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Vi börjar vår vandring på den södra sidan
- vid nuvarande Storgatan 2 - där disp.
OSCAR CARLSSON - Gull-Kalle - hade sitt

u pampiga hus. I bottenvåningen hade Handels-
banken sina lokaler och Anders-Barbis-Eriks

_ , ggg sin frisersalong. I gårdshuset inrymde

Av - vn! mmen av 1930-talet C211-Kalle del? fö:
GUNNAR GRAHNSTRÖM sag och dels sitt stall for nordsvgnskaha-

star, med stallmastaren Nisse Nilsen som

Storgatan i Strömsund - hur annorlun- kunnig hästkarl.
da ter den sig inte idag i jamforel- var född 1887 i Götlunda,

. .. . Oscar Carlsson
se med bllden for Ca 59 ar sedan' De Örebro län, och kom som skogvaktare för
flesta av de gamla affarshusen har Guldsmedshyttans AB till Ström Han etab-
rlvlts gchnfa' om Éns någon' ar kyar lerade sig så småningom som egen företaga-
av de kopman och foretagare som da re inom träbranschen - köpte upp egen
levde och verkade utefter Strömsunds sko smark och övertog Näsvikens Åh så och
affärs- och paradgata° sysšlade särskilt under 2°a världslšriâet
Innan den fina bron över Vattudalen med omfattande vedaffärer för statens räk-
kom till i mitten av 1950-talet fun- ning. Han skapade sig efter dåtida mått en
gerade också Storgatan som genomfarts- god ekonomisk ställning och anförtroddes
led för trafiken mot Hoting och Gädd- flera kommunala uppdrag i municipalfullmäk-
ede, Och hela gatubilden präglades av tige och byggnadsnämnd. Gull-Kalle var en
liv och rörelse och gav ett bestående verkligt färgstark personlighet, med gott
intryck av ett centrum för "Jämtlands affärssinne, humor och generositet. Sär-
andra stad". AV stadsdrömmarna blev skilt ömmade han för idrottsrörelsen inom
emellertid intet Och Storgatan är ej kommunen. Gull-Kalle hedrades med att ut-
längre vad den varit. Snart är det nämnas till R.V.0., och han dog år 1956.
ingen kvar som minns "hur det var en
gång". Låt oss därför gemensamt åter- I Handelsbankens styrelse satt förutom
vända i minnet ca 50 år tillbaka i ti- Oscar Carlsson, hem äg Eric Persson, från
den och ta en promenad utefter gatan. Tullingsås, som också var kommunalt enga-
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gerad. Som bankens kontorsföreståndare I gårdshuset till Storgatan 4 hade Carl H.

tjänstgjorde på den tiden Hilding Siede - Celinder sin radioverkstad och bostad.Cal-
- en lite stel och verserad herre - somock- le var dessutom en eftersökt dansmusikerpå
så var ledamot av kyrkofullmäktige och kyr- såväl dragspel som fiol. Numera ägnar sig
koråd och tillika kyrkokassör. Vid sin si- Calle gärna åt att dokumentera den gamla
da på kassörsposten i banken satt fröken dansmusiken, och är en skicklig notskrivare.
Gusten Klintman i höghalsad sidenblus med
halsbrosch, och log sitt allra förbindliga-
ste leende.

I lokalen intill Handelsbanken hade Anders ÅK
gßarbisl Eriksson sin rak- och frisörstuga,
och där ventilerades dagligen IFK Ström- I Beställ Edm
sunds fram och motgangar. Barbis var nam
ligen IFK:s eldsjäl och allt i allo, och B I L S U T R
därtill var han ordf. i Vattudalens turist- "°”

förening- PERj_l~lALL|Ns _,§l<ER|

Strömsunds - Marknadens
5- och 7-siltslga vagnar.

