DAGBOK FRÅN RÖDNINGSBERG 2:3
1866 I början av oktober kom snö som blev liggande allt jämt med
ihållande stadig vinter ända fram till julen sedan blev det mera kallt.
1867 Januari vexlades mellan 15 och enda till 35 g.k. ända till
Kyndelsmässodagen då temperaturen ändrade sig.
Februari den 2 Termometern stod på 0 g och vexlades mellan 0 och 5 g.
v. och fortfor således till och hände att någon dag var 7 g. v. till i slutet
av Mars.
April kall och dålig ingen vår lik.
Maj häldre kallare och snön ligger orörlig öfverallt, och djupa snödrifvor
öfver gärdesgårdar och alla klaga öfver foderbrist,ty tiden blev så lång så
förblev det kallt och snöigt till den 25 Maj då det blev bättre veder och
snön börjar smälta.från den tiden var vädret någorlunda men icke någon
värme.
Juni började med kall och regnigt väder, kälan sitter fast i jorden och
ingen såning är börjat ännu. den 4 Juni intet det ringaste täcken till något
löf ty löfskogen är alldeles osprutten och penningbrist i yttersta grad
tiderna ser ganska bekymmersamma ut och allmänheten klagar deröfver,
idag den 12 Juni började vi att så, men kall blåst fast de visar 12 g. mitt i
dagen. Isarna är kör-o gångbara och ligga landfasta ännu idag. Tidningar
berätta att i Norrbotten ligger djup snö ännu och folk äter bark och mossa
samt folk och kräatur har der svultit ihjäl. ännu är löfskogen svart och
marken hvit.den 19 juni började värmen att stiga till 15 o 20 g.v. natten
mot den 21 vart det blixt på blixt och Tordön och föll ett störtregn i strida
skurar. marken börjar att gröna men löfskogen brun isarne ligger qvar
ännu vädret lugnt och stilla, den 22 29 g.v. det visar grönt och börja gå
fort den 23 smältade isen i Alsensjön den 24 o 25 å Storsjön. värmen
växlade mellan 10 o15, 20 25 g.v. men detta tog snart slut.den 29 6 g.v.
den 30 10 g.v. den 1
Juli foro vi till fäbodarna i en rägnig och kall väderlek samt det minsta
någon har sätt till föda åt kräaturen. idag den 8 Juli är det kall vind
regnigt åkrarna knappast mullhöljda och ser tvingat ut den 9 lungnar sig
vinden. den 10 20 g.v. åkerfälten börjar skrida och gå framåt så väl som
gräset. den 15. 25 g.v. så väl som dagarna förut. Rågen har nu nästan gått
i ax. Potatiskålen börjar synas, den 19 tog detta nöjet slut på morgonen
var 20 g.v. men så kom ett stillastående störtregn och med detta började
vinden från N.väst så kall, det visar 7 a 10 g.v. och fortfor så omkring 8
dagar sedan börjar värmen att stiga till 20 g.v. från den tiden höll vädret
sig någorlunda jämt men ej något drifvande.den 25 Juli började vi att slå
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men gräset var ungt och lite samt vädret mycke hjelpsamt. många började
inte med höanden förrän omkring den 30 Juli.
Augusti var i början vacker men sedan vexlades i ombytligt väder natten
mot den 22 var 4 g. v. och på åtskilliga ställen frös potatiskålen men ej
her mot den 29 o 30 var termometern 1 a 2 g.v. och hördes klaga att
potatiskålen rent af frusit men her visar det fritt.
September började med vackert väder och fortforo med omkring 12 a 15
g.v. om dagarna i skuggan samt 5 a 7 g.v. om nätterna, vi började att
skära vår säd den 16 september och fick upp den oskadd fast mycke grön,
ärter och potatiskål förlorades natten mot den 24. då det var 3 a 4 g. kallt
likaledes mot den 25 a 26. då var skördetiden slut som det hördes allmänt,
men ingen gist på säden ty vädret var så dåligt vi måste föra in den i ladan
alldeles rå så kom det varmt i kärven så hon blef alldeles rö. vi kan tänka
oss att frösäd blir svår att behålla fruktbärande. vintern kom ej förtidigt
men jämt och vackert väder.
December den 12, 18 g.k. den 13. 24 g.k.jämt väder mellan 10 o 20 g.k.
till Nyåret.
1868 Januari jämn vinter mellan 8 o 15 g.k.förra hälften i sednare hälften
10 o 15 o 40 g.k.
Februari den 1 15 g.k. kallare denna månad mellan 10 o 25 g.k. till sista
dagarna af hälften mellan 5 o 4 g.k. den 25.Storm och snö.
Mars förra hälften storm och snödref den 15. Tö o blitt väder till den 20
sedan kallt den 30 tö.
April började med yrväder o rägn den 5 kall blåst ingen vårlik. den 16
började att icke frysa om nätterna och ett skönt väder om dagarna den 23.
12 g.v. mot den 25 var det tämmeligen kallt o kallvind sammalunda mot
den 26 o 27 men sedan blef det bättre väder.
Maj den 1, 10 g.v.till den 6. kall blåst till den 12 19 g.v. några började så
den 9 Maj men jag började den 14. åkrarna torra löfskogen börjar gröna.
Wiken är i dag öppen. det är betänkligt att så ty frökornet kom 29 af 50
korn o 25 af 53 o 60 af 67 af de sista hade jag 3 Tunnor jag måste så af
det som kom sig mindre. den 22 var våranden frångjord vädret gynsamt
men ej någon särdeles värme den 27.urbanus o beda ganska vacker
löfverk stort åkrarna börja rinna
i dag den 17 juni ser jag mina åkrar o odlingar ganska försigkomna, den
20 blåst ej varmt den 22 6 g.v. på qvällen den 23 varmt o torrväder i södra
Sverige var mindre regn många klaga deröfver den 14, var ordentligt regn
men sedan var fritt för rägn men litet blåst o jämt varmt till
den 9 juli då var åkrarna o torra äng mycket tvingade af torkan kort halm
men axen mycket kommen den 12 ärterblomman synes, Potatis äro
knutna isynnerhet de röda. den 13 samma väder mellan 20 o 30 g.v. dålig
växt både på korn o hö samma väder till den 17. då fick vi lite rägn på
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aftonen samt något mera om natten och det tarfvas ganska gott fast det
kommer lite försent den 18 , 11 g.v.o regn men alltid förlitet, blåst o torka
så att jorden är som aska samt sprucken den 24 började hård västan vind,
den 25 lika samt lite regn den 26 stillt 23 g.v., den 27. 24 g.v. den 28. 28
g.v. samt obegripligt torrt i jorden den 31 föll någorlunda regn på qvällen
men serdeles varmt.
Augusti den 1, 12 g.v. samt vestlig vind den 3, 16g.v. den 16. 28 g.v.
Kornet är blått o väl matadt största delen är upptaget samt fodrar en
lindrig gist ärter äro väl mogna men mesta delen kort Potatis äro rik
gifvande jag fick omkring 40 Tun. af 5 Tun. utsäde priset är 5 Kronor f.
Tunna men på våren äro 8 kron. tillika brist på födoämnen Korn kostar
25 a 30 kron. Tunnan .
1869. Januari den 10 jämt väder från början mellan 4 o 10 g.k. till slutet
af denna månad den 31 6 g.v. o på aftonen rägn.
Februari den 1. 4.g.v. den 2. 2.g.k. storm och ohyggligt yrväder från S.W.
den 3. lika väder den 4. lugnar sig vinden 0.g. den 6. 5.g.v. rägn den 7.
jämt o vackert väder den 8. 3g.k. den 9 4.g.k. den 10. 5.g.k. den 14. 2.g.k.
samt N.W. storm o snöyra den 15. likaledes den 16. 5.g.k. den 17 7.g.k.
lungt väder o lite snö den 19.9.g.k.o snö den 20.20.g.k. den 21. 18.g.k.
den 22. 14.g.k. den 23.12.g.k.den 25. 1.g.k. ombytlig vind men ej hård
den 28.11.g.k.
Mars den 7 9.g.k. med ett ord sagt hela den förbigående vintern varit
orimligt hjelpsam o lite snö den 16. 10.g.k. den 20. 0g. sammalunda väder
jag kört snöplogen 1. gång på hela vintern. April den 3. samma väder
lite vårlik men ej drifvande åt snö. S.O. blåst men ej hård 4.o 5.g.k.
somliga dagar den 10. lika väder som förut den 13. 3.g.v. tillika under
natten den 14.likaledes åkrarna alldeles bara den 17 11. g.v. o vackert
väder den 23. 11.g.v. lugnt väder den 27.12.g.v. blåst rågtoven alldeles
grön gräset börjar synas den 28. hård storm o snöyra 4.g.v. landråken har
frusit flera gånger före isens afgång.
Maj den 1. 0.g. snö o blåst den 8 5.g.v. snö ej sommarlikt de klaga öfver
foderbrist allt jämt 75 a 85 öre pr Lispun Kreaturen magra o ser tvingad
ut o gagnar lite o ej bettre der de hafva fått tillräckligt med föda Korn
betalas med 25 a 30 Kron pr Tunna Potatis 3 kron pr Tun om hösten i juni
o juli 8 Kron pr Tun den 12. 9.g.v.regn betydligt den 15. 5.g.v. snö har
fallit vestlig storm ingen såning är börjad her ännu den 16. 5.g.v. N.W.
storm den 17. 8.g.v. lungt väder mot den 18.kom 4 tums djup snö den 19.
9.g.v. vi började att så den 20. 12.g.v. den 21. 9.g.v.(Aspen komrar
ovanligt denna vår) Gökin har galit långt före något löf) den 22. 8.g.v.
regn som dagen förut den 24. 5.g.v.mulet o vestlig vind den 26. 5.g.v. snö
o regn såningen går långsamt genom regnvädret
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Juni den 1. 3.g.v. såningen är nu slut. ohyggligt snö o N.W. vind (storm)
löfskogen svart o marken vit Kreaturen lida brist på föda den 3. 10.g.v.
idag är vinden stilla den 6. 7.g.v.W.vind o fortforo till den 12. 16.g.v.
lungt väder den 16. 22.g.v. den 17 for vi till bodarna rägnig vederlek mot
den 18 regnar det oupphörligt så att åar gingo långt öfver sina bräddar
den 24. 14.g.v. W.vind allt jämt någon råg att börja synas den 26. 20.g.v.
lungt väder Potatis plant börja synas den 27 rägn o W.vind den 29.
samma väder
Juli den 1.18.g.v. lungt väder den 2.13.g.v. samt W.vind (storm) 5.g.v. på
aftonen sammalunda 4.g.v. till den 4. 12.g.v.lungt väder på somliga
ställen äro potatisgreset fruset den 6.21.g.v.S.W vind den 7. 12.g.v.
N.W.vind den 9. 22.g.v.den 10. 13.g.v. den 12.16.g.v.varannandag var O.
W vind den 16. 18.g.v. den 20.23.g.v. potatiskål äro ganska få uppkomna
af de röda fins någon som äro knutna den 22.15.g.v. då vi börja att slå
kort gräs den 23. 20.g.v. den 26. 24.g.v.den 27.25.g.v.det ser glädjande ut
den 28. 26.g.v.lungt väder den 29. 11.g.v. W.vind samma väder
Augusti den 1.19.g.v. den 3. 10.g.v. regn o W.storm den 6. 5.g.v. på
qvällen den 8.13.g.v.(samma dag Biskobsförhör) den 9. 11.g.v.regn o
S.O.storm åkrarna icke alla kommen i ax röda potatis äro knutna den 10.
12.g.v.Ö.vind o oupphörligt regn den 13. 11.g.v.samma väder alla dagar
den 15. 20.g.v. lungt väder den 16.22.g.v. den 17. 13.g.v.o W.vind den
18.10. g.v. hård o kall vind det ser bedröfligt ut för många ty det fattas
mat den 19. 22.g.v. den 20.22.g.v.den 25 o 26 hård W.storm den 27.
10.g.v. lungt väder den 28. 10.g.v. W.vind snö har fallit i Fjällen många
faras för nattköld 1.g.v. qvällen den 29. 5.g.v. vi o många andra börja
skära vår säd han är mycke grön det minsta jag har sätt till föda för
meniskor den 31. 5.g.v. kall W.vind snöblandad regnskurar går jämt
September den 1. köld i natt så det är is af vatten det ser betänkligt ut ty
axen äro mestadels tomma snö o W.vind. jag har skurit 50 skylar Korn o
19. skylar Råg mycket grön Potatisbladen äro svädda men ej allestedes
den 2. 2.g.k. Potatiskål är ändå ej affrusen her, korn ser ut mindre skadad
den 4 o 5 o 6 o 7 14 o 15 o ända till 20.g.v korn matar för varje dag
somliga har afskurit allt o somliga intet den 12. samma väder den 15.
12.g.v. S.O.vind o regn alla skära med andakt samma väder till den 18.
15.g.v. lungt väder den 19. 12.g.v. betydligt regn den 20. 10.g.v. o regn
W.vind den 23. 8.g.v. idag har vi skurit upp allt men mycke grönt den 30.
5.g.v.
Ocktober blankt o fint väder för korngist den 11. 15.g.v. Potatis ero
upptagna men ej fullt ut för alla samma väder till den 15. 0.g.Potatisen
blef ringa 15 tun efter 7½ tun den 16. 3.g.v. natten mot den 17. kom snö
och blef liggande den 18 o 19 3.g.k. den 20. 14.g.k. den 22. 8.g.k. den 26.
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0g.snödref o säden införde jag dagen förut men lite gistad o mjuk så man
fruktar för frökorn
den 4. November 12. g.k. korn o ärter står ute på åkern den 6. 9.g.k. den
12. 11.g.k. marken är alldeles ofrusen under snön den 13. 6.g.k. o storm
den 17. 4.g.k. blankt väder den 18. 7.g.v. o regn den 23. 8.g.k.den 27. 0g.
den 29. 15.g.k.
December den 1. 3.g.k. samma väder mellan 4.g.v. o 3.g.k. till den 15.
8.g.k. den 16.10.g.k. mellan 0.g. o 3.g.k. till den 23. 12.g.k. lika till den
29. 22.g.k.
1870. Januari Termometarn står jämt på 2.a. 3g.k. o 0.g.till den 10. 4.g.k.
till den 16. 25.g.k. den 17 lika kallt o månförmörkelse men ej antäknad i
almanackan den 18. 22.g.k. den 19. 3.g.k. den 21. 2.g.v. o snö den 23.
0.g.W.snöyra den 24. 10.g.k. den 26. 4.g.v. W.regn den 27. 0.g. den 28.
3.g.v. den 29. 2.g.k. den 30. 4.g.k. den 31. 6.g.k. aldrig har varit så
nertyngd skog af snö allt sen långt före jul och till den 26. då han blef ren
af goväder.
Februari den 1. 15.g.k. den 2. 10.g.k. den 4. 1.g.k.o S.vind från jul till
Kyndelsmässotid var mera W.vind den 6. 5.g.k. den 11. 20.g.k. den 12.
30.g.k.vackert väder qvällen förut stod alldeles rött Norrsken den 13.
15.g.k. till aftonen den 14. 3.g.v. hård W.vind o något enda regn den 15.
0.g. den 16. 1.g.k. vackert väder den 20. 0.g. men på qvällen 10.g.k. den
24. 22.g.k. den 25. 10.g.k. den 27. 12.g.k. den 28. 8.g.k.
Mars den 1. 6.g.v. 0 S.W.vind den 2. samma väder den 7. 3.g.v.o W.vind
den 12. 8.g.k. o N.Ö. snö den 15. 8.g.k. den 18. 15.g.k. vackert väder den
20. 0.g. den 22. 3.g.k. den 23. 3.g.k. o snö den 24. 0.g. den 26. 10. g k.
W.väder den 27. 10.g.k. den 29. 5.g.k. blankt o vackert väder alla dagar
April den 1.3.g.v. den 4. 5.g.v. den 6. 1.g.k. hård W.vind den 17. 19.g.v.
den 18. 20.g.v. den 19. 18.g.v. o vackert väder många tycker det är inte
bra det är så varmt i denna månad den 20. 15.g.v.den 23.15.g.ej frusit
denna natt åkrar o äng äro bara från snö samma väder till den 29. 7.g.v.
W.vind
Maj den 1. 5.g.v. o regn den 2. 5.g.v. o snö o regn den 3. 4.g.v. W.vind
den 5. 7.g.v. den 6. 2.g.v. på morgon det har frusit flera nätter det har
fallit snö 1½ tum den 7. 4.g.v. storm flera dagar den 8. 8.g.v. den 9.
8.g.v.o vind Asp äro inga komrar på i år den 10. 11.g.v. den 11. 16.g.v.
somliga har börjat så i dag åkrarna äro någorlunda torra den 12. samma
väder den 13. 5.g.v. jag började att så i dag snöblandad regn den 14.
4.g.v. sura åkrar såningen blir upphörd grönärla har ej syntes ännu i år
men i förra år har hon varit många den 15. 9.g.v. den 16. 16.g.v. blankt
väder Wiken är i dag öppen svalorna äro i dag framkomna jag började att
så i åkern i dag den 17. 14.g.v. till afton var 7.g.v. o W.vind 2
Gässflockar tillbaka åt S.Ö. den 18. 16.g.v. den 19. 10.g.v. regn o hård
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W.storm den 20. 8.g.v.o vind den 22.8.g.v.o vind den 24. 9.g.v. den 25.
6.g.v.( Urbanus) N.W. storm löfskogen brun händelsevis något musöre
ingen åkerplant synes ännu den 26. 2.g.v. o storm i natt har frusit diger is
den 27. 5.g.v.stundtal regn o snö den 29 samma väder den 30. 13.g.v.
lungt väder
Juni den 1.10.g.v. den 2. 15. g.v. löfvet börja synas i byn men ojämt först
sådda åkrar börja rinna den 3. 12.g.v. den 4. 14.g.v. W.vind o ej något
regn den 6. 20.g.v.den 7. 10.g.v. hård W. vind den 9. 15.g.v. o regn den
10. 12.g.v. den 12. 6.g.v.o 2.g.v.på qvällen o W.vind den 13. 5.g.v. o
W.vind o snöskurar den 16. 15.g.v. Rågax o Potatisplantor äro synliga
den 18. 24.g.v. till aftonen då blef Tordön o störtregn den 19. 16.g.v.
lungt väder den 25. 20.g.v.o regn den 27. 15.g.v.tillräckligt regn o
vackert väder den 29. 20.g.v. starka tordön o strida regnskurar o det bästa
väder man kan sig önska.
Juli den 1.10. g.v. W.vind den 2. samma väder kornsnärp börja synas den
3. 15.g.v.lungt den 6. 17.g.v. vackert väder den 7. samma väder den 8.
13.g.v. hård W.vind den 9. 18.g.v. i dag har jag kupa Potatis den 11.
16.g.v. o regn potatis äro knutna de röda den 12. samma väder den 15.
20.g.v. det varierar mellan 20 o 28 g.v. till augusti kornax äro sadragna
den 26. juli.
Augusti den 4. 25.g.v. den 5. samma väder potatis äro som hönsägg o
korn äro fullmatade den 10. 27.g.v. höanden är frånsiggjord den 15 börja
vi att skära korn med treflig utsikt den 19. 14.g.v. den 21. 11.g.v. den 22.
11.g.v. regnskurar den 23. 15.g.v. men på måran blef 5.g.v. den 24.
15.g.v. den 26. 14.g.v. den 27 äro vi till bodarna efter kreaturen.
September den 3. 15.g.v. Kom vi från bodarna samma väder till den 11.
5.g.v. seden införd torr o väl gistad den 13. 2.g.k. på morgonen potatiskål
frös den 14. 9.g.v. den 16. 13.g.v.den 17. 0.g. på måron o sedan 10.g.v.
den 20. 12.g.v. Potatis upptagna den 22. 8.g.v. Wintergatan den vestra
skalmen är af vid skrofvet o vid kne den östra ren till foten der är en bra
knöl begge äro nära varandra o rött den 23. 16.g.v.den 26. 16.g.v. vackert
väder det varierar mellan 16 o 12 g.v. till månadens slut.
Ocktober den 1. 12.g.v. den 22 15.g.v. hård W.vind den 4. 3.g.v.den 7.
5.g.v.lite kallt om nätterna den 8. 2.g.v. o N.W. snö- den 9. 2.g.k. den 11.
0.g. den 14 samma väder den 15. i natt var 6.g.k. o på dagen 3.g.k. den
17. 0.g. den 18. 4.g.v. o O.vind o snöslask den 19. 3.g.v. o snö den 20.
2.g.v. o ohyggligt med snö den 21. 0.g. alnsdjup snö o ej något uppehälle
i dag äro vi åstad o plöja landsvägen den 22. 3.g.k. i dag är uppehålsväder
marken alldeles ofrusen den 23. 1.g.k. den 25. 3.g.v. o våtsnö den 26.
N.O. snö med makt den 30. 0.g. vackert väder.
November den 1. 2.g.v. samma väder den 3. 2.g.v. o regn den 4. 4.g.v.
den 6. 2.g.k. o ohyggligt O. snödref samma väder till den 9. 10.g.k. o snö
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den 10. 8.g.k.o rysligt med snö den 11. 8.g.k. snön är 7. kvarter djup den
13. 5.g.k.o snö med makt den 15. 6.g.k.o snö jämt från N.O.den 16.o 17.
2g.k. o N.O.snö den 19. 1.g.k.i dag är uppehåll med snön den 21.o 22.
1.g.v. samma väder den 23. 3.g.k. snö med makt från N.O.den 24. 5.g.k.
vi har varit åstad med 9. hästar 8 gånger för att väga efter Landsvägen ty
Alsensjön är öppen den 25. 4.g.k. o N.O. stark snö den 26. 2.g.v. vackert
väder den 29. 6.g.k. den 30. 12.g.k.
December den 1. 14.g.k. den 2. 5.g.v. o W.vind den 4. 5.g.v. o tö den 6.
2.g.v. den 7. 14.g.k. den 9. 18.g.k. den 10. 16.g.k. den 12. 15.g.k. den 13.
12.g.k.o Ö.snödref vädret håller sig allt jämt från Öst den 15. 4.g.k. o
Ö.snödref den 16. 5.g.k. o snödref den 18. 16.g.k. den 19. 30.g.k. den 20.
25.g.k.den 28. 16.g.k.
1871 Januari den 1. 16.g.k. skogen full af rim den 5. 12.g.k. jämn o
vacker vinter den 8. 8.g.k. S.vind den 9. 10.g.k.den 13. 26.g.k. den 14.
3.g.v. den 15. 3.g.k. den 19. 5.g.k.Ö.vind för jämnan den 20. 12.g.k.
vackert väder den 23. 20.g.k. den 25. 26.g.k. den 26. 30.g.k. samma
väder till månadens slut.
Februari den 1. 7.g.k. den 2. 18.g.k. den 6. 16.g.k. den 9. 22.g.k. o S.vind
ohyggligt kallt o vackert väder den 12. 29.g.k. den 14. 18.g.k. o snödref
den 16. 13.g.k. o snödref den 18. 18.g.k.o det värsta snö o yrväder från
N.O.o djup snö o fännen går öfver den öfra dörrstocken å stallbyggningen
den 19. 16.g.k. vackert väder den 22. 14.g.k. o ohyggligt med snö o
N.W.snöyra samma dag kl. 12 var 4.g.v. o S.W.snödref den 23. 0.g. den
24. 7.g.k. o lungt väder den 26. 6.g.k.o W. snödref o samma väder till
månadens slut.
Mars den 1. 3.g.k. ohygglig storm o snöyra den 2. 0.g. vackert väder den
3. 3.g.v. den 4 samma väder o lite regn den 6. 6.g.v. o starkt solsken den
9. 3.g.k. hård W.vind den 12. 5.g.k. o Ö. snöyra den 19. 10.g.v. S.W.vind
den 24. 7.g.v.vackert väder, den 27. 5.g.k.
Aprill den 6. 4.g.k. den 10. 2.g.k. vackert väder den 12. 7.g.k. den 15.
2.g.k. i dag har vi kommit med sista slumpen af bovalshöet från fjället
utmärkt gott före den16. 3.g.k. o Ö.snö (Aspen komrar) den 19. 4.g.k. o
W.snö ej vårlikt det fryser varje natt den 24. 3.g.k. solblankt väder varje
dag snön ligger orörlig den 29. 3.g.k. Ö.vind händelsevis det är någon bar
fläck på åkrarna i skogen är snön orörlig.
Maj den 3. 8.g.v. snöfännen äro mellan 2 o3 alnar djupa åkrar äro lite
bara men fryser varje natt den 8. 8.g.v. den 9. frusit hårt i natt 5.g.v. i
dagen den 10. 2.g.v.N.W,vind ohyggligt kallt den 12. 4.g.v. dåligt väder
at snö den 13. 4.g.v. o snö den 16. 5.g.v. men fryser hårt varje natt den 17.
0.g. N.O.vind o snödref den 18. 2.g.k. samma väder 3. tum djup snö i natt
i skogen är 1½ aln djup snö samma väder till den 21 då kom lite regn den
22. 8.g.v. o daggväder den 24. 18.g.v. vackert väder den 25. 19.g.v. o
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S.väder stor gård ikring solen den 26. 18.g.v. i dag börjar jag att så ärter o
korn åkrarna någorlunda torr men Rågtoven mestadelen bortruttna ty
jorden har varit ofrusen i vinter hälst kommer det deraf den 27. 21.g.v.
vackert väder (löfskogen visar musöre) månen högt den 28. 18.g.v. men
på aftonen stark W. storm Storsjön är öppen i dag den 30. 6.g.v. W.vind
(Äldsvåda i Bärge å gamla fähuset) den 31. 5,g,v, det har snögat i natt
som ligger qvar till morgonen.
Juni den 5. 12.g.v. den 6. 16.g.v. vackert väder den 11. 18.g.v. den 15.
23.g.v. den 17. 18.g.v. den 18. 15.g.v. den 20. 6.g.v. o mycke regn den
21. 2.g.v o snöslask den 22. 2.g.k. på morgonen o snö ligger qvar o
frusen det ser betänkligt ut ty Potatisplantor äro synliga jämte Rågax den
23. 6.g.v. i dag fara vi till bodarna den 24. 12.g.v. o vackert väder det
varierar mellan 16 o 27 g.v.
Juli den 2. 18.g.v. den 4. 23.g.v. o lite regn jämt väder flera dagar den 9.
20.g.v. kornax o potatis äro synliga den 13. 20.g.v. o regnskurar o
Ärtblommor äro många den 14. samma väder somliga börja slå i dag den
15. 25.g.v.o stort regn på qvällen den 17. 15.g.v.lungt väder jag börja slå i
dag den 20. 12.g.v. den 22. i natt har frusit potatisplantorna på somliga
ställen men ej här den 27. 12.g.v. men 6.g.v. på aftonen o störtregn.
Augusti den 7. 17.g.v. vackert väder den 9. lungt väder 15.g.v. månen har
stigit högt öfver sollinjen på en hastighet den 12. 16.g.v. o mycke regn
den 13.18.g.v. då kom en orkanlik W.storm o mycke regn men upphör
efter en timma den 14. 8.g.v. hård W.vind den 18. 12.g.v. den
20.8.g.v.hård vind o mycke regn den 22. 10.g.v.o storm den 23. 12.g.v.
vackert väder
September den 10. 20.g.v. o vackert väder den 13. 9.g.v. stundtals regn
den 15. 6.g.v. snö har fallit i Fjällen den 16. 5.g.v. o en orkanlik W.storm
o regn den 17. 2.g.v. o storm den 18. 0.g. Potatisgräset har frusit i natt
men all säd är upptagen förut den 19. 4.g.v. den 28. 10.g.v.vackert väder
varit ombytligt väder
Ocktober den 2. 2.g.v. men om nätterna äro mycke kallt så det är fara för
att Ärterna blifva ofrö. den 3. 1.g.k.o snö så att kreaturen måste stillas
inne jämt Löfskogen är gul o grön den 7. 5.g.v. den 14. 8.g.v. o vackert
väder den 23. 2.g.k. den 30. 12.k.g.
November den 9. 3.g.k. o N.O. snö på väl frusen jord den 14. 5.g.k.den
15. 2.g.k. o mycke snö den 19. 12.g.k. vackert väder den 23. 18.g.k. den
26. 10.g.k.
December den 3. 25.g.k. den 4. 20.g.k. o snö den 5. 18.g.k. vackert väder
den 12. 3.g.v. o W.vind den 17. 3.g.v.samma väder den 21. 5.g.k. den 30.
12.g.k. vackert väder.
1872
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Januari den 21. jämn vinter mellan 8 o 15 g.k. samt måttlig snöden 26.
0.g.men icke något blidare väder.
Februari den 1. 5.g.k.den 2. 8.g.k. den 4. 6.g.k. o ljust o mörkrött norrsken
öster o söder på himlen något ovanligt till utseende den 9. jämt o vackert
väder mellan 6 12.g.k. samt måttligt med snö så man kan köra vart man
vill den 24. 5.g.k. samma väder den 25. 2.g.k. blankt väder den 27. 1.g.v.
hård W. vind o snödref den 28 bettre väder
Mars den 2. W.vind 2.g.k. den 3. 5.g.v. den 4 o 5. 3.g.v. den 9. 10.g.v.
den 10. 3.g.k. o W.vind storm den 19 12.g.k.o (månen högt) den 23.
10.g.k. W.väder den 26. 8.g.k. o O. snödref den 27. 7.g.k. samma väder
den 29. 2.g.k. o snö den 30. 10.g.k. vackert väder
Aprill den 8. 7.g.v.den 11. 12.g.v. den 25. 12.g.v.ej frusit i natt detta
fortfor till månadens slut.
Maj den 6. 8.g.v. vackert väder den 8. 4.g.v.N.O.snö (somliga har börjat
så den 3.) den 10. 8.g.v.vackert väder den 13. 15.g.v. Viken gick upp idag
börja jag att så jämte flera åkrarna äro ganska torra den 14. 20.g.v. blankt
o vackert väder den 16. 23.g.v. löf större än musöra på aftonen 6.g.v. den
17. 0.g. snö o N.O.väder o frusit i natt den 18. 4.g.v.lungt väder samt regn
den 19. O.vind o regn den 20. 15.g.v.vackert väder den 23. 8.g.v. W.vind
den 25. 8.g.v. vackert väder den 30. 25.g.v. o vind o torkväder o åkrarna
börja rinna.
