. Luth. Augustanasynoden i Amerika förlorat min häl-
sa och vistades för tillfället med min familj häruppe hos
släktingar och vänner för hälsans återvinnande i den fris- äšäizaššše
ka fjälluften. En dag besökte jag en liten fjällby, då en
fattig och sjuklig lappman som förlorat både sin hustru JULIA MARGARETA ANDERSSON

och sina renar, kom hemvandrande från fjällen med de stör- Jghan áädd ¿ R¿¿¿¿¿å¿ 1887

re barnen vid sin sida och en liten ofärdig flicka på sin Ju¿¿a áödd ¿ Fjä¿¿¿jö 1890

rygg. Hon var omkring fem år gamal och hade legat i en
svår ryggvärk, så att hon var oförmögen att gå. Fadern
måste därför bära sitt arma barn över skogar, berg och da-
lar, kring de stora insjöarna för att i byarna söka uppe-
hälle för sig och sina moderlösa barn hos barmhärtiga män-
niskor. Vid denna åsyn greps mitt hjärta av medlidande
med både fadern och flickan och en oemotståndlig röst i
mitt inre sade mig, att jag måste taga detta ofärdigabarn
och giva det en kristlig vård. Men som jag själv för till-
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fället var hemlös, hade egen familj att försörja och var
inte blott fattig utan även sjuklig, så att jag för när-
maste framtiden var oförmögen att sköta mitt prästämbete,
så uppstod nu en svår kamp i mitt inre. Fadern fick denna
gång fortsätta med sin börda. Men efter samråd med nxahus-
tru, som även närde en innerlig önskan att kunna hjälpa
det arma barnet, blev det beslutat att upptaga den lilla
ofärdiga Sara i vår familj, och när jag meddelade hennes
fader detta beslut runno tårarna av glädje utför hans mag-
ra kinder. Detta hände en vinterdag då han kom och drog
sin ofärdiga flicka på en kälke. Kort därefter dog fadern,
men hans lilla flicka var nu vår egendom jämte våra egna
barn, och de levde och lekte som små kära syskon tillsam-
mans."

Denna händelse gav pastor Sandell anledning till upprätt-
andet av Fridsbergs barnhem. Han hade gripits av en inner-
lig längtan att kunna göra något för lappbarns och värnlö-
sa barns andliga och lekamliga välfärd. Men han var till
en början ej fullt ense med sig själv. Den omständigheten
att icke blott han själv blev för sitt uppehälle beroende
av frivilliga gåvor, gjorde honom tveksam. Till sist fingo
dock alla betänkligheter vika och det behjärtansvärda fö-
retaget, som fick namnet Fridsbergs barnhem, startades om- Pabtoä
kring två år efter det betydelsefulla sammanträffandetnæd ARNE ÅRBMAN
den arme lappmannen och hans barn i den lilla fjällbyn. Ledamct aá Släömb panóaä
Första tillkännagivandet om det märkliga beslutet, som nu båtbßÖäen¿ng.
kom att föra pastor Sandells levnadsbana i ett alldeles
nytt skede, skedde vid en bönestund i Hillsand; då skänk-
tes även den första gåvan, som utgjorde grundplåten till
företaget, och den bestod av 103 kr. Strax därefter köptes
den redan utsedda egendomen för ett pris av 750 kr. Sedan Ex¿¿¿¿ö¿ aá
pastor Sandell uppgjort rítningarna till barnhemmet och BARNHEMMET I H1LL5ANp_
bönderna i byn gratis framkört timret tog arbetet sin bör-
jan.
"Många", säger hr S.,"fröjdades och prisade Gud, somliga
skakade tvivlande på sina huvuden och en del hånskrattade
åt företaget, men framåt gick det, om än sakta och under
många prövningar och bekymmer." Själv ledde han i huvud-
sak arbetet.
Att pastor Sandells företag ej enbart mottogs med förstå-
else förstå vi, då en del personer t.o.m. nedläto sig att
å väggar och dyl. skriva hånande och smädliga ord. Ännu
står ett rim kvar å en bjälke i tornet, så lydande:
Ett avgrundstempel av oförstånd byggt,

När skall det väl bliva fullbordat? ,
Det värket tyckes mig bliva för drygt,
Och nu är det nog om det ordat".
Det värk, som denna person i sitt oförstånd så plumpt smä-
dade, blev icke blott fullbordat utan har i många år varit
en tillflyktsort för hundratals nödställda barn, som där
avgiftsfritt både fått skolundervisning och god vård. För-
sta barnskaran mottogs 1881 och bestod då av 19 barn. De
barn som för närvarande finnas intagna å Fridsbergs barn-
hem uppgå till ett antal av 79. Resultatet är således
gott, men för att komma dit det nu är har hemmet haft att
gå igenom många svårigheter och trångmål. Och pastor San-
dell säger:
- Om vi än många gånger fått taga sista mjölet i skäppan
och sista slanten i plånboken, så har dock på ett eller
annat sätt alltid nytt förråd, ny hjälp, kommit innan näs-
ta måltid, så att ingen inom hemet har ännu hehöft hungra
eller lida nöd!
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Strömsunds Tidning 27 feb.
1912. 1<ungöre1se 1 UP, 1 mars 1912.

STRÖMS PANSARBÅTSFÖRENING En11gt 1agen om skogsaccis den 18 Sept. 1909 ska11 inne-
b11dades 1 söndags i Ström- varande år af kommunalnämnden 1 Ström förrättas taxering
Send efter föredrag av ma' ti11 skogsaccis, omfattande det virke som inom kommunen

gïster Henning ebom' Iiïi afverkats under år 1911' och erinras vederbörande om

StY"°1S°* V'1k°“ b°$1°t$ sky1d1gheten att före dên 1 Apr11 1912 afiämna aekiara-
sku11e bestå av tio 1edamö- tion Samt om ~ - ~ ~ -

pâfo1Jden for uraktlåtenhet harutinnan en-
ter, va1des pastor Arne Arb ïigt b1_a_ § 19_22 1 1agen_
man, Strömsund, grosshand1.
E.Am. A1ström, Näsviken, Deklarationsblanketter ti11handahå11es af undertecknad,
gårdsägare 01. 01ofsson d.y. som ock 1ämnar nödiga upp1ysningar.
Strömsund kyrkovärden Er

2 ' Strömsund den 24 Januari 1912.
EÜS5°"' Rïsseïås' ïands' Å kommunalnämndens vägnar:
tingsman 01of 01ofsson,Jons- N_M_ Jönsson
gård, nämndemannen N.E. Ordf
Nord1und, Ohn, fröken E11na °

öbom, Strömsund, postförare
0_ Nyman, H1]]5and och hem- STRÖMS LOKALAFDELNING AF SV. PANSARBÅTSFÖRENING

mangägare Jëng Jönsson, har till ordförande valt grosshandl. E.Am. Ahlström,
Tu'|'|jng$å5_ Strömsund.

I 2 mars 1912.
e . .

u EN CHARKUTERIFABRIK håller på

En ovanligt stor varglo har infångats å Täxans att UPPfÖfa5 Vid 5t°t8atan i
skog i Ström av 0. Nilsson i Täxan. Denna djurart Strömsund af Slaktafen G- Anders'
förekommer numera ytterst sällan i dessa trakter. SOH m-f1- därstädes-

Det infångade exemplaret mätte inalles i längd .
190 cm. Skinnet av det ovanligt vackra djuret har 2 mars 1912'
inkopts av firman O. Nilsson 1 Stromsund. Ångfartygsaktíebolaget Virgo,

Strömsund höll 28 febr. ord. bo-

I
àz ål)

. O 5' S

_ øf-~ _- Ii77'-

lagstämma under ordförandeskap
'Q av förv. A. Berg, varvid ansvars-

frihet beviljades styrelsen. Av
årsvinsten, kr. 4.l36:l5 beslöts
att till aktieägarna skola utde-
las 5 procent, med kr. 1.775.
Återstoden skall balanseras till
kommande år.

Maskinisten S.J. Pettersson, som

under 23 år varit anställd i bo-
lagets tjänst, hade till stämman
inkommit med sin avskedsansökan.
Stämman beslöt att till den av-
gående maskinisten utbetala en
gratifikation av 100 kr. samt en
årlig pension av 300 kronor.

,. Vidare föredrogs ett av styrel-
sen upprättat kostnadsförslagtill ombyggnad av ångaren Virgo,
slutande å kr. 21.000. Blivande
styrelsen fick i uppdrag att gran-
ska detsamma samt att anskaffa
fullständigare uppgifter om båt-

' ens ombyggnad samt därefter ut-
Mn ¿¿¿ lysa extrastämma för frågans vi-

dare behandlande.

Stämman beslöt vidare att under-
stödja Ströms Vattudals turist-

» förening med 300 kr.
#3



VIKTIG FRÅGA! mm» Mm
EN VIKTIG FRÅGA ÅTER UPPTAGEN TILL BEHANDLING.

Förverkligandet af det gamla önskemålet om en landsväg från Strömsund uppefter Ströms
vattudal har återigen upptagits på dagordningen i Strömsund i det ett stort antal intrar
serade inom samhället och orten begärt kommunalnämndens yttrande öfver nödvändigheten af
en sådan vägförbindelse.
Frågan var första gången förd redan på 1860-talet och har sedan vid olika tillfällen
dryftats och äntligen har man kommit så långt, att en linje Strömsund-Alavattnet-Alanäs
kyrka blifvit stakad och på enskildas bekostnad - främst Alavattenbornas - blifvit röjd
och bearbetad, så att den kan användas som vinterväg och trafikeras för närvarande med
en 10 ä 15 foror pr dag.

Kommunalnämnden beslöt ej blott att på det lifligaste tillstyrka vägbyggnaden i fråga u-
tan ock att arbetet måtte påbörjas omedelbart efter eller i sammanhang med det sträckan
Thorsfjärden-Alanäs kyrka färdigbygges. Arbetet med denna sträcka torde nämligen komma
att påbörjas under allra närmaste tiden.

ANNA ~ÄssrRöM 0 DAGMAR acne

Sfäömáund kë" ¿°k° "°9 ¿°5P”¿Å“é 65” ë¿".”¿&@d°m srnöMsu~v AF JÄMTsLöJv unvfk 1~sru~v-
på bhona qvtnnon. Municipaßbamhaßßet 4 ßanetó

Skididmlt S mars 1912-

I.F.K. Strömsund hade i söndags skid-
tävlan för juniorer under 15 år å 5

kmzs bana.

Det rådande blidvädret gjorde föret
i högsta grad dåligt, vilket bidrogtill de mindre goda resultaten. Av
de nio som startade uppnådde följan-
de de bästa tiderna:
Per Lundqvist 46 min. 24 sek., Erik
Eriksson 48.36, Erik Persson 49.45,
Erik Strömgren 53.10, Sven Wallin
56.30 och Gustaf Nordström 1 tim. 4
min. 25 sek.

Annons i ST.7 mars 1912.

KÖP GENAST!l par Skor, mans, äkta chevre-
au, 1 par Galoscher
passande till skorna, sändastill det otroligt billiga pri-
set af endast 13:-kr.
Uppgif skonummer eller fotens
längd!
Missbelåtna få återsända varan
och återfå pängarna.
M. Persson, Näsviken.
Rikst. 46 Strömsund

Annons i ST, 9 mars 1912.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE I DEN VÄF- OCH
VÄXTFÄRGNINGSKURS SOM ÅNORÛNAS I

ÅNÛE JUNI MÅNÅD BÖR SKE FÖRE DEN I
nond¿¿ga pnovinb áußlkomligt hv¿mZan a ßjußva MAJ TILL
och äßbhßiga vaaeßsen. Gobbaa, g¿¿ akt!

Hilma Bergstrand, Strömsund
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JÄGARE I LÅNGÅSEN

, - ~~ - ~( 20 mars 1912.J” ih d 1&I_ïl_J_J-Ill.J®L1.
Premieringsdag i Strömsund 14 april.

E

Förra året i mars månad anordnades i Östersund en
första premieringsdag inom länet, varvid ett myc-
ket stort antal hundar från vitt skilda trakter
kom tillstädes. Resultatet af denna premiering,
som afser att verka för renodling af tvenne intres-
santa och i vårt land af gammalt inhemska hundra-
ser, lät sig redan förra året förmärka, och man
får hoppas att det urval vid parning, som däraf
blef en följd, icke måtte vara ett första utslag
af uppmärksamhet på vad det gäller, utan att ett
verkligt uppsving efterhand må konstateras. Åtmin-
stone i Östersund bildades strax efter premiering-
en en "kennel" eller hundgård för renodling af
jämthunden (gråhunden), och äfven för lapphunden
blef intresset väsentligt stegrat.
För att fortsätta arbetet på dels gråhundens ren-
odling och stambildning, dels lapphundens tillva-
ratagande och afvel i rena stammar, så att den lap-
ska befolkningen däraf må äga nytta för sin år ef-
ter år allt vanskligare näring, har Svenska Kennel-
klubbens spetshundssektion beslutat att i år anord-
na en ny premieringsdag i Jämtland, denna gång i
Strömsund. Jägmästare Gustaf Sandberg i Strömsund

E&¿k Och PQÅÅQ, bönøä till LGÅA har benäget åtagit sig att med tillhjälp af inom
Jönbbon, 6ÖneVL¿an med beää$t¿gad samhället bosatta personer och allmogemän anordna
btolíhßt äebußíatet då dagenß han- en dylik-premieringsdag i Strömsund söndagen den

11191- 14 april och därvid själf fungera som prisdomare.
Anmälningar böra till jägmästare Sandberg adress-
eras före den l0 april, upptagande hundens ras,

16 mars 1912 kön, nanm, födelsedatum, ägare, uppfödare (moderns

DIREKTÖRSSKIFTE I FOLKBANKENS
STRÖMSUNDSKONTOR.

ägare då djuret föddes) samt om möjligt äfven fa-
derns och moderns namn.