baßhn gör han inköpen H: Fastigheten Stoïgatanoí ägdes av âkaren

Fickur Väggur Silver- o. Guldvaror  ' 1:18 ms få efl Stfarfa es av a

"03 “|"|°fÜ°°k"lÜ9~ År 1919 anskaffades den första bilen och
FÖ3-L°VN'ïG5F-ï'GA3 sedan 1929 fortsattes rörelsen enbart som

Stor sortering. Fri gravyr och ringmdlt. bílåket-j__

ur- “ch Gnldsmedsreparauøner Bottenplanet av fastigheten dominerades av
uonß avfad“nan'f0ñ °'b"hgt Månsson & Ohlson Manufaktur Dam- och Herr-

R- & S- SU N D I N G gLipering. Innehavaren, Jonas Månsson, som

Uf' 5' 0"M“"'d”"l"' s"5"“""d~ 1-*L 89' var född 1890, förvärvade redan år 1915 rö-
Radioapparalor o.radiodelar.Grammofoneronkivor relsen av firma Qottfl-id Sum-lelín och (11-ev

den i kompanjonskap med köpman Oscar Ohlson
Nästa fastighet tillhörde guldsmeden Sigggg till år 1923, då denne separerade och av-
Sunding, innehavare av R & S. Sundings Ur- flyttade till Sveg. Jonas Månsson var en
och guldsmedsaffär. R i firmanamnet avsåg gladlynt och skicklig affärsman, och sonlen
brodern Reinhold - guldsmed även han - och av de få innehavarna av bil på den tiden
tidigare kompanjon i företaget. Han var den mäkta populär av OSS barn, när Vi erbjöds
som på sin tid startade Ströms scoutkår. åka med på söndagsutflykten. Månsson avled
Sigge Sunding var en verkligt glad och triv- redan år 1939 och rörelsen fortsattes av
sam person och hans tjänster togs också i hustrun Linnea fram till hennes död 1945,
det kommunala i anspråk i bl a hälsovårds- då barnen tog över.
nämnden. Sigges hustru Ester övertog 1937
lgâeíborgd-loofs dåmfriserigš och flyttadez

in i nya oc vä inre a okaler pa :a
våningen i huset Storgatan 4.

1936 flyttade också R_agnar Agelberg in i fa- Damkapporv Manskladcr
stigheten med sin skoaffär "Oscaria" vilk-
en tidigare varit inrymd i järnhandl: Lund- och Tyger
holms fastighet på Storgatan 5. Agelberg FC-'1|l$Cl'&S under marknaden hos
var känd som en förnämlig bassångare i kyr-
kokören och baptistförsamlingen, och som Månssgn & Olson, st|'Öms|md_
fritidshobby vintertid kunde man se honom
i ädel tävlan i konståkning på skridsko med _ TELEFON 79 __'
sådana lokala förmågor som järnhandl. Lund-
holm och snickarmästare Nestor Löfström. I hörnan på fastigheten hade Sockerbagaren

nu “luta Johan_Aug1¿t Jonsson med hustru Matilda -

' ' dern Per Hallin som hastakeri pa 1890-talet.

R E S T R Kiosk momma kallad sin frukt och karamell
USCH _.

Gör ett besök snarast mgmat för att affar, etablerad redan 1918. Det var en po-
° 1" t'11fl kt f°'r ottsu na un domar.

bland våra rcstpar välja ut det som passar pu ar 1 __ y , __° g__ g .g __

E¿¿|._ priserna äro Verkgt låga och Ni "Konfekthornan' overlats 1937 till fru Sod-

bör därför passa detta tillfälle. Välkommen! ëfkvísfl Vilken í_Sï“ CUT Övefïät rörelsen
OSCAR|A SKOMAGAS|N 1941 till Alf Reinhammar.

SIPÖIIISIIIIII. 'IGIGIOII 20. På andra våningen i fastigheten hade fjärd-
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ingsman Dan. Engenström sitt kontor och bo-

att vara nitisk i sitt värv med valspråket:
"Skatten går före maten".