Juni den 2. 20.g.v. åkrarna mullhöljda den 4. 25.g.v. den 9. 15.g.v. o regn
den 10. 15.g.v. vackert väder samt 4.g.v. i natt i dag fara vi till bodarna
den 15. 20.g.v. vackert väder men åtskilliga dagar kommer regn. I dag
kommer vi igen från bodarna o där räcker gräset upp till strumpbandet
efter myrarna, den 17. 20.g.v. kornsnarp har visat sig i dessa dagar på
somliga ställen, den 21. 24.g.v. W.väder den 22. 25.g.v. det börja fattas
regn den 25. 20.g.v. o regn men litet den 28. 22.g.v. o så kom det
efterlängtade regnet på aftonen kornaxen äro många nu röpotatisen äro
knutna o ärtblomman är synlig den 30. 25.g.v. o något regn.
Juli den 5. 20.g.v. o lite regn. I dag börja vi att slå det synes som det blir
lite hö den 8. 25.g.v. o stark åska. Åskan slog ihjäl Pigan Görlin hos Hans
Andersson i Kogsta. Den 10. 26.g.v. åska o regn men sedan ganska varmt
till den 15. 12.g.v. o vind den 17. 15.gv jemt regn den 18. 8.gv-V.storm o
regn (kornaxen äro fullmatade) jämte ärtskedar äro runda, den 19.
8.gv.V.storm o regn. Den 21. 22.gv 23. 32.gv. den 25.20.gv o starkt regn
o V.vind den 27. 29.gv. V.vind Kornåkrarna börja bli färdiga att skära.
Men på grund åker äro de korta o icke godt i ax alla.
Augusti den 7. 17.gv i dag börja vi att skära Åkrarna äro ganska ojämna
så att vi måtte plocka mycke ax, men ganska välmogna. Den 17. 15.
V.vind. Potatis kål alldeles oskadda ännu. I dag har vi kommit från
bodarna. Samma väder till månadens slut.

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 9 av 246

September den 10. I dag har vi fraktat hästarna till Fjellsågen ty det blir
inte bete her hämma den 12. 15.g.v. Potatiskålen oskadd jämte vackert
väder den 17. jämt vackert väder tils i dag då blef det 4.g.v. samt snö o
regn betydligt all vår säd är under tak snö har fallit ligger qvar tils mitti
dagen den 21. 3.g.v. regn o snö vi har våra Hestar i Fjällen ännu, O.Ms,
O.As, A.Bs det ser betänkligt ut för dessa kräatur som äro i Fjällen i
sådant väder den 22. 5.g.v. i dag har vi tagit hem våra hästar den 27.
8.g.v.o regn alla dagar från N.O. den 30. 4.g.v.
Ocktober 2. 14.g.v.den 13. det varierar mellan 6 o 10 g.v.o stundtals regn
den 31. 5.g.v. det är ofrusen mark ännu o bart allmen fruktan för
Foderbrist det betalas 80 öre pr Lott her och efter Sundsvalsvägen är
1.50 pr Ltt.
November den 3. 2.g.k.o snö på ofrusen mark den 7. 4.g.v. den 8.
2.g.k.den 11. 4.g.k. den 13. 19.g.k. o lite snö den 19. 12.g.k. W.väder den
17. 3.g.k.den 23 4.g.v.o regn den 25. 5.g.v. barmark
December den 2. 4.g.k.o snö ohyggligt den 5. 12.g.k. dden 6. 14.g.k. den
9 o 10 0.g. ( Jon Olofsons lilla flicka Agnes är död i dag) den 11. 5.g.k. o
lite snö den 15. 16.g.k. o W.väder den 13. 30.g.k. den 20. 32.g.k. den 21.
15.g.k.ganska lite snö o lätt före att färdas var man vill den 25, 4.g.v. den
26. 6.g.v. den 31. 5.g.k.
1873
Januari den 2. 2.g.k. den 13 o 14 9.g.k. den 15. 0.g. o W.storm den 16.
5.g.k. o snö den 18. Öst snö den 19. 12.g.k. o snödref ohyggligt den 20.
5.g.k. ohyggligt med snö o N.O.väder det är ganska djup snö den 21.
2.g.k. o snöyra den 25, 15.g.k. vackert väder den 27. 12.g.k. den 30.
16.g.k. vackert väder.
Februari den 2. 10.g.k. N.O.snödref den 8. 4.g.k. den 9. 2.g.v.o regn den
10. 5.g.k. den 11. 16.g.k. den 13. 12.g.k. den 15. 0.g.o snö den 16. 0.g. o
W.vind den 17. 6.g.v. o regn den 19 6.g.v. hård W.vind o regn den 24.
5.g.k. det varierar mellan 0.g. o 8.g.k. till månadens slut.
Mars den 4. 15.g.k. den 8. 19.g.k. o jämt Ö.vind Foderbrist låter svårt det
betalas ända till 2 Riksdaler o 50 öre pr Ltd i Östersund Potatis 4 Riksda.
Korn 18 a 20 Riksdaler pr Tunna Hästar (unga) 6 a 700 Riksdaler, den 15.
20.g.k. vackert väder men under Marknan var snö o kallt o hö gick upp
till 2:75 a 3:00 Riksdaler pr Ltt. den 19. 4.g.k. till månadens slut var 4 a
10 g.v. om dagarna men kallt om nätterna.
Aprill den 3. 5.g.k. samma väder till den 10 6.g.v. hård W.storm den 13.
2.g.v. den 14. 5.g.k. o fortfor jämt den 25. 4.g.k. det har frusit i natt
samma väder både natt o dag den 30. 3.g.v.
Maj den 3. 0.g. W.snö den 4. 5.g.v. den 10. 8.g.v. o regn den 12. 6.g.v.den
12 Maj i dag har Konung Oskar den II Krönts till konung öfver Sverige o
Norge i Stockholms storkyrka den 13. 2.g.v.o snö den 15. 2.g.k. (ingen
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vårlik) Aspen komrar osprutten qvist o vit mark samt snö i dag den 23.
15.g.v. den 24. 14.g.v. ( i dag börja vi att så) den 25. 6.g.v.o snöslask den
27. 8.g.v. den 28.5.g.v. o regn i dag har Isarna rest den 31. 20.g.v. i dag är
sådd till slut.
Juni den 1. 15.g.v. vackert väder den 4. 25.g.v. jorden grönskar före
löfskogen samma väder o utan regn till den 14. 20.g.v. o regn under
Bengt Andersons bröllopp hans syster Lisa var hämma men reste tillbaka
ifrån bröllopet den 15. 25.g.v. o regn den 17 foro vi till fäbodarna rågax
äro synliga den 23. 18.g.v.o stundtals regn o värme om vartannat den 22
foro Konungen öfver Kvitsle åt Norige den 27. 15.g.v. ombytligt regn o
värme den 30. 18.g.v.
Juli den 6. 30.g.v. så väl som dagarna förut o utan regn Kornax synas
många men kort halm ärterblommor synas den 9. 30.g.v. somliga börja slå
ty gräset torkar af. jämt granna åkrar på aftonen blef tordön o regn som är
ganska väl behöfligt den 10. 16.g.v.o regn den 11.samma väder den 14.
18.g.v. den 16. 14.g.v. o regn kornaxen äro full sådragna den 21. 12.g.v.
hård W.vind den 22. 10.g.v. o W.vind den 27. 30.g.v. så väl som dagar
förut den 28. 16.g.v. o regn korn äro fullmatade grön
Augusti den 3. 15.g.v. den 5. 12.g.v. o regn den 7. 12.g.v. o W.vind den 9.
16.g.v. vackert väder den 10. 9.g.v. o ohyggligt regn den 12. 16.g.v.
vackert väder förutom någon dag det regnar o blåser den 25. 14.g.v. i dag
börja vi att skära vår säd som är vacker samma väder till månadens slut
September den 2. 10.g.v. vackert väder den 3. 10.g.v. o regn ohyggligt
med regn o snö i fjällen den 8. kom vi från Bodarna då alla åar o bäckar
voro landfulla den 10. 12.g.v. o regn Ärterna äro utbålnade o ligger som
hon vore sådd. den 13. 10.g.v. i dag är hon uppsatt i 29 Rolenkar efter ./.
Tun utsäde den 14. 12.g.v. vackert väder den 15. o 19 7 a 13. g.v. o
ohygglig N.O.regn o tidtals lungt väder inte något gistväder åt säden den
25. 10.g.v. Potatiskålen oskadd ännu den 28. 16.g.v. den 29. 3.g.v. o
snöblandad regn den 30. 0.g. hård W,vind.
Ocktober den 3. 4.g.v. den 8. 10.g.v.det stormar om dagar o lungt om
nätterna den 10.3.g.v. o snöblandad regn den 11. 7.g.v. vackert väder o
marken tidd till månadens slut.
November den 11. 3.g.v.marken något frusit den 12. 2.g.k.o snö den 16.
4.g.v. hård W.vind den 23. 4.g.k. o lite snö den 27. 4.g.k. N.W. snö
ombytligt väder mellan 3.g.k. o 3.g.v. samt ej något före ännu till
månadens slut.
December den 4. 3.g.k. o snödref den 7. 3.g.v. i 7 dagar ombytligt med
regn o snödref storm den 13. 4.g.v. marken bar her men vest i Fjällen äro
mycken snö den 19. 3.g.k. den 21. 10.g.k. Alsensjön äro ej gångbar öfver
at Wången ännu ej någon köld till månadens slut.
1874.
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Januari den 2. 3.g.v. lite snö den 4. 5.g.k.vackert väder den 7. 5.g.k. den
12. 3.g.k. just ingen snö åkrarna äro bara o is efter vägarna den 23. 5.g.v.
den 24. 4.g.k. den 29. 5.g.v. o W.vind den 30. 4.g.k. o snödref.
Februari den 1. 6.g.k. om att en ko som skulle ha kalfvat i fjol (förra året)
om Påsk har ej kalfvat förren nu hon måste slaktas ty kalfven var alldeles
för stor tillhörde Carl Nilsson i Vången den 2. 4.g.v.W.vind den 3. 5.g.k.o
snödref den 5. 5.g.v. o regn o snö ohyggligt väder den 6 o 7 6.g.k. vackert
väder den 8. 10.g.k. den 9. 15.g.k. den 10 o 12 4 a 5 g.v.hård W.storm den
13 o 14 4 a 5 g.k.den 16. 7.g.v. o regn vädret är ostadigt hela vintern så
att de gamla minnas inte en sådan vinter på mycke länge i Åre o
deromkring är snön 3 till 4 alnar djup men häromkring äro åkrarna mest
bara. den 22. 0.g. den 25. 3.g.k. vackert väder den 27. 7.g.k. yrväder
Mars den 3. 10.g.k.W.vind den 6. 4.g.v. den 7. 6.g.v. hård W.storm den
8. 9 vackert väder den 10 o 11 10.g.k. den 14. 4.g.k. hård W.yrväder den
15. 12.g.k. W.väder den 22. 9.g.k.( idag lyser för 7 par i kyrkan) den 27.
8.g.k. men öfver hufvud taget så har det varit en konstig vinter den ena
dagen blidt o den andra kallt och Hästarna öfverallt är så belagt med
hosta o svall af det ombytliga vädret den 29. 12.g.k.
Aprill den 6. 5.g.k.vackert väder den 13. 10.g.v. den 17. 2.g.v. den 18.
ohyggligt snödref den 25. 4.g.v. i natt har det frusit hårdt den 30. 4.g.v. o
snöslask
Maj den 6. 4.g.v. Maj den 8. 5.g.v.det fryser varje natt snön ligger orörlig
i skogen den 16. 11.g.v.samma väder ännu ingen våran ännu sjöarna äro
körbara änu Hö kostar 1krona Ltt i år den 21. 15.g.v. W.väder den 23.
15.g.v. i dag börja vi att så åkrar äro torra men det fryser varje natt
marken vit den 24. 12.g.v. i dag har de gått öfver sjön men han var dålig
den 25. 16.g.v. o regn första gången i vår jorden börjar grönska före
lövskogen viken gick upp i dag den 29. 14.g.v.W. rengn
Juni den 3. 15.g.v. i dag har vi grävd ut den stora lunger-backen vest om
Alsensjön den 4. 10.g.v. o lite rengn och vind den 11. 15.g.v. och hård
W.vind åkrarna äro knappast mullhöljda ännu litet gräs men ej någon
vidare foderbrist. Hö kostar 1 kr. 25 öre pr Ltt den 14. 5.g.v. hård V.vind
den 18 10.g.v.samma väder ej något rägn ännu åker o äng äro i behov
därav den 23. 14.g.v. litet rägn den 24. 16.g.v. vackert väder den 26.
19.g.v.i dag foro vi till Fäbodarna i den aldra torraste väg denna årstid
litet gräs men tillräckligt så att ej våra kreatur svelta det mesta snödrivor
man någonsin sätt där under denna årstid enda till 15 a 20 alnars djup, på
sina ställen där omkring.
Juli den 3. 17.g.v.hårt rägn den 5. 22.g.v. o litet rägn den 11. 25.g.v.
kornax äro synliga nu jämt 7 veckor sen jag sådde den 13. 18.g.v. o rägn
den 14. 12.g.v. och W.rägn den 19. 17.g.v. den 20. 12.g.v. i dag börja vi
mest alla all slå gräs. den 22. 14.g.v. o lite regn den 25. 12.g.v. W.vind
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den 26. 22.g.v. vackert väder den 27. 25 o den 28. 30.g.v. den 30. 15.g.v.
o regn den 31. 12.g.v.o W.regn
Augusti den 1. 12.g.v. o regn den 2. 16.g.v. den 3. 12.g.v.i dag har jag
sådd Råg på 5 melingar Norra åkern der är ohyggligt med svintort öfver
hela åkern den 9. 12.g.v. o regn korn är ganska väl moget den 15. 15.g.v.
o regn i ärterna finns ingen mat ännu den 16. 20.g.v. vackert väder den
18. 16.g.v. i dag är höanden slut jag har haft en Norsk o med kvinna som
jag betalt 22 kronor pr vicka till dem båda i ett, den 27. 15.g.v. men i natt
har frusit Potatiskål på somliga ställen den 28. 15.g.v. W.väder.
September den 12. 10.g.v. i dag kom vi från Fäbodarna den 13. 5.g.v. den
14. 8.g.v. kornskörden fortgår med olika mognad somligt grönt o somligt
fruset o somligt ganska bra mognat ärter ändå mera ojämt Potatis likaså
den 23. 15.g.v. den 30. 19.g.v. alltjämt vackert väder till månadens slut.
Ocktober den 5. 10.g.v. den 22. 8.g.v. o mycket regn det har just icke
frusit något om nätterna ännu Kräatur börja stiga i pris fast inga Handlare
har köpt något Kor betalas med 100 kron o deromkring den 28. 4.g.v. o
frusit ännu
November den 1. 5.g.v.hård W.storm varannan dag den 5. 5.g.v. den 6.
7.g.v.o regn marken tidd o bar den 8. 5.g.v. o regn den 9. 0.g. i dag blef
snöden 10. 0.g.W.snöyra(Vintergatan är af vid knäet o uppi skrafvet, men
deremellan en bra knöl) den 12. 2.g.k.vackert väder den 17.
8.g.k.ohygglig O.snödref den 20. 10.g.k. vackert väder den 21. 14.g.k. (i
dag föddes Lisbet Nilsdotter) den 24. 15.g.k. i dag har Alsensjön lagt is
den 28. 22.g.k. i dag har Storsjön lagt is.
December den 1 14.g.k. den 7. 5.g.k. den 8. 14.g.k. den 9. 20.g.k.vackert
väder den 12. 22 g.k. den 18. 16.g.k. o snödref den 20. 9.g.k. samma
väder den 24. 20.g.k. den 25. 35.g.k.
1875
Januari den 1. 30.g.k. vackert väder den 3. 16.g.k. (rim i skogen) den 4.
18.g.k.o jämt vackert väder hela tiden ingen tö ännu det klagas öfver
vattenbrist den 8. 8.g.k. o snödref den 21. 25.g.k. o samma väder det är en
kall o stadig vinter den 22. 33.g.k. den 24. 37.g.k. den 25. 22.g.k. vackert
väder den 26. 22.g.k. den 27. 3.g.k. o snödref den 29. 2.g.k. den 31. 0.g.
Februari den 1. 2.g.k. den 2. 5.g.k.den 5. 8.g.k. den 6. 22.g.k. vackert
väder den 7. 30.g.k. den 8. 26.g.k. den 10. 7.g.k. den 13. 8.g.k. den 15.
0.g. månen går mitt uppi himmeln men aldeles lungt väder den 16. 5.g.k.
den 21. 4.g.k. den 28. 9.g.k. vackert väder.
Mars den 14. 5.g.k. jämn o stadig vinter mellan 4 o 12.g.k. den 23. 4.g.k.
den 24. 6.g.v. den 26. 6.g.k. o snödref den 30. 3.g.k.
April den 1. 0.g. o snö den 4. 2.g.k. o snö den 10. 10.g.k. o W. ohygglig
storm den 11. 4.g.k. i dag upplöstes Alsens Skarpskytteförening i Ede, o
bildades en sjutförening på samma gång den 17. 2.g.k. det fryser hvarje
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natt den 18. 2.g.v. o snöslask den 20. 3.g.k.o snö den 22. 5.g.k. o snödref
det liknar Kyndelsmessotiden Hö betalas med 1.krona pr Ltt från hösten
men sedan 75 öre(a 80 öre) Korn 22 a 25 kron pr Tunna den 25. 2.g.k. det
fryser varje natt o W.blåst den 27. 0.g. o vind den 29. 8.g.v. det fryser hårt
varje natt o snön ligger orörlig ännu,
Maj den 1. 15.g.v. vackert väder den 5. 20.g.v. åkrarna bara den 8.
21.g.v. den 9. 20.g.v. den 10. 12.g.v o lite regn den 14. 8.g.v. det rägnar
lite o W.vind den 15. 10.g.v. o samma väder somliga ha börjat sådd i dag
den 16. 7.g.v. o hård storm den 17. 8.g.v. i dag gick både Alsensjön o
viken upp af hård W.storm. 7.st Nötkreatur äro ihjälrökta i Kvitsle
tillhörde Erik Hendrikson i Ugård Mattmar, den 18. 10.g.v. vackert väder
i dag börja vi att så våra åkrar den 19. 14.g.v. den 20. 10.g.v. o regn den
24. 8.g.v. o mycke regn den 25. 16.g.v. den 27. 20.g.v. o vackert
väder( urbanus o beda skall hela sommaren leda) den 30. vackert väder
till månadens slut.
Juni den 8. 15.g.v. regn o värme om vartannat den 13. 15.g.v. o regn den
14. foro vi till fäbodarna ( O Ms) kreatur voro 7 kor o 3 ungnöt den 24.
16.g.v. i dag fick vi fäboskogspängarna af Johan Olofson i Svala 2,025
kronor den 25. 15.g.v. o O.vind den 27. 18.g.v.o lite regn den 30. 26.g.v.
o regn o värme om vartannat o kornsnärpen börja synas.
Juli den 18. 20.g.v. ärterskidorna äro många den 22. 15.g.v. o regn (o
rötmånaden går in ) den 27. 10.g.v.o W.vind den 28. 10.g.v. o samma
väder.
Augusti den 15. i natt har frusit Potatisbladen på flera ställen jämte ärter
men icke här den 19. 12.g.v.i dag börja vi att skära vår säd han är ganska
vacker men tunna åkrar den 25. 15.g.v. o mycke regn den 26. 13.g.v. o
mycke regn den 31. 15.g.v. i natt har frusit ganska hårt på många ställen
men icke här annat än Potatiskålen.
September den 4. 12.g.v. i dag kom vi från Fäbodarna den 18. 5.g.v. o
regnigt väder i dag var Landbruksmöte i Vången der var ganska talrikt
besökt o bra Hästar o Kreatur den 20. 8.g.v. ( Potatis vackra men ej
mycke) den 21. 6.g.v. i natt har frusit ganska hårt den 23. 4.g.v. den 24.
6.g.v. vackert väder.
Ocktober den 14. 5.g.v. vackert väder den 15. 6.g.k. den 19. 8.g.k. jorden
fryser så det blir körbart öfverallt Järnvägen äro börjad att bliva bygd
imellan Ytterån o Mörsil nu i sommar den 21. 6.g.k. ingen snö ännu men
det blir vattenbrist nu den 24. 7.g.k. i natt har viken frusit den 28. 11.g.k.
o ingen snö den 31. 2.g.v.
November den 1. 4.g.v. den 2. 2.g.v. vackert väder en lång tid den 4.
3.g.k.o snö den 5. 4.g.v. den 7. 3.g.v. o N.O. snöslask den 9 o 10 samma
väder den 13. 9.g.k. o vackert väder till månadens slut. December den 3.
5.g.k. o skapligt med snö den 4. 25.g.k. den 5. 20.g.k. den 6. 8.g.k. den
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10. 8.g.k. o snödref den 15. 0.g. o regn den 17. 0.g. o snö o regn den 19.
18.g.k. den 22. 5.g.k. o snö den 31. 10.g.k.o ganska hyggligt väder hela
denna förejulsvinter.
1876.
Januari den 1. 5.g.k. o ohyggligt snödref den 5. 20.g.k. vackert väder den
7. 20.g.k. den 8. 25.g.k. den 9. 29.g.k. den 10. 15.g.k. vackert väder den
15. 0.g. den 16. 7.g.v. o regn den 17. 2.g.k. hård W.vind den 23. 5.g.k.
den 24. 5.g.v. o W.vind o regn den 25. 5.g.v. den 26. 5.g.v. det vexlar
mellan 0. o 5.g.v. till månadens slut.
Februari den 1. 4.g,k. den 2. 4.g.v. S.W.vind den 4. 5.g.k.vackert väder
den 9. 24.g.k. den 10. 15.g.k. den 17. 10.g.k. o vackert väder o jämn köld
från den 2 dennes den 23. 6.g.k. den 24. 12.g.k. vackert väder ( vi köra
sten till järnvägen efter 2,5 öre pr kubikfot för 1000 fots lengd) den 29.
25.g.k. natten mot den 28. slogs o begagna knif på varandra i Trång så att
4 karlar bliva aresterade.
Mars den 5. 0.g.allt jämt ostlig väder men mestadels lungt väder den 10.
6.g.k. o N.O. snö varända dag den 25. 20.g.k. vackert väder den 29. 6.g.k.
N.O. snö o yrväder men föröfrigt vackert väder till månadens slut
April den 1. 3.g.v. den 2. 12.g.v. den 5. 10.g.v. o regn den 6. 8.g.v. o hård
W.storm vi köra sten från Tossbergs strand (9000) fot till bron vid
storsundet , den 14. 10.g.v. o regn, snön äro mestadelen bortsmält hämma,
den 25. i natt har det frusit ganska hårdt vackert väder till månadens slut
men fryser hvarje natt.
Maj den 8. 10.g.v. o regn den 12. 15.g.v. men det fryser varje natt den 15.
7.g.v. i dag börja vi att så ärter men somliga började 8 dagar förr den 16.
6.g.v. o W.vind den 18. 0.g. den 19. 4.g.v. o W.vind det fryser hvarje natt
så att marken är alldeles hvit den 20. 5.g.v. i dag sådde jag slut o åkrarna
äro torra som aska viken gick upp den 17. o Alsensjön den 21. den 23.
15.g.v. vackert väder den 26. 10.g.v. samma väder men det fryser hvarje
natt till den 30. 15.g.v. o lite regn.
Juni den 8. 15.g.v. den 10. 14.g.v. o regn den 15. 15.g.v. o regn i dag fara
vi till fäbodarna. Rågax äro synliga den 16. 25.g.v. o vackert väder det
regnar o skiner sol om vartannat den 23. 32.g.v. o vackert väder
järnvägskarlarna samlas för att dricka Öl varaf dem blifva rusiga ty
bränvin fans icke för tillfället men Fjärdingsmannen sade stopp för
utsäljningen af Öl men de lydde ej. B.J.s. var säljare den 24. 33.g.v. den
27. 30.g.v. kornax äro synliga den 28. 18.g.v. den 29. 18.g.v.o ett
välgörande regn o tordön på aftonen, ty bergig o grunda åkrar börja
blekna den 30. 17.g.v. vackert väder men regn på kvällen
Juli den 1. ärterblomman synlig den 2. 18.g.v. den 3. 12.g.v. o W.vind o
regn den 4. 15.g.v. o W.väder i dag har jag o B.A.s legd ryttar hos C.n.s i
Vången den 5. 15.g.v. den 6. 10.g.v. o hårda regnskurar den 7. 12.g.v. o
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W.väder den 9. 18.g.v. många har börjat slåttan i förra väckan men vi
skall börja i nästa vicka eller den 10. den 23. 24.g.v. korn är ganska kort
ty det är brist på regn den 26. 18.g.v. o regn Potatis äro knutna
Ärterskidorna äro runda o Kornax äro fulla den 28. 22.g.v. i natt frös
Potatiskålen på många ställen den 30. 15.g.v. o regn
Augusti den 3. 15.g.v.( i dag har jag slagit slut) den 4. 12.g.v.o rägn
åkrarna äro ojämna ty somliga äro gröna och somliga äro fullmogna. den
6 foro vi till fäbodarna att slå (men lite hö) den 10 började vi att skära vår
åker den är ganska vacker den 19. 27.g.v. den 21. 33.g.v.o torrt så att man
knapt kan finna vatten åt kreaturen åar o bäckar äro alldeles torra .
September den 7. 12.g.v. o regn i dag kom vi hem från fäbodarna med 14
st. kor o 2 ungnöt o 9 getter den 18. 10.g.v. nästan jämt säden börjar
mälta den 25. har potatiskålen frusit 10.g.v. dag ut i dag är det auktion
efter Rönn-Märit den 30. 4.g.v. i natt har det snöat så vi måste stilla
kreaturen.
Ocktober den 13. 0.g.o snö den 15. 5.g.v. i dag smälte snön af den 26. 0.g.
jorden är tidd o ej något före ännu i dag är dimman tjock vackert väder till
månadens slut.
November den 1. 2.g.k. o W.ligt snödref det blåser alla dagar men jorden
ofrusen den 4. 5.g.k.vackert väder den 6. 7.g.k. i natt har viken frusit den
7. 5.g.k. i dag har vi stångat ut nya Landsvägen från Station o till Ede för
att pröva om vi få något stadsbidrag till att bygga med den 10. 4.g.v. o
ohyggligt med snö den 11. 12.g.k. vackert väder som fortfor till månadens
slut.
December jämn o stadig väderlek o lite snö den 20. 18.g.k. den 21.
28.g.k. den 22. 25.g.k. den 23. 40.g.k. den 25. 28.g.k. jämn o stadig vinter
till månadens slut.
1877.
Januari den 1 o 2. 18.g.k. den 6 o 7. 10.g.k.den 8. o 9. 6.g.k. den 10.
15.g.k.den 11. 25.g.k. men mestadelen lungt väder den 18. 5.g.v. den 20.
3.g.k. den 24. 6.g.k.o vackert väder( den 23. dog vår moster M.G.d).
Februari den 2. 8.g.k.vackert väder samma väder o jämt kallt mellan 8 15g. den 16. 12.g.k. o östlig snöyra den 18. 15.g.k. jämt o vackert väder
till månadens slut.
Mars den 1. 8.g.k. den 3. 4.g.k. o W.vind den 7. 8.g.k. o östlig snöyra den
13. 5.g.k. västlig snö den 23. 12.g.k. o vattenbrist överalt somliga här i
byn har tagit vatten ur stormyrbäcken ty det finns ej annerstädes den 25.
12.g.k. o snön ligger orörlig på hustaken.
April den 1. 4.g.k. o ohygligt med snö den 2. 4.g.k. o snö den 7. 10.g.k. o
snöyra den 11. 12.g.k. o ohygligt med snö så att vi måste köra snöplogen
alt jämt o snöar alt jämt från nordöst 2 alnar djup o drivor 3 a 4 alnar djup
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järnvägs-arbetare måste fira de börjar fylla moviken nu det är 10.g.k. samt
vackert väder till månadens slut.
Maj. den 1. 5.g.k. snöigt den 5. 6.g.k. o nordvästlig snöyra snön ligger
orörlig ännu den 6. 0.g. ohyglig snö i dag prästval i rödön i dag o valdes
Gran till präst den 10. 8.g.v. den 12. 12.g.v. den 14. 10.g.v. men snön går
sakta det fins knappast en barfläck ännu o sjöarna äro körbara o ligga
landfasta. den 17. föddes lilla Karin Nilsdotter den 23. 10.g.v. vackert
väder men det går sakta med våren i norge är stor foderbrist det betalas
till 2 kr.pr.Ltt och kreaturen måste nedslaktas den 25. 10.g.v.den 26.
5.g.v. o nordvästligt snöslask den 27. 10.g.v. vackert väder. den 30.
16.g.v. nu börjar järnvägsbefälet att flytta ifrån Åse o Trång o Offne upp
till Duved men arbetarna äro kvar nere vid moviken för att fylla viken den
31. 18.g.v. vackert väder.
Juni den 1. 20.g.v.i dag börja vi att så den 4. 22.g.v. o lite rägn den 6.
25.g.v. lövskogen är grön på ganska få dagar den 27. 27.g.v. o sydost
rägn den 11. 12.g.v. o W.vind den 13. 10.g.v.samma väder den 16. 20.g.v.
vackert väder den 18. 10.g.v. o stark västlig storm den 20. 10.g.v.o västlig
vind i dag foro vi till fäbodarna(mina kor 5 till antalet och O.Ms 6 kor) o
det minsta till föda åt kreaturen fast i våra bodar var det vist icke det
minsta emot vad som spörjes i omkringliggande boland. Kreaturen äro
överalt mycket dåliga o halta den 26. 8.g.v.o snö i fjällenden 27.
10.g.v.det blåser w. kall vind alt jämt åkrarna äro knappast mullhöljda
den 30. 10.g.v. o W.vind.
Juli den 1. 15.g.v. den 2. 20.g.v. den 3. 27.g.v.o vackert väder o lite rägn
varje dag det börjar att växa nu. den 5. 18.g.v. o vackert väder den 7.
20.g.v. den 8. 10.g.v.o Wästlig hård vind den 9. 10.g.v. o samma väder
den 12. 14.g.v.vackert väder den 14. 20.g.v. samma väder o stundtals rägn
den 15. 27.g.v. den 16. 30.g.v. den 17. 25.g.v. kornax o snärp äro
synliga det är ett ganska bra växtväder det regnar o skiner jämt idag far vi
till bodarna den 17 att göra millafärd
den 22. 16.g.v. vackert väder den 23. 20.g.v.i dag börjar vi att slå o lite
gräs (Hö) ombytligt väder med regn o solsken till månadens slut.
Augusti den 7. 25.g.v.vackert väder den 10. 30.g.v.samma väder den 18.