Till pris har spetshundssektionen anslagit 75 kro-
På styrelsesammanträde i går med nor, hvarjämte diplom koma att utdelas dels till
Jämtlands Folkbank beviljades dir- de prisbelönta hundarna, dels äfven till andra hun-
ektören vid avdelningsköntöret i dar, som däraf anses förtjänta. De raser hvarom
Strömsund, Johan Gärdin, afsked på det här är fråga, är jämthunden (äfven kallad grå-
grund af sjukdom. Till hans efter- hunden) Samt lapphunden-

co 0

tradare utsags grosshandl' Aug' Såsom fel anses i fråga om båda dessa raser: stora,
Näslund. slappa och ej välställda öron, ofullständigt eller
Den afgående direktören, som ärfödd dåligt ringlad svans och medfödd stubbsvans samt
år 1856, har såsöm länsmen varit sporrar (dock ej rudimentära). Allt detta räknas
bosatt i Strömsund sedan år 1887, som fel, hvilket utesluter från både lzsta och
Direktör för afdelningskontöret har 2:dra pris, men ej från 3:dje därest hunden i at
herr Gärdin varit sedan dess bild- Öffígt är Värd lïsfa Pris-
ande. Skuren svans, vikta öronsnibbar, dubbla sporrar
Grosshandl. Ang. Näslund är född eller bortklippta dylika, äfven som kastrering,
1871 i Ed, Västernorrlands län och förhindra fullständigt tillerkännande af pris.
inflyttade till Strömsund år 1896' Alla som hafva tillfälle böra anmäla sina hundar

C:Å 30.000 KG 1:MÅ HÖ

säljes fritt Hallviken.
Strömsund den 9 mars 1912

Nils Engelbrektsson

till gagn för afveln och för att möjliggöra för-
säljning af rasrena djur.
Stockholm i mars 1912
Hugo Samzelius
Svenska Kennelklubbens sekreterare.

ßølea
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21 mars 1912. T

D:R F. KÖRNER 60 ÅR.

60 år fyller i morgon provin-
sialläkaren d:r F. Körner i i
Strömsund. Han är född i Mal- °

mö och blef student i Lund
1871 samt aflade sin läkare- J

examen där 1890. Han var an- .g
dre bataljonsläkare vid Små- - i

ianas grenaajärkår 1891-92 *
samt extra provinsialläkare
i Hammerdals distrikt 1893-
-1906, då han blef provinsi-
alläkare i Ströms distrikt.

26 mars 1912.

Årets första ord. kommunalstämma hölls i söndags i Ström,
hvarvid föredrogos under stämmans kontroll stående räken-
skaper och vederbörande förvaltare beviljades ansvarsfri-
het i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Med anledning af ett par fjärdingsmäns anhållan, den ene
om entledigande och den andre om löneförhöjning, beslöt
stämman uppdraga åt länsman Isak Gärdin och landstingsman-
nen 0. Olofsson att utarbeta förslag till omreglering af - 6 til 1912
fjardi ngsmannadi stri kten . P

Sockenbiblioteket beslöt stämman att flytta till folkskol- FEM och EN HALV TIME 1 EN
an och valdes till ledamöter i biblioteksstyrelsen pastor GASFÖRGIFTAD BRUNN:
A. Arbman och folkskollärare D.Fr. Nordfors. n

Brunnsgravaren Sven Persson
Stämman beslöt enhälligt uttala sig för byggandet af före- b1av 1 torsdags utsatt för an
slagen väg från Strömsund till Alanäset via Alavattnet n1ytkahända1aa, san kunnat kna-
fortast möjligt och uppdrogs åt stämmans ordförande Z. Ås- ta honan 1fvat_ persson begav
lund och förv. A. Berg att i ärendet uppvakta landshöfding- sig näm1fgan vid 3-tiden aan-
en- ma dag ned i en vid Egna Hem

Stämman beslöt upplåta en tomt å kommunens hemman i Bred- t SttömS““d belägen bt“““ töt
gård som ersättning för en sådan som järnvägsbyoanaden att m°“t°ta en P“mP s°m Sk“1'kräfver_ '" le placeras c:a tolv meter un-

der jordytan. Nedkommen några
sTRuMsuNDs MUNICIPALSTAMMA HoLLs DEN 24 DENNES. meïï:r:§â“ad:8Éf“aâ°åš 2:: 2'

me VVIIIIII
_... Åt byggnadsnämnden uppdrogs att omedelbart föranstal- ata11nfng sam var avaaad för
ta en krossning af erforderligt makadam för grusning af pumpen, Brannan nada näm1fgan
gator och vagar inom samhallet. fyllts maa giftiga gasar, Han

Stämman delgafs k.bfdes utslag hvarigenom stämmans beslut k°m d°°k tätt snart titt sans'
att pålägga vederbörande gârdsägare skyldigheten att hål- men “at t°t Étattlfs t?t att
la trottoarer och rännstenar upphäfdes. ktnna g?ta “ag°t t°t S1“ tadd'ning. Tillskyndande personer

firade ned rep till honom men
P. kunde ej göra sig nytta av

TANDLÄKAREN GUNNAR GEIJER desamma. En son till Persson

har öppnat praktik i Strömsund och har sina mot- stifta k°mma,sín fader till
tagningar i handlanden Er. Ersson Jzors gård hïalp °°h mdes “td 1 brun:kl l1_12 f_m_ samt 5_6 e_m_ nen, men hann dock icke mer an

ett par meter ifran brunnens
öppning förrän han medvetslös
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STORGATAN EN VÅRÛAG 1912.

Något aß vånlußt bönjan nu 564-
mänkas ößvea samhället. Innan-
örust/uan tagas ut, ßänste/L blås
upp och but¿kenna äßßa ned
aána 4o¿mank¿4en.

tagligen voro de av mindre far-
lig natur på det djup där P.
befann sig. Om den olyckliges
lidanden kunde man göra sig en
föreställning när man såg hon-
om först sittande där nere,
mottagande ett rep som sändes
honom, men oförmögen att lägga
det omkring sig, och sedan då
han förlorat balansen med hu-
vudet före hängde ned från
ställningen mot det svarta dju-
pet för att sedan glida ned i
det iskalla vattnet ända tills
undsättningen kom.

Den förolyckade ägnades genast
nödig läkarevård och befinner
sig nu efter omständigheterna
väl.

Suelshundens lürädlinu

Utställning i Strömsund, l5
måste halas upp. Ytterligare ett par personer försöktepå april 1912,
detta sätt komma till P:s hjälp, men hunno aldrig mer än _ _ . _ .H H

ned förrän de mera döda än levande måste dragas upp. Pers- ÉânågëšïatšërgšS3:åma:šâgeš$:n_
son hade under tiden antagligen förlorat medvetandet och 9' '

ska Kennelklubbens spetshunds-
ramlat sa att han nu hängde pa stallningen med huvudet Sektion anordnat hundutStä]]_
nedat vattnet. ning i Strömsund i dag. Utställ-
Vid 8-tiden, således fem timmar efter olyckan, kom fräls- ningen hade omfattats med stort
ningssoldaten Albert Johansson till platsen och erbjöd intreSSe Så att ej mindre än
sig att försöka en nedstigning. Han var då den fjärde. 43 jämthundar blifvit anmälda
Fastän alla ansågo försöket lönlöst gick han dock ned att - 6 st uteblefvo dock från upp-
utföra det farliga arbetet. Väl en halv timme sysslade visningen - samt 4 st lapphund-
han nere på djupet. Persson hade nu även ramlat från mäll- ar eller tillsammans 47 st.
ningen och låg i vattnet ungefär sjutton meter underjord-
ytan.

Enär jägmästare G. Sandberg var
förhindrad att vara prisdomare

Som det nu hade blivit mörkt försvårades räddningsarbet- utgjordes premieringsnämnden
et, men Johansson uppgav icke hoppet utan snart hördes af jägmästare K.E. Kalin, ve-
nedifrån det glädjande budskapet: Hala! Första gången lyc- terinär E. Bergstrand, hemmans-

kades man dock ej att få upp Persson, utan denne fastna- ägare Er. Ol0fSSOn, ÄSpnäS Samt

de i en på tolv meters djup befintlig ställning. J. måste järnhandl. E,G, Lundholm.
således för andra ån en ned och lösgöra den olycklige . _

som nu endast önskådegen snar befrielse från sina ohyggli- En de] af de uppvïsade dJuren
voro ratt vackra under det attl'd d . D ° k " tes erkli en den hjältemodi- _

:äs beâgdåâdenegïâ šïåšgåågnoch då Peršson halades upp en he] qeï ïcäg ens kunde upp-
hälsade den talrika människomassan som samlats vid o- tagas tïïl be omandç af nämnd-

' en Icke ett enda djur kundelycksplatsen, den tappre räddaren med rungande hurrarop. håiïa måttet för erhåïïande af

Persson, som vistats i brunnen fem och en halv timma, var första pris, För jämthundar ut-
nu, märkvärdigt nog, vid sans men till ytterlighet kraft- delades två andrapris l5 kr.
lös. Att han icke gått under är förvånansvärt, då gaser- och diplom nämligen till "Pang",
na i brunnen voro så starka, att de på kortare tid än en ägare Joh. Andersson, Grenås-
minut kunde beröva en stark människa medvetandet men an- kälen, Hammerdal; "Hej", äg_

kl



Olof Löfström, Strömsund. Fyra tredjepris 10 kr. och diplom utdelades och tillföllo:
“Fjx", ägare Qabriel Jonsson, Tullingsås, "Priffe", äg. Aug. Salomonsson, Strömsund,
“V1ra", ag. Jons Jonsson, Grenåskälen och "Snälla", äg. Er. Jönsson, Äspnäs. Dessutomut-
delades d1plom t1ll 10 st. jämthundar. Af uppvisade 4 st. lapphundar utdelades ett tred-
Jeprws till "Tirpa", ägare M. Andersson, Gäddede och diplom till tvâ st.
Prisutdelningen, som ägde rum omedelbart efter uppvisníngen, förrättades af järnhandl.
E.G. Lundholm.

Våftgçkgn zo apfn 1912.

I torsdags hördes lärkan för
första gången i år i Strömsund,
och enligt gamla märken betyd-
er detta att sommaren är i an-
nalkande. Kylan, som för några
dagar sedan överraskade oss på
ett förbluffande sätt och lät
kvicksilvret gå ner ända till
28° Celsius, har nu efterträuæ
av en långt mildare väderlek,
och solen fortsätter nu med all
kraft sitt förintelsevärk bland
de alnshöga snödrivorna. De
mäst trafikerade gatorna äro
snart bara och framför allt o-
hyggligt - smutsiga!

EN BUKETT VÅCKRA STRÖMSFLICKOR

Fn.v.: Lillan Roos, Maagit Staaáß, Viola Noadën, M¿a aggnq
waßßin, Vena wagen¿u4, Ingebong Staaá.

Från "Strömsunds horisont", 20 april 1912.

Det var med ovanligt stort inträsse onsdagens väderleksförhållanden emotsågos. Skulleda-
gen bliva mulen eller solljus och klar? var den fråga var och en gjorde sig. I det förra
fallet vore ju den med spänning och inträsse motsedda stora solförmörkelsen förfelad, då
man däremot i det senare fallet väntade sig något underbart. Emellertid kom den märkliga
dagen med solig och klar väderlek, ja, med ett riktigt önskeväder.

Vid tolvtiden iakttogs å samhällets gator en ovanligt livlig rörelse, nyfikna och sensa-
tionslystna, sotade-glas-försedda-ögon riktades mot höjden, där solen inom kort måste
finna sig i att se sitt sken fördunklat av sin nattliga konkurrent. 12.20 syntes genom
de hemmagjorda astronomiska instrumenten en röd eldkula, som i sin allra yttersta kant
var något besvärad av ett mörkt runt föremål, vilket syntes vilja tränga sig över den
lysande himlakroppen.

Vädrets nycker gjorde för en stund slut på det inträssanta skådespelet i det att ett
tungt moln, som varade cirka en halv timma helt betäckte de om ljuset stridande globenn.
Då molnen passerat kunde man iakttaga att månen nu skymde mer än hälvten av solens yta.
Den klara himlen blev av kort varaktighet. Mindre molntappar fördunklade då och då, om

endast helt flyktigt, fenomenet där uppe, så att man nu ibland med blotta ögat kunde be-
trakta solen, som nu närmast liknade en halvmåne.

Många syntes vänta ett egyptiskt mörker och kände sig ytterst besvikna, då förmörkelsen
vid halvtvåtiden nått sin kulmen utan att det väntade hade inträffat. Småpojkarna vände
förargade om till sina gropar, där de små stenkulorna återigen bytte ägare. De äldre -
- åtminstone många - hade ställt stora fordringar på detta naturens skådespel, att döma
av en åskådares uttryck, då han med stor pondus påstod att solförmörkelsen gjort totalt
fiasko. Men de flesta hade dock rimliga anspråk och följde med stort inträsse och under
livliga diskussioner det märkliga fenomenet. Ljusstyrkan som väl under en halv timme var
betydligt reducerad började nu så småningom tilltaga och bli normal, men samtalsämnet
var fortfarande solförmörkelsen. En av de mäst inträsserade lovade de knotande en total
solförmörkelse den 21 augusti 1914, om de då vistas i Norrland.
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@@@@§š% 23 april l9l2.

Vid extra kommunalstämma i söndags med Ströms kommun beslöts att till hr M. Sjöberg i
Kärrnäset m.fl. försälja en byggnadstomt av kommunens hemman i Bredgård, dit köparen se-
dermera skall flytta sin kyrkostuga, som på grund av banans framdragande nu måste flytt-
as. Kommunalnämndens ordförande bemyndigades att upprätta och underteckna köpeavhandling

Åt kommunalnämnden uppdrogs att förnya kommunens lån å 25.700 kronor, som nu förfaller.
Stämman tillstyrkte en från aktiebolaget Per Holms elektricitetsverk inkommen anhållan
om en flyttning av högspänningsledningen, som kommer att korsa järnvägslinien, underför-
utsättning att detta icke skall åsamka kommunen några utgifter.
Från poststationsföreståndaren Lars Larsson i Stamsele hade till stämman inkommit en
skrivelse vari anhölls att stämman måtte utse någon, som till Kungl. postverket ingick
med anhållan om att postanstalten i Stamsele måtte få kallas Stamselenäs i stället för
vad nu är fallet, Täxan, då det senare namnet givit anledning till förveckling och obe-
hag. Stämman uttalade sig för namnförändring och valde förvalt. Zach. Åslund att till ve-
derbörande ingå med ansökan i fråga.
Barnmorskan Karin Svenssons till stämman ingångna avskedsansökan överlämnades till kom-
munalnämndens behandling.

ooafoof-ifac,-.fß- afooafooïfoo

ÅNGAREN DRAGAN 27 april 1912.
beställd för Ångermanälfvens flottningsförening till Ströms vattudal, pas-
serade i går Östersund lastad på tre vagnar.