Fastigheten Storgatan 8 byggdes av min far
Anton Grahnstrom
hållanden en pampig byggnad i 3 våningar.
Vid mitten av 30-talet fanns i bottenplanet
3 affärer: Strömsunds Cigarraffär, Grahn-
ströms Modeaffär och Dahlmans Garn- & Manu-
fakturaffär.

\n\-

'-
IIIII

Stromsunds Cigarraffar startades av dir gg; gå;

Om hörnet på Storgatan 8 låg Brita-Lis Svens-

stad - en välkänd profil i bygden - ochkänd gggg röda fastighet och där hade firma "Con-
tinentalateljên" sina lokaler, med Gottfrid
gg_Al§hilQ_§gggglig som innehavare. Gott-
frid Sundelin startade redan 1905 egennønu-
fakturaffär i Strömsund, överlät firman till

u år 1922 _ efter dåtída för- Jonas Månsson 1915 och flyttade till Öster-
sund men återkom till Strömsund l93l, nu
med huvudinriktning på damkonfektion. En
framåt och modemedveten köpman som också
drev betydande handel med Norge.

Där nu Storgatan 10 HSB har en modern aff-
ärs- och bostadsfastighet låg vid 30-talets
mitt ett litet rött hus med gaveländan mot
Storgatan. Här inrymdes Erik Sandelinschar-
kuteributik som övergick till Taflins slak-
teriaffär med Anders Albin Mårtensson som
föreståndare. Han var en mycket trivsannper-
son och därtill komunal förtroendeman: le-
damot av kyrkofullmäktige, skiftesgodeman
och ordf. i Ströms Lantmannaförening. Seder-
mera nyttjades dessa lokaler som färghandel
av Svante och Torsten Roos, till dess de
var aktuella för rivning.
I en liten fyrkantig byggnad strax intill
låg Nordëns garnhandel, som drevs av makar-
na Frans Mikael och Lydia Nordén, och inne
på gården låg en röd bostadslänga, där bl.a.
lump- och fiskhandlaren Jens Enocsen hade
sitt lager och bostad med hushållerskan Em-
elinda. Som grannar över farstun hade de
Emma Johansson - Flint-Emma - ett original
med vilken de för jämnan låg i fejd om all-
sköns trivialiteter.

KARL LARSSONS

hanukobert Scherman som var född 1874. Han. ER
kom fran Stockholm till Strömsund som barbe
rare och gifte sig 1898 med Ingeborg Johan-
na Jönsdotter från Vågdalen - syster till
begravn.entr. Petrus Jönsson. Scherman var
en mycket charmerande och driftig person,
som startade och drev en mängd företag eft-
er Storgatan i Strömsund.

Grahnströms Modeaffär drevs av min far och
mor, Anton o Mia Grahnström, med pälsverk
och damhattar som specialitet. Tidigare ha-
de de verkat i skilda branscher, med ett
10-tal filialer från Östersund i söder till
Vilhelmina i norr.

Dahlmans Garn- och Manufakturaffär hadesom
föreståndare Nils Berghult - en stillsam

f" H f"dd 1886 ch k m

REKOMMENDERÅS.

IEL 70 och 109-

I nästa fastighet vid Storgatan 12 låg Hil-
da Siöstrands garnaffär och Kalle Larssons
slakteributik. Kalle Larsson, slaktarmästa-
re, var en vänlig och serviceinriktad män-
niska av den gamla fina stamen. Han kom
att bedriva sin verksamhet i olika lokaler
i Strömsund tills han så småningom övertog
Modighs speceributik på Näsviken.