14.g.v. o lite regn o W.vind i morgon far vi till bodarna o slå vallen den
21. 12.g.v. i natt har frusit Potatiskålen på vissa ställen men ej här det
regnar lite hvarje dag så det går sakta med åkrarna o hö som ligger
ute( Smör 15 Rd. Ltt. Kor 70 a 80 kron st.
September den 3. 12.g.v. o regn den 7. kom vi från bodarna den 8.
15.g.v. det regnar varje dag lite, den 12. 4.g.v. på morgonen men ej skadat
något betydligt af kölden ännu den 16. 10.g.v. i dagen men midare om
nätterna den 17. 4.g.v. i natt har det frusit hårdt mesta öfver allt många
har all sin säd oskuren men jag har afskurit korn förutom Råg o ärter den
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19. 7.g.v. o hård W.vind o lite regn hvarje dag men ej så det blir något
vatten.
Ocktober den 15. 17.g.v. o hård S.W. storm nestan hvarje dag men ej
något regn jorden är alldeles torr så att flera brunn äro torra (torkar ut)
den 23.4.g.v. o snö o regn den 24. 2.g.k.o vackert väder ( i dag är Tinget i
Hof) det har snöat litet så det är gott före till månans slut.
November den 1. 3.g.v. o lite regn den 3. 6.g.v. o regn den 4. 0.g. o
vackert väder marken bar den 9. 4.g.k. vackert väder den 10. 4.g.k. o regn
nu äro brunnarna fulla af vatten den 16. 3.g.v. o storm utaf värsta hårdhet
så att både hustak o gärdesgårdar följer med . den 18. 2.g.v. o W.väder
den 19. 2.g.k. jämt väder till månadens slut.
December den 8. 0.g. måttligt med snö o gott före men lite fruset den 14.
12.g.k. i dag blef storsjön isbelagt den 18. 3.g.k. i dag foro B.A.s o O.Ms
till bodarna efter Hö den 25. 8.g.k. o snö den 26. samma väder den 27.
8.g.k. W.väder den 30. 20.g.k.o rimm i skogen.
1878.
Januari den 6. 5.g.k.o vackert väder men snödref dagen förut den 17.
20.g.k. den 18. 0.g. den 19. 5.g.v. o regn den 20. 5.g.k. vackert väder den
21. 5.g.k.( i dag är prästlön o korn inslagna) hård W. storm så att
hustaken blevo avbrutna. den 22. 5.g.k. o W.snöyra den 25. 7.g.k. o
nordöstlig snöyra den 28. 12.g.k. o N.Ö. snö den 29. 18.g.k.
Februari den 1 5.g.k. o W.vind den 2. 5.g.k. o W. hård vind den 3. 4.g.k.
den 4. 5.g.v. W.rägn den 5. 5.g.k. hård storm o rägn den 6. 5.g.v. den 7.
5.g.v. bäckar rinner o djupa vattendammar efter vägarna den 8. 4.g.k. o
W.snöyra men åker o äng bara den 11. 5.g.k. o lite snö den 12. 7.g.k. den
19. 5.g.k. den 16. 0.g. den 21. 5.g.v. o Ö.rägn ( det är en mild o konstig
vinter just ingen snö utan bara is) den 25. 0.g. den 26. 4.g.k. den 28. 6.g.k.
vackert väder
Mars den 4. 4.g.k. den 5. 0.g. o bar mark o ganska mycket is efter vägarna
o andra vattenflöden många spår att det blir dålig växt i sommar den 11.
2.g.k. o snö men ganska lite den 13. 2.g.k. o snö men den smälter bort
straxt den 20. 0.g. i dag är Tinget barmark o blank is efter sjöarna den 22.
3.g.k. o blankt väder den 27. 10.g.k. o lite snö (den 25 på aftonen dödade
sig Nils Månsson i Glösa genom böss skott upp under hakan) den 30.
5.g.k. o snö den 31. 6.g.k. o N.O.snö.
Aprill den 1. 3.g.v. den 9. 14.g.v. o blankt väder alla dagar men fryser om
nätterna den 12. 14.g.v. o solblankt väder alla dagar snön mesta delen
borta på inägor o åkrar den 25. 14.g.v. (det har ej frusit i natt) o vackert
väder till månadens slut
Maj den 1. 3.g.v. o N.Ö. snö i dag har vi börjat klyva spån i sågen med
vår nya maskin den 2. 2.g.k. Ö.snö den 4. 0.g. den 5. 0.g. o W.snö gen 6.
6.g.v. den 7 har det snödd o frusit hårt. den 13. 8.g.v. i dag började vi att
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så vit havra det blåser tort men kjälan sitter kvar i jorden ännu den 15.
13.g.v. o rägn den 16. 14.g.v. såningen går med tur nu den 17. 18.g.v.
vackert väder den 20. 12.g.v.o rägn ( i dag är äxtra ting för att välja
värderingsnämd på jord o skog efter järnvägen från Ytterån till Ocke) den
23. 14.g.v. o rägn den 24. 15.g.v. vackert väder den 25. 11.g.v. S.Ö. rägn
(urbanus) den 26. 10.g.v. o rägn ( mycket vatten sågen går) den 29.
17.g.v. Lungt väder mäst alla dagar , åkrarna gror sakta ehuru det rägnar
så mycket emot vad det brukar rägna andra vårar den 31. 4.g.v. ohyggligt
med W.snö så djup att han räcker mitt i benet hö betalas med 2 kr Ltt
Duved
Juni. den 6 i dag har Näskot kyrka blivit invigd av Biskob Landgren o det
var talrikt av åhörare den 8. 4.g.v. o W.rägn sent sådda åkrar ej runna
ännu den 9. 12.g.v. fjällen äro fulla med snö o lövskogen är ej vacker utav
rägn o kyla, den 14. 10.g.v. i dag foro vi till fäbodarna men ganska lite
gräs åt kreaturen men på några dagar blev det tillräckligt jag har 5 kor
föderådskor inberäknade O.M. 7 kor den 28. 30.g.v. såväl som dagarna
förut kornsnärp börjar synas rågåkrarna visar sig ganska tjocka o långa
den 29. 15.g.v. o hård W.vind den 30. 12.g.v.
Juli den 2. 12.g.v o lite regn den 3. 15.g.v. den 5. 15.g.v. o rägn kornax
äro synliga den 12. 20.g.v. i dag börja vi att slå den 14. 20.g.v. åska o
rägn den 15. 15.g.v. o W.vind den 23. 11.g.v. samma hårdväder den 25.
20.g.v. kornåkrarna äro somliga gått i ax o somliga icke ärterblommorna
likaså samt lite hö i skogen den 26. 27.g.v. den 27. 25.g.v. den 28. 25.g.v.
den 29. 22.g.v. i dag har Jon Jonsson i Nordbyn död av solstygn då han
höll på att slå så hastigt att han ej fick tala något samma väder till
månadens slut.
Augusti den 1. 28.g.v.o 38.g.v. i solen den 3. 29.g.v. den 8. 26.g.v. den 9.
25.g.v. korn är nu färdigt att skära o ärtskidor stora den 18. 10.g.v. o
W.rägn vi o flera har börjat skära vår säd ganska vacker. den 19. 9.g.v.
rägn i dag har vi bygd bron över tjärnbäcken. den 21. 10.g.v. W.vind den
24. 15.g.v. skörden går långsamt ty åkrarna äro ojämt mogna. den 27.
15.g.v.o rägn den 28. 15.g.v. o rägn.
September den 6. 12.g.v. i dag kom vi från bodarna den 7. 12.g.v. o
vackert väder all säd förutom vit havran o visar sig lovande den 14.
15.g.v. jämt o vackert väder den 15. 12.g.v. snögat i fjällen i natt den 22.
14.g.v. i dag är bröllop hos Jon Jönsson åt Lars Jonsson den 25. 12.g.v.
litet rägn men jämt vackert väder den 26. 10.g.v. o ohyggligt med rägn.
Ocktober den 4. 2.g.k. i natt men sedan bättre väder. den 8. 12.g.v. den 9.
13.gv. o vackert väder alla dagar den 12. 14.gv men rägn o blåst på
kvällen. den 18. 10.g.v. o lungt o vackert väder alla dagar den 26. 9.g.v.
o ombytligt väder med rägn o vackert väder den 30. 3.g.v. o snö.
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November den 2. 2.g.v. o ofrusen mark den 3. 2.g.k. den 4. 4.g.k.vackert
väder den 6. 2.g.k. o snö den 7. 3.g.k. o snö den 9. 7.g.k. den 13. 3.g.v.
den 14. 10.g.k. den 15. 2.g.k. o snö den 19. 0.g. viken frös vackert väder
den 20. 3.g.v. den 26. 4.g.k. o ohyggligt N.O.snö den 27. 10.g.k. i dag har
Alsensjön lagt is.
December den 1. 12.g.k. den 2. 8.g.k. den 4. 22.g.k. den 6. 5.g.k.vackert
väder (men 3 kvarter djup snö) den 10. 28.g.k. den 12. 8.g.k. o W.snö den
19. 10.g.k.o Ö.snö åtta dagar ( penning brist) sejes o hörs jämt öfver allt.
Hästhandeln blifver stilla o låga priser så väl som de öfriga den 22.
26.g.k. den 25. 12.g.k.W.väder vackert väder till månadens slut.
1879.
Januari den 1. 2.g.k. o mulet , den 2. 0.g. o ohyggligt W.snö den 3. samma
väder, den 4. 10.g.k. lungt väder den 8. 18.g.k. den 9. 25.g.k. den 10 o 11.
27.g.k. den 12. 10.g.k. den 14. 20.g.k. den 17. 12.g.k. o lungt o stilla
väder o snö o rimm i skogen så han blir nerböjd till jorden o afbruten så
har det varit allt ifrån de börja snö i höst den 22. 10.g.k. o Ö.snö den 30.
5.g.v. den 31. 5.g.v.
Februari den 1. 5.g.k.den 2. 6.g.k. den 11. 8.g.k.o Ö.snö den 12. 15.g.k. o
samma väder den 23. 10.g.k. o Ö.snö nästan varje dag till månadens slut
skogen full med snö allt jämt o nu är djup snö.
Mars den 2. 10.g.k.den 5. 3.g.v. så vit som den 6 o 7. den 9. 5.g.v. o
W.snö o regn den 11. W.snödref den 13. 8.g.k. o W.snödref alla dagar o
ohyggligt djup snö det är ända till 5 alnar djupa snödrifvor o 2
alnar o derutöfver der han fallit stillt den 20. 10.g.k. vackert väder den 24.
5.g.k. lite snöslask mera jämt en vackert väder den 30. 10.g.k.
Aprill vackert väder till den 19. 5.g.k. o snö men fryser varje natt o snön
ligger öfver gärdesgårdarna orörlig den 25. i natt har det frusit hårdt men
vackert väder den 28. 5.g.k. o snön ligger o smelt ty det fryser hårt varje
natt. i dag är slutting om järnvägen o bestämd pris till 250 kronor ref
fullgod jord 1. grad.
Maj den 1. 1,5.g.v. o blankt väder men fryser hårt varje natt snön ligger
på somlig hustak ännu o äro 11/4 aln djup på åker o äng samt drifvor
ända till 3 o 4 alnar djupa den 2. 10.g.v. den 4. 10.g.v. vackert väder snön
smälter den 5. 0g.v. o W.vind den 10. 0.g. det fryser varje natt o snön
ligger orörlig på hustaken o knappast en enda barfläck o foderbrist hö 90
öre a 1 kr. pr.Ltt. o korn 16 a 20 kr per tunna. den 15. 15.g.v. snön börjar
smelta av åkrarna . den 16. 18.g.v. vackert väder fähuset är upptimmrat
den 18. det snögar (storsnö) på morgonen men sedan vackert väder den
dagen den 20. 5.g.v. o snöslask den 22. 18.g.v. den 24. 18.g.v. i dag börja
vi att så, den 26. 15.g.v. o lite rägn den 27. 18.g.v. vackert väder. den 29.
22.g.v. lövskogen är grön den 30. 25.g.v. på f.m. men på afton litet rägn o
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sedan W.vind i dag gick både Alsensjön o viken o Storsjön upp. den 31.
10.g.v. o snö.
Juni den 2. 12.g.v. o regn på aftonen o så blef det mycket regn varje dag
till den 8. 25.g.v. det går ovanligt fort med både åker o äng den 12.
10.g.v.o W.vind först sådda åkrar äro mullhöljda den 16.12.g.v i dag foro
vi till bodarna i trefligt väder o ganska bra med gräs så kräaturen får
tillräckligt O.Ms har 6 kor i bodarna o 4 ungnöt den 23. 15.g.v. åker o
äng ganska vackra o Långt komna efter en så sen vår men på aftonen
börja det W.vind den 24. 10.g.v. o W.vind den 25. 5.g.v.o W. snöslask så
marken börjar blifva hvit den 26. 12.g.v. o regnigt väder för jämnan den
29. 12.g.v. o mycke regn
Juli den 3. 12.g.v. Ö.vind o regn den 13. 15.g.v. den 15. 20.g.v. o
stundtals regnskurar kornax äro många o ärterblommor äro synliga o hö
äro betydligt mycke mer i år än i fjol den 20. 27.g.v. den 25. 25.g.v. o lite
regn o jämt Ö.väder hela sommaren hit tils månadens slut
Augusti den 10. 20.g.v. o en störtregnskur samt en jämn värme den 18.
27.g.v. vi börja sjära en vacker mogen säd Ärter äro väl mogna den 28.
12.g.v. vi har afskurit o upptagit all vår ärter förutom råg o vithavra.
September den 6. 10.g.v. i dag kom vi från Fäbodarnas o det gick bra fast
2 dagar förut var det hård W.storm o snödref så vi måste insätta våra
Hästar i Fähus o mjölkbodar men blef bra till andra dagen .den 9. 12.g.v.
o mestadels Ö.väder o lite regn samt vackert väder till månadens slut.
Ocktober den 11. 8.g.v. o vackert väder o ej frusit någon natt ännu den
13. 2.g.v. o ohygglig W.storm i dag o i morgon är Auktion hos O.N.s i
Hof på hans husgerådssaker den 20. 0.g. i dag blef snö o oväder den 26.
4.g.v. den 29. 4.g.v. o tidd mark den 30. 3.g.k. o snödref W.vind den 31.
2.g.k. o vackert väder.
November den 1. 4.g.k. o Ö.snödref den 3. 6.g.k. i natt har viken lagt is
den 12. 5.g.k. marken tidd ännu den 13. 20.g.k. i natt har Alsensjön lagt is
den 14. 20.g.k. den 16. 8.g.k.i dag har varit kyrkostämma om skola söder
om sjön men majoriteten afslog begäran derom den 18. 10.g.k. den 28.
7.g.k. o snö det har varit lite snö o vackert väder tills nu den 30. 24.g.k.
December den 1.20.g.k. i dag börja järnbanan trafikeras mellan Sundsvall
o Östersund den 2. 26.g.k. den 7. 24.g.k. den 14. 4.g.v. i dag foro vi till
bodarna efter hö lite snö o åar o bäckar vattenfulla den 16. 6.g.v. o
ohyggligt med rägn på morgonen den 17. 2.g.v. o W.vind den 19. 6.g.v. o
hård W.vind (storm) den 21. 4.g.v. lungt väder alldeles bar mark den 23.
5.g.v. o regn den 27 samma väder.
1880
Januari den 1. 15.g.k. vackert väder roni i skogen den 4. 2.g.k. den 5.
4.g.v. den 8. 5.g.v. o ohyggligt med regn då vi var i djupsjön att köra hö o
lätt snö tilt före den 11. 2.g.k. vackert väder den 13. 3.g.v. o bar jord den
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14. 4.g.k. o snö men lite den 19. 8.g.k. o W.snö i dag foro N.Js o N.S.s o
M.P.s i Hof till Hedemora med 17 st. Hästar den 28. 0.g. o vackert väder
mest alla dagar o så lite snö att gräs o halmstubb synes upp genom snön
skogsaverkning drifves någorlunda nu man klagas öfver förlite snö
Februari den 1. 5.g.v. o W.vind o bara åkrar o ängar samt stundtals regn
den 2. 0.g.o lite snö den 3. 7.g.v. o W.vind o regn (alldeles bar mark) o
bara is efter vägarna o på sjöar så att timmerköring så mycke det är så blir
den dämpad den 6. 0.g.o W.vind mest annan var dag o bar mark till den 9.
0.g. o W.snö den 10 i dag äro Kronouppbörd den 14. 8.g.k. den 15.
10.g.k. o ganska lite snö till före så det går mestadels i sten den 17.10.g.k.
o Ö.snödref i dag börja O.M.s o jag att köra sten från gamla kyrkan till
Folkskolan i Hof o borggården eller muren öster o vester om nya kyrkan
den 19. 18.g.k. o S.O. blåst o ingen snö till körföre i dag är Ting i Hof
den 28. 10.g.k. o ganska lite snö så halmstubb o lyng i skogen äro synligt
öfver allt Timmerpriset stiger nu till 30 öre pr aln för 12 tum o 5 öre upp
o 5 öre ned pr tum
Mars den 3. i dag foro vi bodägare till Getan o bygga ny bro öfver
Gärdesån 5.g.k. den 8. 10.g.k. o samma väder den 9.5.g.v. o W.vind o
regn o nu är alldeles barmark den 19. 0.g. det är W.vind varje dag den 23.
6.g.v. N.W.vind o bar mark den 24. 7.g.v. o W.lig regn den 30. 8.g.v. den
31.5.g.v. o bar mark allt jämt.
Aprill den 1. 4.g.k. o O.vind o snö den 3. 5.g.k.o samma vind alla dagar
ingen snö ligger kvar då det blåser jämt den 6. 2.g.k.o O.vind den 10.
7.g.v. o ingen snö vi har ej kört snöplogen en ända gång i vinter ty det har
varit barmark hela vintern eller så obrtydligt lite snö den 14. 13.g.v. o
lungt o blankt väder nu några dagar den 15. 4.g.k. o hård W.vind den 18.
0.g. o lungt väder o lite snö men den gick bort strax, samma väder till
månadens slut.
Maj den 1. 8.g.v. vackert väder Storsjön o viken gick upp den 29.
Aprill den 2 Maj var Alsensjön öppen så vi rodde till kyrkan den 3.
10.g.v. den 5. 10.g.v. marken vit ännu det har inte kommit en regndroppe
ännu Åar o bäckar äro så torra att inget timmer kan flottas ännu Storsjön
äro så lite vatten i att det är ovanligt i dag har vi börjat så o åkrar äro så
torra som aska men i ristor sitta kälen kvar den 6. 5.g.v. o lite snöslask
den 11. 12.g.v. blankt väder i dag har vi sådd mestadelen i åkern den 15.
5.g.v. o W.blåst o snöskurar i dag har vi sådd ifrån oss den 20. 8.g.v.i dag
kom äntligen lite snöslask så man kan hoppas det börjar gro ty marken är
vit ännu o löfskogen ganska lite sprutten den 21. 8.g.v. o regn den 24.
6.g.v. o W.vind den 25. 6.g.v. o W.vind O.N.s i Hof bran ner den 26.
6.g.v. o W.vind o snö o regn den 27. 15.g.v. vackert väder.
Juni den 5. 8.g.v. o W.snö den 7. 12.g.v.o lite regn den 9. 15.g.v. o lite
regn nu börja det växa åkrarna mullhöljda nu den 12. 22.g.v. den 13.
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24.g.v. den 14. 24.g.v. rågax äro synliga den 15. 20.g.v. i dag foro vi till
bodarna i så torra vägar o tillräckligt med gräs så att kreaturen må väl jag
har 6 kor o 2 ungnöt o 2 kalvar den 24. 20.g.v. den 28. 25.g.v. i natt har
järnvägsarbetarna slagit N.S.s o S.N.s i Mo ganska hårdt o derför blef
arbetaren E.Häger ( Dalkarl) af Länsman Sunding aresterad o af O.S.s
sjuttsad till Östersund. Slagsmålet sjädde i Mo då E. Malmsten höll
Dragning på en Rock o utdelade bränvin såsom jusminne samma dag föll
ett välgörande regn den 29. 25.g.v. lungt väder. Juli den 1. 25.g.v.vackert
väder den 2. 20.g.v. o regn den 4. 27.g.v. vackert väder kornax äro
många den 7. 15.g.v. den 8. föddes Anders Nilsson o regn o solvärme om
vartannat den 9. 27.g.v. ärterblommor äro många o potatisgräset långt o
de röda börjat knytas den 28. 15.g.v. jämt o vackert väder kornax äro fulla
Augusti den 1. 15.g.v. o Ö.regn den 6. 25.g.v. o vackert väder o åkrar går
fram med full fart ärterskidor börja blifva runda den 7. 15.g.v. o regn den
8. samma väder den 11. 27.g.v. i dag har vi slagit af vår slått o det är
något mindre hö i år än ifjol i morgon resa vi till bovallen att slå. den 13.
27.g.v. i dag dog S.P.D. genom bloduppkastning den 17. 18.g.v. i dag
kom vi igen från bodarna. vi börja skära vår säd ganska väl mogen men
inte tjocka kornåkrar den 18. 25.g.v. o tort väder den 28. 25.g.v. somliga
dagar har varit 28.g.v. nu har vi afskurit all vår säd o hon är väl mogen i
morgon fara vi till bodarna efter kräaturen
September den 4. 12.g.v. i dag kom vi från bodarna i det torraste väglag
man kan tänka sig denna årstid den 6. 10.g.v. regn den 7. 15.g.v.o vackert
väder den 17. 12.g.v. o tort väder bete för kreaturen torkas bort så det blir
lite Järnvägsarbetarna håller på o bygger en brygga vi station för
emottagning af räls o ett Lokomotiv den 24.12.g.v. all min Potatis är
upptagen o blef 40 tun båd stor o små det är så torrt o behöfs regn.
Ocktober den 4. 3.g.k. o snö i natt den 5. 6.g.v. o vattenbrist öfver allt den
15. 2.g.v.o Ö.snö den 16. 2.g.k. den 21. 15.g.k. i natt har viken lagt is den
25. 4.g.k. blankt väder i dag flyttade herifrån endel utaf rallarna
(järnvägsarbetarna) o somliga stanna kvar.
November den 10. 7.g.k. Alsensjön lagt is i natt den 12. 5.g.k. o snö den
14. 10.g.k. o lite snö Storsjön lagt is den 21. 4.g.k. o W.snödref den 25.
6.g.v. den 26. 2.g.k. vackert väder.
December den 5. 4.g.k. den 7. 5.g.v. o W.snö o regn ohyggligt den 8.
5.g.v.o vind nu har vi ändtligen vatten i brunnarna den 13. 12.g.k. i dag
foro vi till bodarna efter hö det var någorlunda bra före första gången
förutom i ån som är uttanför vallen han var landfull af vatten den 17.
24.g.k. den 24. 14.g.k. o mulet den 25. 12.g.k. o Ö.snö den 26. 15.g.k. o
Ö.snö den 29. 33.g.k. vackert väder den 30. 10.g.k. o Ö.snödref.
1881.
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Januari den 1. snö det är ganska djup nu ty det är ostadigt väder den 2.
6.g.k. o S.W.regn den 3. 5.g.v. o lite regn i dag är J.P.s o hustrun o min
hustru till Bleckåsen o gista den 4. 5.g.v. o hård W. snöstorm den 6. 0.g.
hård W.storm den 7. 5.g.k. ohygglig storm den 8. 5.g.k. lungt den 9. 8.g.k.
W.storm den 12. 15.g.k. den 14. 24.g.k. den 15. 16.g.k. den 16. 20.g.k.
den 20. 24.g.k. den 29. 15.g.k. o nästan varje dag är det lite snö o knarrigt
väder.
Februari den 1. 10.g.k. i dag fara vi till Mörsil med en 11. qvarters oxe 20
Ltt. bara kött utan hufvud o ränta. den 3. 25.g.k. den 4. 25.g.k. vi har
börjat hugga Slipert a 75 öre till Järnbanan den 5. 15.g.k. o N.O. snöyra
den 10. 20.g.k. mesta delen kallt o snö varannan dag nu en lång tid den
14. 37.g.k. den 15. 25.g.k. o så varar det nästan jämt till månadens slut.
Mars den 5. 15.g.k. i dag har jag till järnvägsingeniören E. Grot levererat
404 st. Sliprar a 75 öre per st. den 8. 16.g.k. o Ö.snödref den 18. 4.g.v.
den 21. 10.g.k. o W.snödref
Aprill i början af månaden var några dagar som var 20.g.v. men sedan
kallt o blåsigt den 29. 5.g.v. vackert väder snön ligger orörlig öfver allt
ännu höpriset har gått ner till 65 öre Ltt i Östersund den 30. 3.g.k. o snö o
W.vind i dag har jag kört sten till glasir på järnvägsbanken östom bron
neri viken a 5:75 pr dag för Häst o karl.
Maj den 12. 12.g.v. o regn den 18. 4.g.v. det fryser varje natt o snön
ligger kvar jämt i skogen ingen såning äro börjad ännu. den 19. 12.g.v.
den 21. 5.g.v. i natt har det snöat den 25. 22.g.v. vackert väder i dag börja
vi att så nu äro her mycke järnvägsarbetare för att fullgöra på västra sidan
om station den 28. 20.g.v. solblankt alla dagar den 29. 22.g.v. i dag har
lokomotivet gått ut ur stallet her nere vid sjön för att prova.
Juni den 1. 12.g.v. o lite regn nu har vi sådd ifrån oss i torr jord. den 4.
10.g.v. o lite regn den 13. 15.g.v. vackert väder den 14. 18.g.v. den 21.
15.g.v. i dag foro vi till fäbodarna i torrt väglag men lite gräs till bete fast
i våra bodar var tillräckligt jag har 6 kor o O.M.s 6 kor den 27. 18.g.v. o i
natt har det regnat betydligt rågax äro synliga .
Juli den 4. 15.g.v . den 5. 12.g.v. o W.regn i dag har varit Biskobsförhör o
predikan i Alsens kyrka både från Mattmar o Alsen ty det var mycket folk
denna dag till kyrkan den 14. 12.g.v. W.vind i dag börja vi att slå den 21.
15.g.v. W.vind Kornax o Ärterblom äro synliga men lite lite gräs på torra
jord den 24. 16.g.v. o lite regn den 28. 9.g.v. o ohyggligt med regn o snö i
fjällen den 29. 12.g.v. i dag har vi börjat utstaka Landsvägen från Station
o västpå Mattmarslandsvägen jämte omkring stora backen västom sjön
( Major Norbäck) o hans son Hälmer voro vårt befäl under stakningen.
Augusti den 2. 5.g.v. o W.storm o regn den 3. 5.g.v. o storm korn har ej
till fullo gått i ax ännu den 7. 15.g.v. i dag fördes till grafven N.J.s son
Anders den 10. 18.g.v. den 11. 15.g.v. Kornax äro tomma ännu ärter äro
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mest i blomning nu o korn i norra ottgården äro fruset största delen den
14. 10.g.v. mulet väder för jämnan den 18. 12.g.v. o W.regn hela dagen
den 25. 15.g.v. nu har vi slagit af den 26. 15.g.v. nu har vi inne allt vårt
hö o mycke regn på qvällen den 27. 12.g.v. S.O.vind o nu håller de på att
lägga räls från station till Ytterån den 29. 8.g.v. o ohyggligt med rägn
många har mycke hö ute ännu o det flyter o ruttnar den 30. 12.g.v. o
vackert väder.
September den 1. i dag foro vi till Fäbodarna efter kreaturen 15.g.v.
vackert väder den 7. 15.g.v. i dag kom vi från bodarna lyckligt hem ty
det var icke så blött efter så mycke regn den 9. 15.g.v. den 10. 12.g.v.
W.vind den 18. 10.g.v. o regn den 22. 10.g.v. nu har vi afskurit all vår säd
förutom vithavra o i dag har vi varit på Likfärd efter O. Svensson Hustru
Lisbet den 23. 10.g.v. i natt var det 2.g.k. Potatiskålen blef mycke skadad
men her just lite skadad den 25. 10.g.v. nu har vithafran blifvit afskyren
men grön.
Ocktober har varit vackert väder till denna tid men mesta delen lungt
väder så att säden är ganska lite gistad den 17. 5.g.v. i dag öppnades
trafiken från Trångsviken till Trondhjem den 21. 3.g.k. den 22. 3.g.k. i
dag är Auktion hos Gunnar Eriksson i Ede den 26. 4.g.k. o lite snö den
27. 6.g.k.o N.O. snödref den 28. 5.g.k. i dag är bröllop på Olof Olofson o
Brita Jonasdotter i Rödningsberg.
November den 1. 4.g.k. vackert väder den 2. 11.g.k. viken lagt is den 6.
6.g.k. vackert väder den 7. 3.g.v. den 8. samma väder den 9. 2.g.k.i dag
har ett manskap huggit isen från Offne till Trångsvikens station då
ångbåten Tomeè bröt upp segelfarten der emellan den 12. 0.g. o O.snö
den den 13. 0.g. o lite regn den 14. alldeles barmark den 15. 0.g. i natt
stormade så ohejdad den 22. 5.g.v. o regn bar mark den 30. 10.g.k. i natt
har Alsensjön lagt is .
December den 1. 5.g.k. den 7. 4.g.k. o barmark den 25. 4.g.k. det är lite
snö ännu den 26. 3.g.v. o regn o W.storm alldeles bar mark o mycket
vatten den 27. samma väder den 28. 4.g.k. o lite snö den 29. 2.g.k. o snö.
1882.
Jan den 4 8.g.k. o W.vind o nästan jämt vill det blåsa o drifva den 11.
första marknadsdagen 8.g.k. o W.snöyra den 12. 15.g.k. den 13. 5.g.k. o
W.snö den 18. 4.g.v. o hård W.vind den 19. 5.g.v. o W.storm den 20.
7.g.v. o W.storm o regn den 21. 4.g.v. o storm alldeles bar mark den 23.
5.g.k. i dag har varit korninslag i kyrkhärberget då min skuld var 17.
kannor o till skolan 3 kannor pr person tillsammans 9 kan o Föräldrarna 6
kannor i morgon den 24 far vi till fäbodarna efter Hö men blef för oväder
(snöyra) uppsjutet till den 25. 5.g.v. o hård W. storm o regn o barmark o
is efter vägar o myrar var som stora sjöar till utseende o åar o bäckar var
så landfulla att det var stor möda att komma öfver dem. på östra ändan af
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Getsjön körde vi öfver då vi foro sta, men tillbaka måtte vi vända o köra
norrom holmen för att komma i land den 28. 2.g.v. lungt väder o ingen
snö.vattenflod har lösbrutit damm o timmerrännan väst om Djupsjön
skadan beräknas till 1 a 2000 kronor för Häffners bolag o stormen har
kullkastad 1.Herberge i Röde o 1. i Wiken samt flera Tak har blåst bort
den 29. 8.g.k. o W.vind den 30. 4.g.k. vackert väder o bar mark.