SMAGRISAR 27 april 1912.
af äkta skånsk landtras finnas till salu nu genast och hela tiden fram e-
mot Midsommar hos
Strömsunds Slakteri Aktiebolag.

ETT FALL AF BARNFÖRLAMNING 30 april 1912.
har inträffat i Strömsund i det en 9-årig dotter till arbetaren Ölander
insjuknat i nämnda sjukdom.
Skolgången i den klass, den sjuka flickan tillhörde, har inställts några
dagar för desinfektion af skolsalen.
Det har också nu sipprat ut, att flera misstänkta fall skulle ha inträfmi Näsviken (andra sidan sundet från Strömsund) redan före jul utan att af-
seende fästs därvid eller försiktighetsmått vidtagits, meddelas ÖP.

HINGSTEN TRYGG 5 maj 1912.
hålles tillgänglig för betäckning af ston i Strömsund och efter önskan i
byarna däromkring, sedan anmälan gjorts hos Nils Kämpe i Strömsund.
Under sommaren hålles hingsten på bete å Risselås skog.
Strömsund o. Risselås den 4 maj 1912.
Samuel Taraldson

ÖFVER STRÖMSUNDET 7 maj 1912.
öppnades färjetrafiken i söndags.

UNGBFÄR 2.000 MAJBLOMMOR
beräknas vara sålda i Strömsund med omnejd.

PANSARBÅTSINSAMLINGEN I STRÖM OCH STRÖMSUND
har inbringat 6.452 kr. 50 öre av cirka 135 givare. En person på platsen
har ensam tecknat 3.500 kr.
Å STRÖMSUNDSBIOGRAFEN
visas onsdag och torsdag heltimmesdramat Brustna hjärtan.
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SKOGSACCISEN INOM STRÖM
som i fjol gick till ett belopp av mellan 6.000 ä 7.000 kr., kommer i år
att åtskilligt överstiga 12.000 kr.

EN LEDIG BARNMORSKETJÄNST 8 maj 1912.
inom Ströms kommun med station i Strömsund är ledig att söka före den inst
Aug. och tillträda den l Jan. 1913. Lön 400 kronor jämte 1:50 för hvarje
biträdd förlossning.
Strömsund den 6 Maj 1912
A Ströms kommunalnämnds vägnar:
N.M. Jönsson

TANDLÄKAREN GUNNAR GEIJER 9 maj 1912.
träffas under April och Maj i Strömsund i handl. E. Ersson j:ors gård.
Rådfrågningstid ll-12 f.m. samt 5-6 e.m.
Behandlingstid efter öfverenskommelse.

SJÖFARTEN PÅ STRÖMS VATTUDAL
synes icke kunna öppnas förrän i slutet af månaden. Utrustningen af båtar-
na pågår nu som bäst. Ångaren Emma genomgår en grundlig reparation. Skrof-
vet förlänges ett par meter och båten förses med ny panna och maskin om
15 hästkrafter hvarför den blir mycket snabbgående.
Den för flottningsföreningens räkning till Ströms vattudal beställda bog-
serångaren har nu anlänt och ligger i Tännviken, där montering af ångarens
maskin och nödig utrustning i öfrigt pågår.
Den nya ångaren kommer att få namnet "Dragan" och till befälhafvare å den-
samma har antagits hr Konrad Rådström, Strömsund, förut anställd å ångar-
en Näsviken.

EN SLIP ll maj 1912.
bygges f.n. i Strömsund vid ångaren Ströms vattudals brygga.

NYTT BOLAG I STRÖMSUND 13 maj 1912.
Industriaktiebolaget bildades i lördags i Strömsund med uppgift att efter
öfvertagande af O.A. Ottossons patenter på upphängningsanordning o.d. id-
ka tillverkning och försäljning på hela Europa af dessa jämte därtill
lämpliga artiklar. Styrelsen består af hrr O.A. Ottosson, P. Jönsson, bå-
da i Strömsund, Jöns Larsson i Stamsele, med hrr E.L. Liljeström, Norrå
och J. Lind, Strömsund som suppleanter. Till verkställande direktör valdes
hr Ottosson.
Af aktiekapitalet, 30.000 kr, är hälften utbetalt, meddelas Ö.P.

GRUFFYNDIGHETERNA I STRÖM
Förvaltare Z. Åslund i Strömsund har i dagarne å Graningeverkens aktiebo-
lags ägor i Bonäset, Ström, verkställt ej mindre än fem inmutningar under
namn af Skarfviks grufvor nzris 2,3,4,5 och 6. Inmutningarna sträcka sig
runt omkring de af hrr O. Gustafsson och J.A. Modën förut gjorda. Hur stor
procent grafit fyndigheterna innehålla har ännu ej med bestämdhet utrönts.
Ett rykte har gått att fyndigheterna icke på långt när skulle vara så gra-
fitrika, som från första början uppgafs. Detta får dock hittills betraktas
som endast fullkomligt obestyrkt prat.
Under vintern har ett par arbetare varit sysselsatta med förberedande ar-
beten å det förut inmutade området. Dessa arbeten ha vidtagits i och för
undersökningarna. Graningeverken anslog för någon tid sedan 2.000 kr. för
att få till stånd förberedande arbeten å grufområdet men anslaget har af
en eller annan anledning icke tagits i anspråk. Emellertid torde de förbe-
redande arbetena komma att upptagas på allvar i sommar.
Af de af hrr Gustafsson och Modéen gjorda inmutningarna har en del försåhs

STÖRRE FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR 14 maj 1912.
är fördelaktigare än små. Detta har Ströms hästförening insett - sedan
Jämtlands och Västernorrlands hästförening anställt ombud därstädes - och
beslöt på ordinarie årssammanträde i lördags att i stadgad ordning nedläg-
ga verksamheten och ej vidare taga några försäkringar. Beslutet om upplös-
ningen skall dock fastställas på nästa års ordinarie sammanträde.
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STRÖMSUNDS STORGATA 18 maj 1912.
som förliden sommar genomgick en välbehövlig reparation och till sin mitt-
ersta del ordentligt makadamiserades och försågs med rännsten, kommer nuatt i sin fortsättning ned mot kyrkan ombyggas på liknande sätt. Då gatan
nu uttages i sin fulla bredd, enligt nya stadsplanen, kommer den att gå
omedelbart intill det s.k. Selinderska huset och omkring en meter in på
den där liggande trädgården. Gatuarbetena taga sin början i slutet av den-
na månad. Och så småningom lär väl turen komma till samhällets övriga ga-
tor, ty även de visa en betänklig brist på hyfsning.

18 maj 1912.
FRÅN KYRKOTORNET
utfördes Kristi himmelsfärdsdags
morgon sång av Strömsunds barnkör.
Förutom en hel del vackra körsång-
er sjöngs Titanics dödshymn.
Efter gudstjänsten sjöng samma kör
efter samma program på sjukstugan.
På pingstdagen sjunger kören i
Ströms kyrka vid högmässan där bl.
a. även Titanics gripande dödshymn
utföres.
22 maj 1912.
POSTFÖRBINDELSERNA NORRUT
Från den l juni insättes ännu en
postgång norrut från Strömsund hva-
dan posten från denna tid afgår nor-
rut fyra gånger i veckan, nämligen
söndag, måndag, onsdag och fredag
kl 8.30 f.m.
Söndagsturen, som ankommer till
Strömsund samma dag, utsträckes en-
dast till Löfberga då de öfriga med
återkomsttid dagen efter afgången
utsträckas till Alanäs och Hoting.

SJÖFARTEN Å STRÖMS VATTUDAL
torde öppnas mot slutet af denna
vecka. Den för flottningsförening-
ens räkning inköpta bogserbåten
"Dragan", som sjösattes i Tennviken,
kunde redan i lördags passera Russ-
fjärden fram till Strömsund och
skall i dag göra försök med att bry-
ta isen på de ställen i vattudalen
där detta är nödvändigt. Efter den-
na provkörning torde verkstaden stå
färdig med leveransen af ångaren när
som helst. Den har betingat ett pris
af 23.700 kr. hvartill komma trans-
portkostnaden 1600 kr. Båten, som
synes vara mycket starkt byggd, har
en maskin på 20 hästar och kan kraf-
ten vid starkt tryck uppdrifvas än-
nu ett par hästkrafter.
Med undantag af "Emma", som i år un-
dergår en grundlig reparation, ha
de öfriga båtarna endast haft vang
utrustning och målning.
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STOR REALISATION! 25 maj 1912.
Ylle-Mousliner som kostat kr 1.50 mtr - säljes nu för 90 öre mtr
Bomulls-Mousliner som kostat 50 öre mtr - säljes nu för 35 öre mtr
Percaler som kostat 60 öre mtr - säljas nu för 42 öre mtr
Oblekt Domestik från 29 öre mtr - till högre priser
Skärp från 20 öre styck - till högre priser.
Order till landsorten exp. omgående
EBBA THORWALDSEN
Rikstelefon 23 Strömsund

ETT UTSIKTSTORN 29 maj 1912.
ämnar Ströms vattudals turistförening under sommaren uppföra. Agronom
Ulrik Holm i Jonsgård har afgiftsfritt upplåtit tillräckligt jordområde.
Föreningen låter f.n. utarbeta en vägvisare i norra Jämtland för turister.
SKOGSELDARNA BÖRJA _ 30 maj 1912.
Ett tillbud till skogseld yppade sig pingstdagen i närheten af Kvarnån.
Elden, som släktes efter en timmes arbete utan att ha åstadkommit någon
nämnvärd skada, hade uppkommit genom att å järnvägsområdet uppgjorts eld
för brännande af ris och annat affall. Största delen af den brända skogen
låg inom järnvägens område.

BIOGRAFEN BLIR FRÄLSNINGSARME
Frälsningsarmén i Strömsund lär för 28.000 kr. ha köpt nuvarande biograf-
teatern i Strömsund. Tillträde l juni.
GRAND HOTELL UTVIDGAS
Grand hotell i Strömsund undergar f.n. en omfattande ombyggnad och renove
ring, varvid hotellet bl.a. erhåller en större festivitetssal. Likaså upp-
föres en större uthusbyggnad inrymmande automobilstall m.m. Arbetet utfö-
res av byggmästare Carlsson i östersund.

EN RIK FISKFÅNGST 3 juni 1912.
gjordes härom dagen i Svartbäcken intill Löfberga blifvande järnvägsstati-
on. Ur en ryssja upptogos 4 st. gäddor å resp. 9 l/2, 5 l/2, 4 2/l0 och
3 kg. Manskap måste anropas till hjälp för att få bestarna i land.
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ofwlnkürd 10 juni 1912.

En 8-årig son till strykers-
kan fru Svensson i Strömsund
blef i lördags eftermiddag
öfverkörd af en lastvagn,
hvarvid ett af bakre hjulen -~-* H

gick öfver bröstet på honom
med påföljd att bröstkorgen iår;
intrycktes och något skada- '
de högre lungan. Han vårdas
å Ströms sjukstuga. Om han
kan räddas till lifvet ärän-
nu osäkert, ehuru väl det
visst icke saknas hopp därom.

Händelsen bör utgöra en kraf-
tig varning för det i Ström-
sund rådande oskicket att
pojkar jämt och samt skola Nêeqr AF VÅÉLUET ,

springa och hänga sig fast bonjan nu ßonmaakaa 4 Vattußandet. Vlntenna bojon haßva
¿ h - nßappt bizt gnepp och umäßtvattnet ßnån de Anöhößjda

:oi ïgrërâftneïašå ::§:p_ plnm/mn zänguz ¿ nwm jyw ujönnnn uu b»uindun,_ min
el på att icke ens automob¿_ Lnapekton Svedbengb nybyggda aßtighet han detta ßonhål-
lama få vara ¿ fred, skr¿f_ lande enfuíaat fzonutaste/La/5 4' den mäfatéga Runbjändervs bßan-
ver öP.s k°rresp°ndent_ ha vattenapegeß, bom nu nått A¿n Atönßta uinínächning.

18 juni 1912.
15 ' ' 1912. _ , , ,Juni Flottningsarbetarna strejka 1 Malman.
GENOM DRUNKNING , _ _ ,
omkom i går i Gärdvíken be_ Strejk utbrot 1 fredags morse bland arbetarna vid Malmans
sättníngskarlen på ångaren flottningsförening. Strejken omfattar 60 man, vilka nu

H _ fordra hogre betalning. Enligt overenskommelse mellan fo-Stroms vattudal J.R. Johans _

reningen och arbetarna skulle dessa avlonas med 5 kr. pr
arbetsdag och 3 kr. för eventuell liggdag. Arbetarna for-

Då ångafen Síek lnat GäfdV1' dra nu respektive 6 och 5 kr. Som å flottningen i vatten-
ken, níndfades den af en lagt draget endast återstår en arbetsdag och arbetarna fordra
gående te1ef°n1ednín8» hVaï' tillägget även för den tid som varit, anser sig icke
för J- Sökte nöja denna så flottningsföreningen kunna gå in på arbetarnas fordring-
att ånâaïen Skulle funna ar. Inspektorerna Einar Wagenius och Hadar Wallmark hafritt Passefa- J- rakade där' besökt arbetsplatsen för att underhandla med arbetarna.
vid Snafva 0Ch falla fran Underhandlíngarna ha dock icke lett till något resultat
daeket ned í Sjön» där nan och arbetarna ha vägrat emottaga likvid.
omedelbart sjönk.
De aršbetertitsomdšenâât xfridšo- 18 juni _1912.
gos or a ra a n or -
lyckade* b1efV° “Fan reSul_ Då likvid i fredags skulle utdelas till flottningsarbet-tat' J' var son tlll Sadelma- arna i Alanäset hade en del lan are anlänt till t ktkaren J. Olsson i Strömsund H - - . g ra en

«>=h edas= 19 år gammal- 212? Éšïjíåšïpíïšššabïíïïšïråïš '¿'ÉÉ.í§ÉÉ“šíåkíÉ“.ï2ïÉÉï'
de till ett veritabelt slagsmål och båtshakar och liter-

l9 juni 1912. buteljer veno i luften. Länsmannen i Ströms distrikt Isak
FLOTTNINGEN I FLÅSJÖN Gärdin beordrades dit, men då han anlände på natten hade
är afs1utad_ Det be_ brakmakarna emellertid lugnat sig.

son från Strömsund.

räknas att omkring en miljon Åtal kommer att väckas mot 4 personer för olaga brännvins-
timmer passerat sjön. försäljning.