I fastigheten Storgatan 14 låg vid den här
tiden Apoteket i Strömsund, med apotekarna

OC? Orsynt man' an var O . O 0 Bergström och Blomqvist som innehavare.Den
fran Alsen. Han odlade gärna fiske som hob- 0 N . 0

. t lk d f l t ket ar em-
by på sin fritid, och pa äldre dagar gav
han också hemvärnet sitt intresse.

mes va an a pro i en pa apo e v
ellertid receptarien fröken Mia Wallin,som
började sin tjänst redan 1916 och kvarstod

På 3:e våningen i fastigheten hade advokat- till pensioneringen i början av 60-talet.
en Carl Lokrantz sitt kontor till Norra Välkänd profil på apoteket var också vakt-
Jämtlands advokatbyrå - och många och roli- mästaren och allt i allo Alrik Hemlin ,

ga är de historier som berättas om denne
märklige sakförare.

Kronblom kallad, som också hade att svara
för apotekets tillverkning av saft och läs-
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i::: ::ï.::?;f::,f::::::“z:í: :ï:::S:;.:.;2f“ ßleck- och Plàfslagßri-

kedrycker och transport av dessa varor till er att blandas manuellt med linolja, krita
samhällets hushåll. eller zinkvitt, beroende på vad slags måle-

. . H _ ri man skulle ägna sig åt. Lagret realiser-
šcâammâríâëëšghetiïângs Én3àÉ:š1:: âíïšav ades ut på -30-talet och den verksamheten

sp r, v e p .. N

köpman Anders Waldemar Roos - en välkänd upphorde darmed'
profil bland samhällets affärsmän. Han ha- I den lilla stugan intill av 1700-talssnitt
de som biträde Börje Sandström vilken också hade Nikolaus Nilsson urmakeri och överlät
övertog rörelsen så småningom. i mitten av 40-talet rörelsen till Sixten

Cehlinder, som nu driver firman vidare i lo-
'n_nnn, kaler i huset nästintill.

I en pampig 3-vån.byggnad på Storgatan 20
"n§nä;' hade Erik Erssons div.handel fungerat i caB d l 50 år med den rundmagade Eric Ersson som ä-
?¿'f,“,;,,L',.,¥ 0 e gare och med sönerna Erik Emanuel, Ragnar

“""°* och Gunnar som medhjälpare - den affären
STROMSUND upphörde 1932, och lokalerna togs i anspråk

av köpman Hjalmar Johansson som startade
_m_"_ TELETINV 52 ______ "Strömsunds Varuhus" - vilken firma övertogs

av Holger Lundström år 1945.

Inne på gården fanns en liten fyrkantig ki-
u . oskliknande byggnad, där skomakaren Erik

St°rgatan 16 A upptogs for 50 ar sedan helt Olsson inrymt sin rörelse med sonen Kalle
av Ng;g§g¿§_§gkh¿nggl med fröken Ring som šE;'ïš}aktig e1ev_ '
innehavare och med bistand av brodern Ulrik
Ring. Där inköptes all skolmateriel på den I fastigheten 5t°f8ata 22 hade Éâåëšßšššåí
tiden OC]-1 fanns allt papper, böcker wlktOI' LUDÖQVISC Sin rörelse med bâgelfl, bu-
och 1ekSaker, varför firman särski1t 1 ju- tik och bostad - sekunderad av hustrun Ida
letid var en p0pu1är marknad för ivrigajul- och hennes två systrar Emilie och E1in.Till
k1appskun¿er_ utseendet var systrarna otroligt lika och

det säjs att t o m bagar Lundqvist hadeI fastigheten intill drev Stina Nilsson svårt att avgöra vem han var gift med _ men

'lållå-ÄQÉÉÅÉQÄÅÉÉ" med eget bagerí* ergänt han hade väl nåt knep eller kanske intebryd-
gott bröd och ett omtyckt ställe att slinka ¿e sig om det _ alltnog var Lnn¿nv¿sts bage_

if på för många sk°1bar“ _ den tidens Skol- ri en kär tillflykt för hungriga skolbarn
maltld' på rasterna för inköp av 5-öresbullar med

sockerglasyr eller vaniljkakor för 3 örest.
R .onlöm el k . Innanför Lundqvists fastighet hade Jöns Nil-