Februari den 1. 5.g.k. den 2. 2.g.k. o regn på morgonen den 3.2.g.k.
W.väder den 4. 5.g.v. W.väder den 6. 5.g.k. o hård W.storm den 7. 5.g.k.
o W.blåst mest alla dagar o ingen snö ännu den 11. 0.g. i dag kom vi från
fäbodarna med sista Hölasset det lättaste före man kan tänka sig ty det är
bara is öfver allt o inte något vatten den 12. 2.g.k. vackert väder den 14.
5.g.k. o W.storm i dag är Kronouppbörd den 16. 7.g.k. o W.storm hård
mest alla dagar o bar mark så jag måste köra vatten på vagn den 19. 5.g.k.
o snödref den 20. 15.g.k. o hård W.storm den 22. 4.g.v. o W.snö o regn
den 23. 7.g.k. ( o 5te dagen det stormar) den 25. 2.g.v. vackert väder den
26. 3.g.v. den 27. 12.g.k. den 28. 25.g.k.
Mars den 1. 12.g.k. men lungt väder o Nils Jonasson flyttar i Lägden den
4. 17.g.k.blankt väder den 6. 0.g. den 13. 4.g.k. o W. hård blåst alla dagar
den 14. 11.g.v. o vind i dag blef det bart o mycke vatten isynnerhet på
hemägorna den 15. 3.g.k. o W.vind o snö o regn, den 16. 0.g. o snö o vind
den 19. 0.g. den 20. 2.g.v.o lite snö (men bar mark) den 25. 0.g. o O.snö
den 29. 5.g.v.
Aprill den 7. 5.g.v. den 9. 10.g.v. den 10. 2.g.k. O.vind den 15. 4.g.k. o
O.snö den 16. 4.g.k. den 22. 6.g.v. den 23. 5.g.v. det går sakta med våren
ännu den 24. 9.g.v. den 25. 10.g.v. i natt har icke frusit den 26. 9.g.v. o
regn snön bortsmälter.
Maj den 1. 8.g.v. den 4. 15.g.v. lungt väder den 16. 3.g.v. o O.snö det
snöar från N.W o är kallt o alldeles vit mark o somliga har börjat sådd,
men icke vi ännu den 18. 12.g.v. vackert väder den 19. 15.g.v. i dag börja
vi att så den 20. 18.g.v. den 22. 24.g.v. den 24. 25.g.v. den 22 gick
Alsensjön o storsjön upp den 25. 25.g.v. o vackert väder den 26. 17.g.v. o
lite regn den 27. 18.g.v. i dag har vi sådd slut den 29. 20.g.v. lungt väder.
i dag har jag o hustrun rest på Banan till Mörsil på Doktorsbesök . den 30.
22.g.v. kornåkrarna äro runna det går fort den 31. 15.g.v. o regn o
W.vind
Juni den 6. 15.g.v. vackert väder i dag reser beväringen på lägret. den 10.
15.g.v. i dag byggde vi vårt nya Landsvägsskifte öster om Mattmars
järnvägsstation den 11. 8.g.v. i dag regnar det det är nu ganska vattenfylt.
rågax äro synlig åkrarna äro för det mästa lång o hövexten går rask fram
den 15. 8.g.v. i dag foro vi till fäbodarna o det gick ganska bra ty det var
ej så mycke vatten sen vi kom längre vest O.M.s 6 kor O.A.s 5 kor o lite
gräs i bodarna till att börja med den 21. 12.g.v. i dag kom vi hem från

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 26 av 246

bodarna den 22. 20.g.v. den 24. 27.g.v. lungt väder den 25. 30.g.v. den
27. 33.g.v. den 28. 29.g.v. o regn på aftonen den 29. 20.g.v.
Juli den 1. 25.g.v.den 3. 20.g.v. o regn o åska på aftonen o Kornax äro
synliga den 7. 15.g.v. o lite regn hvarje dag så det växer ganska bra den 8.
15.g.v. den 13. 15.g.v. i dag börja vi att slå skogsslått äro vist icke så
gifvande som nyland den 14. 15.g.v. o W.vind den 16. 25.g.v. den 18.
16.g.v. o åska o störträgn på aftonen den 21. 15.g.v.lungt väder den 29.
25.g.v.vackert väder i dag har H.M.s Konungen Oskar den II invigd
järnbanan här han o hela stora hopen af Herrar spiste frukost her på
Trångsvikens Station det var mycke folk samlad. 50. vagnar med 2
Lokomotiv drog hela sviten Helsinge regementes musikkår i öppen vagn
allt ståtligt den 25. 16.g.v. o regn den 31. 15.g.v. o ohyggligt med regn o
åska i dag.
Augusti den 1. 12.g.v. o W.vind o regn den 5. 15.g.v. o regn alla dagar så
vi måste sluta o slå ty det blir så öfverfylt med vatten idag foro vi till
bodarna att slå H.S.S. o D.P.D bägge ganska unga o små men det gick
ganska bra, den 16. 25.g.v. i dag har vi slagit af all vår slått o hö är
någorlunda bra. ganska vackert väder den 20. 30.g.v. kornåkrarna äro
mogna somliga börjat skära den 29. allt korn afskuret i dag kom vi från
bodarna Jag har borta 4 st. qvigkreatur G. Ledin skulle leta igen dessa
10.g.v. o regn
September den 3. 8.g.v. o regn den 9. 15.g.v. i dag fick vi igen våra
kreatur o det betalte jag 6:80 Contant o sjuts till Kougsta för.
Ocktober hela denna månad var regning o blåsig.
November den 10. 5.g.k. i natt har viken lagt is den 22. 15.g.k. i natt har
Alsensjön lagt is det är lite snö varje dag men tidi mark ännu den 29.
36.g.k. den 30. 30.g.k.
December den 12. 5.g.k. o ohjelpligt med snö det har snöat från N.O. alla
dagar denna månad den 25. 10.g.k.o lite snö den 26. 10.g.k. o N.Ö. snö.
1883.
Januari den 1. 15.g.k. den 5. 30.g.k. den 6. 3.g.v. den 7. 10.g.v. den 9.
2.g.k. den 11. 3.g.k.den 19. 0.g. vi har nu kommit från bodarna utmärkt
gott kjörföre, det har varit utmärkt väder o gott före denna vinter.
Februari jämt väder hela tiden den 24. O.snödref från morgonen o 15.g.k.
men W.vind o 5.g.v. o regn på e.m. den 27. 0.g.o ohygglig W.snöyra
Mars den 16. 5.g.k. o ohyggligt N.O. snödref det har blåst kallt o snöigt
mest alla dagar denna halva af månaden vi har börjat med
brunssprängning i denna vicka den 25. 8.g.k. jämt kallt o vind alla dagar
den 31. 4.g.k. o vind.
Aprill den 10. 10.g.v.i dag har börjats att såga första gången nerpå
ångsågen alenast med 2.ne ramar för att prova, den 12. 2.g.k. den 29.
18.g.v. alldeles bart hemma men i skogen fins snö ännu.
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Maj den 1. 0.g. i dag N.O. snö i går qväll såg vi 7.st. äldar på åtskilliga
ställen som skulle fira första maj. det bor 2 st. Fotografister hos mig. den
3. 0.g. o N.O.snö den 6. 10.g.v. i dag börja Ångsågen att gå med alla
inventarier den 15. 12.g.v.i dag börja vi att så i torr jord den 18. 10.g.v. o
lite regn den 19. 10.g.v. i dag har vi sådd slut den 21. 12.g.v. o lite regn
den 25. 15.g.v. torrt o blåsigt väder den 27. 8.g.v. o W.regn den 28.
15.g.v. vackert väder. den 29. 15.g.v.S.vind i dag har vi sådd ifrån oss i
dag reser beväringen på lägret.
Juni den 14. 12.g.v. i dag reser vi till bodarna med 6 st. kor o M.O s 6 st.
kor 1. oxe den 20. 16.g.v. i dag kom vi från bodarna der var mycke gräs
den 21. 22.g.v. blankt väder åker o äng äro mycket uppväxta denna
årstid den 22. 24.g.v. det går ovanligt fort med åker o äng den 24. 18.g.v.
i natt hade vi fäst (I.O.G.T.) hos Bengt Anderssons o voro talrikt besökt.
så kom enhel hop af Plankbärare från sågen och gjorde uppror mot G.T.
samt sparkade o slogs men blef dock till sist kuvad men för detta blef 6 st.
af Plankbärarna instämd till Lagtima Ting den 6. September.
Juli den 22. 20.g.v. o så har det mästa fortfarit till månadens slut.
Augusti den 8. 18.g.v.i dag har vi slagit af all vår slått den 13. 15.g.v. i
dag börja vi att sjära vår säd den 24. 12.g.v. i dag har vi skurit af all vår
säd förutom hälften ärter o vithavra äro qvar säden är väl mogen den 25.
14.g.v. i dag har vi sammanträde för att välja en man som skall gradera
jorden der Landsvägen är anlagd.
September den 1. 15.g.v. i dag kom vi från bodarna. det var blött ty det
har regnat mest hela vickan N.J.s dräng Sven Karlsson måste stanna kvar
i bodarna o leta efter 3 st. mjölkkor o 2 st. oxar som var borta samt köra
in sitt o B.A.s hö ty dem hade ute men inne hälften vi hade inkört vårt hö
den 2. 12.g.v. den 8. 12.g.v.o regn mest alla dagar så att seden vill gerna
gro ty hon är blöt alla dagar.
Ocktober den 16. 5.g.v. i dag dog vår Fader Anders Olofson kl. 5 e.m.
den 30. 7.g.v. o tidi mark
November hela denna månad har icke blifvit datoförd men jag tror det har
varit som vanligt.
December den 18. 12.g.k. i dag foro vi till Fäbodarna efter hö och det var
ganska gott före bredvid Källarböltjärn var uppsatt en timmerkoja o der
bodde omkring 40 Personer mycke timmer nedkjörd den 25. 3.g.k.
W.väder i dag har jag sjutsad en man o en qvinna till kyrkan som är hos
Bokhållaren o gista de äro från Trondhjem han är Apotekare o heter
Arstborg o hon heter Lina den 26. 0.g. i dag har jag sjutsad Bokhållarens
o Tjärnbergs Pigor till kyrkan.
1884.
Januari den 1. 7.g.v. o bar mark o västlig vind det blir elakt för
skogsaverkan nu ty det är många som averka deromkring Getan den 16.
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0.g. i dag kom vi hem från bodarna med sista hölasset ty det har varit det
bästa föret. den 18. 5.g.v. i går snöade det så det är mesta delen töväder
den 21. 5.g.k. den 22. 3.g.k. i natt har det stormat det värsta vi kan minnas
ty hustaken har blifvit bortblåsta på många ställen i natt så det är en
betydlig skada i Norrbyn hos L.E.s har hela Fähustaket o skorstenen
blifvit förstörd o på många fler ställen lika dant den 23. 5.g.k. i dag har
varit korninslag o Prestlön .
Maj den 23. 10.g.v.det blåser nästan hvarje dag i dag har jag börja sådd o
många har börjat förut men det tyks vara kall jord.både Alsen o Storsjön
har blifvit isfri i dag den 31. 15.g.v. i dag har jag sådd ifrån mig men det
syns ingen kornbrodd ännu o ganska lite sprutten i qvist.
Juni den 1. 12.g.v. vackert väder den 3. 6.g.v. o W.väder det visar inga löf
utsprucken o marken ganska lite grön den 7. 12.g.v. o lite regn den 8.
14.g.v. vackert väder den 17. 10.g.v. lite regn i dag foro vi till Fäbodarna
i torrt väglag o det minsta gräs till till föda åt kräaturen men på några
dagar blef det ganska bra med gräs jag har 6 kor o 2 ungnöt den 23.
15.g.v. vackert väder den 24.12.g.v. o regn mest hela dagen o var till
hinder för den stora meniskomassan som besökte Storlogemötet i
Östersund.
Juli den 6. 27.g.v.kornax äro synliga det går ovanligt fort den 17. 25.g.v. i
dag börja vi att slå den 19. 10.g.v. o regn den 20. 12.g.v. i natt har
Potatisgräset frusit på somliga ställen den 21. 10.g.v. o regn det har varit
en ovanlig god väderlek denna sommar o utmärkt ymnig o god
årsväxt .m.m. lite regn så det blef lite Potatis men hos oss blef det bra.
Ocktober den 31. hela denna månad har varit vackert väder förutom det
blef lite snö några dagar i mitten af månaden men det är ej fruset ännu.
November den 9. 6.g.v. bar mark o jämt vackert väder den 9. i dag har
Bengt Jonasson o Brita PersDotter från Valne ingått äktenskap o vi var
med till bröllopet den 12. 4.g.k. men bart o vackert väder.
December den 14. 15.g.k.men lite snö till denna tid den 15. 12.g.k. o
ohyggligt med snö den 16. 12.g.k. o snö den 25. 10.g.k. vackert väder den
31. 8.g.k. o N.O. snöyra i dag har vi varit på likfärd efter Erik Jonasson i
Ede.
1885.
Januari den 30. 18.g.k. i dag kom vi från bodarna men någorlunda före
den 31. betalt för Landsvägsjord då jag fick 60 kron. 75 öre för all jord.
Februari den 4. 4.g.v. den 6. 2.g.k. den 15. 15.g.k. o snö den 16. 16.g.k. o
snöyra den 17. 18.g.k. o snö den 18. 24.g.k. o snö o elakt väder den 21.
6.g.k. W.väder den 22. 10.g.k. o hård S.O. snöstorm den 23. samma väder
den 27. 5.g.v. vackert väder.
Mars den 8. 5.g.k. o snöyra den 9. 5.g.k. o snöyra den 21. 10.g.k. o snö
annan var dag den 30. 5.g.k.

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 29 av 246

Aprill det har varit mera mildt men ombytligt väder under denna månad
den 30. 4.g.v. i dag har vi varit till Mattmars Gästgifvargård för att välja
godemän i Olof Mattsons i Mo konkurs då vi valde Länsman N.M.H.
Sunding o P.S. Littner i Kjösta då skulder uppgick till omkring 70.000 o
tillgångar visade 27.000 kronor.
Maj den 1. 2.g.k. i natt har det snöat den 16. 12.g.v. vackert väder den
19. 6.g.v. o snö ingen ting sådd ännu. den 21. 12.g.v.i dag började vi att
så det blåser tortt väder. den 22. 12.g.v. i dag har det rägnat så vi fick inte
så. den 24. 10.g.v.o mycket rägn. den 25. 15.g.v.lungt o vackert väder
(urbanus) den 26. 12.g.v. i dag har vi tillräckligt med vatten så vi fick
såga bräder och såning fick upphöra. 28. 12.g.v. i dag fick vi så ärter den
29. 10.g.v. i natt har det rägnat mycket. den 31. 10.g.v. W.vind.
Juni den 1. 8.g.v. W.vind den 10. 8.g.v. W.vind den 15. 5.g.v. o W.vind.
den 16. 3.g.v. snö o rägn den 17. 12.g.v. vackert väder. den 18. 5.g.v. o
snöblandat rägn på morgonen, men sedan blev det 20.g.v. o lungt väder
samma dag var det bröllopp på L.O.s i Åberg o Anna Karlsdotter i Viken
den 19. 16.g.v. vackert väder. den 24. 18.g.v. o vackert väder den 25.
12.g.v. o litte rägn i dag foro vi till fäbodarna o det gick ganska bra men
lite bete.
Juli. den 4. 20.g.v. i dag kom vi från fäbodarna o där var tillräckligt med
bete o nu har vi spåntäkt o inredd vårt nya fähus i bodarna O.M.s har 5
kor o jag har 6 (o 2 kor åt en part från Glösa). den 7. 25.g.v. vackert
väder. den 13. 27.g.v. samma väder ( kornsnärp är synlig det växer vanlig
fort ty det är växlande med rägn o värme). den 21. 10.g.v. W.vind o rägn
den 22. 9.g.v. o W.vind ( i dag reste vi till fäbodarna den 24. kom vi
hem ) o då börja vi slå i dag är det konkursauktion på stationen hos O.M.s
i 2 dagar.
Augusti den 13. 15.g.v. o kort rägn på aftonen. den 14. 12.g.v. i dag for vi
o O.E.s o D.P.D. till bodarna att slå valn. den 19. 14.g.v. det rägnar
nestan varje så hö får icke torka somliga har slagit ifrån sig o somliga ha
kvar den 20. 12.g.v.vackert väder den 22. 18.g.v. vackert väder ( i dag har
jag slagit av ) den 25. 7.g.v. o rägn i dag reser E.Häger till bodarna o valla
kreaturen den 29. 5.g.v. i dag har jag rifvit all min ärter o får ej tröska
något ty det är bara ris. det är kall vind o regn mest alla dagar .September
den 2. 10.g.v. i dag dog Per Olofson ifrån Hustru o 7 barn den 3. 10.g.v. i
dag äro Ting i Offerdal o i dag har vi tagit upp allt vårt hö. den 5. 12.g.v.
o mycke regn i natt. i dag har vi kommit hem från bodarna med alla
kreaturen O.M.s har 5 kor den 6. 8.g.v. o regn den 11. 10.g.v. o regn
nestan varända dag så det ser bekymmersamt ut för den gröna säd o gist
den 14. o 15. 10.g.v. o vackert väder begge dessa dagar har varit Auktion
nere på station hos O.M.s konkurs o den gick ganska bra den 19. 10.g.v. i
natt var det 4.g.k.så det frös af det som var oskuret i dag har jag skurit af
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all min säd mycke dålig i år den 20. 10.g.v. i dag är Skollärarval i Hofs
skola o valdes nästan enhälligt Johansson Presten o Länsman var imot.
den 22. 7.g.v. o ohyggligt regn hela dagen den 24. 10.g.v. den 25. i dag är
Hästutställning i Vången o så ostadigt väder alltjämt till månadens slut.
Ocktober den 1 o 2 är slutauktion på O.M.s i Trångsvikens varulager
jämte Hemmanet såldes utom auktion till Erik Petterson i Finsätter för
7000 kronor den 4. 10.g.v. vackert väder den 6. 0.g.o snö o regn så det
blef lika som om våren det är bedröfligt med Säd o Potatis ty det blef
ingen gist den 9. 8.g.v. den 10. 4.g.v. o regn hela dagen den 11 6.g.v. o
lite regn den 12 o 13. 4.g.v. o regn ohyggligt begge dagarna då det var
auktion hos Nils Jonasson i R.b.g. båda dagarna den 14. 5.g.v o lite
mildare regn o nu är så ymnigt med vatten efter regn att det är som den
värsta vårflod mesta delen lungt väder den 17. 8.g.v. o W.vind den 19.
0.g. o snö och all vår säd står ute ogistad den 24. 3.g.k. i dag har vi inne
all vår säd, men både snöig o ogistad få se hur det går. den 23. dog P.
Olofson i Mo. nu är det vackert väder den 26. 3.g.k. i dag o i morgon
auktion i Röde hos P. Jonsson den 28. 2.g.k. o O snö den 29. 18.g.k. i natt
har Trångsviken lagt is den 31. 20.g.k.kornskylar o Råg står ute ännu.
November den 1. 20.g.k. lungt väder den 4. 2.g.v. den 5. 6.g.v. snön börja
smälta bort den 10. 4.g.v. bar mark den 14. 2.g.k. o snö i natt i dag är
auktion efter E. Månsson i Ede den 18. 2.g.k. o O.snöyra den 28. 20.g.k. i
natt var det stjärnfall det rasar 8 a 10 stjärnor på en gång o fortfor länge.
December den 1. 2.g.k. vackert väder den 24. 6.g.k. O.storm o snöyra den
25. 5.g.v. o snö o regn på e.m. den 26. 0.g.o snö den 27. samma väder den
28. O.väder o snö.
1886
Januari den 4. 10.g.k. O.snö den 7. 30.g.k. den 8. 16.g.k. den 9. 18.g.k.
( i dag har vi bysätt Maria Pettersdotter H. Lundqvists hustru) den 9
18.g.k.
Februari den 21. 8.g.k. vackert väder för alla skogsaverkare dem tjänar 7
a 8 kronor på varje häst dem som averkar skogskiftena på E.P.s i Ede
skog o Jonas Perssons skog.
Mars den 13. 0.g. o vackert väder det har varit ganska vackert väder hela
vintern sen om julen,
Aprill den 4. 5.g.v. den 10. 5.g.v. o barmark den 14. 6.g.v. o regn den 15.
2.g.v. o snö den 23. 10.g.v. det ser ut som vi kunna få börja så i denna
månad ty det är mycke sommarlikt den 25. 2.g.v. o W.vind.
Maj den 1. 3.g.v. i går qväll såg vi 16 äldar i S.O. o 4.äldar i W. det fryser
hårt varenda natt men vackert väder om dagarna den 6. 5.g.v. somliga
börja såningen i dessa dagar ty jorden är ganska torr den 8. 3.g.v. i dag
började regn o snö den 9. 0.g. o snö o regn den 11. 0.g. o snö den 15.
10.g.v. i dag började jag jämte flera att så o det blef ohyggligt med regn.
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den 16. 10.g.v. vackert väder samma dag gick Trångsviken upp den 18.
15.g.v. o vackert väder den 22. 10.g.v. o W,vind i dag har vi sådd slut
den 23. 10.g.v. o W.vind den 26. 10.g.v. o ohyggligt regn den 25.
Urbanus 15.g.v. o vackert väder den 31. 2.g.v. på qvällen i natt har det
frusit is
Juni den 1. 10.g.v.o vackert väder den 6. 15.g.v. i dag vid pass kl. 1. blev
Jon Johanssoni Kösta död i en hölada då han skulle skuta änder troligen
av åskan eller slag då han var dräng hos P. Litner. den 9. 15.g.v. o vackert
väder den 14. 20.g.v. o vackert väder den 16. 15.g.v. o litet rägn i dag
foro vi till bodarna o där var tillräckligt med gräs o torr o fin väg. den 22.
18.g.v. i dag kom vi hämm från bodarna jag har 6. kor o 3 ungnöt den 24.
20.g.v. o litet rägn på morgonen i dag har jag varit på Godtemplar fest
nere vid sågen den var talrikt besökt M. Viklund var talare. 28. 20.g.v.
vackert väder den 29. 8.g.v. V.vind i dag har vi börjat bygga väg från
storsjön till Finsäter.
Juli har varit ombytligt väder den 13. 15.g.v. i dag börja vi att slå den 18.
12.g.v. o lite regn i dag har vi Godtemplarfest i Mo Skolärare Johansson
var talare o det gick bra den 23. 15.g.v. o vackert väder . den 27. 16.g.v. o
regn den 29. 12.g.v. o regnigt väder nästan hvarje dag så att hö får ej
torka men någorlunda vuxit.
Augusti den 18. 22.g.v. o vackert väder i dag har vi slagit af allt vår slått
o bra mycke hö den 19. 25.g.v. åkrarna äro ganska vackra o fullmogna ax
o vi har fått ett ganska gott år nu den 29. 15.g.v. Seden är nu upptagen o
ganska vacker.
September denna månad var ganska vackert väder så att säden blef väl
gistad , jämte goda Potatis men ej så mycket.
Ocktober vackert väder hela tiden så att folk fick arbeta på jorden mera i
år än i fjol.
November den 13. 5.g.k. ångsågen går med dubbel vakt ännu men det har
snödd lite så det är gott slädföre den 21. 3.g.v. o bar mark o vackert
väder den 25. 2.g.k.o snö den 27. 6.g.v. o regn samt W.storm o barmark
den 30. 0.g. o bar mark.
December den 1. 3.g.k. o lite snö i dag sluta dem med
timmeruppfordringen nu på sågen den 17. 5.g.k. o ohyggligt med snö
Alsensjön är körbar nu men ej Trångsviken den 20. 27.g.k.
1887.
Januari den 1. 28.g.k. i dag har varit Diskutionsmöte i Röde hos J.E.s. der
var omkring 200 personer liflig diskusjon den 2. 27.g.k. bjudning hos
O.M.s. Skollärarn o P.G.Litner, J.P.s. o jag Barnmorskan o Anna samt
våra hustrur det har varit ohyggligt med rimm o snö i skogen i detta Nyår
den 12. 2.g.k. o nu är det djup snö den 22. 3.g.k. o W.snöyra så väl om
dagarna förut, den 29. 7.g.v. o W.regn.
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Februari den 5. 2.g.k. i dag är det Prestlön den 7. 12.g.k. i dag far vi till
fäbodarna efter hö o det var lapp o ren väg upp till bodarna den 10.
0.g.vestligt väder den 24. vestlig storm som förstörde mycket tak o skog
det var en med de värsta storm på länge som slutade vid midnatt den 27.
5.g.v. o W.regn den 28. samma väder det blir barmark o elakt för
timmerkörarna
Mars den 1. 0.g. o hård W.storm alla dagar den 3. 1.g.k. o snö den 5. i dag
har Konungen upplöst Riksdagen genom tull på spanmål derför att andra
kammaren har en majoritet 8 röster öfvervikt för Tull vilket Konungen
anser stridande mot arbetarens födoämnen. den 6. 7.g.v. o W.blåst den 7.
4.g.k. o W. snöstorm den 22. 10.g.k. o vackert väder i dag börjas
sågningen på Ångsågen den 28. 0.g. o snö.
Aprill den 5. 4.g.k. o jämt o vackert väder den 27. 7.g.v. o regn o
barmark.
Maj den 5. 0.g. o W. snö den 14. 5.g.v. ingen såning ännu marken hvit
ännu i dag är Auktion hos O. Jonasson i Röde ty han har såld gården till
O. Hendrikson från Kösta. den 17. 15.g.v. o vackert väder i dag har jag
börja så, o det är ganska torrt men intet löf ännu o hvit mark , den 21.
12.g.v. den 22. 15.g.v. o lite regn. den 223. 17.g.v. o lite regn det börjar
bli grönt på jorden o löfskogen lyser i by. i dag sätta vi Potatis i torr jord
den 25 (urbanus) 18.g.v. o vackert väder den 27. 12.g.v. (beda) o W.väder
den 30. 23.g.v.
Juni den 6. 25.g.v. o Torrt väder o varmt alla dagar den 8. 14.g.v. o
W.regn den 10. 7.g.v. o W. storm o snöskurar Fjällen hvita af snö rågax
äro synliga o åkrar äro mullhöljd, den 14. 12.g.v. i dag foro vi till
fäbodarna torrt o gott väglag o tillräckligt bete uppi backarna men lite
neri ådalen o Timmerhuggare är vestan ån i backarna O.M.s 5 kor o jag 6
kor den 23. 10.g.v. o hård W.storm den 26. 8.g.v. o W.blåst alla dagar så
att åker o äng lider af torka ty det saknas regn.
Juli den 5. 10.g.v. o W.väder i dag reser Konungen o Kronprinsen o
Kronprinsessan till Trondhjem på Landtbruksutställning det var stor
folksamling på station då detta Konungatåg stod 6 minuter på station
samt återvände från Norige samma väg den 7 på aftonen kl: 7.15 e.m. o
kommer till Stockholm den 8. kl. 11.17 e.m. den 6. 8.g.v. o W.vind den 9.
15.g.v. o Ö.väder den 10. 18.g.v. i dag kl. 3 e.m. var godtemplarfäst vesti
(Högbaken) som hölls af Edelveis Loge vid sågen . den 12. 20.g.v. o regn
på qvällen. ( natten mot den 10 frös Potatisgräser nästan öfverallt förutom
her i Rödningsberg) den 16. 15.g.v. o regn o åska den 17. 12.g.v. o
W.väder Kornax äro synlig den 16 kom vi från bodarna vi har börjat slå
men lite gräs till föda åt kreaturen den 24. 15.g.v. o vackert väder
Augusti den 7. 12.g.v. i dag foro jag till fäbodarna efter botösen Maria
hennes dotter Kristina är sjuk. den 9. 8.g.v. o mycke regn den 11. 15.g.v.o
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vackert väder den 12 o 13 regn båda dagarna Augusti den 16. 10.g.v. o
regn den 20. 15.g.v. o vackert väder vi har slagit af all vår höslått med
mindre hö än o fjol 100 rolenk i år
September den 13. 14.g.v. o regn i dag har vi varit till Hjerpen på
Landtbruksmöte o der var mycke folk men ej så mycke kreatur. den 14.
15.g.v. i dag har vi afskurit all vår säd o ganska vacker blott det blir god
gist. den 24. 15.g.v. i dag har jag inkört all vår ristsäd ganska torr den 30.
16.g.v. o vackert väder vi har upptagit mestadelen af vår Potatis o det blir
mycket omkring 70 tunnor många har otagit sina Potatis ännu.
Ocktober den 1. 12.g.v. men det börja regna på aftonen den 2. 6.g.v o
mycke regn o snö så vi måste stilla kreaturen. den 4. 5.g.v. o regn o
mycke snö o så fortfor det med omvexlande snö o regn till månadens slut.
November den 1. 5.g.v. o lite lagomt snöföre den 2. 3.g.v. i dag stannar
Ångsågen i Trångsviken den 4. 6.g.v. barmark den 5. 6.g.v. o regn den
11. 8.g.k. o alldeles bar mark (den 7 harva vi Risterna) den 11. i natt har
viken lagt is den 15. 15.g.k.. Alsensjön har lagt is förutom öfver åt
Wången den 19. 4.g.k. i dag börja det snöa till behof för många
Timmerkjörare den 22. 25.g.k. den 23. 24.g.k.o 24.5.g.k.
December den 1. 1.g.v. o W.blåst den 2. 4.g.k. o hård W.storm Orrkan o
snödref den 9. 10.g.k. o snö den 11.10.g.k.o Ö.snöyra i Föllinge äro snön
2 aln djup den 16. 4.g.k. o Ö. snöyra alla dagar den 26. 10.g.k. o samma
väder till månadens slut.
1888.
Januari den 7. 0.g. samt 2.g.v. o regn på qvällen den 8. 5.g.k. i afton kl. 6
Maskeradbal i Offne 163 personer deraf 20 a 30 maskerad lifligt nöje den
10. 6.g.v. W.vind den 15. 8.g.k. den 22. 10.g.k. i dag ar Kyrkostämma om
ny skolbyggnad i mellansjörotan men tappade genom röstning
skolinspektör Källin var med o framhöll behofvet af ny skola den 29.
15.g.k. o jämt väder.