25 juni 1912.

Efter en härlig vår med lagom mycket rägn och måttlig värme har midsommarhälgen komittill Nord-Jämtland med värme i rikaste mått, som gifvetvis lockat litet hvar ut i det
gröna. Midsommaraftonen hade anordnats lekar ute vid Skräddareudden och i Ulriksfors fö-
rekom dans å en där uppförd dansbana och herrskapet Holm i Jonsgård bjöd på trakteringar.
På båda ställena var tillslutningen stor.
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zs juni 1912.

I söndags, då ett par handelsresande skulle få sina prof-
lager nedtransporterade från gästgifvaregården i Ström-
sund till ångbåtsbryggan, råkade hästen i sken strax ofv-
anför bryggan med påföljd att han sprang framöfver bryg-
gan och direkt i sjön, där han dog genast. Lasset följde
också med och proflagret blef så förstört att det tills-
vidare måste kvarlämnas. Hästen var försäkrad.

Rauaiv 27 juni 1912.

Ett uppträde, som kommer att få rättsligt efterspel ägde
i torsdags rum i Strömsund. Några berusade rallare hade
nämligen satt sig i sinnet att handgripligt aga ett par
arbetare, som vid flottningsstrejken i Malmån röstat för
fortsatt arbete. Arbetarna sprungo in i ett kök och rall-
arna efter och ett vilt slagsmål uppstod. Under detta an-
vände rallarna som tillhyggen buteljer m.m.

2 juli 1912.

Platsredaktörsskifte i Strömsunds Tidning.

Hr Manne Wikên, som de senaste tvänne åren förestått
Strömsunds Tidnings platsredaktion i Strömsund, har fr.
o.m. den l d:s på egen begäran avgått från denna anställ-
ning för att ägna sig åt annan verksamhet. Till hans ef-
terträdare har antagits kommissionär Nils Engelbrektsson
i Strömsund.

Med anledning av hr Wikëns avflyttning hade ett 40-tal
Strömsundsbor i lördags anordnat avskedfäst för honom på
den vackra Mjösundsön, där supë och förfriskningar serve-
rades från Grand hotell.
Hr Wikên har under sin platsredaktörstid nitiskt arbetat
för Strömsunds Tidnings vidare utveckling, och det är hu-
vudredaktionen en kär plikt att härför bringa honom ett
offentligt tack.

4 juli 1912.

DEN LILLE FÖLL I SJÖN OCH DRUNKNADE. en
En 3-arig son till skorstensfejaren P.O. Olsson, boende
å Näset, Strömsund, drunknade i tisdags vid badhuset.
Den lille var i sällskap med sin moder och i ett obevak-

Dgp 9ju11 1912.

Bapt1stdop ägde 1 söndags rum
1 Strömsund, då tre personer
döptes 1 Ströms vattudal och
upptogos 1 baptistförsamling-

EN SVÅR TORKA 13 Juli 1912

at ögonblick hade han kommit ut på badhusets brygga, där- I ÛÛVVÛ Jämtland har man ej
ifrån han föll i sjön och drunknade. Bud sändes omedel-
bart efter platsens läkare, men denne kunde ej göra annat
än konstatera dödsfallet.

år 4 juli 1912.

En hundraåring är Ströms församlings äldste invånare, fö-
dorådstagerskan Margit Andersson, född Jönsdotter i Ved-
jeön; hon är nämligen född den 27 juni 1813. Den gamla,
som sedan 12 år är änka, är sängliggande, men hennes vi-
gör är såväl andligen som kroppsligen utmärkt. Hon har
8 barn, 40 barnbarn, 39 barnbarnsbarn och slutligen ett
barnbarnbarnsbarn.

SH

fått regn på tre veckor. Hö-
skörden måste nu 1 hast på-
börjas. I Strömsund var det
1 dag omkring 30 grader varmt
1 skuggan.

ETT RUSKIGT FYND l8 juli l9l2
gjordes 1 måndags 1 Ströms
vattudal då ett par personer
under en fisketur påträffade
skelettet af en mansperson
på grunt vatten vid Grannäset
öhn. Hvem den döde var1t har
ej kunnat utrönas. Antagligen
har l1ket legat flera år 1

vattnet.
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MYSTISK MUSIK?

20 juii 1912.

I fredags kväll förra veckan
voro fyra personer från Ring-
vattnet i Alanäset ute på
slåtterarbete cirka 6 km från
byn och ungefär lika långt
från Ströms vattudal. Sedan
de på kväiien går: :iii hviia
och de öfriga somnat utom en
hörde han musik, hvarför han
väckte sina kamrater och alle-
sammans hörde då ett vackert
musikstycke spelas af rege-
mentsmusik, hvarvid tydligt
2 trumor kunde urskiljas.

nes livsgär ning, varefter
donationen överlämnades.

Ä församlingens vägnar tacka-
de prosten Wagenius för den
storartade gåvan och uttryck-
te sin glädje över att nu
möjlighet funnes att lindra
särskilt de blygsamma fatti-
ges bekymmer.

Striimsundsbanan
6 aug 1912.

Såsom vi förut kunnat medde-
la koma två dagtåg att fr.o.
m. l okt. insättas å nya ba-

BESTÄLLNINGSTRÅFIK FÖR PERSONBEFORURÅN nan Östersund-Ulriksfors.
Det första postförande tåget

Eu aá La/'IÅÅÛWQ avgår från Östersund
H01?/e/K, ja)U'lh.a-nd»ßanden ál/¶Jna"N»{/eÅÅÛVl K Och använder fyra och en halv
bqmt Antun Sundeman, Aßanaßet, han Lnkopt en dutomobii av timmes gång till Ulriksfors,
ma@k¿¿ FÛäd¿ aäëmadezz lqlo; ^É4¿k¿¿" “Å “ti 4 bozag be' dit det sålunda anländer kl
d¿46Va b@Åïa¿¿n4"95¿äa64k ÉÜÅ Peäåonbeßaïdan- 4 e.m., det andra betraktas

Å bißden oßvan poaena auibmobißenß ßönane, Edwand Måniena- S?m $°dStå3 men medfër d°°k
Aon, Lößbeaga, tillaammanß med vakimäbtaaen å Gnand, hann t1d“1“3SP°St °°h_aVgaf É1
NN ¿am¿ Okänd dam_ 3.30 med 5 1/2 timmes gang-

30 juii 1912.

tid samt anländer sålunda till
Ulriksfors kl 9 e.m.

Med denna nya postgång kunna

Med anledning av att den av dir V Ljungdahl med fru i Jämtlands Tidning och Ström-
sunds Tidning lasas i Strom-

Strömsund resta stora gravvården över postmästare E.O. , _

Pettersson och dennes föräldrars gemensamma grav avtäck- Sund redan utg1vn1n$sdfgar_ '

tes i söndags skänkte herrskapet Ljungdahl 5.000 kr till nf kl 5 e'm' och bll Sašundafor trakterna efter Strom-
Ströms församling att förvaltas av kyrkorådet. Årliga
räntan skall utdelas till jul åt sådana fattiga som ej äuïdsåânên de snagëasïe Ey-
åtnjuter direkt fattigunderstöd. å SFI nlngarna' amt an S.

Tidning blir den enda dagli-
Före avtäckandet av gravvården gåvo herr och fru Ljung- ga Östersundstidning som i
dahl middag å Grand hotell för ett större antal inbjudna de norra orterna kan läsas
av postmästare Petterssons gamla vänner samt nuvarande redan utgivningsdagen, vilket
personalen å Ströms postkontor. Under middagen talade torde observeras vid val av
dir. Ljungdahl synnerligen sympatiskt över den bortgång- länstidning.
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' 24 aug. 1912.W u W JÄRNVÄGEN ULRIKSFORS-STRUMSUND
Rälsläggningen af bibanan Ulriksfors-

8 aug_ 1912_ -Strömsund har nu framskridit så långt
som till idrottsparken, och torde inom

NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTES OFFICERS- Siutet af veckan vara framme vid kyrkan 1

ÜVNINGÅR samhället.
hava ägt rum i trakten kring Strömsund
den l-5 dennes. I övningarna hava deltag-it överste Hofstedt, kaptenerna Gråå,
Geijer och Cronstedt, löjtnanterna Mark-
stadt, Grönlund och Gräslund samt under-
löjtnanterna Nordqvist, af wetterstedt
och Karlsson samt ur infanteriet major
Nordenadler och kapten Mossberg.

övningarna som gynnats av ett härligt vä-
der hava kvarlämnat hos deltagarna det
angenämaste minne från den vackra trakten,
icke minst genom det tillmötesgående och
den välvilja, som överallt kommit deltag-
arne till del.

9 a“9' 1912' 1~LA~vsßA~fßveGeT
KROSSÅDE FLÅSKÛR Anbetaplatd någonstans emellan Haßßviken
vittna på våra gator, i promenader, i och u¿¿¿k¿¿0¿¿_
skog och mark, ja ute på kala fjällen om

att svenskt nidingssinne aldrig slumrar.
Mildare kan man icke beteckna den utbred- 24 aug_ 1912_
da ovanan att ute i det fria kasta bort
urdruckna ölbuteljer, och icke nog med RIKT SVÅMPÅR
det, tiii på köpet sia sönder dem i små- På grund ev de seneste vetk9rnes_neder-
bitar. Hviiken fara detta utgör för den bord. synes det blive Ovanligt rikligt
mangd barfatagaende barn kan iatt tankas. med svampar i år- De flesta ner fnrekem-

“___ mande arterna kan man redan se i rätt sto-
ra mängder. Den i våra trakter sällsynta

17 au 1912 snöbollschampinjonen har även påträffats
9' ' i närheten av samhället. Bliver ej hösten

OLYCKSHÄNDELSE VID JÄRNVÄGSBYGGE allt för regnig kommer även beskaffenhet-
23-årige Frans Zetterberg, anställd som en att bliva god,
körkarl för tippvagnarna vid järnvägsbyg-
get nedanför Ströms kyrka råkade i tors-
dags vid middagstiden komma under ett ras 27 aug. l9l2.
i jordschaktet där. Då han framdrogs var BIOGRAF

Ena argegtuf ïedï Ešçstâ Vågïâçtâgnågs Sedan härvarande kår av frälsningsarmënonom roms sju ug , v
skagade infördes till lasarettet i öster- ågtgš ïgggâgglgggâïhgÉïfgasšgâšä;3: :E
5"" ' förstklassig biografteater.

Lokalen är flyttad till goodtemplarhusets
nedre sal, som torde kunna uppfylla alla

23 eU9- 1912- rimliga krav på en god biograflokal, med
SJUN GER IGEN elektriska fläktar, reservutgångar etc.
Den i mitten af juni manad drunknade datks- Den kommer treligtvis ett öppnas i början
karlen i Ströms vattudal J.R. Johansson eV September-
har i dagarna återfunnits. Litet fanns"
li ande på stranden ett styc e o van or U

olšgksplatsen, statt i stark förruttnelse, S T A M N I N G

m8ddelaS UP. Till Allmänna Åklagaren, länsmannen í
Ströms distrikt, Strömsund.

Härmed anmäles Inspektoren NN í Strömsundtill åtal därföre att han dels av det älg-
kött han den 20 september 1911 frånkänt



mig och de av mig legda bärarna förbruka- FRÄLSNINGSÅRMÉN I STRÖMSUND

de tillsammans med sit: manskap en betyd- Sedan Frälsningsarmén härstädes inköpt
lig del och dels vid sammanträffandet med f,d, biografhuset, ha vittgående repara-
oss cussade sin hund på oss och sköt fle- tioner utförts. Stora salen är helt och
re skott efter oss. hållet ommålad i en ljus och trevlig färg-

. . a en Olof R¿s_ ton, nya bekväma bänkar anskaffade, en e-

ïïdvÉtšïšgšïïåfpïfïdåo1.. 1 ström- med ~PPf°fd °°h fmedd med en prydlig
sund och Per Erik Persson i Sporrsjönäs; ?Ch.enBe1 taïarestoï etc' N

och vid behov finnas ock flere vittnen. nV1gn1ng kommer aÉt håïïês ïordageq den3l dzs med stort hogtidsmote. Påfoljande
Strömsund den 28 augusti 1912- söndag hålles, om vackert väder inträffar,
Nils Olofsson friluftsmöte på den härliga, av dir. W.

Ljungdahl godhetsfullt upplåtna Svartön,
dit ångaren Näsviken kommer att gå turer.

29 aug_ 1g12_ Major Frisk samt stabskapten Grönvall kom-
ma att med sin närvaro hedra mötet.

BARTOLOMEUS OCH LOVISA
voro oss hulda i år - förresten synes gam-
la spådomar numera slå alldeles fel t.ex. NATTFROST 31 aug. l9l2.
fruntimmersveckan, som var alldeles torr 3 grader kallt var det här natten mot fre-
- men natten till den 27 dennes var där- dagen. Potatisblasten har nästan totalt
emot rätt bister. Temperaturen sjönk i förfrusit och någon återväxt synes numera
samhället med omnejd till ett par grader omöjlig i år. Någon annan skada å utestå-
över nollpunkten men någon skada å den ende gröda torde frosten ej ha åstadkom-
ännu obärgade grödan har dessbättre ej in- mit. Enligt vad som inberättats har även
berättats. snö fallit i fjällen.