J' ' schema” sl" vårds' ah "' avdelmng sên sitt slakteri, och där kunde vi barn på
Fi 61 STRÖMSUND' Inka! väg till skolan få bevittna diverse husdjurs
Sjukvårdsartiklar, Förbandslådor, iv. påfyllning. S i S ta tunga vandring över gårdsn lanen ti 1 1

Alla lfria läkemedel ständi t i lage . Kö fri lik - _ , __

man im de S. k. iauemåmsfönaåen hå mig, då Slakthuset- JOHS N11S@n var f0dd 1879 Och
de billigaste priserna erhålles. dog år 1948,

OISJ lida! prllu kontrollerade varor!
1. I. Scherman hiulolg. Strömsunds Clgnrnlflr.--_--- REKOMMENDERAS -ià N F N t u

Schermans sjukvårdsmagasin övertogs av Anna ° °
Sundelin år 1936 från dir. Robert Scherman,

D ' t'11' d f ' 1 " l"t
.::.:;:.; .;:::“.: _-H-.::ïe:::.::.::.:::f.:.. Strömsund»
:3šåeš:eïâí3som varit anställd hos Scherman Eyabhvud

Inne å ården drev också Scherman tryckeri I nästa fastighet _ Storgatan 24 _ drev vid
h får :andel Tr ckeriet överlåts till denna tid plåtslagarmästare John F. Nyström

oc g . y . n . . n .

Sixten Fjällgren, som fortsatte rörelsen un- Éâ: rgïâåâš šlšïïïmflïma hån äveråoš avslnk F 11 , y no , sam an me ennes
dënfëäïaaïmålâggï åšäcaeëåååunšïïtn ág död genom olyckshandelse ar 1934. Med stor
šch även inomlåykterhetšrörelsen nedlååe hå: äkickšíâheš OhuveråâigbTanÉïerk:mäï§Ég?et_

. rev o n ys rom si ec oc p a s ag
mycket intresserat arbete. . . n .eri, vilket annu fortlever, nu i sonen Cun-
Schermans färglager inne på gården var av nars ägo. Företaget, som grundades 1883 är
den gamla typen med enbart torra färgstoff- det nu äldsta inom Ström som alltjämt har
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sin verksamhet igång, nu 1 nya 10ka1er_ Storgatan 27 upptogs vid mitten av 30-talet
_, _ av "Hedmans s1akteri" med egna charkuterier

John Nystrom var ocksa brandchef i Stronsxnd där särskilt -Talukorvenn var vida berömd °

i över 25 år °°h fick “wttaga guldmedalj för och av erkänt god kvalitet Fabrikören Hu-. . . .. ... ' s _sitt slit i brandforsvarets t_]anst. EC Hedman, var fö¿d 1894 i Lycksele en

Storgatan 26 upptogs av Rörledn.firman nerlelfred man ' men Sklekllg l Slrr Yrke-
Arthur Fredrik Carlsson, som år 1918 start- Han bYggde Sedermera På den ínrlllíggende
ade sitt föl-etag_ C31-1ss0n var en mycket tomten med både bostad och köttbesiktnings-
driftig och skicklig entreprenör och blev byrå, Vilken Sedan Onlvendledes till 1íVSII18'
väl förtrogen med samhällets vatten- och av- delsbnrlk-
mppsnät' Han var den S°m måste lwntaktas Storgatan 25, 23 och 21 var bostadsfastighe-
för att mkalisera Vatte“1ä°k°r P 3 a frus' ter, vedbodar, förråd och beteshage för lap-
na ledningar. Han visste var man skulle so- pen Sandelíns renar_
ka och rådde bot på det mesta.