Februari den 2. 12.g.k. i dag betalas Prestlön den 7. 15.g.k. o jämt väder
alla dagar den 14. 27.g.k. i dag börja Spannmålstullarna sin värksamhet
med 2:50 pr 100 kg. omalen o 4:30 för mjöl pr 100 kg. den 17. 28.g.k.
den 22. 10.g.k.den 23. 15.g.k. i dag var mitt Fähus i äldfara ty taket brann
men blef lyckligt släkt så det blef ej så farlig skada den 25. 6.g.k.
Mars den 6. 27.g.k. o lite snö i dag reser Anders Rönn till Amerika i
sälskap med Henrik Jonasson i Åse som har varit der en gång förut den
12. 20.g.k. o lika kallt o snöigt alla dagar den 20. 5.g.k. den 24. 2.g.k. o
lite snö den 25. 5.g.k. o Ö.snö den 26.5.g.k.o ohygglig Ö.snö vi måste
köra snöplogen den 31. 6.g.k. o ohyggligt med snö alla dagar.
Aprill den 2. 5.g.k. i dag är krätsmöte i vårt Ordenshus o var omkring 200
personer samlade skollärar Johansson höll ett vackert föredrag o
skolläraren i Mattmar E.Olsson ( Äcke) höll flera lifliga diskusjoner jämte
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Garvar Mållberg samt flera. den 3. 8.g.k. o jämn kall vind i dag börja
Trångsvikens Ångsåg att såga. den 10.3.g.v. o snö o stor foderbrist hö o
Halm kom flera vagnslaster både från Norige o södra Sverige o hö betalas
med 90 öre o Halm 50 öre pr ltt. o derutöfver den 15. 5.g.k.o vackeert
väder den 18. 0.g. o snö den 19. 2.g.v. o snö snön ligger orörlig öfverallt
till o med på hustaken o ganska känbar foderbrist öfver allt det fraktas Hö
på banan från Norige hvarje dag o öfver allt her i Jämtland den 25. 0.g.
det har frusit i natt det blåser bara kallt o ingen vårlik ännu. den 28. 5.g.k.
o W.kallblåst den 29 o 30. 0.g. o lite regn.
Maj den 1. 8.g.v. den 2. 10.g.v. o regn i dag har vi brutit upp Landsvägen
med kärra men snön gick upp under Hästbuken den 3. 10.g.v. den 8.
4.g.v. o W.snöyra i natt har jag varit i Klukssågen o såga men lite vatten
den 10. 0.g. o hård W.vind den 11. 2.g.k. o samma väder (a.m) den 3 o 4
o 5 gick snön bort av åker o äng den 13. 0.g.o östlig snö den 18.
15.g.v.den 20. 18.g.v. bar åker o äng det synas bli varmt så tidigt den 22.
1.g.v. i dag var jag o Kristina till Nälden med en oxe som jag sålde till
slaktaren Solberg i Östersund för 70 kr. den 25. 4.g.v. i dag började jag så
havre den 26. 4.gv. o Västlig snö det synas icke bliva sommar ty marken
är vit ännu o foderbrist den 30. 4.gv. o snöblandat regn o det fryser varje
natt o marken vit o ej något löv göken gal
Juni den 2. gick storsjön upp den 3.12.g.v. vackert väder den 4. 6.gv. i
dag är utstälning o prisbelöning mjölkkor o oxar samt ungnöt i Wången
många bli prisbelönta omkring 14 a 15 st. med 20-15-10-8 kr. i pris den 6.
10.gv marken vit o lövskogen brun ännu ej något gräs till föda åt
kreaturen den 7. 15.g.v. i dag har jag satt från mig Potatisen o sådd slut
men ganska sur åker denna vår den 8. 18.g.v. den 10. 18.g.v. kornet börjar
rinna den 11. 16.g.v. o lite regn det börjar grönska öfver allt den 13.
18.g.v. o vackert väder i afton var Fr. Ratou vid Edelveis ordenshus o höll
ett det bästa föredrag om nykterhet o sedlighet det bästa vi har hört mycke
folk. den 14. 20.g.v. den 20. 20.g.v. i dag foro vi till Fäbodarna i torrt
väglag o Grässjön var uppdämd så det var stor möda att komma fram i
skog o myrsund ej mycke gräs.Jag har 5 kor i bodarna med födorådskon
den 24. 23.g.v. o ej något regn det börja torka den 25. 28.g.v. i dag brann
hela Sundsvals stad i aska den 30. 27.g.v. o inte något regn ännu
Juli den 4. 30.g.v. det torkar hårdt åker o odlingar börja gulna af torkan
den 5. 22.g.v. o lite regn den 6. 20.g.v. o mera regn den 7 samma väder
den 8. 15.g.v. o W.vind den 11. 15.g.v. W.vind o regn den 14. 15.g.v. o
ett välgörande regn den 15. 15.g.v. o den 18. 27.g.v. den 19. 28.g.v. o lite
regn kornax äro synliga många men åker o äng äro ganska dåliga i växten
den 23. 20.g.v. i dag börja vi att slå i dag kom E.Häger från bodarna den
24. 15.g.v. o på somliga ställen har Potatiskål frusit o regn den 25. 12.g.v.
o regn o W.vind den 29. 15.g.v. o vackert väder.
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Augusti den 1. 10.g.v. o regn på afton den 2.10.g.v. o W.vind den 8.
15.g.v. o regnar lite hvarje dag. den 12. 10.g.v.o W.vind den 13. 15.g.v. o
vackert väder den 14. O.regnden 24. 20.g.v. o vackert väder i dag har vi
slagit af all vår slått ändå mindre hö än i fjol 90 rolenkar hö.
September den 1. 15.g.v. i dag kom vi från bodarna den 2. 15.g.v. o regn
den 11. 15.g.v. o vackert väder i dag börja vi att skäravår åker som är ej
så väl mogen men något bättre än på många ställen. den 12. 8.g.v. o
W.mycke regn den 22. 10.g.v. o lite regn Jag har skurit allt korn o råg
någorlunda moget men ej Hafra den 25. 3.g.k. i natt o snö i fjällen alla har
oskurit Hafran o somliga har har korn o ärter oskuret den 26. 5.g.v. i dag
har vi skurit all vår Hafra 50 skylar men grön den 29. 5.g.v. vi har
upptagit det mästa af vår Potatis omkring 70 tunnor men största delen
otagen den 30. 2.g.v. N.O.snö o slaskväder.Ocktober den 1. 2.g.k. o
många har ohacka Potatis o oskuren Havra vi måste fodra kreaturen all
säd står ute o snö den 14. 3.g.k. o snön ligger orörlig så att Potatis måste
hackas upp i snö o mycken Hafra oskuren den 18. 4.g.k. i dag är skomöte
o jag fick Ryttarhästen den 19. 4.g.k. den 21. 5.g.k. o hård W.vindo
snödref den 24. 2.g.k. o ohygglig snödref den 22. Dog S.Eriksons Hustru
den 25. 3.g.v. den 27. 3.g.v. o ohyggligt med snö den 28. 4.g.v. o regn.
November den 1. 15.g.k. viken har lagt is ångsågen har stannat den 4.
6.g.k. men vackert väder den 8. 0.g. den 28. 20.g.k.
December den 1. 20.g.k. i dag var Likfärd med Merit Gunnarsdotter i Ede
42 år gammal. den 4. 5.g.v. den 9. 0.g. o bara is så det äro halt. den 14.
5.g.k.i dag kom vi från bodarna det finaste före vi kan få den 23. 5.g.k. o
hård Ö.blåst o lite snö o bara is så att många har fallit o somliga bräkt af
benen o slagit sig illa den 24. 8.g.k. o samma blåst o halis den 25. 5.g.k. o
blåst ganska lite folk till kyrkan.
1889
Januari den 1. 5.g.k. vackert väder i dag var ett gammaldags bröllop
arangerad så att vilken som hälst fick vara med 5 kr. per man o 4 kr. per
Kvinna ganska trefligt o mycke folk den 4. 5.g.v. o regn den 9. 10.g.k. i
dag är Boupptäckning efter S. Eriksons Hustru Ingeborg Persdotter östi
gården den 25. 0.g.o ohyggligt W.snöyra (a nn) det har varit mest bara
åkrar o lite snö till nu den 28. 5.g.k. o ohygglig snö i dag dog vår moder
kl. ½1 Lusia Halvarsdotter 81 år 10.m. 24 dagar den 31. 4.g.k. o ohygglig
W.snöyra.
Februari den 22. 18.g.k. o vackert väder till månadens slut.
Mars. den 4. 30.g.k. den 6. 28.g.k.den 7. 10.g.k. nu har Miller insatt en
ångpanna till på 25 hästkrafter så hela styrkan vid ångsågen blir 100
Hestkrafter den 20. 10.g.k. o W. lite snöyra i dag togs Ryttarhästen in på
Frösö Läger till 3.je långmötet den 23. 0.g.i dag kom Ryttarhästen
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tillbaka från Frösön ty han är halt den 26. 2.g.v. o snö den 27. 0.g.o
W.snöyra den 31. 10.g.k.
Aprill den 1. 3.g.k. o W.snö ty snön är ganska djup.idag är husförhör nere
på ordenshuset den 2. 5.g.k. o ohygglig N.O. snö den 3. 6.g.k.vackert
väder den 15. 0.g.o W.snödref i dag är rådsturätt med Salin om
mordbrand o förfalskning med sjutvapen i brandförsekringen i Östersund.
Maj den 1. 8.g.v. bar mark det infraktats Hö o Halm från södra orter hit
på alla stationer i stora mängder priset 70 öre o Havra lika så pris 90 öre
den 5. 10.g.v. o lungt o solblankt väder nu i 14 dagars tid den 7. 10.g.v. i
dag har jag varit på Skomöte i Faxälfven dden 8. 2.g.v. o Ö.snö o regn
den 10. 15.g.v. o solblankt väder den 14. 25.g.v. i dag Dog Nils Petterson
83 år gammal i dag börja vi att så den 15. 27.g.v.o lungt väder alla dagar
den 19. 20.g.v.i dag sjutsar jag liket N.P.s. i dag dog en ung flicka som
bodde hos E.Persson östigården med namnet Ida från Finland den 20.
20.g.v. i dag har jag sådd ifrån mig o Trångsviken o Alsensjön är isfri
(gått upp) i dag den 24. 28.g.v. o solblankt väder den 27. 12.g.v. o lite
regn i natt W.väder den 31. 20.g.v. o ganska bra regn o hagel.
Juni den 2. 24.g.v. o åkrarna mullhöljda det visar ganska bra förutom Råg
som är isbrändt nästan öfver allt. den 5. 32.g.v. o Rågax börja synas det
går fort Hägg o Rön är i fullt blomster den 7. 15.g.v. o regn o åska det
växer ganska bra den 8. 15.g.v. o vackert väder den 9. 12.g.v. i dag resa
vi till Bröllops till Åse åt Jonas Persson o Lisbeth Jonsdotter. den 10.
8.g.v. o regn o W.vind den 13. 18.g.v. vackert väder i dag foro vi till
Fäbodarna der är mycke gräs mot de förra åren jag har 3 kor o 6 gätter
O.M.s 5 kor o 4 gätter . den 22. 18.g.v. i dag har vi varit på
Likbegängelse efter Elias Bengtson i Bleckåsen som dog så hastigt blott
½ timmes tid. den 23. 20.g.v. o torrt väder den 29. 28.g.v. o regn på
aftonen som var så välgörande o hård åska.
Juli den 1. 12.g.v. o W.väder den 6. 15.g.v. o lite regn i dag börja vi att
slå den 11. 10.g.v. o regn hela dagen i dag foro jag o Nils Jonasson till
bodarna den 15. 20.g.v. vackert väder den 22. 25.g.v. den 23. 18.g.v. o
regn den 25. 20.g.v. o regn o lungt väder alla dagar det blir ganska lite Hö
nästan öfver hela Sverige men åkrarna äro någorlunda bra. ty axen äro
nästan fulla af kärna nu o Ärterskidorna runda men Potatisen äro små. i
dag kl. 12 blef en 12årig gosse olycklig att fastna i en remskifva o följde
ikring skifvan o blev krossad både armar o ben samt underlifvet krossad
han dog i östersund kl. 5. den 26 18.g.v. o regn o lungt väder
Augusti den 5. 18.g.v. o vackert väder den 7. 12.g.v. o Ö.regn o allt Hö
afslagit den 15. 10.g.v. o regn i dag reser Jonas Nilsson o Erik Persson
till bodarna att valla kreaturen. vi har börjat skära åkrarna som är väl
mogna den 21. 12.g.v. o regn den 23. 15.g.v. o regn den 24. 15.g.v. i natt
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dog Barnmorskan Karin Mattson den 31. 15.g.v. o vackert väder i dag
kom vi från bodarna.
September den 6. 12.g.v. vi har afskurit all vår säd den är ganska vacker
men ej så många skylar den 12. 8.g.v. i natt frös Potatisgräset o snö i
Fjällen samt her o mer på norra sidan sjön den 25. 15.g.v. o vackert väder
Potatisen är för det mästa uppe o blir ganska mycke jag har omkring 70
Tunnor den 26. 10.g.v. o ohyggligt regn den 27. 10.g.v. o mycke regn
den 28. 10.g.v o regn.
Ocktober den 1. 12.g.v. vackert väder den 3. 10.g.v. o regn lungt väderall
ärter o havra står ute o blir mögglig af allt regnet den 5. 15.g.v. o Ö.regn
alla dagar o ärter o Havra blir svart af det myckna regnet. den 8. 12.g.v. o
Ö.regn den 12. 12.g.v. o lungt väder i dag var Likfärd med Jon Erssons
Hustru ( Jonke Kirsti ) kallad den 13. 10.g.v. o N.O. regn så det är
ohyggligt mycke vatten den 22. 10.g.v. o torrt väder i dag har vi kört in
vår Ärter den 31. 4.g.v. o O.väder.
November den 3. 5.g.v. o vackert väder i natt dog Nils Larsson
(Skomakar Nils) kallad 84 år gammal. den 7. 0.g. o lite snö i dag dog
Lotta Holm i Mo. den 18. 5.g.v. o bar mark vi har ett utmärkt väder att
timra ett Herberge denna årstid Trångsvikens Ångsåg har gått med dubbel
vakt hela sommaren tils nu den 26. 5.g.v. o O.vind.
December den 2. 8.g.k. sjöarna har lagt is den 13. 20.g.k. o rent väder o
lite snö till skogsaverkarna den 31. 5.g.k. o samma väder.
1890.
Januari den 24. 4.g.k. o lungt o vackert väder o ungefär ½ fot djup snö i
dag har vi kört ifrån oss Hö från bodarna det bästa före man kan önska
det är lite snö för så stor averkning. den 27. 10.g.k. o O.snö men lite snö.
Februari den 2. 4.g.k.o vackert väder den 3. 5.g.v. o snö o regn o W.blåst
denna dag var Prestlön o Korninslag samma väder till månadens slut.
Mars den 24. 3.g.k. i dag for Lars Persson Bergman i Rödningsberg till
Amerika den 25. 3.g.k. i dag foro Brodern Erik o systern Ingeborg o Erik
Jonasson i Rödningsberg till Amerika samma väder till månadens slut.
Aprill den 3. 8.g.v. o W.regn den 4. samma vind o bar mark, den 8. 0.g. o
N.O.snö i dag är auktion hos Ol Persson i Walne den 9. 0.g. o lungt
väder den 10. 3.g.k. o snö den 12 o 13. 0.g. o snö den 24. snöslask alla
dagar o dåligt före så timmerkörarna måste sluta i skogen den 25.
snöslask o godt väder den 27. 0.g.o vackert väder.
Maj den 1. 6.g.v. o vackert väder i dag demonstrerar många arbetare i
städerna den 6. 10.g.v. o marken börjar gröna den 7. 10.g.v. vackert väder
den 11. samma väder den 12. 10.g.v. i dag börja jag att så ganska vackert
väder men det har varit kallt om nätterna hittils den 15. 18.g.v. Alsensjön
öppen den 16. 10.g.v. o regn o Trångsviken öppen den 17. 15.g.v. o
vackert väder löfskogen lyser i by den 19. 24.g.v. i dag har jag sådd slut o
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ganska torrt den 27. 5.g.v. o snö den 28. 4.g.v. o snö somliga åkrar äro
mullhöljda o gräset ganska långt o vi håller på o Timra Lillstugan.
Juni den 4. 10.g.v. o regn den 5. 20.g.v. o vackert väder den 6. 15.g.v. o
regn den 8. 8.g.v. o regn hela dagen den 9. 6.g.v. o regn åkrarna äro
mullhöljda o Rågax äro synliga i dag är auktion efter Jon Ersson o hans
Hustru ( Jonke o Kirsti) kallad den 10. 20.g.v. o lungt väder den 12.
samma väder den 13. 10.g.v. o W.vind i dag foro vi till Fäbodarna mina
kor 4 st. o 5. gätter o 2.kalvar o 3 killingar men lite gräs till börja med
inom några dagar tillräckligt den 17 o 18 12.g.v. o mycke regn den 19.
15.g.v. o regn tillräkligt den 20. 18.g.v. vackert väder den 29 15.g.v. o
regn den 30. 12.g.v. o regn det mästa regn det varit på många år denna
årstid
Juli den 5. 18.g.v. o vackert väder den 6. 12.g.v. o regn i dag är ett
Folkmöte i Ytterån för val af Riksdagsmankandidat den 9. 12.g.v. o lite
regn i dag har jag såld en Tjur till A. Solberg i Östersund för 140 kronor o
återfå huden den 13. 15.g.v. o regn alla dagar den 15. 15.g.v. o regn o
åska den 17. 20.g.v. i dag börja vi att slå den 19. 15.g.v. o W.vind den
20. o 21. 20.g.v. o vackert väder den 22. 15.g.v. o oupphörligt regn den
30. 15.g.v. o regn mest annan hvar dag men mycke Hö.
Augusti. den 4. 10.g.v. o regn den 8. 25.g.v. o vackert väder den 10.
20.g.v. o lungt vackert väder den 17. 15.g.v. o mycke regn den 18. 15.gv.
i dag är Riksdagsmanaval kl. 11. f.m. då blef 96 röster tillsammans deraf
fick O. Walter i Mörsil 54. o Gunnar Eriksson i Mörviken 42 röster, men
till sist sammanräknad öfver hela valkretsen till sist fick O.Walter 303. o
Gunnar Eriksson 437. röster den 23, 12.g.v. o ohyggligt regn ett helt dygn
så det blef en riktig vårflod den 28. 12.g.v. i dag börja vi att sjära vår
åker.
September den 6. 12.g.v. i dag kom vi från Bodarna ganska torrt o vackert
väder efter så våt sommar den 7. 10.g.v. i dag är fäst å vår Loge. den 28.
8.g.v. o W.vind o regn men vi har inkört allt vårt korn ganska torrt men
ärter o Råg o Havre står ute ännu o Potatisgräset ofruset ännu den 29.
6.g.v. i dag börja vi att upptaga vår Potatis.
Ocktober den 5. 5.g.k. o snö som ligga har ej upptagit Potatis ännu den
17. 3.g.v. snön är borta den 25. 5.g.v. o bart o tidi mark ännu den 26.
3.g.k. o snö i dag har jag sjutsad 2ne Lik (barn) ifrån sågen omkring sjön.
den 28. 3.g.k. men ofrusen jord ännu
November den 4. 4.g.v. o Ö.regn den 20. 5.g.v. o snön fallit på ofrusen
mark gick bort den dagen den 22. 3.g.v. o Ö.snö o regn den 23. 5.g.k. o i
natt har fallit en knedjup snö så vi fick ut o bryta väg mellan slåtte o
åslegden.
December den 1. 5.g.v. den 2. 5.g.v. i dag skulle blifva Exekutiv
Auktion hos Erik Nilsson i Vången men det blef ej af ty han skaffa
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pengar till Kronofogden som vi fick o så äro vi ifrån honom den 21.
15.g.k. vackert väder den 29. 25.g.k. i dag var Komunalstemma den 30.
2.g.k. den 31. 3.g.k.
1891.
Januari den 12. 2.g.k. o vackert väder den 13. 5.g.v. o W.regn den 14.
4.g.k. o W.snöyra den 25. 5.g.k. o yrväder den 26. 2.g.k. o vackert väder i
dag är Prestlön och Korninslag 17 liter det är ganska ombytligt väder.
Februari den 3. 8.g.k. o ohyggligt W.snödref i dag foro vi till bodarna
efter Hö o snön når upp till Ålan uppi fjället den 7. 3.g.v. den 10. 5.g.k. o
snödref den 14. 3.g.v. o W.vind o regn den 16. 2.g.k. o ohyggligt
W.snöyra. den 17. 5.g.v. den 19. 5.g.v. o nästan bart på åkrarna o vattnet
rinner efter bäckarna så det ser ut vårlikt i dag var H.Eng o Anders
Bergström hit till oss de skulle resa om måndag till Amerika den 24.
5.g.v. o W.vind o barmark i dag har vi sammanträde om ny sågbyggnad
med Byggmästar Olof Jönsson från Offerdal o Önet.
Mars hela denna månad har varit ganska vackert väder.
Aprill denna månad har varit vackert väder Sågdammit färdigt den 16
dennes förutom något grus som skall fylla dammet.
Maj den 10. 8.g.v. den 14. 5.g.v. o somliga har börjat såningen men ej jag
den 15. 8.g.v. i dag har jag sådd ärter o lite Havra den 17. 5.g.v. o snö
(Pingstdag) den 21. 10.g.v. o Ö.regn den 27. 10.g.v. i dag har jag sådd
slut den 28. 18.g.v. o vackert väder göken har låtit höra sig i osprutten
kvist den 29. 15.g.v. o regn.
Juni den 8. 6.g.v. o W.vind den 11. 5.g.v. o W.snö o vind den 12. 4.g.v. o
W.snöskurar det ser bekymmersamt ut ty det tvinas bort af kallvind o snö
den 17. 10.g.v. i dag foro vi till febodarna i torr o trefligt väder men
ganska lite gräs till börja med men så fort vi kom dit så blef det regn o
goväder Jag har 4 kor o O.M.s. 6. kor den 22. 25.g.v. i dag kom vi hem. 3
karar o O.M.s. 2 karar den 27. 30.g.v.o torrt väderlek den 30. 30.g.v.
Juli den 3. 20.g.v. o regn den 5. 15.g.v. o ganska bra regn vi håller på o
bygger sågen. den 11. 18.g.v. i dag har vi fått graföl på Anna Mattson i
Kjösta den 16. 28.g.v. den 19. 20.g.v. i dag kom vi från bodarna o jord
millafärd i bodarna är 6. karlar som stämplar o räknar skogen åt Miller
den 20. 22.g.v. i dag börja vi att slå men ganska lite på torrare ställen. den
24. 27.g.v. den 29. 18.g.v. o ej något regn den 30. 15.g.v. o regn den 31.
28.g.v. o torrt.
Augusti den 4. 25.g.v. den 5. 15.g.v.o W.regn den 7. 12.g.v. o W.regn den
9. 20.g.v. den 17. 15.g.v. o lite regn i dag har vi slagit ifrån oss. det har
varit en ovanlig hjälpsam väder i höanden o nu får vi börja skära vår åker
ty den är väl mogen den 20. 10.g.v. o regn i dag kl. 8. e.m. var en talare
från Trondhjem o hans Dotter namnet var Hilda på vårt Ordenshus ganska
många den 25. 12.g.v. o mulet o regn den 29. 15.g.v. i dag for Gossen
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Erik Persson till bodarna att valla kreaturen den 31. i natt har
Potatisgräset frusit så hårdt så det nästan bär att gå på många ställen o
många har oskurit sin säd vi har uppe allt.
September den 10. 8.g.v. i dag kom vi från bodarna ganska mycke vatten
men vi fick hem allt. den 11. 10.g.v. den 24. 10.g.v. i dag har vi tagit upp
all vår Potatis omkring 40. Tun. den 26. 8.g.v. i dag var en arbetare på
sågen som ramlade ner från buferten på en lastad vagn o kom tvärt öfver
rellen o blef afklipt o ögonblicklig död o han var Hälsing.
Ocktober den 19. 8.g.v. o ovanligt vackert väder hela hösten så att man
kunde få arbeta hvad som helst den 20. 0.g. i natt har kommit snö på tide
mark den 30. 5.g.v. i natt smälta all snön bort
November den 6. 5.g.v. o bar mark o vackert väder den 8. 3.g.v. o bar
mark den 15. 2.g.k.o lite snö den 17. 4.g.k. o lite snö den 22. 3.g.k. den
23. 5.g.k. i natt har viken lagt Is den 14. stanna Ångsågen ganska godt
väder till månadens slut.
December den 12. 6.g.k. o lite snö den 18. 30.g.k. den 19. 20.g.k. den 20.
3.g.v. o lite regn den 22. 4.g.v. o regn den 25. 12.g.k. o vackert väder.
1892.
Januari den 8. 28.g.k. o ombytligt väder den 25. 30.g.k.o somliga dagar
har det varit ända till 40.g.k. den 29. 10.g.k. i dag kom vi från bodarna
ganska fint före o mycke folk o Hästar som skall afverka
Rödningsbergsbodskogen o Djupsjöskogen men dåligt före Jul.
Februari den 1. 10.g.k. o Ö.snöyra den 2. 12.g.k. o snöyra den 12 Dog han
Olof Andersson den 9. köpte jag hemmanet för 3.000 kronor med 1½
Födoråd den 19. 40.g.k. o i Ytterån var ända till 48.g.k. o för jämnan
snöyra den 26. började vi med vattenkörningen.
Mars började med vackert väder o mildt den 23. S.W.storm o snöyra men
mildt den 24. W.vind o mildt lite snö på måran den 25. W.vind o lite kallt
med lite snö ibland den 26. W.vind leverering af Timmer till Mejeri i
Trångsviken och Auktion i Kluk hos Jakob Håkansson den 27. W.vind o
kallt med lite snö ibland den 28. W.vind lite kallt med lite snö ibland den
29. W.vind o 17.g.k. den 30. W.vind o mildt o storm. den 31. stillt med
snö o mildt.
Aprill den 1. S.W.storm o mildt den 2. samma väder riktig tö den 1. hade
vi Boupptäckning efter Olof Andersson o tö det börja bli barfläckar o
stora vattenpölar hvart man tittar den 3. samma väder o vind den 4. o 5.
vackert väder men kallt om nätterna den 6. W.vind o mildt o regn. den 8.
W.vind o snön reser bort med fart den 9. samma väderlek , den 10. börja
det blåsa kallt men alldeles bart fram på åker o äng den 12. N.W.vind o
kallt den 15. stillt men vackert o kallt om nätterna den 19. vackert väder o
Auktion efter O. Andersson o mycke folk den 22. S.Ö. vind o lite snö
ibland den 23. började vår såg att gå den 24. W.vind o mildt den 25. var
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jag iväg o köpte 50 pun Hö det blåser W. o lite snö ibland den 27. vackert
väder men lite kallt om nätterna o uppbrytningen af landsvägen till
Åslegden den 30. snöslask men ej kallt.
Maj den 1. N.W.vind o kallt den 2. lite snö på morron o regn på kvälln o
samma dag började jag mitt stök som bonde den 3. snö på måron men
gick bort straxt den 5. lite kallt o 3.tums djup snö o snör fortfarande mot
den 6. var mycke kallt .N.vind men ingen snö den 7. vackert väder den 8.
W.vind o lite snö ibland den 9. S.W.vind men lite kallt o utstackning af
sågplanen. den 10. N.W.storm o mycke kallt om nätterna den 11. samma
väder men någorlunda stillt. den 13. stillt o godt väder den 14. samma
väder. den 15. samma väder o lite regn e.m. den 16. stillt o solsken ibland
den 17. kallt o N.W,vind o lite snö ibland i dag plöja vi åt Havran o det
var så kallt att vi måste ha vantar på den 19. sådde vi Havran den 20.
kallhålristan med korn den 21. regn från N.O. med snö ibland den 22.
S.Ö. lite regn ibland o Trångsviken börja gå upp den 23. W.vind o bara
kallt o Isen å viken o Alsensjön rest den 24. W.vind o lite kallt på kvällen
stillt den 25. stillt o varmt o svalan syntes första gången i år o jag sådd
Ärter den 26. S.Ö.regn o godt väder den 27. vackert den 28. regn den 29.
vackert väder o storsjön klar den 30. regn den 31. solsken o regn om vart
annat.
Juni den 1. vackert väder o jag sådd åkern på nersidan Landsvägen den 2.
mycke regn den 3. utmärkt vackert den 4. W.vind med regn ibland o vi
har satt Potatis o i Östersund är D.Logemöte o Karin är vald som ombud
för Jägaren o Konkursauktion hos P. Öhd. den 5 o 6. vackert väder men
W.blåst den 8. gjorde vi ifrån oss o satte rofvor den 9. vägbyggning den
10. 2½grader varmt N.W.vind o lite regn ibland den 11. N.W.vind den 15.
kom vi till bodarna o der var inte gräs men mycken snö o så stakade han
sig Rön (Hästen) så jag måst vara der i 14 dagar så jag kom hem den 30. o
då var det varmt o åker o äng synes vacker o rågaxen har kommit o Erik
Nilsson i Berge dog den 25. 68. år
Juli den 1. är sluttinget o jag sändt mina papper dit med Olof Mattson den
3. Lusttur på Frösön med Karl XV. utmärkt vackert väder den 5. kom ett
godt regn så det blef stora lokar der som är någon grop ett riktigt starkt
regn men stillt den 8. dimma o godt väder den 9.o10. N.W.storm stark
storm den 12. stillt den 15. stillt o starkt solsken o O.M.s. har rest bodarna
för mellanfärden den 16. stillt o varmt den 17. W.vind o mulet skolfäst
vid Sågen regn på e.m. den 18. stillt men ej något regn den 19. började vi
att slå men regningt o kornaxen börja bliva många den 21. W.vind o
höväder den 22. samma väder den 23.W.vind o mulet den 24. N.W.vind o
8.g.v. den 25. fint väder den 26. N.W.vind o bara kallt. den 27. samma
väder på kvällen stillt den 28. stillt o solsken o jag sådd råg den 29.
N.W.vind o lite regn på kvällen den 30. W.vind den 31. samma väder.