PÅSTORAL IÛVLL VID STRÖMSUNDET

Ehunu den gångna Aommanen vanlt tonn och mycket uanm han Ahondeatßallet andockouantt
gott t nonna Jämtland. Att läneta bltvande andna stad han uppvtaa vallahond ba nana

det påtänkta Atadoplanelagda omnådet tande vana beuta _5on att steget tcke an aa langt
mellan bondeaamhälleta tnygga uenkltghet och atadena lt och ktv.
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31 aug. 1912.

ÄLGSTAMMEN
synes, efter vad oss inberättats, vara i
tilltagande. I trakterna efter Vattudalen,
som t.ex. Hillsand, Svaningen m.fl. synas
dagligen nya spår. Sammalunda är förhåll-
andet åt Järilvattenhållet. Efter allt att
döma kommer "manfallet" under stundande
jaktsäsong bliva stort.

ETT HOTELL FUR RESANDE
i tvâ våningar med 28 rum är under anlägg-
ning vid Ulriksfors station. Intressenter
äro hemmansägare i Risselås och förvalta-
re Wagenius.

2 sept. 1912.

TILL BARNMORSKA I STRUM

valdes vid kommunalstämma i går enhälligt
bland 10 sökande fröken Ulrika Byström i
Härnösand. Platsen tillträdes 1 jan. 1913.

gg ii sept. 1912.

5 Sept- 1912- PER norm. På Jonsgård invid strömsnnd
STATFQLK afled vid 2-tiden i går förre kronoläns-
Statfolk sökes å hemmanet Mullnäset till mannen Per Helm i den höga åldern af 91

lzsta oktober eller lzsta maj 1913. De som eeh ett hälft ef-
härå reflektera torde meddela sig med äga-

H föddes den 10 mars 1821 på den årdre ' g 1

K_p_ Sundeiin där han sedan bott och som för åtskilli-
Tu]]1ngSåS, Strömsund ga år sedan öfvertagits af sonen, agro-

nomen J.U. Holm. På egen hand förvärfva-
de han till att börja med sina kunskaper

28 5ept_ 1912, och kom sedan vid 16 års ålder till läns-
mannen i Hammerdal, direktör Nilsson

RALLARNA HYLLAS bl f 1.. .. . z

När raisningen på tisdag nådde tm ström- šïïer :Ie§“HÉ°fän:;:'§a§::f§¿rVâ:
sund blevo de rallare som arbetat å stick- åren anställd i FrostV¿ken_ vid två sär_

§På"°É l"bJUd“a t111 SHPE É "Ya h°t?11et" skilda tiiifäilen förordnades den unge
1 Stromsund. Efter supen holl bankdirektor länsmannen att de1raga 1 gränsröjningar
AHQUSÉ Na51und ett Fa] Var1 han tackage mot Norge, den senare gången ensam och
jarnvagsarbetarne for deras goda uppforan- på direkt uppdrag af staten_ Han erhöll
de under den tid de arbetat inom Stronsunds härefter förordnande inom Ström och Ala-
råmärken. Arbetareförmannen svarade 1 någ- näs till 1878, då han afgíck med pens¿on_
ra väl valda ord och tackade för välfägna-
den H. har äfven intill sin sena ålderdom

flitigt deltagit i det kommunala arbetettill stor nytta för en ung och utveck-
15 Okt. 1912. lingskraftig kommun som Ström, då han
A _B_ HOLMS ELEKTRICITETSVERK varit begåfvad med en ovanligt praktisk
har från och med den 9 dennes bestämt att b11°k°
tillhandahålla elektriskt ljus hela dygnet

2§;.°š.ÉEš.'2ï'2 šâmåâllšïšišlå åånåålåïd f>°N^H°>-'HR fm- STRÖM 28 “Pi 1912-
tro vi oss om att här framföra samhällets Avlidne patron P. Holm har i sitt testa-
tack allra helst ingen prishöjning blir mente bestämt att av hans kontanta till-
fÖ1jdEn av Omändringen. gångar skola, utom donationer av mera

enskild art 12.000 kr. anslås till Ströms
ELDSVÅDETILLBUD I TRANSFORMATOR sockens fattigvård och 10.000 kr. till
I går vid halv elvatiden upptäckte en per- Ströms sockens fasta folkskola. Räntan
son från Jonsgård att rök utträngde från av dessa kapital skall användas till
transformatorn därstädes. Det påringdes lindring av kommunens utgifter för dessa
genast till elektricitetsverkets ingenjör, för samhället viktiga inrättningar.



som omedelbart lät Stanna kraftStêti0- Bibanan från Ulriksfors till Strömsund
nen vid Löfön. DäreSt iCk8 upptäckten har i går öppnats för provisorisk gods-
och meddelandet skett Så fort hade he- trafik. Till Strömsunds stationsomrâde
la tränsformätorn blivit ramp0nerad. Nu då de tre första godsvagnarna, Befrak-
ïSkFä"kt@ S19 Skada" till några hundra tare var spedwtbr Ture Johansson. För
kr. Ny tranSf0rmât0r inSatteS Omedelbart. affärsmännen, som nu för första gången

själva kunde lossa sitt gods på bestäm-
15 okt. 1912. melseorten, var gårdagen sålunda en
GODSTRAFIK TILL STRÖMSUND bland de mera bemärkta på länge.

DEN NYA JARNVAGEN
'J

-'fx

Östersunds-Posten 17 okt. 1912.

Mera än för någon annan plats blir den nya järnvägen af betydelse för Strömsund.
När bibanan från Ulriksfors löper ut ur den tröstlösa skogen möter en behaglig och
vacker utsikt öfver en präktig bygd hvars lifliga hufvudcentrum är Strömsunds muni-
cipalsamhälle. Hit kan järnvägen, beklagligt nog, på grund af det långvariga parla-
menterandet om dess sträckning, icke öppnas för allmän trafik förrän nästa år.
Stationsområdet har utlagts å ägorna nedanför kyrkan, där en väldig utfyllnad måst
verkställas. Grundgräfningen för den kombinerade post- och stationsbyggnaden, som
blir den största efter hela linjen, började för någon tid sedan samtidigt med att
rälsläggningen nådde fram. Bangården blir redan från början rätt ansenlig. Hittills
har fyra spår utlagts och flera komma att framdragas. Från stationsområdet skall
järnvägen fortsättas förbi kyrkogården och ned till Virgobryggan, där inom närmaste
framtiden en större kajbyggnad kommer att utföras.
Samhället står nu inför en ny framtid, till hvilken knytes stora förhoppningar om

rask framgång på olika områden. Man har redan hunnit med åtskilligt i arbetet på sam-
hällets utveckling medan man väntat på järnvägen, och den lifskraft som nu kommertill synes, bådar gott för att det kommunala arbetet äfven i fortsättningen skall
bli framgångsrikt. Än så länge befinner sig municipet i ett delvis oordnat skick.
Stadsplanen ligger ännu hos vederbörande myndigheter och så länge den inte är fast-
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ställd kan hvarken den kommunala eller enskilda företagsamheten komma till sin rätt.
I och med regleringens genomförande inkorporerar municipet delar af Bredgård och Nä-
sets by och får därigenom sin folkmängd ökad till omkr. 1000 personer. Det egentli-
ga "stadsområdet" är tätt bebyggt med Storgatan som den förnämsta trafikleden. Af-
färsverksamheten, som koncentrerat sig här, är rätt betydande. För närvarande finn-
as inom samhället icke mindre än ett 30-tal affärsmän, en vacker siffra som torde
kunna få betraktas som en mätare på afsättningsmöjligheterna utomkring. Ett litet
centrum för sig bilda de nya moderna trevåningshusen i västra delen af samhället,
hvilka inrymma banken, Grand hotells nyrestaurerade komfortabla lokaler och ett fhr-
tal riktigt modärna butiker.
Byggnadsverksamheten, som för några år sedan var rätt liflig, kan så länge stadspla-
nen icke är fastställd, taga någon större omfattning. De höga tomtpriserna inverka
ock något hämande, men det oaktat väntar man att byggnadsifvern skall bli rätt så
stor så snart regleringen genomförts och man vet hur området skall bebyggas. Gator-
na ordnas efterhand och i den mån medel för ändamålet bli tillgängliga.
Att järnvägen icke kom att gå direkt på Strömsund betraktades af åtskilliga med illa
dold tillfredsställelse, som ett dråpslag åt samhället. Men andra mera ogynnsamma
omständigheter måste nog tillkomma om ett afstannande eller en tillbakagång skall
ske. Inför de många tecken på vaknande lif, som "staden vid Vattudalen" nu företer
vill det en nog så vild fantasi till för att kunna skönja dess profeterade återgångtill fäbodvall. Strömsund synes tvärtom ha desto större utsikter till framtida ut-
veckling som det omgifves af en stor landsbygd med de bästa förutsättningar för ett
uppblomstrande jordbruk. Af stor betydelse blir de kommunikationsleder, som komma
att utgå eller genomlöpa här. Genom "Vattuda1en", landsvägarna till Löfberga, Ram-
sele och Östersund, står samhället redan i förbindelse med stora områden som ytter-
ligare ökas så snart de planerade vägarna till Laxviken och Frostviken byggas. På
Vattudalen har trafiken sedan länge varit rätt liflig och uppehålles för närvarande
af åtta ång- och motorbåtar.

I fråga om industri har orten icke mycket att uppvisa. Mäst betydande på detta om-
råde är Näsvikens såg och snickeri, där en förhållandevis stor arbetarestam är an-
ställd. Möbeltillverkningen har ökat väsentligt under sista åren och efter järnväg-
ens öppnande torde planerna på försäljning på utlandet komma att förverkligas. Drif-
ten vid mekaniska verkstaden ligger för närvarande nere.

Utsikterna för en omfattande trävarurörelse äro, enligt hvad man kan se, enbart go-
da. För stundande vinter har ensamt Ströms trävarubolag utefter Vattudalen utstämp-
lat icke mindre än 500.000 träd, hvilket är den största utstämpling som någonsin
verkställts af en enda skogsägare.

Därest de rika grafitfyndigheter, som sista tiden gjorts ej långt från Strömsund,
komma att bearbetas i större utsträckning, hvilket man väl får taga för gifvet, tor-
de äfven dessa bli af ej så liten betydelse för samhället.
Med inlandsbanans tillkomst blir hela Vattudalen med sina ovanligt natursköna omgif-
ningar öppnad för turisttrafiken. Redan under den gångna sommaren har turistströmmen
i stor omfattning sökt sina vägar hitupp och flera tecken tyda på att den komer att
öka för hvarje år. Utsikterna härför äro desto större som hotellförhållandena i
Strömsund numera efter Grand hotells restaurering äro de bästa. Som bekant har på
platsen bildats en turistförening med uppgift att främja resandeströmmens utbredning.
Det första synliga resultatet af dess arbete blir ett 15 meter högt utsiktstorn som
snart kommer att uppföras på höjden ofvanför municipet. Vidare komma genomgåendeång-
båtsturer att anordnas på traden Strömsund-Gäddede.

Flera för samhället viktiga frågor vänta för närvarande på sin lösning. Främst bland
dem står önskemålet om vatten- och afloppsledning, som snart torde bli aktuellt. Be-
lysningsfrågan är förut löst på ett tillfredsställande sätt. Den beslutade kajbygg-
naden nere vid Virgobryggan, hvilken beräknas kosta 30.000 kr., väntas snart koma
att påbörjas. Skolväsendet har länge varit föremål för de ledande kommunalmännens
intresse. Förslag om inrättande af en kommunal mellanskola är som bekant väckt och
öfverlämnadt till en komitê, som nog icke nedlägger sitt arbete förrän planen på en
dylik förverkligats. I detta samanhang förtjänar nämnas att fonden för uppförande
af ett tuberkulossjukhus nu uppgår till bortåt 20.000 kr. Det lär inte dröja länge
innan den komer till användning.
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Sen.

Telefonförhållandena äro sedan länge oefterrättliga men ett afhjälpande af olägenhe-
terna här är snart att förvänta, då, som bekant, ännu en telefonlinje kommer att
framdragas till Östersund. Krafvet på telegraf synes också vara fullt berättigat då
sådana samhällen som Backe och Ramsele förut hugnats med denna viktiga samtalskommu-
nikation och Strömsund under nuvarande förhållanden är hänvisat att med stora oläg-
enheter låta sina telegrafiska förbindelser pr telefon gå öfver den sistnämnda plat-

Kanske mäst typiskt för den i många afseenden framsynta kommunalpolitik, som råder
inom kommunen och municipet är den lyckliga lösning egnahemsfrågan fått. Väster om
det nya ståtliga tingshuset har kommunen sedan några år tillbaka från ett för ända-
målet inköpt hemman på förmånliga villkor upplåtit egnahemslägenheter. Här har helt
hastigt inuti skogen växt upp ett egnahemssamhälle på en 15 ä 20 små hemtrefliga
gårdar. "Egna hem" som området enkelt och praktiskt kallas får alltjämt nya bebygg-
are och blir säkerligen med tiden ett samhälle att inkorporera. I dagarna har man
beslutat göra framställning om dess ytterligare utvidgning.
För öfrigt har på sista tiden inom Strömsund olika krafter satts i rörelse för beva-
kande och främjande af samhällets utvecklingmöjligheter på olika områden. Det är
Jämtlands andra stad som arbetas fram.

NÄSETS SMÅSKOLA ÅR 1912

PUSTTMHKEN
18 okt. 1912.