,, . ,, . Storgatan 19 hade vid mitten av 30-talet ö-I Storgatan 28 hade Blind-Johan sitt . . n . . n

borstbinderi och drev dessutom med hustruns vertaglts av Plngstforsamllngen 1 stroußundför sin möteslokal "Betania". La en Sande-0" " rr || u

hialp Räm for resande êlwdllundre omfaïç lin hade där tidigare drivit en firma av typ
zïlgèråïsaïïïnhšâäíâg gmíd :nåe:erâ::s1bgin_ enhetsprisartiklar, där han saluförde allt

' P Y ' ndiian ninnei den 'drd. B1 a kunde man därc O O oo J

derlarbeten ansags halla hog klass' köpa sig en levande ren om man så önskade...
u . ; . 1- o - uFraisglngsarmenílåar çïlítfašanï? âlïanlolï Pa andra sidan gatan - vagen mot Strand -

Éšgl oiílïïišašr 1§1É1.f3.1ÉZnlï.§n.°ZÉif- 3:: gïnäzïugâfgïsgeåiïgïíi8:8 :_S=f§“=S““<*S

telse. :gi ° . . gnm adesredan 1907 av Näsvikens Sag. 1923 övertogs
NU går Vi rVär5ÖVer gaten Ûelï följer den firman av köpman Svante Roos, tidigare an-
nerre Siden tillbaka l riktning m°r l<Yrl<en- ställd som biträde i affären. Hans bror,
vi bör-ar vid Storgatan 31 där sníckamäst_ Torsten Roos, inträdde 1933 som kompanjoni

J
aren Per Helmer Strömgren hade sin fastig- foretagelf' T°fsten R°°s* aven kallad B°S°°*
het och fínsn¿cke1_¿_ Per Helmer var fö¿d var en finurlig fotbollsspelare i IFK Ström-
1902 och dog år 1970. Han var en gemytlig Sund på den tiden, när F1ata_1aget tillhör-
och lättsam hantverkare, som tog dagen som de länsehten'
den l<°m ' PYS$lede med att rePerera möbler Fastigheten Storgatan 15 bestod av "Kafé
0 d " Oen när Vädret Ver Veekerr reg nen Sig Tomten", som slutade med sin kafêverksamhet
gärna en rnr Ur På Vart'-ldalen för arr mera 1938. Därefter blev Tomten enbart bostads-
ebb01'1'e eller lnedírera l allsköns r0- hus för olika familjer. Byggnaden flyttades
Stor atan 29 gårdshuset upptogs av Ström_ 1958 till hembygdsgården, där den nu har re-
sund: Begravningsbyrå, med fabrikören Petrus staurerats °ch ateruppstatt 1 sltt f°rna än-d°1Kf'T ° " f"k' (lJönsson som innehavare. Petrus startade ama ' a e Omten var Ju “ara °r nlppa
tillsammans med sin bror David rörelsen re- med 'rn-L“t_E115eSvensscm' s°m där var född
dan 1908 och flyttade in på Storgatan 29 år 1870 och levde och verkade som bl a pianolä-
1910. när var firman kvar ända ri11 år 1973, fafí““a till sin död 1953-
då fastigheten revs. Petrus var född 1891
och dog 1957, då sonen Göte övertog rörels- I
en. Petrus var försynt och synnerligen väl N
skickad att ombesörja allt i samband med be-
gravningar, och hans stilkänsla i arbetet .O
väl omvittnad. Petrus Jönsson var därjämte
en god historieberättare och trivsam i stör- ._

sta allmänhet. Sonen Yngve Gamlin har säkert KAFFE_ _ HEMBAKAT BROD
mycket i arv på det området efter sin far. Varm mlölk Oeh Smörgåsar “TV0735

Nästa fastighet och rörelse på nuvarande
Storgatan 13 upptogs av en äldre och mycket
nedsliten byggnad, där målarmästare Per
Blixt hade sin verksamhet. Han var född 1874

'rep 141_ i Hammerdal och dog år 1958. Hans son, Mårt-
_ Innelrz P. JONSSON. _ en Blixt, var en av IFK Strömsunds bästa
R . 3 0 m m . n ¿ . I . .l fotbollsspelare. Till vardags jobbade han i

f d °' lKismr, svøpnmgu, a erns rore se.