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Augusti den 1.Ö.väder solsken på f.m. o regn på e.m. den 2. samma väder
den 3. samma väder den 4. samma väder o åkrarna äro så ihopsvarvade
(eller lägg) men ej någon mat i ännu den 5. W.väder o regn så vi får inte
slå något den 6. Ö.vind o regn på e.m. den 7. stillt med lite regn på f.m. o
Karl XV gick lusttur från Ås o Krokom hit o så mycke folk. den 8. stillt o
dåsigt väder den 9. W.väder o lite regn ibland den 10. samma väder lite
mat i kornet ännu den 11. samma väder den 12. N.W.storm o regn ibland
den 13. Frost på morgonen så Potatisbladen frusit her S.Ö.vind på e.m. o
regn den 14. samma väder den 15. utmärkt vackert väder o S.väder den
16. mulet f.m. den 17. stillt o solsken den 18. reste jag åt fäbodarna efter
hesten o en Klöf den 20. kom vi tillbaka W.vind o regn den 22. gjorde vi
ifrån oss slåttan o fick 159 rolenkar hö den 23. stillt o vackert väder o jag
börja plöja den 24. o 25. vackert väder den 26. samma väder men på
kvällen W.väder o starkt regn den 27. samma väder. den 30. N.W.vind o
kallt den 31. W.vind stillt på kvällen o kallt på natten o fruset så det
nästan bar att gå.
September den 1. på morgonen ½ fot djup snö i bodarna o hemma snö o
regn från N.O. den 2. regn den 3. någorlunda den 4. kom vi hem med
kreaturen o någorlunda väder men mycke vatten i bäckarna o sjöarna den
5. W.vind den 6. stillt o vackert till den 10. på e.m. då börja det blåsa
S.W. o regn den 11. reste vi till Getan på Elgjagt men blef utan o vackert
väder under tiden den 17. stark S.W.storm den 18. stillt o mulet o fäst i
Bleckåsen hos N.Olsson den 20. W.vind o snö så det blef hvitt o storm så
kornskylarna tippar öfver ända o kallt så man måste sätta in kreaturen den
21. N.W.vind o kallt den 23. vackert väder marknadsväder vi var dit o
köpte kokspis den 24. vackert men S.storm o vi körde in korn o på natten
blef det regn den 25. S.vind den 26. S.vind den 27. S.vind o mulet den 28.
jorde vi ifrån oss Potatisen o den blef så dålig det blef ej mer än vad vi
har satt med både stort o smått den 29. mulet o lite regn den 30. kallt på
måran så det är alldeles hvitt o klart men sedan mulet o regn.
Ocktober den 1. vackert o S.O.vind den 2. samma väder den 3. samma
väder, den 4. stillt o dimma hela dagen. den 5. samma väder den 6.
samma väder den 7. S.O.vind på kvällen regn den 8. S.O.vind o mulet den
9. samma väder o Kontraktering med Ryttaren. den 10. stillt o vackert den
11. N.vind o mulet den 12. har jag malit första gången af årets skörd men
dåligt mjöl den 13. mulet den 14. N.W.vind o snöblanda regn o på kvällen
klart o kallt men blåser. den 15. N.W.vind o fruset på måran o vi kört in
det sista af grödan den 16. kallt o lite snö den 17. kallt o lite snö den 18.
N.W,vind o kallt o Prosten P. Åström i Alsen Dog 18. september inte i
ocktober 76 år pastor i Alsen i 35. år den 19. stillt o lite snö på e.m. den
20. stillt o vackert o klart den 21. N.O. o snö o färdigbygd glasinmuren
vid sågdammen o marken lite frusen den 22. S.O.vind o tö den 23. tö från
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Ö o snö o sluträkning med Dräng o Piga N.W.vind o snö bal i Röde
Diskusionsmöte i Tå o bal å Dansbanan. den 24 stillt till på kvällen
N.vind o Auktion efter E.Nilsson i Berge den 28. S.O.vind o snö slask o
Likfärd efter Lars Nilssons änka i Lägden .R.b.g. o i Trång efter Anders
Perssons hustru. den 29. stillt o tö. den 30. samma väder o regn.
November 1892 den 1. stillt o kallt den 2. W.väder o kallt. den 3. stillt o
kallt o stenkörning åt Mejeriet den 4. stillt o vackert väder. den 5. S.vind
o regn ibland o snön går bort så att åker o äng äro bara den 6. vackert
väder o stillt o Fäst i Edelviss o J.Lindström talare o Begrafning på
Ingeborg i Trång o Märit i Legden den 7. stillt o klart o vi satt upp stall
vid sågen. den 8. stillt o kallt o klart o dimma den 9. stillt o vackert o
nedkörning af bräder till Mejeriet 19 st. den 10. mildt o stillt o bara
marken den 11. samma väder o viken frös den 12. Dimma o kallt men
ingen snö o Millers såg har stannat, den 13. stillt o dimma på f.m. o
solsken på e.m. i dag har Märta Jonsson o Bergman Gifta sig o vi har
kontraktera med ryttaren J.O.Johansson från Frösön den 14. stillt o rent.
den 15. S.W.vädero mildt o Agnes flyttar sitt korn den 16. lite snö men
S.W. o mildt o Maja har blivit sjuk i Njurinflamation o Djurläkaren N
Åslund har varit här den 18. Dimma o stillt den 19. stillt o mulet den 20.
rent o stillt o kallt den 21. kallt o is på viken vid Trång o jag köpte halva
grisen af Jonas Persson 32,5 kg. a 90 öre den 22 S.W.storm o mildt så
snön går bort den 23. W.vind o lite snö på kvällen Föredrag i
Trångsvikens skolhus af Bror Alb. Johansson den 24 klart o stillt den 26.
stillt o klart o P.L.son i Röde har gått ner sig på Alsensjön vid
Månsholmen den 27. stillt o rent men ej kallt o fortfarande bar mark o
Trångsviken har frusit hela men Alsensjön är öppen utför Åberg den 28.
S.vind o tö den 29. S.vind o tö så att åker o äng äro alldeles bara o vi varit
på Kilen o kört ihop ved o myrarna äro riktigt frusna o bara is o regn
ibland den 30. S.W.storm o lite snö ibland o så halt bara is efter vägarna.
Desember den 1. W.vind o kallt o lite snöfock Alsensjön frusit den 2.
stillt o kallt men barmark den 3. S.vind o så bitande kallt den 4. S.Ö.storm
o snöfock o jag köpt ett Weggur af urmakare K. Eriksson i Tå för 18.kron
den 5. Ö.vind o snö ibland en sugande blåst den 6. S.Ö.vind o snö lite snö
den 7 December lite snö o stillt den 8. kallt o stillt den 9. stillt o lite snö o
vi kört grus på landsvägen den 10. stillt o 10.g.k. o Beväringsmönstring o
jag har köpt 2 säckar korn af Svartahavskorn12:50 den 11 11.g.k. o stillt
o Storsjön har frusit den 12. S.vind o kallt den 13. mulet o kallt o stillt
den 14. samma väder. den 15. lite snö på f.m.o stillt o mulet den 16.
samma väder. den 17. snö o S.O.vind på f.m. o på e.m. tö o S.W.vind o vi
kört 40 lass grus på vägen den 18. snö o S.Ö.vind o mot den 18. ovanligt
stark storm o snö snöyra så man kan inte vara ute o göra någonting det
yrar så man kan inte se upp den 20. stillt men stora snödrifvor vi måste
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plöja runt om sjön eller skotta ur snön den 21. N.O.väder o lite snö ibland
o på kvällen riktigt kallt den 22. stillt o snö hela dagen den 23. vackert
väder den 24. blef sjön stickad o vi vägad till Åslegden den 25. eller
Juldagen är ganska kallt o utmärkt vackert väder o bara 8.lass med
kyrkfolk som körde her förbi den 26. snö på morgonen vackert sedan o på
kvällen bal hos Nils Jonasson den 27. godt väder o lite snö e.m. den 28.
S.W.väder o termometern visar 3.g.v. den 29. stillt o vackert o 0.g.den 30
stillt o kallt o rent den 31. 24.g.k. o N.O.snå o grått o kört ved från Kilen i
kväll skall bli bal hos Nils Jonasson i Lägden.
1893.
Januari den 1. 30.g.k. o 8 årsfäst i Edelviss o mycke folk o föredrag af
Ecke den 2. N.O.vind o lite snö o 21.g.k.o på måran bran Dansbanan
Tidens fåfänga Kvitsle ner det har varit bal på natten den 3. N.O. o lite
snö o 20.g.k.den 4. samma väder den 5. samma väder o första gången
snöplogen blef kört. den 6. O.vind o lite mildare o jag köpt ett sto af
Farsgubben för 250 kron den 7. stillt o vackert väder o så har jag slaktad
Gammalbruna som följde gården den 8. stillt o kallt o 10 årsfäst i Logen
Jägaren föredrag af Saxson o Äcke den 9. samma väder den 10. samma
väder den 11. N.O. o lite snö den 12. Kallt den 13. Ö.vind o 24.g.k. den
14. stillt o 33.g.k.den 15. stillt o 27.g.k. den 16. N.O.vind o 24.g.k. den
17. N.O. snå o 25.g.k. den 18. stillt o kallt men på e.m.blef det bättre
väder det börjar blåsa S.W. men inte tö. den 19. stillt o gott väder tils på
kvällen börja det S.W.vind o mildt den 20 januari stillt o klart o på
kvällen lite mildare o så börja vi med averkningen den 21. kallt o W.vind
den 22. stillt o kallt den 23. samma väder den 24. lite snö på kvällen
Ö.vind o snöfock den 25. stillt f.m. e.m. W.vind o snöfock o på kvällen
stillt o jag kört snöplogen till Åslegden den 26. stillt o kallt den 27.
Ö.vind o snöfock o Erik har huggit sig i ena knäet. den 28. stillt o vackert
väder Fäst i Tossberg den 29. utmärkt väder o Logerna Sveaborg o
Wikingalöftet o Jämtlands värn firar sin 10 årsfäst i Alsens Folkskola o
mycke folk från alla kanter o sångförening från Offerdal. den 30. stillt o
lite snö hela dagen den 31. stillt o vackert tills på kvällen börjar det blåsa
Ö.vind.
Februari den 1. stillt o klart o kallt den 2. samma väder 29.g.k. den 3.
samma väder den 4. samma väder o 27.g.k. den 5. 14.g.k. på f.m. på
e.m.4.g.k. på kvällen tö. den 6 tö. den 7. samma väder o på kvällen lite
snö den 8. snö sirka 7 tum djup o N.O. o fortfor hela dagen den 9. stillt o
mulet o snö o N.O. o något kallt den 10. N.O.snå eller vind o kallt det är
som sylar åt synen den 11. samma väder men N.W.snå o 34.g.k. men klart
den 12. stillt o klart 40.g.k.drag från N.W. den 13. snö hela dagen från
N.O.o vi har ränsat brunn norrom fähuset o börjat köra vatten den 14. snö
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hela dagen o sirka 18. tum djup snö på 1.dygn den 15 snö från N.O. o
12.g.k.den 16. stillt o klart o solsken o jag har Plöjt Landsvägen den 17.
stillt o klart den 18. N.O.snö mycke snö 12.g.k. den 19. N.O. o lite snö o
bara kallt o Likfärd vid sågen efter Helmer Jansson 9 år 11 mån 27 dagar
gammal. den 20. N.O. o 17.g.k. o lite snö ibland den 21. stillt o klart o
blankt o kallt, den 22. stillt o 35.g.k. o på kvällen 10.g.k. o lite snö den
23. stillt o klart men friskt den 24. Mattiasdagen utmärkt vacker den 25.
N.O. väder o lite kallt o Auktion i Dansbanan i T.å.Petter Jonsson i Kluk
håller auktion o skall resa till Amerika den 26. N.O. o bara kallt o lite
snöo 10.g.k.den 27. N.O.snö hela dagen o bara kallt o mycke snö den 28.
stillt o klart o utmärkt vackert hela dagen
Mars den 1. vackert W.väder men mulet den 2. stillt o 15.g.k.på f.m. o
10.g.k. på e .m. den 3. W.vind o lite snö o i
Rödningsbergsbodarna
slutar averkarna för snön är för djup han når upp under armarna den 4.
stillt o 2.g.k. o mulet den 5. stillt o vackert väder o Profpredikan i Alsens
kyrka af Pastor Hallqvist o kyrkan var alldeles pinfull o han var ganska
skarp i sin Predikan. Mars den 6. W.stark storm o snöyra så man kunde
knapt gå ut men inte kallt 1.g.k. den 7. N.O.vind o ofantligt med snö så en
hund kan inte vara ute o jag har plöjt Landsvägen i dag men när jag kom
tillbaka var det lika jämt med snö den 8. vackert väder men rysligt med
snö o stora drifvor den 9. stillt o 4.g.k. o lite snö på e.m. den 10. W.stark
storm o ett rysligt yrväder så drifvorna äro många alnar djupa den 11.
stillt o S.O.vind o vi skotta Landsvägen den 12. W.vind o tö o Bengt
Jonasson rest åt Amerika samt Jonas Bergman o Petter Jonsson i Kluk
med sälskap o Profpredikan af Pastor Holmlund från Holms soken den
13. N.O.vind o snöyra halva dagen o sedan vackert o 7.g.k. den 14.
N.O.snö hela dagen o i Tidningarna klagas öfver förmycke snö på alla
håll i Norrbotten är foderbrist eller dåligt för både folk o kreatur den 15.
10.g.k. o klart o på e.m. snö från N.O.o så har de dragit på sirkeln nerpå
Ångsågen den 16. reste vi på Marknan M.o jag o det var utmärkt vackert
väder den 17. W.storm o snöyra den 18. samma väder den 19. W.väder o
4.g.k. o vi var till kyrkan o hörde Profpredikan af Kyrkoherde
Wimmerkrantz o det var mycke folk o stämma om anskaffande af 2 st.
varmugnar i Kyrkan o blef röstning 1.100 för o 1.200 mot o Olof Persson
i Ede blef Fjärdingsman den 20. 3.g.k. o W.storm på e.m. o yrväder så
man kan inte gå ut. den 21. W.vind o snöfock på f.m. o på e.m. S.W.vind
o tö den 22 riktig tö så det blef mycke vatten o många tak blef bara den
23 samma väder o i förra vickan körde vi till Mo efter vatten o hustaken
äro bara o många barfläckar på åker o äng den 24 W.vind o klart o
solsken den 25. stillt o vackert väder men på kvällen lite snö från S.O.
den 26. stillt o mulet o Kontraktprosten Norman från Undersåker, o
frågodag angående Prestvalet den 25 hördes Lärkan den 26. vackert väder
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den 27. S.W.storm o riktig tö o lite regn ibland den 28. S.W.storm o tö så
vägarna äro nästan ofarbara den 29.W.storm o bara kallt den 30. stillt o
vackert riktigt solsken den 31. samma väder o gemensamt möte med
omkringliggande Loger för uppsättande af Storlogeombud o Diskusjon att
förrättades i Jägarens Ordenshus.
Aprill den 1. stillt o mulet men godt väder den 2. o Påsk o möte i Logen
Jägarens ordenshus o S.W.vind o tö o det börjar bli vårväder o jag har
inte något frökorn jag har lite som grodde 46 af 50 den 3. W.storm o
ovanligt stark storm den 4. W.vind o lite kallt o jag var till Nordannälden
den 5. S.W,vind o tö så att vägarna blir bara den 6. stillt o riktigt varmt så
vattnet börjar hopa sig i stora dammar den 7. W.vind o tö o averkarna
kommer från skogarna o från Rödningsbergsbodarna o föret bliver slut
efter vägarna den 8. S.W.vind o lite regn ibland o jag såg den första
duvan i år den 9. S.W.storm o lite regn o Prestval o valdes Wimmerkrantz
med stor majoritet den 10. N.W.storm o stark storm o 3.g.k. o lite snödref
den 11. N.W.vind o kallt o de har börjat såga i vår såg till Mejeri den 12.
S.W.storm o lite snö ibland riktigt kallt. den 13. N.W.storm o 4.g.k. o på
kvällen snö den 14. S.W.vind o vi börja köra ut gödsel den 15. S.vind på
måran o på e.m. N.W.storm så stark så det är fara för Hustaken o Georg
Åström kom hem den 16. N.W.storm o snöyra ibland den 17. N.w.storm o
kallt o Auktion hos Anders Persson i Trång den 18. W.vind o bara kallt o
Eskil Persson i Nordannälden reste åt Amerika den 19. stillt o varmt o
Sven Olsson i Trångsviken har dödt. den 20. stillt o mulet o lite snöslask
o Likfärd i Mo efter Ingeborg Larsson den 21. N.W.vind o mulet o syster
Karin reste till Sundsvall med aftontåget. den 23. stillt o mulet o jag har
tummat mitt timmer o bra tummat o såld till Grosshandlar G.P. Braaten
från Sundsvall, den 24. stillt o mulet den 25. samma väder den 26. ganska
hårdt fruset på måran o N.W.vind den 27. stillt o så kallt på morgonen att
det bär hästen i lerpölarna o jag har sågat den 28. S.O.vind o bara kallt o
E. Persson sågar o hon går bara dåligt den 29. S.O.vind o bara kallt o jag
köpt 1. säck snaashavra den 30. N.O.vind o snö så att marken är hvit af
snö o begrafning af Sven Olsson i T.å. o O. Eriksson i Röde o båda
Goodtämplare.
Maj den 1. N.O.vind o lite snö o kallt så man måste kläda sig i vantar P.
Gabrielsson o Stabbläggar Johansson reste åt America o många flera den
2. stillt o kallt o lite snö på måran den 3. stillt o snö på e.m.så det blef
hvitt o jag varit till Östersund den 4. NW.vind o snö på måran o bara kallt
den 5. samma väder den 6. S.O.vind o vackert väder den 7. samma väder
den 8. samma väder o solsken den 9. samma väder o starkt solsken den
10. samma väder den 11. solsken o S.vind så isen å Trångsviken reste. å
Storsjön o Alsensjön den 12. Regn hela dagen den 13. N.W.vind o riktigt
kallt den 14. stillt o solsken o någorlunda varmt o Nils Larsson i
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Kougsta har sågat af den ena foten i en sirkelsåg den 15. N.W.vind o så
innerligen kallt o de börja så. det är så kallt att det fryser medan solen är
högt på himmelen o ibland komma snöflingor dansandes o drifvorna
ligger kvar ännu på vissa ställen o Nils Jonasson m.fl. har köpt frökorn
från medelpad för 14 kron pr 100 kg. o her hemma kostar det 17,18 o 20
kron pr Tunna o Potatis 7. o 7:50 pr Tun o de tar de söderifrån men mjölet
är inte dyrt hvetemjöl 20. 22 o 24 öre. Kornmjöl 18 o 20 Ärtmjöl 20 o 22
o korn från Ryssland kostar 11:75 pr 100 kg. den 16. samma väder den
17. stillt o solsken o jag börjat så den 18. mycke fruset på måran men
sedan vackert o S.O.vind den 19. S.O.vind solsken o vi tänker fara till
Pastor Wärmelin i dag. den 20. S.vind o solsken den 21. eller Pingsdagen
är stillt o solsken o Likfärd af Pedra Hansson från sågen o så mycke folk
med till kyrkan på begrafning o Björklöfvet är musöre. den 22. S.vind o
solsken o första svalan synlig i år den 23. S.O.vind o mulet den 24. stillt o
solsken o vi satt Potatis den 25 satte vi ifrån oss potatisen o lite regn o
löfskogen o ängarna börja bli grön den 26. gjorde vi ifrån oss våranna det
har varit utmärkt vackert väder i dag W.vind den 23. störtade 30 a 40
Gårdar öfverända i Wärdalen i Norige o 100 personer gick åt o plattsen är
blott ett lerhaf som tidningarna berätta den 27. W.vind o riktigt kallt o vi
har kört sten till golfvet i Mejeriet med 8 hästar o 10 lass pr häst den 28.
N.W.vind o bara kallt o både korn o ärter börja rinna så det grönskar i
åkern den 29. W.vind o regn hela dagen o Auktion hos Hendrik
Hendrikson i Offne den 30. W.vind o regn o mulet hela dagen o Fjällen
äro vita af snö. den 31. regn o snö ibland o N.vind o löfskogen börja bli
riktigt grön o likadant ängarna
Juni den 1. lite regn o vackert o godt väder den 2. samma väder o Märta
slutad skolan o flyttad hit den 3. W.vind o lite regn o vackert godt väder
den 4. stillt o solsken.den 5.stillt o solsken o åskan hördes första gången i
år o vi har bygd vägen västanför Ede den 6. stillt o lite åskregn o varmt o
vi har släppt ut korna första gången i år den 7. stillt o samma väder o jag
plöjd upp trädan den 8. S.O.vind o solsken den 9. S.W.vind o på kvällen
W.vind o lite friskare. den 10. samma väder o vi reste till Östersund o
vigde oss af Pastor Edström kl. ½8 på e.m. o andra dagen reste vi hem
med middagståget den 11. W.väder den 12. samma väder o lite regn
ibland o kornåkrarna är mullhöljda o Potatisplantorna börja synas o alla
frodiga nylan äro i god växt o lätt den 13. Auktion i Prästgården o Georg
Åström har varit i slagsmål med många der o jag varit till Röde efter
Bodpigan Marta Jonasson den 14. stillt o solsken o Rågaxen börja synas
den 15. Reste vi till fäbodarna med kreaturen o jag skickar iväg 3 kor 2
Gätter o 2 oxkalvar, den 16 o 17 o 18 o 19 o 20 o 21 o 22. N.W.vind o
kallt o lite regn ibland snö o i bodarna kallt o mycke snö den 22. kom vi
hem o i bodarna var mycke gräs den 23. stillt o mulet o Auktion hos Nord
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i T.å. på kvällen ser det lite regningt ut den 24. S.vind o Fäst i skolan vid
sågen o på kvällen lite regn den 25. S.vind o lite regn den 26. samma
väder o på kvällen en välkommen regnskur en riktig skur den 27. stillt o
solsken o åska o många är på skallgång efter Lans Anna o hon hittades
igen nervid station den 28. S.O.vind o mulet den 29. samma väder o vi
ränsat Potatisen o åkrarna börja Gulna af torkan den 30. W.vind o solsken
men ej något regn.
Juli den 1. W.vind stark vind o Auktion i Ede efter Nils Bengtsson o
Ingeborg Larsdotter i R.b.g. o halt Marta i Ede o der var lite folk o
skottbladet är framme på kornet o ej något regn den 2. W.väder o varmt
den 3. S.O.väder o riktigt solsken o Anders Persson I Trång rest till
America den 4. S.vind o så stekande varmt o så stark torka så det torkar af
den 5. W.väder o samma värme o de börja slå af greset der det är berg
inunder o på sådana ställen är alldeles brunt på e.m. blåst den 6. W.vind o
varmt bara solsken o torka den 7. samma väder den 8. samma väder o
skogsäldar härjar på många ställen o vi börjat slå o det är så lite gräs o
alldeles torrt den 9. samma väder o ärtblomman börja synas o kornaxen
är ganska många men inte regn den 10. samma väder den 11. S.O. o mulet
den 12. N.W.vind o mulet o 10.g.v. den 13. N.W.vind o bara kallt den 14.
samma väder o på måran is på vissa ställen den 15. stillt o blankt o Odin
går lusttur till Frösön arangerad af Erik Jonasson o Jonas Nilsson i R.b.g.
o på e.m. kom ett godt regn på 6 a 7 vickor så marken är alldeles brun o
så lite hö o kornet spränges ut genom strå den 17. stillt o regnskurar
ibland o jag fick sluträkning på timret 380 kr. o Erik Mårtenson o Brita
Persson i Mo skall vara her o slå o raka den 18. stillt o solsken o jag såld
en Tjur till G. Göranson för 110 kron o han är 11 qvarter o 4 tum den 19.
stillt o riktigt varmt o jag årdat Potatisen o det fins de som är som skatägg
o Göranson rest till Sundsvall med en vagn Oxar den 20. S.O.väder o lite
regn den 21. S.vind o solsken den 22. samma väder o Slåttkalas hos Nils
Jonasson i Lägden o från Ede är i T.å hos Margreta Olsson o slår den 23.
regn på f.m. o på e.m. åska o regn den 24. W.vind o stark vind o lite regn
den 25. S.vind o på kvällen lite regn den 26. regn o vi flyttadt korna på
södra skiftet den 27. W.väder o mulet o lite regn den 28. Höväder halva
dagen o på e.m. regn o Ågren har skiftat från jorden åt G.Göransson den
29. regnskurar hela dagen o 20.g.v. i skuggan den 30. S.O.vind o mulet o
kl. 3 f.m. dog Per Erikson östi gården o begrafning af Tilda Sundberg från
Sågen o på kvällen regn från N.O. o O.M.s. rest åt bodarna att slå. den 31.
N.O.regn o mycke regn så det är sågvatten o hö flyter på vissa ställen o
Potatisblommor o ärtskidor äro runda o potatis äro ganska stora.
Augusti den 1. S.O.väder o den 2. N.O.väder o regn hela dagen den 3.
stillt o solsken o vi slagit af men hö ute o vi fick 88 rolenkar o allt ute
den 4. S.vind o lite regn på f.m.o på e.m.körde vi in hö den 5. N.O.regn o
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Likfärd med P.E.son östi gården den 5. på e.m.regnar det mycke den 6.
W.väder o första dagen vår Prest predikar o Logen Edelviss håller fäst i
det gröna i bränbacken o på kvällen kallt den 7. W.vind o någorlunda
höväder vi har tagit upp hö som har legat i 1½ vicka den 8. S.O.vind o
solsken o jag sådd råg 2 ¾ meling den 9. stillt o mulet men ej något regn
den 10. reste jag åt bodarna efter en klöf o W.vind den 11. samma väder
den 12. samma väder o jag slagit ett starrlass i bodarna den 13. W.vind
den 14. W.vind o solsken den 15. samma väder o jag kom hem från
bodarnaden 16. stillt o på e.m.lite regn den 17. W.vind o vi börja skära
korn o det är kort men fint. den 18. stillt o lite regn o vi har plöjt den 19.
stillt o solsken o Dalströms flickor har rest hem de har varit her i 8 dagar
o Jonas Nilsson i Legden har rest till Helsingland med kreatur o en riktig
Höstko kostar 45. 50. 55. kronor o de är ändå rädd för att köpa dem. den
20. W.väder o solsken o på kvällen regn o Åslund var hit för en ko den
21. S.väder o solsken o vi har slagit mycke på södra åkern det är så kort
den 23. stillt o varmt den 24. W.väder o lite regn på f.m. o på kvällen
sång af blinda vid sågen o mycke regn den 25. W.vind o lite regn
ibland,den 26. W.vind o mulet o vi hade B.A.s att binda korn den 27.
samma väder. 28 W.väder o regn hela dagen den 29. stillt o regn hela
dagen den 30. W.väder o vi rest åt bodarna den 31 gick vi i Hästskog.
September den 1. reste vi ifrån bodarna med kreaturen den 2. kom vi hem
den 3. stillt o solsken men kallt på måran så det var vitt af rimm den 4.
W.storm den 5. W.vind o lite regn ibland den 6. riktigt kallt på måran
men potatisgräset är oskadd her men fruset på många ställen den 7. stillt o
mulet. den 8. W.vind o vi gör ifrån oss skörden o 230 skylar korn o 43
skylar Råg o 20 d Havra o 9.rolenkar ärter o alltsammans utmärkt fint
men kort halm, den 9. stillt o ruskigt den 10. N.W.vind o kallt o Fjällen
hvita af snö. den 11. N.W.storm o riktigt kallt den 12. W.storm o regn
ibland o Wimmerkrantz har öppnat skolan her o ny Lärarinna Ingeborg
Gudfastson från Kluk har börjat den 13. Ö.väder o mulet, den 14.
N.W.storm o på kvällen riktigt kallt o vi gick i skogen efter Elg, den 15.
W.vind o regn ibland den 16. N.W.storm o riktigt kallt o vi kört in korn
den 17. stillt o mycke kallt så potatisgreset har frusit o rimmet sitter kvar
till kl. 9. den 18. lika kallt o vi kört in korn o börjat hacka upp potatisen o
de är ganska stora men stiger lite det är mycke smått. den 19. S.vind o
regn på e.m. den 20. stillt o solsken o riktigt vackert väder o första
marknadsdagen. den 21. stillt o regn hela dagen o jag varit på Marknan o
köpt spis åt Brita för 33 kron. den 22. N.O. regn så vi kan inte hacka
potatis den 23. stillt o lite regn ibland o jorden är så blöt så potatisen
knapt synes. den 2. stillt o solsken den 25. N.W.väder o snö så det är hvitt
o vi tagit gris hos Erik Hansson han kostar 6:50 o Presten varit her
angående den blifvande folkskolan i Trångsviken den 26. W.väder o
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fruset på måran o sedan vackert den 27. N.W,väder o bara kallt o på
kvällen klart o riktigt kallt den 28. mycke fruset o vi hackat från oss
potatisen o vi fick 30 tunnor den 29. S.storm o vi kört in Rågen o rifvit
Potatis den 30. mycke regn på f.m. på e.m. vackert väder o jag sågat
stolpar till stallet.
Ocktober den 1. lite regn ibland den 2. på e.m. ett rysligt regn o
N.O.väder den 3. stillt o solsken den 4. N.O.väder o mycke regn hela
dagen o vi har ändrad flyttningen af Ryttarhästen så han skall fordras på
stammen o vi skall leverera hö (o stammen är i Legden ) den 5. S.väder o
lite regn o skomöte i Nälden o jag varit till kvarn första gången den 6.
stillt o vackert o vi plöjt i Rödde den 7. S.O.väder o vi har sågat o det
gick värre bra 190 st. bräder den 8. dimma hela dagen o G.S.S. har rest till
Stockholm den 9. stillt o vi inreder om i stallet den 10. N.O.väder o regn
hela dagen den 11. stillt o solsken o vi har sågad o en student viatikserad
med hjälp af Bärnhard den 12. S.O. solsken o vi kört in ärter o hon är
mycke blöt. den 13. stillt o solsken den 14. W.väder o solsken den 15.
kom den första snön från N.O. o alldeles ofrusen mark o snöar hela dagen
den 16. N.O.vind o riktig snöyra hela dagen den 17. stillt o vackert
väder. den 18. stillt o klart o vi kvistat ner Gärdesgården öster om bränna
den 19 stilt o på e.m. tö den 20 samma väder o P.Ersson i Trång har inredt
stallet o vi har gått upp linien mellan O.M.s o mig men hon går inte hitta
igen den 21. stillt o tö så marken är nästan bar igen o det var 5.tums djup
snö. den 22. W.väder o regn o på kvällen sammanträde om Sågen
angående några reparationer o sågordningen o det beslutades att varje
lottägare skall såga 1. dag först o sedan om han vill såga mera så skall
han tulla vart sjette brede eller sågaren får bestämma priset på tullbredet o
spån blef ej något bestämd pris på eller någon tull o Jonas Nilsson har
rest till Sundsvall med 1.vagnslast kreatur till slagt o ganska låga priser
för 1 riktig höst ko 50 o 60 kronor o för hö 60 öre ltt pärm den 23. W vind
o några snöflingor ibland. den 24. stillt o vackert väder o Pigan Elis
Sjöberg har rest o Anna Persson i Ede har kommit i stället som Piga den
25. regn o S.O. vind o vi stängt gärdesgården i storvålen den 26 stillt o
solsken den 27. stillt o dimma o det börjar frysa o bön i Lägden. den 28.