Med öppnandet för allmän tra-
fik af statsbanan Östersund-
-Ulriksfors inträda åtskilli-
ga förändringar i postbeford-
ringen. Persontåget från Ös-
tersund kl 11.30 med fraukouættill Ulriksfors kl 3.50 medför
postkupê och blandade tåget kl
3.30 med ankomst på kvällen
breflåda samt tidningar. Post-
föring med postiljoner å linj-
en Östersund-Strömsund indra-
ges.
Mellan Ulriksfors poststation
och Strömsunds postkontor an-
ordnas postgång dels dagligen

._ -_ 1 -. . ,_- ._...,~,. -ss ~. .»-ss..
0

tå

11.., Q

SMASKÛLA

fram och åter i anslutning till 22 okt. 1912.
de postkupêförande tågen, dels
ock alla söckendagar i veckan
i anslutning till de båda and-
ra tågen. Poststationen i Täx-
an anknytes till Ulriksfors
poststation genom postföring
två gånger i veckan.

Sniiiall
19 okt. 1912.

Natten mot den 15 dennes föll
i Strömsund rikligt med snö,
som ännu delvis ligger kvar

Delsbostintans vis- och berättelseafton gick av stapeln
den 19 dennes inför en talrik publik. Klädd i sin pitto-
reska delsbodräkt föredrog hon på ett mycket ledigt och
roande sätt en kort karaktäristik över delsbofolket och
en del små visor och berättelser. Publiken var synnerli-
gen tillfredsställd och önskvärt är att Delsbostintan
måtte göra ännu ett besök i Strömsund ty, som ordspråket
säger, "ett gott skratt förlänger livet".
RÄLSLÄGGNINGEN
av banan Ulriksfors-Lövberga påbörjades i förra veckan
och är det meningen att avsluta densamma redan i höst.
Terrasseringsarbetet är färdigt sedan förra veckan mellan
de båda orterna.

29 okt 1912.
Nå8°n_skada tí11f°3ar"deÉ ei Å tingshuset i Strömsund började i går tinget med Hammer-
lantmánnen tY 8r°dan ar lnbar' dals tingslag. Till behandling förelågo 174 mål, däraf
gad. Höstplöjningen pågår. 120 civila och 54 åklagaremål.
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åtatiunø- 8: puøtlyuø 6 1912.

Till entreprenör för uppförande av den nya stations- och
postbyggnaden i Strömsund har antagits byggmästare J.A.
Hellström. Byggnaden är afdelad i två lika hälfter, den
ena afsedd för posten och den andra för järnvägen. Ingån-
gen till postlokalerna blir från norra sidan. Innanför «f
förstugan ligger en stor tidsenlig posthall och vid sidan
om denna postmästarens expedition och förpackningsrum.
Till postens lokaler höra vidare kapprum och toaletter.
Utrymmet mellan posthallen och järnvägens lokaler har ap-
terats för ett stort kassahvalf samt ett arkiv. Framför
järnvägens expeditioner ligger en stor vestibul med en

mindre väntsal innanför. Lokalerna utgöras vidare af res-
godsrum, stationsexpedition och varurum. Äfven dessa lo-
kaler äro så rymligt tilltagna att de kunna tåla vid en

ganska stark trafikökning. Under postens lokaler finnes
källarvåning som upptagits för pannorna till centralupp-
värmningen samt till kol- och vedkällare. Husets öfre vå-
ning inredes till bekväma bostadslägenheter, en om tre
rum och kök och en om två rum och kök.

Byggnaden, som uppföres i en tilltalande yttre stil med OLOF 0LOFgg0N' öhn_

rött tegeltak, skall vara färdig fram på försommaren. á_ 1g33_

Fotognaáeaad vid 79 åab

snzöus vmuvu Än Nu Issfmov uz Nov. rm) ocu FRÅN WM-
OCH MED TORSDAGEN DEN 7 DENNES INSTÄLLDES BÅTARNAS ORDI- _

NARIE TuRER_ Ett par minderariga barn till
handl. Aug. Salomonsson i
Strömsund råkade i torsdags

”' " lz nov l9l2 antända en i sängkammaren be-
' . fintlig spånhög. Barnen skre-

Fredagen den 8 dennes gav Strömsunds Biograf-Teater en k° Pa hlalp °°h deras m°deF

gratis föreställning för barn. På programmet upptogs bland êkyndadf med st°r raskhet in
annat "Marathonlöpningen", "Förföljd av australiska varg- lndet rokuppfyllda rufmetoch
ar", "Politikerns dröm", ett amerikanskt lustspel, samt raddaqe bëfnen' hVarpa"h°§_

"Lekman som duellant" vilken naturligtvis som vanligt ro- med t111hJa1p ff ett Sangtac-

ade småttingarna ofantligt. ke lyckades kvafva elden'

26 nov. 1912.

INLANDSBaNAN sträckan öster-
sund-Ulriksfors öppnas som

Bostadsbrist råder för närvarande i Strömsund beroende för“É °mta1ats för a11mäÛ

därpå, att en mängd nya affärsmän och järnvägstjänstemän traf1k,deP 1 decembef' Blbëf
infiyccac :iii samhäiien. någon förbäw.-ing i förhåiian- “a“ ffên Östefmd 911 S“°_“"
dena torde inte kunna väntas förrän nya stadsplaneförsla- Sund hlnef dafem°t Icke Påf

get vunnit faststallelse sa att planerade byggnadsfore- fullt fardlg flll samma ti 1

tag knnna ntföras_ annu saknas salunda bl.a. sa-
väl stängsel som telegrafled-
ning. Järnvägsstyrelsen har

” dock medgivit att, under iakt-
23 n°v' 1912' tagande av vissa försiktig-

_ hetsmått, såväl personer som

Nara att drunkna var i torsdags en 7-arig son till vete- göös kunna exneöietas till
rinár Bergstrand i Stromsund. Gossen hade begivit sig ut een från Strömsund från öen

pa den endast nattgamla isen för att pröva dennas bär- med samma tiö som öen övriga
kraft, med paföljd att isen brast och gossen kom i vatt- öelen av lnlandsbanan öppnas_

net. En äldre broder varsnade i tid olyckan samt lyckades För linjen Strömsnnd_Ultiks_
forsiktigt krypande pa isen nalkas den nödställde och med förs liksom för linjen Jämt_

hjälp av en sparkstötting draga upp honom. Något annat lands Sikås_Hammeröal, stat-
men än en grundlig doppning i det kalla vattnet blev det ens första tertiärbana, har
saledes icke. Men händelsen ar en varning for de unga att jarnvägsstyrelsen bestämt
icke drista sig ut pa det blott svagt tillfrusna vatten- ¿0 km_ såsom den högsta till-
draget' åtna hastigheten.
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Morgondagen blir en bemärkelsedag såsom få i Jämtlands historia.
Första delen af den väldiga kommunikationsled, hvilken är afsedd
att väcka det inre af landet till större materiell och andlig
kultur, och som man hoppas en gång skall förena områdena från
Lapplands fjäll med Västerhafvet, kommer då att officiellt öppnas
för trafik.
För norra Jämtland blir söndagen mera än en bemärkelsedag, den
blir en vändpunkt i hela denna landsåndas både inre och yttre ut-
veckling.
Med den kontakt i hvilken Östersunds-Posten alltifrån de första
undersökningarna stått med stats- och kommunala myndigheter und-
er förarbetena för och debatterna om det stora verket behöfva vi
endast erinra om planerna och undersökningarna på 80-talet under
landsh. Ericssons tid för en bana till Lit; för den undersökning
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som på enskildas bekostnad anställdes år 1896 af dåv. löjtnant Prinzencruu
i samma riktning som sedan följdes men måste stanna i Lit; om huru planer-
na på en järnväg norrut mot Strömsund tio år senare åter kom upp genom
landsh. Sparres initiativ för att omsider genom förening af länets och
landets bästa krafter och landshöfding Widëns energiska ledning, på ett
par år bringas till både handling och beslut, grundläggandet af ett full-
ständigt system för det inre nordliga Sveriges förbindelse med Mellansve-
riges järnvägsnät.
Det är ej häller Inlandsbanans förhistoria det gäller, hvad som varit och
hvad vi hoppas. Dagen är Strömsunds, dess framtid såsom medelpunkt för
Nordjämtlands stora vattensystem och bördiga dalar, såsom inkörsport till
Nordsveriges inland. För Strömsund betecknas invigningen af den nya banan
något ännu mer än ett skede i dess sällsport vackra utveckling. Det skall
äfven betyda icke blott bekvämare förbindelser med yttervärlden, ljusare
och gladare tillvaro, ökade existensmöjligheter, rikare verksamhet på han-
delns och industriens område. Må det unga samhället jämväl i andlig hög-
kulturell betydelse motsvara de stora förhoppningar man ställer på dess
uppgift Såsom NORDSVENSKA INLANDETS BLIFVANDE ANDRA STAD.

Strömsunds Tidning 30 nov. l9l2.
STRÖMSUND OCH DESS UTVECKLING.

I morgon rullar extratåget från Östersund, J
fyllt med intresserade och glada ortsbor,
in på Strömsunds station som ett synligt '
tecken på att den nya tiden tagit sin bör- zu
jan. Men medan Strömsund väntat på denna

Tvärtom har det med iver och målmedvetenhet
högtidsdag, har samhället ej stått stilla. i

alla dessa år arbetat på sin egen utveck-

det måste medgivas att mycket medhunnits.
ling för att när dagen kom vara berett. Och I

Visserligen ter sig samhället ännu rätt o-
ordnat, men en stadsplan för dess ordnande
är utarbetad och väntar blott på faststäl-
lelse. Under det man avvaktar denna harnmn
beslutat inkorporera delar av Bredgård och ¿

Näsets by så att samhället kommer att om-
fatta omkring 1.000 personer, när reglerin-
gen väl blir genomförd. Till dess är såväl '
den kommunala som enskilda företagsamheten ° \~
rätt hårt kringskuren, och byggnadsverksam- '~ _

heten hindras att taga fart. Härtill bidra- . _ .
ger väl ock i någon mån de rätt högt upp- ,
drivna tomtpriserna. Emellertid väntar man \\ ”' Av

det oaktat en rätt stor byggnadsverksamhet
~.

' “\.
när stadsregleringen blir avslutad. ' \\~
Redan nu har man tagit itu med gatornas ord- _ _ _

nande och detta framskrider allt eftersom llvllg traflk' som °mbes°rJes av Icke mln-
medel bliva tillgängliga. Själva staden om- dte än atta ang- eller m°t°rbåtar' Det är
krín Stor atan är rätt tätt beh d och den omgivande stora landsbygden som, liksom
centšum fö: en livlig affärsverkååâhet. Sam- fallet Varit förut med Ostersundv skall k°m'
hället räknar ej mindre än ett 30-tal olika ma samhallet att “pPb1°mstra 1 saväl ek°“°'
affärer, något som tyder på att stora om- mlskt s°m °Vr1ga avseenden'
sättningsmöjligheter redan finnas. Och eft- Den nya Stationen, vilken är under byggna¿,
er banans tillkomst skola väl dessa än me- har för1ag;s på området nedanför kyrkan,
ra ökas- Häftill k°mmeï att nya Vägar P13' där en omfattande utfyllning måst företag-
neras bl.a. till Laxviken och Frostviken as, Själva Stationshuset, 1 vilket även pos-
varigenom samhällets förbindelser ytterli- ten kommer att inrymmas, blir bety¿1igt
gare ökas- På Vattudalê råder redan HU en större än de övriga stationshusen utefter
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järnvägen. Bangården blir även den rätt an- Sedan samhällets belysningsfråga nu lyckli-
senlig. Hittills ha fyra spår utlagts, men gen lösts återstå likväl flera viktigakrav
flera komma att framdragas, varjämte man ä- först och främst på vatten- och avloppsled-
ven kommer att draga ett spår ned till den
kaj, man för en kostnad av omkring 30.000
kr. ämnar uppföra vid den nuvarande Virgo-
bryggans plats.

ningen vilken fråga nog tämligen snart tor-
de koma att upptagas. Likaså är frågan om
inrättande av en kommunal mellanskola ett
spörsmål šom väntar sin lösning. Förslaget

Även i fråga om övriga kommunikationsmedel, Om ?n,dy1ik har redan overiamnats tlllnen.
telegraf och telefon, står Strömsund illa komite, vilken snart nog väntas vara fardig

d 'tt b c Ma 1 ä en bl. e si ar e e. n anerar v .a.lottat. Telefon finnes, men av den har sam- m P . .hållet fö läd.e så oefterrättlí uppförande av ett tuberkulossjukhus för vil-
8 3 J 1 8

förhållandena hittills varit. Och telegraf ket redan 20.000 kr. finnas tillgangliga.
finnes ej alls, utan har man nödgats pr te- Den mäst betydande industrien i Strömsund
lefon fortskaffa telegram över Ramsele, som torde vara Näsvikens såg och snickeri, vil-
ehuru mindre betydande erhållit telegraf. ken räknar en rätt avsevärd arbetarestam.
Nu hoppas man emellertid på bättring, onej För övrigt är samhällets industri ännu rätt
annat har man järnvägstelegrafen att till- obetydlig. Utsikterna till en omfattande
ga.

'-
låI

-9
fa

trävarurörelse äro redan nu rätt goda och
stora utstämplingar företagas. Och av stor
betydelse för samhället väntas de rika
malmfyndigheterna i Frostviken och Gäddede
samt koppargruvorna i Grong bliva, när de
en gång komma att bearbetas.

Även på turistväsendet har man haft sina ö-
gon riktade efter tillkomsten av den nya
banan. En turistförening har bildats för
att upparbeta Vattudalens möjligheter som
turistled. Genomgående ångbåtsturer komma

°'| -- °'< sålunda längre fram att anordnas till Gädd-,f' ' :y I ede och på höjden ovanför samhället ämnar
man uppföra ett utsiktstorn. Hotellförhall-
andena äro också särdeles väl ordnade, sär-
skilt sedan Grand hotell nu blivit ytterli-
gare tillbyggt.
Ett vackert exempel på framsynthet är även
den egnahemskoloni samhället självt ordnat
åt sig på ett område väster om tingshuset,
och där redan ett 20-tal små gårdar vuxit
upp. Området, som med tiden torde inkorpo-
reras, kommer nu att ytterligare utvidgas.
Samhällets raska utveckling framgår av de
bilder vi i dag återgiva över Strömsund i
äldre och närvarande tid. Man ser, att det
är länets andra stad, som, om också lång-
samt på grund av ogynnsamma förutsättning-
ar, säkert arbetar sig fram.