Kmnslr och Bond Storgatan ll, firma Uno Mårtëns speceriaff-
pg lager-_ Q, startades redan 1885 som filial till

Per Taflins speceriaffär i Östersund. 1894
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övertog Hans Mårtšg rörelsen och överlätden "
på sonen Uno 1935. Uíldåiårl genomgick ef-
ter avlagd studentexamen Handelshögskolan v',"',',',"',,,""""v""'
och diplomerades därifrån 1923. Han varordf
i municipalnämnden och Vattenverksstyrelsen Ef-känt gott bo;-d_
och personligen en gladlynt och trevlig per-
son. Han gifte sig 1935 med tandläkaren I¿- Varmgarage'
geborg Fischer, som också hade sin praktik ________
i fastigheten. Uno avled år 1945, endast 48

år gammal' Enkelrum 2150-32 -_ kr. Dubbelrum 5:-.

I--I I nästa fastighet utefter Storgatan lågha
Hotellet på 2:a och 3:e våningen, med käll-
armästaren S.G. Söderkvist med hustru som
ägare. Ja, det var nog mest hustrun Brita
som höll i tömmarna där. Själv satt källar-

REK0MMENDERAS_/ mästaren sommartid helst i sin båt på Vattu-
dalen och metade eller pysslade med sommar-

------ '|'e|ef0|| |1_ -- stugan på Mjösenön.

I bottenplanet på fastigheten hade Per Wal-
I fastigheten fanns ännu en affärsrörelse frid Ohlsson - P.W. - sin herrekipering. En
inrymd, nämligen "Per HOINS ElektïiCiCeCS' välsedd och väletablerad affär med dåtidens
verks kontor Och butik, med ingenjören Eli' märkeskostymer av Collijns fabrikat, och
aS W. JOhâlI1SSOI'l SOIII Chef 0Ch föfetâgâlêda- med en dgft av Aqua Vera herrparfym repre-
re. Elias W- var född 1332 0Ch k0m till senterade P.W. den gamla fina stammen av
Strömsund omkring 1925 och dog 1961. Han var klädhandlare. Lill-Olle Ohlsson, hans bro-
landstínssman för högern, ledamot av kommu- der, nade också där får: en tillflykt att
nalfullm. och kom.nämnd. och i övrigt en tjäna sitt bröd sedan han suspenderats som
mycket ansedd Strömsunds-bo. fjärdingsman efter dödsskjutningen av Oskar

I nästa fastighet - Storgatan 9 - var också âšåångï i fíbr 1920' P'w:s,heräeäipeFing
S n d "Id f. - verksamhet myc et gott renomme oc uktiga

en av tromsun s a sta irmor i , . .

nämligen Thure Thorvaldsens Manufaktur- och äedâšgššâre 1 Ivar Flatbacke och Karl Erlc
" Ankefru Ebba Thorvaldsen starta- SCModeaffar.

de firman år 1895 och överlät rörelsen till
sin son Thure Thorvaldsen år 1916, som fort- NRJ: IQ! ollpom sl| flrhlukllgul I 511.;-mugg l

satte densamma tillsammans med hustrun Hilda
och dottern Ingrid. Det var en firma 1 den
gamla stilen och där tidens nymodigheter in- ¿.
te gärna vann insteg. I L5åêí3ššL;

FULLSTÅND. ERREKIPERINO

Pkm/l HERBlckta och Oblekta _um^_R
VÅVNADER

l

nu inkommet till

extra låga priser! ' .p.w.°n=°~, ''mihñlld. I Síd
CCI

Thure Thorvaldsen - --f 1

~ I andra ändan av bottenplanet i samma fast-
Tel' 23' stmmsund' Tel' 23' ighet huserade Forsbergs Konditoris eftertr.