S.väder på kvällen tö. o vi tomta för storröddladan o bara marken o nästan
ofrusen den 29. W.vind o bara kallt o fäst i Logen Jägaren o der var lite
folk o Broder Mollberg har lofvat hålla tal men uteblefvo så det blef bara
ett vanligt möte den 30. W.vind o vi stängt gärdesgården österom bränna.
November den 1. S.O.vind men rent o bart o Ryttarhästen har farit på
lägret. den 2. S.O.vind på e.m. lite snö, den 3. stillt o mulet o lite snö den
4. stillt o lite snö o någorlunda sledföre den 5. Alla hälgonadag var insatt
varmugnar i Kyrkan o de kostar 1.000 kronor o Trångsviken har lagt is
vestifrån den 6. stillt o kallt o husförhör i Åse o Trång o Finsetter den 7.
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stillt o mulet o Husförhör i Mo hos O.Nilsson. den 8. W.vind o tö o vi
kört ut kompostgödsel den 9. tö den 8. har sågen stannat den 10. stark
W.storm o alldeles tide mark den 11. W.vind o tö o Auktjon i Dansbanan
i T.å. efter Sven Olsson o N.Ågren har kommit för att gå upp linien
mellan O.M.son o oss på södra skiftet, o sedan taxerad skogen på södra
skiftet den 12. W.vind o stämma om skolan den 13. W.vind o bar mark o
tide den 14. W.vind o lite fruset.den 15. W.vind o någorlunda fruset men
ingen snö den 16. stillt o Ågren har gjord färdig linien o taxerad skogen
den 17. S.väder o bart den 18. stillt o på kvällen börjar det att snöa o
Trångsviken har frusit för andra gången o de håller på o sågar för andra
gången den 19. N.W.väder o 7.g.k. o lite snö på marken den 20. W.väder
o ångsågen stannat o på kvällen lite snö o på natten riktig stark storm
N.W. så snön blåst bort den 21. W.väder den 22. stillt o vi kört gödsel den
23. stillt o den 24. stillt o solsken o Alsensjön har frusit den 25.
N.O.väder o snö hela dagen o jag bjudit ut min skog till L.miller för 4.500
den 26. stillt o klart o 14.g.k. o jag sänt 9. st Nät till Kougsta den 27. stillt
o lite dimma o på kvällen Blixtar det den 28. N.W.vind o snödref den 29.
stillt o kallt o 8 tums djup snö o N. J.son har rest till Sundsvall med
kräatur den 30. W.vind
December den 1. N.W.vind o riktigt kallt o på kvällen börjar det snöa o J.
Hjärt har liggit her den 2. samma väder o snön börjar drifva den 3. samma
väder den 4. N.O.väder o lite snö ibland den 5. samma väder den 7.
S.W.vind o tö så det blef många barfläckar o vi fått 6.kg. fisk från
kougsta den 8. stillt o klart den 9.Ö.stark vind o bara mildt men snöfock
ändå den 10. stillt o vackert väder o de kört öfver Alsensjön den 11. stillt
o någorlunda kallt o Storsjön frusit den 12. Ö.vind o på kvällen börja det
snöa den 13. Ö.vind den 14. väder från alla håll o snö o N. Jonasson rest
till Sundsvall med kreatur o Mantalsskrifning den 15.
Beväringsmönstring o jag var dit o står i II klass. o J.Hjert håller på o
räknar skogen på södra skiftet den 16. Likfärd på Lans Anna o ingen
handel med Hjert. den 17. W.stark storm o tö o regn ibland o riktig tö den
18. stillt o vackert den 19. reste vi åt bodarna o der var 1 fot djup snö o
sjöarna utmärkt bara isföre o lite snö på isen den 21. börjar det snöa lite
från N.O. men bara sur ändå den 22 stillt o vackert den 23. samma väder
men 0.g. den 24. W.väder o lite snö. December den 25. eller Juldagen var
vacker lite dimma på måran o i Kyrkan var så mycke folk så alla bänkar
var proppfulla o på kvällen börja det att snöa från N.O. o fortsätter hela
natten. den 26. N.O.snö o E.P.s. o S. E.son har plöjdt Landsvägen första
gången denna vinter o kl.1,5 blir fäst i Logen Jägaren o Malberg talare.
den 27. stillt o vackert o bal i Trång o vi har gjordt en snöplog till
Landsvägen den 28. stillt o vackert den 24. eller julafton körde de öfver
Torparen P. Johansson i Mattmar med uppgående tåget på kvällen mellan
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Landsvägen o Mattmars station o han blef ohyggligt blaserad o slepa med
100 meter o allt i rusigt tillstånd den 29. stillt o vackert väder o på kvällen
tö den 30. tö o regn o på kvällen mycke stark storm o snöyra ibland o vi
kört fram grus till vägen o på natten ett rysligt yrväder o storm den 31. W.
stark storm o snöyra ibland.
1894.
Januari den 1. stillt o vackert väder o B.A.s. o jag har varit till N. J.s o
stämt honom angående en kvighandel med E.O.s i slöfre o fäst i Alsens
Skolhus den 2. 25.g.k. o stillt o klart den 3. 2.g.k. o W.väder o O.M.s o
N.J.s. har rest till bodarna den 4. 3.g.k. Ö. o vackert väder den 5. 1.g.k. o
stillt o Mor o Anna i Nälden kom hit den 6. 10.g.k. o vackert väder o vi
varit till Kyrkan o Fäst i Millers skola o Äcke o Mallberg i Mattmar som
talare den 7. stillt o vackert väder den 8. N.O.väder o 5. g.k. o O M.s har
farit till bodarna o utmärkt före den 9. lite snö o Erik o Turberg har farit
till bodarna efter hö den 10. stillt o 18.g.k. den 11. stillt o vackert väder o
vi slagtad en Oxe som vi byta åt oss af Anders Erikson i Getan han vägde
182. kg. den 13. 9.g.k. o vi var till sågen o sålde kött den 14. stillt o
15.g.k. den 15. o mycke folk som är sjuk i influänsa den 16. lite snö o
godt väder. den 17. N.O.vind o snö o jag har smidd på mina kälkar den
18. Ö.väder o 1.g.k. o lite snö ibland o jag mett ut födorådskornet 30,6
k.fot till Agnes o Brita, den 19.W.väder o 6. tums djup snö o jag har plöjd
Landsvägen o vi tröskat 4. tun.Havre den 20. W.väder o lite snöfock den
21. stillt o vackert väder o solen tinar så det dryper af taken. den 22. stillt
o vackert o 2.g.k. den 23. samma väder o F. Turberg har börjat dagaman
her den 24. samma väder o 12.g.k. den 25. stillt o 10.g.k. den 26.
N.W.väder o lite snö o 0.g. den 27. S.O.vind o snöfock o 12.g.k. o jag
varit till Doktorn o O.Johansson o Ingeborg Olsson i Trång har giftat sig
o Likfärd efter Marta Lund i Hof den 28. S.väder o 1.g.k. den 29. stillt o
solsken o 6.g.k. den 30. S.O. vind o snöfock o vi kört myra den 31.
S.O.vind o 0.g. o lite snöfock.
Februari den 1.stillt o klart 9.g.k. den 2. samma väder o 15.g.k. den 3.
stillt o lite snö o 4.g.k. den 4. SW.väder o tö o snöyra o snön i skogen är 1
a 1½ fot djup o Kronosedeln är 40 kron o Kommunaln 35. o Prestlön
16:80 den 5. stillt o snö på kvällen den 6. S.O.vind o snödref den 7.
W.vind o snödref riktigt snödref o 1.g.k. den 8.W.storm o snö så det yrar
svårt o 1.g.k. den 9.samma väder 0.g. den 10. stillt o vackert den 11 ett
rysligt yrväder på f.m. o jag varit till Länsman angående en Oxhud som
jag sände till Norige till beredning o på e.m. har jag plöjd Landsvägen o
det var 1. for djup snö den 12. stillt o Prestlön uppbörd o Korninslag ¼
liter pr fyrk af jordbruksfastighet o jag slog in 9 liter korn den 13. stillt o
vackert o 15.g.k. deb 14. N.väder o lite snö o 2.g.k. den 15. stillt o kallt o
16.g.k. o vi skiftad Gärdesgården på sörsidan O.M.s o jag o vi delt i 4
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skiften o jag har No 1 o 4 den 17. stillt o 20.g.k. o vid sågen 30.g.k. i
södra Sverge har varit Åska o i Norge snöskred den 18. stillt o 23.g.k. o
riktigt vackert den 19. samma väder 22.g.k. den 20. W.vind o snödref o
1.g.v. den 21. samma väder den 22. S.W.vind o ett rysligt yrväder o 1.g.k.
den 23. S.vind o snödref den 24. S.W.stark vind o yrväder o i ordenshuset
är en Kuplettsångare Sigurd Svanteson o mycke folk den 25. stillt o
vackert väder o i Logen Jägaren är ungdomsmöte af medlemmar under
30. år den 26. S.O.vind o lite snö den 27. N.O.väder o på e.m. snö den
28. stillt o vackert väder.
Mars den 1. stillt o vackert väder o jag klyfd 4.200 takspån den 2. stillt o
riktigt sommarväder o 2.g.v. den 3. W.väder o mildt o skidtävling i
Östersund å 60 km. bara 45 deltagare den 4. S.O.vind o 3.g.k. den 5.
samma väder den 6. S.O.vind o 0.g. Medeltemperaturen för December o
Januari o Februari utgör 5,1 grad. den 7. stillt den 8. S.O.vind o lite snö o
0.g. den 9. S.O.vind o snödref den 10. samma väder den 11. Ö.vind o snö
hela dagen o drifver värre den 12. stillt o godt väder den 13.stillt o
vackert väder den 14. S.O. på f.m. o snö o på e.m. S.W.vind o mildt den
15. stillt o solsken o 0.g. den 16. samma väder o 11.g.k. den 17. samma
väder den 18. på f.m. snö på e.m.tö den 15. frakta de G. Svensson till
Östersund på lasarettet den 19. W. stark storm o mildt.den 20. f.m. snö
från S.O o e.m W.vind o tö den 21. stillt o vackert väder o N.J.s har
slagtad Blacken den 22. stark W.storm o tö o B.A.s o jag varit till
Offerdal o tagit var sin gris för 6.kron den 23. stillt o vackert o mildt o
Lärkan hördes första gången i år o det börjar blifva barfläcker på åkrarna
den 24. W.vind o stark tö så snön smälter bort med fart så det är riktigt
oföre o fryser inte om nätterna det är mycke bart den 25. eller Påskdagen
W.vind o tö den 26. samma väder o Predikan af Pator Wimmerkrantz i
Trångsviken i Jägarens ordenshus o der var alldeles pinfullt hus o E.
Jonasson L. Andersson E.G.s Anders Månsson spelar i stenhammaren o
det är första gången de spela den 27. stillt o vackert men fryser om
nätterna o Mejerisammanträde i Ordenshuset för godkännande af
bolagsordningen o Misjonsmöte i Östbacken o Bal i Trångsviken den 28.
W.vind o tö o O.M.s J.P.s N.J.s o E.G.s har varit till Slåtte mejeri o sett
sig för den 29 W.väder o vi tagit upp 51/4 tun Potatis till frö o jag köpt
12.perm Hö af O.O.s i Ede åt O.M.s o det kostar 60 öre pundet o betalt på
sågen den 30. stillt o vackert o vi ställt i ordning sågen o det var mycke
vatten den 31. stillt o vackert väder o 12.g.v. o N.J.s har börjat såga o det
var mycke vatten o på kvällen börjar det blåsa S.vind.
Aprill den 1. S.väder o solsken så varmt så flugorna surrar kring väggarna
o så bygges en ny Högåsbron o i Glösa bygges en såg. den 2. Ö.vind o
solsken o vi brutit upp landsvägen till Åslegden o Högåsbron är inte
färdig. den 3. Ö.väder o lite regn så det tinar fort den 4. stillt o de har

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 54 av 246

börjat på Ångsågen o på e.m. lite regn den 5. stillt o vackert väder o jag
har sågat den 6. stillt o vackert väder den 7. samma väder den 8. samma
väder o jag har sågat 1600 Takspån o bolagsstämma med
Brandstodsbolaget i Trångsviken den 9. vackert väder o Auktion hos E.
Anderson i Tossberg o på Ångsågen har de börjat riktigt den 10. stillt o
vackert den 11. samma väder den 12. samma väder den 13. samma väder
o 21.g.v. i skuggan o jag harvat en rista i Rödde men det är kälen i jorden
ännu den 14. samma väder o Gustaf Svensson i Mo kom hem från
Östersund o är alldeles riktig o A.Svensson i Mo har börjat supa den 15.
samma väder den 16. stillt o vackert väder o Auktion hos Jonas Jonsson i
Kluk den 14. Guldbröllop hos Nils Larsson i Tullus Talman o han
bestälde extra tåg från Östersund till Nälden o han skänkte 15000 kronor
till Näskots soken o fattiga hjälp. den 17. S.O.väder o lite regn o det
börjar gröna i backarna den 18. stillt o vackert väder den 19. N.O.väder o
lite snöslask o de har sågat upp allt timret vid sågen o vi flyttad ladan i
södra ottgården den 20. N.O.väder o lite snö så det är lite slängföre för
Gödselkörning den 21. S.O.väder o mycke fruset på måran den 22.
samma väder o klar himmel o nylanden blir gröna den 23. S.O.väder o
Auktion hos Fanjunkar Lund i Hof den 24. samma väder o vi tröskat upp
all vår säd men lite o fint den 25. samma väder den 26. samma väder den
27. S.vind o lite regn o Auktion i Rödöns
prestgård å 14.st. kor m.m. o på e.m. lite regn den 28. S.vind o gott väder
o Edestjärn är uppe. den 29. vackert väder. 1894. Maj den 1. vackert
väder o jag betalt räntan åt O.M.s o jag fått 100 kron af svärfar o de börja
så o Alsensjön o Trångsviken går upp men storsjön ligger ännu den 2. S
vind o storsjön går upp o O.M.s har sådd lite den 3. S.väder o stark vind
den 4. samma väder o de börja så o på björken är löfvet så kallade musöre
o nylanden är ganska gröna den 5. N.väder o regn den 6. Ö.väder o lite
snöslask den 7. S.O. väder o vackert jag sådd Havren i Norra Ottgården
den 8. regn hela dagen o mycke regn den 9. riktigt fruset på måran o
sedan varmt den 10. S.O.vind o jag sådd Basturistan den 11. samma väder
o jag sådd storistan i Rödde o Ärter på södra åkern. den 12. stillt o
vackert o Likfärd efter Margret Olofsdotter i Ede o jag sådd åkern utanför
stallen o första Svalan för i år den 13. är utmärkt väder lite åska o regn o
Björkskogen o ängarna är gröna den 14. S.O.väder o regnskurar hela
dagen den 15. stillt o åskväder o regnskurar jag var på Auktion till
N.Nälden o köpte en ko för 100 kron o på Millers Ångsåg har de dragit
på med dubbel vakt den 16. W.vind o lite rusk. den 17. N.W.vind o riktigt
kallt o fjälltopparna äro vita af snö den 18. samma väder o jorden kälar
värre o jag sådd ifrån mig den 19. samma väder o lika kallt den 21.
samma väder o lika kallt o vi satt Potatis norr om Fähuset o Auktion hos
Johan Andersson i Hof i 2 dagar den 22. stillt o vackert den 23. samma
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väder o på Kvällen W.väder o kallt. den 24. stillt o vackert o
Nötboskapspremiering i Alsen den 25. Ö.väder o lite regnigt den 26.
Ö.väder o snöslask o regn o åkrarna börja rinna den 27. stillt o bara kallt.
den 28. N.väder o första dagen korna är ute den 29. N.O.väder o Per
Jonasson i Slåtte lägger golf Mejeriet den 30. stillt o examen i Legden
med småskolan den 31. N.O.väder o regn hela dagen o vi stängd
gärdesgården mellan O.M.s o oss.
Juni den 1. S.O.väder den 2. Ö.väder o vackert på e.m. lite regn den 3.
stillt o solsken o regn den 4. W.vind o lite kallare den 5. stillt o vackert o
vi bygd Landsvägen vestom Ede.den 6. N.väder o åkrarna äro mullhöljda
o på Rågen är skottbladet uppe den 7. samma väder den 8. N.väder o regn
o jag plöjd åkern norrom Landsvägen för att så Grönfoder 41/2 meling
den 9. N.O.väder o lite regn o Rågaxen är synlig o jag sådd Grönfoder
den 10. stillt o utmärkt väder den 11. samma väder den 12. reste vi åt
bodarna till Lassebodarna hos Nils Simonsson vackert väder o mycke
gräs. den 13. N.W.vind o solsken den 14. samma väder o 20.g.v. den 15.
S.väder o riktigt varmt o Potatisplantorna börja synas den 16. alla väder o
lite åska o regn o det ser bra ut både åker o äng den 17. stillt o solsken o
vi frakta O.A.s kransar med låda till Grafplattsen den 18. S.vind med lite
åska o regn den 19. S.väder o 25.g.v. den 18. Auktion hos O.O.s i Åberg
en ko som betaldes med 145 kron o der såldes 6 st o 1 Hest m.m. den 20.
stillt o 30.g.v. o det växer utmärkt bra. den 21. 25.g.v. o åska i väst o
sedan W.vind den 22. samma väder men från West den 23. S.väder o
solsken o extra Storlogemöte i Östersund den 24. S.O.vind o Ångaren
Odin går lusttur till Östersund på demonstrationsmöte o extra tåg från
Östersund till Dufved för Invigning af Åres nya Kyrka o begrafningsplats
o på kvällen börja det regna o på kvällen ofantligt regn o W.vind den 25.
stark N.W.storm o regn o i fjällen är snö o Rågåkrarna har lagts ner o
6.g.v.den 26. N.W,vind o 10.g.v. den 27. W.vind o riktigt varmt o kornsnärpen synas den 28. W.väder o varmt den 29. samma väder o 22.g.v.
den 30. samma väder o en arbetare Sjödin håller Auktion på Dansbanan o
Rågen börja blomma o kornaxen är framme.
Juli den 1. stark W.storm o 22.g.v. o Fabriken i Järpen har brunnit ner i
dag på morgonen kl. 5 o det gick 2 extratåg från Östersund med
artillerister för att släcka den 2. W.vind o manskapet från Östersund reste
tillbaka den 3. S.O.väder o solsken o Brandsynen har gått o det är ganska
torrt så det behöfves regn o kornet håller på att sjuta. den 4. S.O.väder o
stillt o varmt o Ärtblommor framme den 5. stillt o 28.g.v. den 7. samma
väder o värme den 8. S.O.vind o samma värme o de börjat slå, för det
börja torka o Babtistmöte i Ytterån. den 9. S.O.vind o 25.g.v. o vi börjat
slå den 10. samma väder o åska åt alla håll men inte her o några
regndroppar o 22.g.v. den 11. stillt o solsken o 25.g.v. o lite åska o Rågen

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 56 av 246

grönmata o hos J.Jakobsson är Kornet grönmata den 12. S.O.stark storm o
på e.m. en riktig regnskur så åkrarna lagt sig den 13. S.O.väder o solsken
22.g.v. den 14. W.väder o Kornet börja mogna o ärtskedarna är fullstora
den 15. stillt o vackert o Lusttur till Offne från Östersund af 3 ångbåtar
Taemix o Karl XV o Trafik så det är mycke folk o Fäst i Tossberg den 16.
N.vind o regn hela dagen o Nils Zakariasson o Kristina Berg N.Nälden
skall vara her o slå o raka den 17. stillt o lite regn vi slagit norra åkern o
bra med gräs. den 18. stillt o någon regnskur den 19. 20.g.v. o samma
väder. den 20. samma väder o Häsjevirke tar slut har huggit 50 roer det
blir mycke Hö den 22. W.väder o solsken o Potatisen blommar o
Ärtskedar äro runda den 23. samma väder o det börja gulna på åkrarna o
Beväringens första klass kom häm den 26. stillt o solsken o åkrarna
mogna den 27. samma väder o det börja torka den 28. samma väder o
öfver 20.g.v. varända dag den 29. stark W.vind o Brödraföreningen Möte
i Ytterån o Sammanträde i T.Å. om byggande af väg mellan T.å. o Ytterån
o beslöts att på egen bekostnad bygga o grusa honom till våren 1895. den
30. N.W.vind o bara kallt det torkar så åkrarna börja bli vit o potatisen
äro som hönsägg den 31. stillt o solsken o de börja skära på sina ställen
Augusti den 1 o 2 o 3. samma väder o solsken det torkar så ängarna äro
bruna af torkan o höhäsjor o kornskylar om vartannat o vi slagit ifrån oss
o fått 175 rolenkar Hö den 4. S.väder o lite regn o 18.g.v. o jag skurit åt
B.A.s med maskin den 5. vackert väder den 6. W.väder o jag sådd rågen o
vi skurit rågen. den 7. vackert o jag skurit åt N.S.S i mo den 8. samma
väder o jag skurit åt O.N.s i mo den 9. Ö.väder o lite regn o jag skurit åt
E.P.s i R.b.g. den 10. stillt o åska o regn o vi skurit råg. den 11. W.vind o
bara kallt den 12. W.vind o jag varit till N.Nälden efter en Ko. den 13.
stillt den 14. S.O.väder o vi skurit af rågen 50 skylar den 15. S.O.vind o
lite regn den 16. S.O.väder o lite regn den 17. S.O.väder o solsken den
18. W.väder o regn hela dagen o mycke regn den 19. samma väder den
20. S.O.vind o lite regn o alla bäckar o åar äro fulla o kornskylarna ramlar
omkull af regnet den 21. S.O.vackert väder o vi skurit upp allt den 23. var
jag till bodarna efter en klöf den 24. W.väder den 25. W.vind o Auktion å
Landsvägsbyggandet mällan Ytterån o T.å. o vi kört in korn den 26.
W.väder o Fäst i Logen Jägaren o mycke folk o tal af Pastor
Wimmerkranz den 27. W.vind o lite regn ibland den 28. W.vind o vi kört
in korn den 29. W.vind den 30. stillt o vackert den 31. Erik har rest åt
bodarna efter kreaturen.
September den 1. kom vi hem med kreaturen från Lassebodarna den 2.
stillt o vackert o Fäst å Logen Edelveis den 3.o 4. lite regn o gott väder
den 5. W.vind o O.M.s kom hem med kreaturen från fjällen den 6.
N.väder med regn o snö ibland den 7. N.O.vind o regn o fjällen hvita af
snö den 8. samma väder o Auktion i Ytterån hos Eva Alenius den 9.
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W.vind på måran fruset o sedan vackert den 12. W.stark storm så Råg o
Ärterhäsjor ramlar öfver ända den 13. N.W.vind o fruset på måran den 14.
stillt o på kvällen storm o vi börja hacka Potatis o de är ganska stora men
icke många den 15. N.W.storm den 16. stillt o på kvällen regn den 17.
stillt o på e.m. W.vind den 18. W.vind den 19. W.vind o vi tagit upp
potatisen 23.tunnor stora goda den 20. stillt o fruset på måran o vi malit
potatis 6.tun. den 21. stillt o vi harvar ristorna den 22. samma väder o vi
plöja i åkern den 23. snö på måran o sedan regn o Mejeri-sammanträde.o
valdes till styrelseledamöter Jonas Persson Nils Jonasson Bengt Jonasson
Bengt Andersson Erik Gunnarsson i Åse, supliander Olof Persson Ede
Nils Persson i Åse Nils Simonsson Mo Revisorer Nils Olsson i Mo Per
Nilsson i Trång o det beslöts att taga ett lån på resterande beloppet af
byggnadsmedel mot intäkning i huset. den 24. N.O. väder o regn 7.g.v. o
Marknan den 27. stillt o vackert den 28. Wvind o mycke fruset på måran
o vi bygd om i Fähuset den 29. Wvind den 30. W.väder o Fäst i Kvitsle o
bal i Röde o i Mattmar.
Ocktober den 4. stillt o vackert o på kvällen kallt den 5. stillt o vackert,
den 6. samma väder o vi varit till L. Edholm o tagit 2 st Grisar den 7.
samma väder o Fäst i Offerdals sokenstuga o på kvällen skördefäst i
kyrkan o med upplyst kyrka. den 8. stillt o Auktion i N.Nälden den 9.
samma väder den 10. fruset på måran o sedan S.vind den 11. stillt o
vackert o vi Rothuggit östanför stordiket. den 12. stillt o mulet. den 13.
N.O.väder o snö hela dagen på tidi mark. den 14. 3.g.k. på måran o
skördefäst i kyrkan o kyrkan var så proppande full så de måste stå en del,
o nu är marken snöbetäkt o de börja frysa den 15. vackert väder den 16.
samma väder men lite mildt den 17. W.vind o vi brutit lin o såld en Ko
för 50 kron, den 18. N.bitande vind o vi rifvit ner gamla sommarfähuset
den 19. stillt o vackert o 15.g.k. den 20 stillt o klart den 21. W.vind o
godt väder den 22. N.vind o snö hela dagen o jag köpt en mjölkkruka på
25 liter för 7;50 den 23. W.vind den 24. W.väder o jag var till Offerdal o
köpte 2 st Kor af Olof Jonsson i Bångåsen för 144 kronor o det snöade
hela dagen den 26. for jag till Glösa med Korna den 27. N.W.vind o
snöyra o Auktion efter Simon Månsson i Valne den 28. vackert väder den
29. stillt o klart o Trångsviken har frusit o Sågen har stannat o Auktion
hos O.Ek i Hökån den 30. stillt o klart o Husförhör hos A. Svensson i Mo
den 31. stillt o vackert.
November den 1. tö o stillt den 2. samma väder den 3. stillt o dimma den
4. samma väder o på kvällen snö den 5. N.O.väder o lite snö den 6.
samma väder o vi räknad skogen Forssius o Erik Wigge den 7. Ö.vind o
yrväder hela dagen den 8. samma väder o djupa drifvor så det räcker
öfver gärdesgårdsstören o drifver fortfarande den 9. samma väder den 10.
S vind o lite tö den 11. stillt o mildt så det dryper af taken o Mejerinnan
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har kommit den 12. stillt o dimma hela dagen den 13. N.O.väder o lite snö
den 14. 6 tums djup snö för natten. den 15. S vind o tö den 16. tö den 17.
lite kallt o vackert väder den 18. stillt o dimma o Alsensjön har frusit o
Snickar Olof Erikson i Bläckåsen har slutad i Mejeriet i T.å. den 19. S.O.
godt väder den 20. stillt o dimma den 21. stillt o tö den 22. stillt o
vackert väder den 23. samma väder den 24 W.väder o mildt o lite snöden
25. stillt o vackert väder den 26. samma väder den 27. samma väder o på
kvällen börja det regna den 28. W.vind o på e.m. storm den 29. W.vind o
storm o vi haft Weterinär A.Waldirk ett sto som är sjuk den 30. W.storm.
December den 1. W.vind o stor tö den 2. samma väder o nästan bart på
åker o äng o Mejerisammanträde om hur det skall börjas den 3. samma
väder o det är alldeles bart den 4. Ö.väder o lite snö men ej något kallt
den 5. stillt o vackert väder o Mejeriet öppnades o det blef 200 liter mjölk
första dagen , o vi hade 5 liter första dagen. den 6. stillt o vackert väder
den 7. S.O.väder o snöyra den 8. S.O.väder o jag kört mjölk till Mejeriet
första gången. den 9. stillt vackert väder o Alsensjön är stickad o i
Kyrkan firades 300 års minnet Gustaf II Adolfs födelse o mycke folk den
10. stillt o klart den 11. sammaväder den 12. stillt o mulet o lite kallt den
13. stor tö så det börjar bli bart igen den 14. på f.m. tö o på e.m. W.vind o
kallt men dåligt före efter vägarna. den 15. stillt o kallt o bart den 16.
W.vind men ingen snö men glatt af is den 17. W.väder o klart o rent den
18. N.O.vind o snö o 15.g.k. o på kvällen riktig snöyra den 19. samma
väder o 10.g.k. den 20. samma väder yrväder den 21. S.O.väder o friskt.
den 22. S.O.väder o på kvällen snö den 23. stillt o kallt den 24. stillt o på
kvällen tö den 25. tö hela dagen o på natten snö den 26. tö o på kvällen
riktigt yrväder af värsta slag. o bal i Ede hos Erik Persson den 27. det
värsta väder yrväder som kan bli o A.S.S. o N.S.S var på suptaget den 28.
stillt o på e.m. S.O.väder o lite snö o jag kört snöplogen första gången den
29. S.vind o lite snö o Decemberstämman i Sokenstugan o valdes till
Komunalordförande Magnus Jonsson i Walne till Fjärdingsman John
Jonsson i Åse. den 30. bara snö o N.väder o yrväder.
1895.
Januari den 1. Stillt o vackert väder den 2. stillt o klart den 3. N.O.väder o
klart den 4. stillt o klart o Per o Nils från N.Nälden kom hit. den 6. samma
väder o Kristina Larsson i Ede o Olof Frisk från Mörsil har giftat sig o
Fäst i Logen Edelviss o föredrag af Tomas Larsson o stor intagning 22
nya medlemmar. den 7. stillt o klart den 8. stillt o klart o Slöver Maria har
flyttad i dag den 9. stillt men mulet o 15.g.k. o O.M.s o Erik farit till
bodarna efter hö den 10. samma väder den 11. samma väder den 12.
N.O.väder o lite rusk o Erik kom hem o det var djup styf snö den 13.
N.O.väder o lite snö o vi varit till Trålsåsen. den 14. samma väder den 15.
O.väder o de farit till Fjäls efter hö den 16. samma väder den 17. samma
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väder den 18. samma väder o dimma den 19. vackert väder den 20. stillt o
klart den 21. 25.g.k. o vi for till Fjäls efter hö o i djupsjön på kvällen
5.g.k. den 22. W.väder o 10.g.k.den 23. W.väder o snö ibland o på
kvällen ganska kallt den 24. N.W.väder o Snå, den 25. stillt o 16.g.k. den
26. samma väder o 17.g.k. den 27. samma väder o 17.g.k.