ëääëäääëäëQäëäëääëß

sTRoMsuNos TEATER

Enwm vädoæeken vuwl sm awm uamze Goodtemnlarlokalenr
ansüz/te ha Ldzväl. br/Lömsbo/ma gått man u/L KARIN SVANSTRÖMS-TOURNÉN
WN 654 M1 ÖÉVULVWW 6@«6*Û¿¿-9512/50'-"0~ VW'-2 Tisdagen den 3 Dec. 8-10.45 e.m.
vid sockenszagan, som dagen till äna ¿ån
tjenatgöna som t¿¿¿5ä¿¿¿g stax¿onsbyggnad. D E N D U M M A S T E

f:am,,¿ Vaja ¿_ u¿_,,_d¿n (mh du üdu 6¿¿¿¿¿äm_ Lustspeï 1' 5 akter' af Ludv. Fuda
wug ö¿vvz4ammüïet4ldag.

Onsdag och Torsdag
nästa föreställning.

šßëëä%$%9ä$%MW%$%ä%9%$%WëW§%$%$

65



\<";z
@ * PRoeF

ß/
I/1

Mr//

5 *

V < ;
= \ 3
I f~

É M Hors d'oeuvre

E-5 W Consommé à la Victoria

š f Fnet de sole a |a Cumbenand= J,

5 fø omdon pique, fan
Krönings

*Ü

\\\)~""

T

Mk

\\¿\i

\
" e Légumes

_

E N ei  _

1 oEC.1912 W °°'*"?ehd

Ouv. zu EAsperges en branches

Fromage, beurre, cakes
P V

Fru|ts mêlés mp ur

l'lC

__ Fantasi 1

GRAND HOTELL
STRÖMSUND Café et avec

Madère

Mozelblümchen Le Dash

L. Roederer C. Bl. vals ur

Eau de Selz Potp. ur

Madère 'es K

Ü I '
1- I '-_ _

»



ï 
DE MUSIQUE

. - Sperati

'HS G|ÜCk Suppé

. . Thomas

ur Fíein-
. . . Saint Saëns

120 . . Leoncavallo

_ . . Bach

e Ewa . Gi||ben

Sornevü-
. . . Planquette

Q'

, 'V . ,.f
~_¿;_:¿ø_.. fçn ..... . . .

, _. ¿, .l _,._ ,»

-
^

X .-0 n t I : I I K
_ - ~ _ -. :_11 _ ,:_,,.., ,_,._,_,r,

ALLMÄN GLÄDJEDAG
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Stora fästligheter i Strömsund.
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Den första december, dagen för inlandsbanans öppnande till Strömsund, ingick med yrväder
som räckte hela dagen.

Under de senaste dagarna ha åtskilliga förberedelser gjorts för att mottaga de till en
subskriberad middag å Grand hotell inbjudna gästerna. Ett 20-tal flaggstänger ha rests
på bägge sidor om gatan från stationen till Grand hotell. Utanför hotellet är anbrakt en
transparang med ordet "Välkommen". Hotellet är i öfrigt rikt dekorerat med flaggor, sär-
skilt matsalen, där jämväl järnvägens märke, det bevingade hjulet, är uppsatt. Bordet är
dukat för 80 personer i gaffelform. Till middagen ha inbjudits banbyggnadsbefälet, rep-
resentanter för länsstyrelse, distriktsförvaltningen och prässen samt f. riksdagsmannen
Karl Karlsson i Mo.
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När extratåget anlände med omkring 300 passagerare mötte vid stationen minst 1.000 per-
soner. Utefter vägen från bangården upp till samhället bildade skolbarnen med flaggor i
de svenska färgerna häck. Gästerna hälsades välkomna af dir. Aug. Näslund hvarpå förval-
tare A. Berg höll fästtalet. Han yttrade:
Då telegrafen sent på aftonen den 27 maj 1907 tillförde oss riksdagens beslut i Inlands-
banefrågan - byggandet af den första länken östersund-Ulriksfors med bibana till Ström-
sund - emottogs denna underrrättelse naturligtvis med entusiasm. Vi stå i dag inför full-
bordandet af detta banbygge och ha nu med första ordinarie tåget på denna bandel haft
den ännu större glädjen se detta beslut förverkligat och fått mottaga de gäster vi hafva
äran se hos oss. Det är därför en för Ströms socken och Strömsunds municipalsamhälle
synnerligen betydelsefull dag vi fira och vi knyta också förhoppningar om vår orts fram-
åtgående sedan vi nu få komma i närmare kontakt med, som det heter, den öfriga världen.
Den pulsåder som nu förenar östersund med Strömsund, storsjövåg med vattudalsvåg, hoppas
vi, skall tillföra oss friska krafter till höjandet af våra kulturella sträfvanden.
Till de män, som haft bekymren och omsorgen för denna järnvägs utförande, från arbets-
chefen till järnvägsarbetaren, hembära vi vårt varma tack för målmedvetet utfört arbete.
Vi tacka äfven representanterna för den trafikförvaltning, som öfvertagit denna bana och
representanterna för vårt läns styrelse äfvensom icke minst den man, som tagit det förs-
ta initiativet till Inlandsbanans första länk, f. riksdagsmannen Karl Karlsson i Mo, som
i riksdagen motionerade om medel till undersökning och kraftigt medverkat till frågans
lösning, samt för välvilligt antagande af inbjudan till denna fäst.
Jag anhåller därför att få dricka en tacksamhetens skål för alla våra gäster, prässens
män icke förglömmandes, och beledsagar denna vår uppriktiga hyllning med ett trefaldigt
lefve.
Härefter tog hedersgästen K. Karlsson i Mo till orda. Han hade många gånger med intrea
talat om huru roligt det skulle vara att få vara med om fästligheterna för invigningen
af Inlandsbanans första länk och nu då han stod inför förverkligandet uppdrog han en in-
tressant historik öfver själfva frågans uppkomst i riksdagen och dess behandling sedan
i statsutskott och riksdag. Tal. gratulerade Strömsund och Ströms socken och norra Jämt-
land i öfrigt för de nya tider som stunda. Slutligen utbrakte hr K. en skål för de norra
orterna.

1
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\ÜHÛIlIIlln.

FRÅN DEN SUBSKRIBERÅDE MIÛÛAGEN Å GRAND HOTELL

Banbyggnadabeáäß, nepacaentantvl 56/L ßärvsßtgneue, di/s_m¿k,u¿önva,&tn¿ng aamt p/uäßsa ha
bänkat aig ¿ den titt dekoneaade mataaßen 501 axx avnjuta den apectalkomponenade 5241-
menyñ ¿ aamband med jännuäga¿nv¿gn¿ngen.



Därpå föredrog förv. Åslund följande telegram från landhöfding Widén:

ÅSLUND Strömsund

Min hjärtligaste lyckönskan till Strömsunds samhälle vid första tåget på Strömsundsbanan.
Måtte det för samhället båda framtida rik utveckling.

Landshöfding Widén.

Förv. Åslund yttrade därefter:
Ehuru landshöfding Widén, ledsamt nog, är förhindrad att närvara vid vår glädjefäst syn-
es det dock att han ihågkommer oss och vill jag därför å Ströms kommuns och Strömsunds
municipalsamhälles vägnar utbringa en skål för honom. Vi hafva oss nogsamt bekant att
det är hufvudsakligast landshöfding Widëns förtjänst att riksdagen den minnesvärda 27maj
l907 biföll k. propositionen om anläggning af banan östersund-Ulriksfors och vi veta ock-
så att det enbart var han, som då vidriga omständigheter ställde sig i vägen för hufvud-
banans dragande genom Strömsund utverkade bifall till bandelen Ulriksfors-Strömsund.
Landshöfding Widêns namn skall också, därom är jag lifligt öfvertygad, i sena tider med
kärlek och tacksamhet ihågkommas bland socknens invånare.
Mina herrar! Jag utbringar ett erkänslans och tacksamhetens lefve för länets styresman,
landshöfding Widén. Lefve han!

Omedelbart härefter afsändes följande telegram:
LANDSHUFDING wxoâw scockhoim

Beklagande Eder frånvaro vid dagens glädjefäst med anledning af järnbanans öppnande
frambära Ströms socken och Strömsunds municipalsamhälles innevånare sin vördnadsfulla
hälsning och sitt innerliga tack, väl vetande hvilka förtjänster Ni nedlagt om järnväg-
ens tillkomst.

Åslund

LÅNDSHUFDING SPARRE Stockholm

Ströms socken och Strömsunds municipalsamhälles invånare samlade till glädjefäst med an-
ledning af östersund-Strömsunds-banans öppnande bringa Eder sin vördsamma hälsning och
tack.

Åslund Gärdin

Byggnadschefen, kapten A. Nordberg, höll därpå ett humoristiskt tal med anledning af att
byggnadsbefälet nu öfverlämnade bandelen till distriktsförvaltningen.
Arkitekt Folke talade under stort bifall för Jämtland och gratulerade provinsen till den
nya trafikleden och red A. Burman för Strömsunds samhälle och utbrakte en skål för dess
framtid. Tal. erinrade om att det vore jämt på dagen 33 år sedan Östersund fick sin järn-
väg och han vore förvissad om att det ej skulle dröja mer än ett kvarts sekel till dess
Strömsund blefve stad. Bankdirektör Groth slutligen höll ett kort tal och påpekade de
nya bättre förhållanden som inträda tack vare den nya järnvägen, hvarpå kapten A. Nord-
berg tackade å hedersgästernas vägnar. Efter middagen vidtog ett angenämt samkväm, som
präglades af den bästa fäststämning.
Följande hälsningstelegram anlände:

MUNICIPÅLSTYRELSENS ORDFÖRANDE Strömsund

I anledning af banans öppnande framföres högsta välönskningar att kommande tid måtte för
Strömsund blifva framgångsrik och ljus.

von Stapelmohr, borgmästare
Graeve, stadsfullmäktiges ordf.

Med anledning af järnvägens invigning afsändes hälsningstelegram till konungen, som sva-
rat med följande:
KOMM.-STÅMMANS ORD. Hammerdal

Mottag och framför mitt hjärtliga tack. Jag gläder mig att Inlandsbanan nått Eder kyrko-
by och hoppas att den måtte blifva till rik välsignelse för Eder bygd.

Gustaf
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Bldsvàdetillbud 3 dec- Im
Ett eldsvådetillbud som kunnat få ödesdig-
ra följder uppstod i Strömsund natten mot
1 dec. mellan kl. l och 2 uti byggmästare
Berglunds gård vid Storgatan, i det antag-
ligen genom någon oförsiktighet eld hade
uppstått i en låda med tygskräden uti en i
huset befintlig skrädderiverkstad. Då brand-
rök började kännas i huset och det av en
händelse fanns folk uppe i den sena timmen
dämpades snart elden, så att vid brandkår-
ens ankomst var den värsta faran över.

hat” 5 dec. 1912.

L. Fuldas lustspel "Den dummaste" gavs i
tisdags å härvarande teater av Karin Swan-
ströms tournen. Trots att scenen är för li-
ten gick spelet ypperligt. Fröken Swanström
bör ha en särskild eloge för sitt lediga
och roande spel och den fulltaliga publik-
en gav tydligt sin förtjusning tillkänna
genom ljudligt bifall.
I afton spelar sällskapet "Värmlänningarna"
vilket ju icke behöver någon rekommendation.

På fredag får Strömsundsborna tillfälle att
göra bekantskap med "Anna Karenin", Tolstoys
odödliga mästerverk. Karin Svanström har
här en av sina bästa roller. På lördag
framföres Vasateaterns stora succês "Hur
man vinner en man" och lustspelet "Amerika-
nen".

7 dec. 1912.

En bra mjölkko har Måns Hallin i Tullingsåsi sin ko Lycka. Hon har tillfört sin ägare
flera pris och sista året enligt kontroll-
föreningens anteckningar av 2.389,5 foder-
enheter givit 5.322 kg. mjölk med en fett-
halt av 3,33. 27,2 kg. mjölk ha givit l kg.
smör.

Bnudpanet
ISÅK GÄRÛIN

10 dec. 1912.

LÖFBERGA FÅR JÄRNVÄG

Rälsläggningen å Inlandsbanan nådde i går
e.m. fram till Löfberga station. För att
högtidlighålla ortens erhållande af bekvä-
ma förbindelser med yttervärlden hade sam-
hället anordnat en liten fästtillställning
för rälsläggarna.

20 dec. l9l2.
TILL SALU
Nybyggd gård i närheten af Strömsunds järn-
vägsstation.
Hufvudbyggnad i villastil om 4 rum, kök
och hall i nedre botten, 5 rum och hall
jämte veranda å öfre botten, uthusbyggnad
inrymmande tvätt- och badstuga, mat- och
isbod, vagns- och vedbod samt stall och
ladugård.

Närmare upplysningar af
Nils Engelbrektsson
Strömsund

xßt 10 dec. 1912. - ~~~

Artisten Aug. Bergs konstutställning i
Strömsund i konditor Engs gård har nu öpp-
nats. Under söndagen besöktes den vackra
och inträssanta utställningen av en stor
mängd konstinträsserade Strömsundsbor.

JULAFTON I LÅNGÅSEN 1912

Lans Jönsson ßinan jul med hustnun Ingebong,
sonen Jöns Lansson med hustnu Sana och sö-
neæna En¿k och Pelle samt p¿ga NN.
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Qltylnyggurøtuhm ålutuø lyeruíølm kamp
ellen
NÄR RALLARNA SKULLE GE STRÖMSUNDSBORNA ORUENTLIGT MED STRVK.