Valo Dufberg, som 1935 övertog rörelsen ef-
, ter konditorn Fridolf Forsberg. Dufbergkom

I samma fastlghet fanns ocksa Ellasson & närmast från Luleå med nya och friska idéer
N?rdíns skrädderi med_ínnehaVarna_A1g°t É_ på bakverk och konfektyrer, och blev snabbt
liasson och H.E. Nordin. Algot Eliasson ov- populär i Orten_ Särskilt un¿er beredSkapS_

ergav skräddfryrget och ägnade sedermerasi- åren var det fullsatt för jämnan på fiket,
na tjänster at Slukkassan och komunala upp- och det var en triumf att överhuvudtaget
drag' Han var dessuçom dflägaïe 1_saga_bi°_ komma över en sittplats där om kvällarna
grafen. Hans plats i skradderiet intog Hägg vid den tíden_
Erik Jonsson, även han mycket kommunalt en-
gagerad och politiskt aktiv hos socialdemo- 50ï8afan 5 domlefades helt aV åšlšä
kraterna_ Qgrghgggel" med den dynamiske Erik Gustaf
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Lundholm som bas och pappa till medhjälpar- medalj i 8U1d» Ströms Skytteßílles medalj 1

na i järnaffären - sönerna Rune, Bengt och guld etc etc. Lundholm var med andra ord en

Gustaf Lundholm. Rörelsen startades 1901 Sjsäfdelês karl På många Områden 0Ch har
och flyttades 1906 till Storgatan 5, vars betytt mycket för utvecklingen av Strönsuds
huvudbyggnad uppfördes redan 1885 i timmer Samhälle-

°°h reveterades' På andra sidan Besvärsgatan - Storgatan 3 -
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hade "Amcoffs Livsmedel" sin butik och för-
utom livsmedel också en avdelning med glas,
porslin, husgeråd och presentartiklar. I
denna fastighet hade affär i speceribransch-

Iårnlzande
cl 57 & 147 - StrömsunT.

Lager av järnvaror, ammuni-
tion, krut & dånamíl. Neder-
lag íör Svens -Engelska Mi-
ncraloljc H.-B. av Bensin,
Fotogl-n och Brännoljor.
.................q..r--Q..-"....... .

en bedrivits alltsedan 1874, då D.C. Smith
i Östersund öppnade filial i Strömsund. På
1880-talet övertogs rörelsen av firma Selin-
der & Wallner. År 1910 överläts rörelsentill Nils Dahlên som i sin tur överlät fir-
man år l930 till Jonas Amcoff. Han var född
år 1900 och kom från Ragunda och dog 1968.
Amcoff var ledamot av Handelskammaren i
Jämtland, ordf. i Köpmannaföreningen och
också kommunalt engagerad i tax.nämnd och

Erik Gu taf Lundholm var född 1876 och kom municipalnämnd. Han var också en tid enga-s
från Östersund. Lundholm var en verklig per- gerad i Sparbankens ledning i Strömsund.
sonlighet, gladlynt och driftig, men kunde
också riva i när det behövdes. Han var in- Så var vi åter tillbaka där vi började vår
nehavare av Vasaorden, erhöll Patriotiska vandring. Vi konstaterar - kanske med ett
sällskapets guldmedalj för 30 års tjänst visst vemod - att dagens Storgata inte läng-
som brandchef. Han var ledamot i municip. re är den parad- och affärsgata och centrum
nämnden i 30 år, landstormområdesbefh. i 20 för Strömsunds affärsliv som den var för 50
år och erhöll Skidfrämjandets förtjänstmed- år sedan. Hur ter den sig om ytterligare
alj i guld, länsskytteförbundets förtjänst- femtio år???

Å. Å> J, J,
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