Rallanna hade gjont áändig banan till Stnömbund. En löndagbaton beblöt man big ön
att áebta om av alla knaten och med alla dnycken. Man btantade på Kondib (tant Eli-
begånden) dän min mon dnev konditoni. Hän blandade nallanna bnännvin i inköpt kaßáe,
bom benvenadeb av min blida bybten Mia. Nän hon båg att litnanna kommit upp på bond-
en i btona lokalen gick hon lugnt in och meddelade, att dylik áöntäning ej van till-
åten. Ingen tog notib om Miab uppmaning vanßön hon helt onädd tog bont álabkonna
och bad nallanna lämna konditoniet. De blev ßönbtáb önangade och bönjade bnåka. Nu
tillkalladeb polib Jönbbon och jändingbman "Lill-Olle" (1.60 lång, vikt 55 kg)

Innan polibmanbkapet hann komma på platb inßann big bnandcheßen i Stnömbund, jänn-
handl. Gubta Lundholm. Utan att tveka bönjade han jaga ut debba tnetton ilbkna nal-
lane nån konditoniet. Nän de gjonde motbtánd áann han det lämpligabt att ta upp bin
tångabpibtol och avßyna den mot de mebt btnidiga. Vilken kalabalik och uppbtåndelbe!
Rallanna nubade nu ut på Stongatan och bänjade attackena bamtliga bom kom i denab
väg. Lundholm beondnade "tutning i bnandlun". Debba van btnategibkt placenade på.vib-
ba uteväggan, bmå lådon med glab och habpel, och áannb å Engb Bageni, apoteket,jänn-
handeln etc. Nän olket i gnannbkapet hände tutninganna nubade de till ßön att bi-
btå vid eldbvådan. Vid gnamkombten ann de "eldhändenb" centnala punkt utan¿ön Stnñmb
Jennhandel. Dän kunde de bkåda länbman Gändin, benion och junion, polib Jönbbon,
¿jändingbman "bill-Olle", jännhandlanen, änghandlanen, chankutenibten, plåtblagan-
en, ßotognaßen, handlanen och, bom en mankenad ßigun, kabbönen vid Folkbanken, Ebbe
Gändin. Redan vid 27 ånb ålden båg han gammal och bvag ut, men bå hade han bett ut
ända bedan 5-10 ånb-åldenn. Ebbe hade bin gnova bpatbenkäpp med big och dängde på
de nallane bom nåkade komma i hanb nänhet, allt unden det han mumlade bvavelobande
eden.

Stniden nabade nu med oönminbkad knaßt, livligt påhejad av obb bmåpojkan och ung-
doman, nän nättanen i pnäbtgånden, Jonab Oloábbon, böndig ßnån Tullingbåb, kom kön-
ande i ull kanniän med en dyngkänna vanpå han placenat en tunna ull med vatten.
Han tnodde ju att det bnann någonbtanb och hade bom uppgit inom bnandkånen att vid
ljud av tutning i bnandlun bnabbt koppla bin btanka, vilda häbt ßön dyngtunnan, bom
alltid van áylld med vatten. Jonab höll hög ßant på kännan och ßick med all knaßt
dna i tyglanna ßön att inte häbten bkulle nuba in i gnuppen av blagbkämpan.

Slagbmålet dnog likbom eáten andan, gjonde en paub - och bedan bnöt bknattet ¿nam.
Både ¿latabonna och nallanna bknattade, bknattade hejdlöbt, och bedan han jag inget
klant minne av om nallanna ßöndeb till "Kunnan", dän Johan Juliub Bennadotte Olbbon
hubenade bom ßångvaktane, ellen om nallanna ßick tillbaka bitt bnännvin...
Minnet av nybygganbtaden Flatab henoibka kamp mot de ßebtande och glada nallanna
levde länge kvan. Flatabonna bknöt om bina bnavaden, om bin btnidblubt - och allt
benöm de gav big bjälva. Ljuvliga tid.....

fien Euc waeun

Källor
Ströms Hembygdsförenings arkiv
Handlingar i Landsarkivet, Östersund
Jemtlands Tidning
Strömsunds Tidning
Östersunds-Posten
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Strömsboken utkom i mitten av november under rubriken JÄRNVÄGEN
Ãrshoken KOMMER! och omfattar åren 1908-1911. Sunnan Asp-Nilsson har som

vanligt ansvarat för mikrofilmsläsning samt genomgång av tidningar
och protokoll. Yngve Nilsson har sedan redigerat årsboken.
Nästa del omfattar tiden 1911-1914 och kommer att rubriceras
STATIONSSAMHÄLLET.

En samling samiska föremål, bruks- och prydnadsföremål av äldre da-
0 to har skänkts av Hilding Persson och överlämnats till hembygdsför-

eningen efter hans död.

Spinnrock och spånkorg har överlämnats som gåva av Karin Edesund.

En smörkärna har skänkts av Anna o Nils Göransson, Äspnäs.

Sixten Forsberg har överlämnat en issåg, som använts till att såga
upp rännan för färjetrafiken i Strömssundet.

Artur Jönsson i Täxan har skänkt en trilla.
Rune Strömstedt har skänkt föreningen en tippbar snöskopa av trä,
en stensax samt en stubbsax.

En glasplåtsamling bestående av ca 400 fotografiska glasplåtar som
skänkts av Erik Strömberg, Renån, har reproducerats av Länsmusëet
och i vissa delar sedan identifierats till person och namn av Erik
Strömberg.

Paul Olsson-gården har genom s k energisparlån reparerats och fått
en enhetlig exteriör. Arbetet med tilläggsisolering och brädfordring

gårdens byggnader samt nya spröjsade fönster, där fasaden målats faluröd med vita fön-
sterbrader, har gjorts av Anton Lof och Jons Risemark.

O

Årsmötet ägde rum den 12 juni. Parentation hölls därvid över styrel-
semedlemmen fran 1965, Carl-Axel Söderström, Strömsund. Musik fram-
fördes av Sven Hallström, Karl Närsjö och Nicke Blomberg. Brasor i
de öppna spisarna, vackert väder och gott kaffe förhöjde stämningen
under årsmötet.
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Av aktiviteter, då hembygdsföreningens lokaler varit uthyrda eller
upplatna, kan nämnas realexamensjubileum, NBV:s årsmöte, MHF:s tra-

av fikträff, Flatas musikförenings konsert, 9:ornas avslutningsbal,
gymnasistbal samt arligen aterkomande evenemang som Dunderklumps-
trampen, Hem och Samhälle, husmodersföreningens årsmöte, IFK:s sup-
porterklubbs dansafton, kyrkans midsommardagsgudstjänst samt somma-
rens torsdagsdanser i IFK:s regi. Växtfärgningskurser har som van-ligt anordnats vid sjöstranden.

Turistbyrån har varit öppen under tiden 15 juni - 15 augusti i Hjal-
mar Strömer-gården. Värdinnor har varit Anne Grabler, Wivianne Kaa-
len och Ingrid Wiik.

serven Serveringen i Storstugan hölls öppen under tiden 9-19 juli med Ulla
u Örjebo och Thage Johansson som värdar och under tiden 20-31 juli

med Agneta Samuelsson som värd.

Euna Premiär den l juni för Malmåvandringen, Malmån-Strömsund, en ll km
lång vandring utefter gamla färdvägar, genomfördes i samarrangemang

akmimm med Lövberga IF, Kyrkan, scröms au-krets, Iocr-mo, scröms Frisk-
sportarklubb, Vandrarklubben Frisksport och Östersunds-Posten.

Friluftsgudstjänst under ledning av kyrkoherde Bertil Eriksson ägde
rum vid starten i Malmån, naturstigsfrågor avlöste varandra utefter
vandringen och kyrkkaffe avslutade det hela vid hembygdsgården i
Strömsund.

Sommarens stora händelse blev dock Spelmansstämman under dagarna
två, den 5-6 juli. Hembygdsföreningen ordnade övernattning åt ett
90-tal gäster och mat och kaffe under båda dagarna för mer än 200
personer. Maten serverades i Vattudalsskolans matsal och kaffet i
hembygdsgårdens storstuga.
Under lördagen strömmade gästerna till, stämman kunde öppnas och
spelmännen bekantade sig med varandra ute i den varma och underbara
naturen. Bygdespelmännen spelade upp till dans på logen och genom
den klara natten ljöd dansmusiken långt in på morrontimmarna medan
samtidigt i växlande grupperingar låtspel skapade en underbar stäm-
ning runt de gamla husen och lockade gamla och unga spelmän att
dröja sig kvar i sommarnatten.

Spelmän deltog i söndagens högmässa i kyrkan och sedan ringlade sig
ett festtåg av hästar och vagnar och ett mäktigt led av spelande
spelmän genom samhället och ned mot hembygdsgården där stora männi-
skomassor kunde lyssna till festtal av hembygdsföreningens ordför-
ande samt stor uppspelning på scenen i Jämtlands spelmansförbunds
regi.
Genom frivilliga insatser från medlemmarnas sida, från Lions och
många andra blev det ekonomiska nettot utomordentligt gott för fö-
reningen.

Den 29 augusti anordnade föreningen brasafton med kaffe och musik
av musikanter från bygden och med diktläsning på jamska av Erik
Sethson. En talrik publik njöt i storstugan av arrangemanget.

Midsommarfirandet ägde sedvanligt rum i IFK:s, Lions och hembygds-
föreningens regi med dans kring lövad stång, glada lekar, godispås-
ar till barnen och gammal dans i sommarnatten.
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üvua Under våren ledde Jens Örjebo en kurs i gärdsgårdsstängning. Trasi-
ga delar av hembygdsgardens gärdsgard kunde därvid repareras.
Skolklasser från grundskolan och gymnasieskolan har i studisyfte be-
sökt hembygdsgården.

Verksamhetsberättelsen kompletteras med en ekonomisk redogörelse
för 1980 utvisande föreningens tillgångar och skulder vid årets
slut samt den ekonomiska omfattningen under året.

SIYIIHSEN

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1982 Fru Ada Melander
Folkskollär Lilian Salomonsson
Rektor Sten Sundquist
Fastighetsskötare Oscar Wallin
Lantbrukare Jens Örjebo

SUPPL INTILL ÅRSMÖTET 1982 Bokhållare Einar Salme
~ Ålderdomsh förest Solveig Göransson

LEDAMÖTER INTILL ÅRSMÖTET 1981 Kyrkoadjunkt Folke Karlsson
Lantbrukare Måns Erik Espmark
Kronokommissarie Assar Fjällgren
Köpman Göran Hansson
Yrkeslärare John Westerlund

SUPPL INTILL ÅRSMÖTET 1981 Lär Monica Texmo
Lär Mats Eriksson
Fru Birgit Rosenberg

ARBETSUTSKOTT Jens Örjebo
Sten Sundquist
Ada Melander
Folke Karlsson

KOMMITTEORDF Holger Eriksson Byggnadskommittën
Solveig Göransson Programkommittén
Sten Sundquist Skriftkommittën
Jens Örjebo Ekonomikommittên

ORDFÖRANDE FÖR 1980 Sten Sundquist

BYOMBUD 1-*öR ALANÄs soc1<1:N Birger Käuberg
REVISORER FÖR 1981 Kurt Blomgren

Willy Krogstad
Nils Olof Mårtensson, suppl

VALBEREDNING Göthe Jönsson
Karin Jamte-Rosenberg
Holger Eriksson, sammankallande
Ruth Svensson

HEDERSLEDAMÖTER Stig Lander
Gunnar Simonson
Gunnar Grahnström
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EKONOMISK REDOGURELSE FUR ÅR 1980.

Inkomster under året Utgifter under âret

Kassabehålln

från 1979 6.504,58 Strömsboken 80.729,20

Medlemsavg 3.708,00 (fr föregående år kr

Byggnadsfonden 1.055,00 l3.450,60)

Strömsboken 49.244,14 Sockentapeten 17.88l,00

Sockentapeten 13.053,50 Allm verksamhet 9.431,69

Allm verksamhet 2.349.80 Fastigheter 57.340,94

Fastigheter l5.989,00 Spelmansstämman 18.028,11

Spelmansstämman 35.767,57 Lotteri 265,50

Lotteri 4.990,00 Löner 7.466,00

Komm bidrag 35.000,00 Räntor 4.032,75

Länsbostadsnämnden 6.000,00

Räntor 835,90

174.497,49

Årets underskott 20.677,70

Kronor l95.l75,l9 Kronor 195.175,19

Skulder och eget kapital Tillgångar

Skuld i bank 5.510,22 Kontant hos kassören 39,31

Skuld till Länsbostad- Postgiro 2.659,37

nämnden 24.100,00 Jämtl Folkbank, motbok 432,95

Eget kapital 188.322,30 " " , "

(Gamlins fontän) 4.028,45

Jämtl läns sparbank 372,34

Sv Handelsbanken 1.400,l0

Kronor 8.932,52

Stg 164 l50.000,00

Stg 231 l0.000,00

Samlingar 25.000,00

Inventarier 24.000,00

Kronor 217.932,52 Kronor 217.932,52
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som bildades år 1906, är en av länets äldsta sammanslut-
ningar för främjande av kultur och hembygdsvård.
Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till
en hembygdsgård. men 1932 flyttades Ströms sockenskrivar-
stuga till Gärde och utgjorde I 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin pacering pl
Aspudden vid Ströms-sundet, där en ansenlig samling lldre
byggnader sammanförts.
Platsen är I dag ett av ortens naturskönaste områden och
besöks flitigt av såväl turister som ortsbor.
En levande förening är beroende av en stark medlemskår,
som på olika sätt 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 hembygdsföreningens arbete och I dess målsättning) att
hjälpa invånarna att förstå nuet genom att ge dem in llck
i bygdens historia.
STÖD GENOM MEDLEMSKAP DIN HEMBYGDSFÖRENINGI

STRÖMS HEMBYGDSFÖRENINGS BYGGNADSFOND
gör det möjligt att ge en gåva I stället för blommor vid
högtidsdagar eller då någon vän eller anförvant gått bort.
Fondens avkastning går till vård av hembygdsförenin ens
byggnader. Kontakta oss för upplysningar om STHSMS
HEMBYGDSFORENING och STROMS HEMBYGDSFOHE-
NINGS BYGGNADSFONDI

Adress: Ströms Hembygdsförening
Box 168. 83300 STFIOMSUND Telefon 0670-11232.

Serien

TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNET STRÖM.

Nästa utgåva:

1913 - Nya tider