Mejerisammanträde den 28. samma väder o 5 kronor famn för skolveden
den 29. stillt o solsken o 20.g.k. den 30. stillt o vackert väder o 26.g.k.
den 31. still o vackert väder.
Februari den 1. 5.g.k. den 2. stillt o dimma o 16.g.k. den 3. stillt o mulet o
lite snö o 6.g.k. o på kvällen klart den 4. Prestuppbörd o 11.g.k. den 5.
N.snå o 23.g.k. o lite snö den 6. N.O.vind o snöyra o 18.g.k. den 7.
samma väder o 16.g.k. o snöfock, den 8. stillt o 25.g.k. den 9. samma
väder o 26.g.k. den 10. stillt o 20.g.k. den 11. O.väder o 16.g.k. o lite
snöden 12. stillt o 17.g.k. den 13. stillt o klart o 13.g.k. o aflöning på
Mejeri o jag fick 41:87. den 14. samma väder 17.g.k. o på kvällen 0.g.
den 15. W.väder o 1½ g.k.o Kronuppbörrd 41:47 Komunala 38:84 Prest
17:36 den W.vind o snöfock o 0.g. den 17. W.vind o 2.g.v. o vi mottagit
rotbidraget 23:36 den 18. samma väder. den 19. W.vind o tö o vi tagit upp
is till Mejeriet den 20. tö så hustaken börja bli bara den 21. mildt o lite
slasksnö den 22. W.väder o 2.g.k. den 23. stillt o vackert väder o 3.g.k.
den 24. N.O.väder o 11.g.k. o lite snö. den 25. stillt o klart o 24.g.k. den
26. N.O.väder o snö hela dagen o den 27. stillt o kallt o Hamrén varit hit.
den 8. stillt o kallt.
Mars den 1. S.O.vind o snöfock den 2. N.O.vind o snö hela dagen den 3.
stillt o klart o 11.g.k. o Doktor Wästerberg varit till Farsgubben som är
sjuk den 4. stillt o klart o 6.g.k. den 5. samma väder. den 6. samma väder
o 16.g.k. o ingen tö så snön ligger lös o mycke råttor den 8. stillt o klart o
23.g.k. o Likvit på Mejeri 34:54 den 9. N.O.väder o lite rusk o Auktion
hos Artur Åström i Wången den 10. Ö.väder o lite rusk o 10.g.k. den 11.
N.O.väder o snörusk hela dagen o de dragit på sågen cirklarna o 8.g.k.
den 12. O väder o klart den 13. stillt o vackert o 0.g. o J.M.s o K.K.s i
Mjäla har sett på skogen, den 14. stillt o vackert o 0.g. den 15. samma
väder den 16. samma väder o Marknan den 17. W.storm o tö. den 18.
W.vind o lite snörusk, den 19. samma väder den 20. samma väder den 21.
samma väder den 22. Ö.väder o lite kallt o Likfärd efter Elias Brita i
Bleckåsen den 23. Ö.väder o 10.g.k.o lite rusk. den 24. Ö.vind o snöyra
hela dagen den 25. N.O.väder o snöyra hela dygnet o mycke snö o 5.g.k.
o Folkskollärareval till sönsjöroten o valdes P.Anderson Friberg o var 3
st att välja på n.l.g. en lärarinna Agnes Göranson från Smedsåsen o
mycke snö på hustaken i dag. den 26. stillt o klart o de måste plöja o
mycke snö den 27. O.väder o på e.m. snö från N.O. den 28. N.O. o lite
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snörusk den 29. O.väder o mildt o vi tröskat slut den 30. Ö.vind o lite
snöfock den 31. Ö.väder o lite snörusk o 3.g.v.
Aprill den 1. stillt o solsken den 2. samma väder o Bolagsstämma i Mejeri
o Auktion å skolved den 3. W.väder o snödref o 6.g.k. den 4. samma
väder o 11.g.k.o snöfock den 5. W.storm o ett rysligt yrväder först föll 1
fots djup lös snö o så storm så det är nästan omöjligt komma ut den 6.
ombytligt väder o stora drivor o Likfärd i Finsätter efter Maria
Olofsdotter den 7. eller Palmsöndagen är ett rysligt yrväder från N.O. det
yrar så det är omöjligt komma ut. det är drivor som är 8 for djupa. den 8.
stillt o vackert o stort arbete med skottning o plöjning af vägarna o
Auktion i Trång efter Maria i Finsätter. o vi har köpt en rämm till Sågen
för 77:55 den 9. stillt o vackert o i skogen är snön 4 for djupo drivor som
är till 8 a 10 fot djupa men lös. den 10. stillt o 8.g.v.o Likvit å Mejeri o vi
fick 25:83 vi burit upp Potatis 5 tunnor den 11. på f.m. stillt o sur snö på
e.m. N.W.vind o snöyra den 12. N.W.vind o snöyra o 0.g. den 13. stillt
på e.m. stark S.W.vind o riktig tö den 14. Påskdagen W.stark storm o
mildt o Läsbarnen läser i Kyrkan den 15. N.W.storm o snöyra o
sammanträde i Mejeri förslag att sammanslå både Hållbacken o T.å.
Mejerien, men blef afslag. den 16. stillt o vackert väder men så hårt fruset
så man går var man vill den 17. stillt o solsken den 18. samma väder den
19. samma väder o Lärkan hördes första gången i år den 20. stillt o
samma väder o jag gjort 1 st. 50 liters mått 1. 10 liters, den 21. stillt o
solsken men drifvorna går öfver gärdesgårdar ännu den 22. S.O.väder o
solsken o snön smälter så det är mycke vatten den 23. samma väder den
24. samma väder o det börja bli barfläckar den 25 o 26. samma väder o
fryser inte om nätterna o mycke sågvatten o det är mycke bart den 27.
samma väder o Likfärd i Tossberg efter Stafven den 28 samma väder den
29. stillt o solsken o jag levererad Hö till Ryttarhästen 40 Ltt pun den 30.
samma väder o jag sågat o ovanligt mycke vatten
Maj den 1. samma väder den 2. W.väder o lite regn den 3. samma väder o
solsken o kälen går ur jorden o björken börja mälta o vi rifvit ner södra
sommarfähuset den 4. stillt o solsken och riktigt varmt 10 a 15.g.v. den 6.
stillt o 16.g.v .o Bengt Jonasson har börjat timra på sin nya gård neranför
backen o brandsyn har gått. den 8. samma väder o O.M.s har sådd en rista
med korn den 10. mycke varmt o stillt o löfskogen börja synas ur han är
mycke grön men ängarna är mycke efter o de börja så men ej något regn
den 11. stillt o solsken o en liten regnskur o sedan W.väder o skol o
Läsbarnen skall till kyrkan o läsa den 12. N.W. stark vind o Alsensjön o
Trångsviken o Storsjön går upp o Biskopsvisitation i kyrkan den 13.
W.väder den 14. S.O.väder o jag har sådd 1 Tun Korn. den 15. S.O.väder
o lite rusk den 16. Ö.väder o lite regn hela dagen o jag har sågad läkt till
mejeriet den 17. stillt o solsken o riktigt varmt o första svalan hördes den
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18. Ö.väder o jag sådd Ärter utanför stalln o Gustaf Svensson försvunnit
den 19. stillt o 18.g.v. o 12årsfäst i Logen Jägaren o talare A.H. Berg o
Mållberg o Mörsils musikkår den 20. S.O.väder o lite regn o skallgång
efter Gustaf Svensson af 20 man men de hitta honom inte den 21.
S.O.väder o varmt o vi satt Potatis den 22. vackert väder. den 23. stillt o
lite regn o vi jordt ifrån oss våranden o det som först såddes är grönt o
allting är ovanligt långt kommet o ser mycke lofvande ut o Häggen står i
blom den 24. S.O.väder o lite regn ibland så det växer fort den 26.
N.O.väder o snöslask på måran o af Länsman sammankalla skallgång af
100 man efter G.S.s. men förgäves den 27. W.vind den 28. W.vind o
riktigt kallt o vi timrad sommarfähuset o åkrarna börja gröna löfvet är
fullstort examen i Folkskolan i T.å. den 29 Ö.väder o på kvällen regnskur
o lite åska o stark W.vind den 30. Wvind o bara kallt den 31. stillt o
varmt o de gjort snygt vid Mejeri o sådd höfrö.
Juni den 1. den 2. vackert o varmt o 40.käringar hos Agnes i Lillstugan på
kalas ett stort kalas. den 3, samma väder o 20.g.v. o Rågaxen är synlig o
Potatisplantor den 5. W.väder o varmt o åkrarna är mullhöljda den 6. W
väder den 8. W.vind o Auktion hos B.Jonasson den 9. Likvit å Mejeriet
den 10. Ö väder o lite regn o Rönn står i blom o mycke rågax o mycke
gräs den 11. stillt o åska o lite regn o N.s.s bofört den 12. W väder o
O.M.s farit till bodarna o vägsyn o vi släpt våra kor uti ängen. den 13. W.
väder o regn o N.J.s rest till bodarna den 14. W.vind o bara kallt o lite snö
i Fjällen. den 15. vackert väder den 16. samma väder den 17. stillt o lite
regn den 18. Ö.väder o varmt den 19. samma väder den 20. S.O.vind o
riktigt solsken så det torkar fortden 22. W väder o solsken o på kvällen
lite regn o extra lusttåg från Östersund till Trondhjem afgår från
Östersund kl. 11 på kvällen den 24. N.vind o ej så varmt den 26. stillt o
varmt o backarna börja bli bruna o kornsnärpen synes den 27. samma
väder 25.g.v. i skuggan i går reste M.O.s till Ytterån o bada den 28.
samma väder o på aftonen lite regn den 29. Ö.väder den 30. samma väder
o E. Löfgren med Fru o son från Nälden varit hit o åkrarna börja blekna af
torkan o kornaxen är framme
Juli den 2. stillt o varmt o torkar så det blir lite hö. Sven Erikson östi
gården har varit till Wärmland den 3. Ö.väder o inte något regn men
skurar går på andra håll den 4. W.vind o på kvällen 8.g.v. den 6. stillt o på
kvällen börjas det regna. den 7. regn på måran Likvit vid Mejeri den 10.
S.O. vind o jag alat Potatis o hitta nypotatis som trastägg den 11. Ö.väder
o vi börjat slå o det blef regn den 12. solsken den 13. samma väder den
14. N.O.regn hela dagen den 15. regn den 16. lite regn den 17. riktigt
solsken o jag hitta igen Gustaf Svensson i skogen på Bengt Jonassons
skog inte långt från Alsensjön o han varit borta i nära två månader o han
satt under en gran med snaran om halsen den 18. solsken o de fraktat af

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 62 av 246

med G.S.S den 20. S.O.väder o regn o slåttkalas hos Eng Maria den 21.
S.O.väder o solsken o Gemensamt möte i Ytterån för omkringliggande
Loger den 22. solsken o regn den 23. W.väder o jag sådd råg i Norra
Ottgården den 24. regn o Kerstin Nilsdotter i mo död. den 25. Wvind o
lite regn den 27. S.O. vackert väder o slåttkalas i Legden den 28. vackert
väder o Fäst i Edelviss den 29. o jag sådd råg ofvan kornladan den 31.
W.vind.
Augusti den 1. Wvind o Höväder. den 2. gjorde vi ifrån oss slåttan o fick
149 rolenkar hö 8½ Rolenk Grönfoder den 3. körde vi in hö o
Bokauktion i T.å. o Tekla Dahlström från Östersund varit her i slåttan nu
reste till Alsen den 5. N.O. regnväder hela dagen den 6. stillt o Erik varit
till bodarna den 7. N.väder o regn hela dagen o mycke hö ute o potatisen
äro som hönsägg o Kornstrån som är öfver 2½ aln hög o det blir mycke
ligg i åkrarna o ärtskidorna äro runda den 8. N.O.väder o lite regn den 9.
N.O.väder o regn hela dagen den 10. samma väder den 11. mulet men ej
något regn o Likvit på Mejeri 57:47 den 12. körde vi hö tills det börja
regna den 13. regn. den 14. o 15. vackert o vi kört in allt vårt hö den 16.
vackert den 17. på e.m. regn den 18. W.väder o Gemensamt möte i
Offerdal den 19. mulet den 20. börjar de skära korn o Gunnarsson i Ede
har köpt en del af broderns hemman den 21. solsken o jag skurit hos
N.S.S. i mo den 23. regn så vi måste sluta o skära hos N.S.S. den 24.
mycke regn o sedan till månadens slut bara regningt o vi skurit af allt o
riktigt fint allt 242 skylar korn o 56 skylar Råg 15 Rolenkar Ärter bara
lite grön o Råttorna äro så ovanligt fullt o äfven lämlar finnes.
September den 1. idag på måran var fruset så det var hvitt men potatisen
ofrusen ändå o fjällen äro hvita af snö den 3.regn den 4. fick vi smågrisar
8 stycken den 5. regn o P.G. Litner med sälskap sköt en Elgoxe på kile o
alla jordägare fick lite kött af honom. den 6. vackert den 7. W.väder den
9. Wvind o vi kört in korn den 10. stillt o mycke fruset på måran så
Potatisgreset har frusit af till mullen, den 11 regn från N.O. den 12. W
väder vackert. den 13. samma väder den 14. samma väder o vi börjat
hacka potatis o de är medelmåttliga den 15. W vind o Emma Larsson från
Aspås o Kristina Fredrikson vår blivande piga varit hit den 16. stillt o
vackert den 17. regn den 22. W. stark storm o på kvällen regn den 23.
samma väder o regn alla dagar så det är nästan omöjligt få in grödan den
25. stillt o vackert väder o vi kört in Råg o såld 6 st Grisar för 7:00 pr st
den 26. vackert den 27. W.väder o vi hackat upp vår potatis 30 tun. den
28. W.vind o Erik var till Östersund o tog ur tänder den 30. samma väder
Ocktober den 1. stillt o vackert väder den 2. S.O.väder o dimma den 3.
riktigt vackert väder den 4. regn den 5. regn hela dagen o N.O. den 6.
samma väder o likvit å Mejeri den 7. N.O. väder o snö på måran men gick
af på f.m. den 9. något fruset på måran o vi körde plogen i åkern, den 10.
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ett ovanligt regn den 11. W väder o Kronojägaren J. Ledin höll Auktion
hos O.M.s å en Elg. den 12. stillt o Auktion hos J. Andersson i Ytterån
den 13. stillt o vackert väder o skördefäst i kyrkan den 14. W. stark storm
o Auktion hos Erik Bengtsson i Mo efter Marta Persdotter den 15. samma
väder o det börjar frysa o lite snö ibland den 16. vackert väder den 19. W
väder o alldeles tide mark den 20. samma väder men fruset o Bengt
Jonasson sjöt på en sågarbetare Kilman i magen den 21. W väder o fruset
o Bengt Jonasson blef af Länsman fraktad till stan på häktet o en liten
pojke till Anders Ros i Tå föll ner i brunnen o drunkna den 29. N.O.väder
o snö o vi har Pumpmakaren. den 24. samma väder o Anna Persson Ede
rest hem den 25. stillt o vackert väder den 26. N.O.väder o snö den 27.
samma väder den 28. stillt o klart o sammanträde hos O.M.s om hur
sågarbetarna har lefvat i sommar den 29. stillt o kallt så Trångsviken har
isbelagts den 30 vackert väder o förhör med Bengt Jonasson den 31. stillt
o kallt o ångsågen har stannat.
November den 1. W.vind o mildt o lite snö ibland den 2. W.vind o
alldeles bart o riktig tö den 4. stillt o vackert väder o på Sågen har de
börjat igen o bar mark o Kristina Fredrikson från Kälom i Offerdal kom
hit som piga den 6. N.O.väder o lite snö den 10. stillt o vackert väder o
lite snöföre den 11. Auktion hos A.Åström i vången han blef återlyst o
riktigt stark S.O. vind den 12. tö så det är bart. den 13. stillt o vackert
väder den 14. samma väder den 15. samma väder o ransakning med Bengt
Jonasson o min dräng Erik måste dit som vittne den 16. samma väder o
barmark o S.O.väder den 17. W.vind o fruset den 20. stillt o vackert o
kallt den 21. samma väder o fryser hårt o barmark.den 22. samma väder o
Alsensjön frusit den 23. samma väder o ingen snö den 24. W.vind o tö.
den 25. samma väder o tö så sjöarna bråkas sönder den 26. samma väder
o riktig stark S.W. storm o varända snöflinga är borta o det börjar tina
upp o Alsensjön har blåst upp o var 2 a 3 tums tjock is o i natt var en
ohygglig stark storm den 27. samma väder o på kvällen börja det snöa
från N.O. den 28. vackert väder o 16.g.k. o stillt så Alsensjön frusit för
andra gången den 29. stillt o vackert väder den 30. samma väder o Bengt
Jonasson har kommit igen från häktet.
December den 1. samma väder o vi gått öfver sjön första gången i år o
han var stark den 2. samma väder o ingen snö den 3. S.O.väder o lite
mildt den 4. samma väder o ingen snö den 5. N.O. väder o på kvällen snö
den 6. N.O. väder o snöyra o stora drifvor o Mantalsskrifning o
Bevärings- mönstring den 7. N.O.väder o vi varit på vägen första gången
den 8. N.väder o något kallt den 9. kom A.P.s. i Trång hem från Amerika
den 10. stillt o kallt o mulet. den 12. samma väder den 13. N.O. väder o
det börjar ruska lite o sågarbetarna har sagt upp mjölkhandeln. den 14.
S.O.vind den 15. samma väder o mildt men lite fock ändå den 16. samma
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väder den 17. samma väder den 18. stillt o vackert väder den 19. stillt o
Dimma o 10.g.k. den 20. samma väder den 21. stillt o vackert o 20.g.k.
den 23. stillt o vackert väder o på måran 22.g.k. o på kvällen 8.g.k. den
23. 15.g.k. o N.W.snå men klart den 24. 25.g.k. den 25. 14.g.k. o på
kvällen 5.g.k. den 26. 0.g. o W.väder o bal i Trång den 27. stillt o vackert
o 19.g.k. den 28. 6.g.k. o vackert väder o Årsfäst i Jägaren o
Decemberstämman i Alsen den 29. stillt 9.g.k.o sirka ½ fots djup snö den
30. o 31.samma väder o Nyårsvaka på sågen.
1896.
Januari den 1. stillt o vackert väder o vi for till N.Nälden den 2. samma
väder den 3. samma väder. den 4. W.väder o tö den 5. tö. den 6. riktig tö.
den 7. W.vind o stor tö så det är fulla alla diken o nästan bart den 8.
W.vind o lite snödref men bara åkrar den 9. stark W.storm o snödref den
10. S.W. storm o tö den 11. samma väder o ryslig storm o vägen genom
byn är alldeles bar o åkrar o ängar likaså o mot i dag dog Disponenten L.
Ritchie den 12. stillt o 1.g.v. o lite snö som smälter den 13. stillt o vackert
den 14. W.väder o lite kallt den 15. stillt o vackert väder o L. Ritchies
Jordfästning (begrafning) i Alsens kyrka o Likprosesionen storståtlig 63.
hästar som medföljde, 2 standar o kistan var så belagd med kransar som
kostade ända till 50 kronor o inbjudna voro Logerna Jägaren o Jämtlands
hopp till likfärden i hans hem i skolan. den 16 lite snö men stillt den 17.
stillt o vackert den 18. S.W.vind o mildt o J. L.s i Åse död den 19. W.vind
o lite snöfock den 20. stillt o vackert den 21. W.vind o lite kallt o vi har 3
tums djup snö den 23. stillt o lite snö 6 tums djup o några små drifvor den
24 o 25. stillt o 10.g.k. o vi kört gödsel från sågen o Trålsåsen har köpt
Hö i Alsen för 6 öre den 26. stillt o 15.g.k. o Fäst i Röde den 27.
N.O.väder o 16.g.k. o till Disponent på sågen har utnämts James Ritchie
den 28. stillt o 10.g.k. den 29. S.W. o snöyra o på kvällen tö den 30. S.W.
stark vind o regn o snöslask så snön smälter bort. den 31. stark W. storm
o tö halfva dagen sedan fryser det o bara halis o åkrarna är bara.
Februari den 1. stillt o 4. tums djup snö o så underhalt så det är svårt ta
sig fram den 2. 2.g.k. utmärkt väder den 3. S.W. storm o snöslask så det
blir bart igen den 4. stillt o tö o Fru Mick Even vid sågen har dödt i
Lunginflamation. den 5. W.vind tö o regn den 6. samma väder o storm så
det är alldeles bart o järnvägståget försenad genom banans öfversvämning af vatten på vissa ställen i Norge o Hö kostar 7 öre pr kg. den 7.
samma väder o det är alldeles bart o å Frösön har Svalan varit synlig o
isarna börja bli dåliga o timmerkörarna har måst sluta den 8. stillt o 5.g.v.
o de börjat såga på vår såg neri bäcken o hon gick bra o Prestuppbörd.
den 9. stillt o dimma o 0.g. o Likfärd o begrafning af Fru Mick Evan vid
sågen stillt o vackert väder o B. A.s har sågat i dag den 10. W.väder o lite
snörusk den 12. N.W.vind o kallt så det fryser o blir mycke svallis men
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alldeles bart. den 13. samma väder o snöyra den 14. N.W.väder o klart o
Kronouppbörd den 15. N.W. storm o ingen snö den 16. S.W.vind o tö den
17. stillt o mildt o jag gjort en åkskrinda den 18. stillt o vackert väder
den 19. S.O.väder o vackert den 20. S.vind i Ås har plockats blåsippor.
den 21. S.väder o vackert den 22. samma väder o Likfärd i Trång på
Stinamor den 23. samma väder 13.g.k. o ingen snö men is så småpojkar
stiger skridskor hemma o åker vart de vill den 24. samma väder den 25.
samma väder o S.blåst den 27. samma väder o 10.g.k. den 28. stillt o lite
snö 2 tums djup snö den 29. samma väder.
Mars. den 1. S.O.väder o bara kallvind den 2. samma väder den 3.
Ö.väder o snöyra halva dagen o 5.g.k. den 4. Ö. väder o dugtigt med snö
halva dagen o 0.g. den 5. stillt o vackert väder o Fargubben Jon Olofson
död kl. 9.45 e.m. stillt afsomnade. den 6. S.Ö.vind o 0.g. o lite snörusk o
vi köpt 1. tun sill för 10:50 den 7. N.O. snö hela dagen men sur snö den 8.
stillt o 0.g. 10 tum djup snö den 9. S.O.väder 2.g.k. den 10. samma väder
den 11. S.O.väder o yrväder o 0.g. o på kvällen mycke snö den 12.
N.väder o mycke snö men ej kallt o E.P.s har kört snöplogen första
gången i år den 13. N.väder o lite snörusk o 6.g.k. den 14. stillt o Likfärd
i slättan. den 15. stillt o klart o 16.g.k. den 16. stillt o vackert o 19.g.k.
den 18. N.O.väder o snö den 19. stillt o vackert väder o boupptäckning i
slättan efter Fargubben den 20. samma väder. den 21. S.väder o tö. den
22. tö. den 23.stillt o vackert väder den 24. stillt o vackert o Pantauktion
hos A. Åström i vången den 25. stillt o vackert o inte något fruset mot i
dag o Distriktslogemötet i Trångsviken o hustaken är fri från snö o
timmerpriset 41 öre för 12 tum o Hö 60 öre parm. o lite hö den 26.
S.O.väder o tö så snön reser fort o jag köpt 110 parm hö af P.Olsson i
Trång 60 öre parm o kört 60 pun till Lägden för Ryttarhästen o O.
Sjögren har flyttat hit den 27. N.O.väder o på e.m. snö. den 28. S.O.väder
o lite snö den 29. N.O. snö o kl. 10:30 e.m. fick vi oss en flicka den 30.
S.O.väder den 31 samma väder
Aprill den 1. W.väder o lite snörusk den 2. samma väder o Bolagsstämma
i Mejeri o samma styrelse som förra året den 3. vackert väder den 4.
S.O.väder den 5. Öväder o mycke folk till kyrkan o läsbarnen läsa i
kyrkan kl. 4. den 6. stillt o solsken o sammanträde hos A.P.s om
krondikning den 7. stillt o regn o mycke vatten o Auktion i Trång efter
Stina mor den 8. W.väder o tö så åker o äng börja bli bara o de börjat såga
i vår såg den 9. stillt o vackert det är mycke vatten i bäckarna o vi tagit
upp sättpotatis 5. tun. den 10 o 11. samma väder men fryser hårt om
nätterna den 12. Ö väder o lite snörusk men mycke fruset på måran den
13. Ö.väder o lite snörusk den 19. samma väder o mycke kallt om
nätterna den 20. börja de såga på ångsågen den 25. frivillig auktion hos
A. Åström i vången o de körde öfver sjön den 28. stillt o mycke fruset på
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måran Walborgsmässoaftonen still o lite mulet o många eldar o en eld på
Drommen som syntes hit.
Maj den 1. W.väder o bara kallt o de börjat såga på ångsågen den 3. stillt
o varmt o solsken men fryser om nätterna den 7. W.vind o kallt o O.M.s
har sådd en rista i Ottgården den 8. samma väder o stark vind så isen å
T.v skrider den 9. stillt o lite snöslask den 10. W.vind o vackert väder
men mycken käle i jorden o Trångsviken blef isfri den 12. riktig stark
N.W.storm o snöskurar o sjöarna brytas upp o termometern går nerom
fryspunkten o ny snö ligger så det är vitt. den 13. S.väder o snö den 14.
W. stark vind den 16. N.W. vind o kallt så det fryser mycke hårdt om
nätterna o ingen sår något bara kallt o M. Mickelson i Trångs stuga brann
ner den 18,19, o 20.sådde vi ifrån oss i dag regn från N.O. den 21. regn o
stillt den 22. samma väder den 23. stillt o varmt så det växer så det är
grönt den 24. W.väder men ej kallt o Pingst o Fäst i Tossberg o i Ytterån
den 25. W.väder o lägdarna äro gröna men ej löfskogen den 27. sätter vi
Potatis o präktigt väder i går börjades dubbelvakt på sågen den 29.
Examen i Folkskolan den 30. N.W.vind o snö så det blef vitt den 31.stillt
o fruset mycke på måran.
Juni den 4. N.O. väder o regn o åkrarna börjar gröna. o löfskogen med.
den 5. o 6. regn. den 7. W.väder o regn o stillt o Demonstrationsmöte i
Mörsil, o begrafning på Mor Agnes i Röde o regn hela dagen så det står
stora lokar på hårda backen o vi släppt ut korna första dagen o lite gräs i
skogen men åkrarna äro mullhöljda den 8. N.O. regn hela dagen den 9. o
10. stillt o riktigt varmt så det växer fort o Åska o regn den 11. stillt o
mycke varmt den 12. o 13. samma väder o rågaxen börja synas o det
växer ovanligt fort. den 15. ovanligt varmt o lite regn på kvällen o vi far
till bodarna o potatisplantorna syns o en lovande höskörd synas o vägsyn.
den 16. o 17. 30.g.v. i skuggan den 19 W.vind men intet regn o timotejen
börja skjuta o rönnen står i blom den 20. samma väder den 21. stillt o
vackert o Ingeborg Gudfastson i Kluk har gifta sig i dag. den 22. börja det
att regna för W. o B.J.s timrar Fähuset den 23. W.väder o regn ibland o vi
pyntat vid Mejeri o rest flaggstången vid Föreningshuset den 25. W.vind
o regn på måran o sedan bra o fäst i Jägaren o talare Tomas Larsson o på
e.m. en ovanlig regnskur den 26. stillt o vackert o vi bygd om Kyrkstallen
den 27. stillt den 28. S.O.vind den 29. W.väder o regn hela dagen den 30
samma väder.
Juli den 1. stillt o solsken o riktigt varmt den 3. stillt o varmt o
kornsnärpen äro synliga o åkrarna äro så tjocka så det vill bara bli lägg o
höslåtter bra den 4. reste jag till N.Nälden med ett sto. den 6. W.vind den
8. stillt o vackert väder o jag sålde skogen till C.A.Lindomborg för 2750
kronor den 9. var jag till skattberget den 10. S.O.väder o regn o W.vind så
både åker o nyland vältas ner den 11 W.vind o lite regn den 12. stillt o
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solsken den 13. samma väder o åkrarna äro fullsjutna o mycke lång halm
så det vill bli ligg o vi börjat slå den 14. stillt o solsken o Begrafning i
Tullus o vackert väder hela vickan den 21. stillt vackert o varmt den 22
stillt o starkt Åskväder rundt om det dundrar värre lite hagel ibland den
23. W.väder o regn den 25. stillt o lite regnrusk o Potatisblommor o
nypotatis som dufägg o kornet är grönmata den 26. vackert den 27. rusk o
regn den 28. S.vind o vackert.
Augusti den 1. S.O.väder o lite regn den 5. N.W.o solsken o vi slagit ifrån
oss o fick 179 rolenkar o vi haft en Norsk slåttkarl Johannis Olsson o till
Raxter Elin Bergström från Hjärpen den 10. reste jag efter Svartkorn till
Byvallen den 11. stillt o vi plöjt i södra Ottgården den 13. fick jag första
afbetalningen på skogen 750 kronor o vi fått 10 rolenkar Grönfoder. den
16. stillt o varmt o lite regn ibland o vi börjat skära korn o vi ätit
nypotatis en hel vicka o åkrarna äro mycke tjocka o ojemna den 18.
S.O.väder o jag varit i Ede o skurit hos O.P.s o E.P.s fint korn den 19.
samma väder o Likfärd i Flodins vid Trångsviken samma väder till den
23. då regnar det hela dagen den 24.25.26.27. lite regn ibland den 30.
stillt o Riksdagsmansval i Alsen o två kandidater O.Walter i Mörsil o
Gunnar Eriksson i Mörviken den förra 99 röster den senare 24 röster.
September den 1. S.O.väder o solsken o vi skurit ifrån oss o fick 281
skylar korn. den 2 o 3.samma väder den 4,5,o 6 samma väder o fäst i
Logen Sveaborg i Alsen den 8. W.vind o vi kört in korn ur rödde o på
kvällen börjar det ruska lite o vi får dikesgräfvare i rödde. den 12. var det
fruset potatisgräset o vi kört in allt vårt korn o det blef utmärkt fint den
15. lite regn o sedan fint o vi fått hem merra från Nälden den 18. var jag
till marknan o köpte mig en Fjäderharf för 28 kron o det regnar hela
dagen o hästar äro dyra o kor billiga det förra mellan 300 o 600 o de
sednare 50 o 60 kron den 24. bara regn hvarje dag o jag varit till Offerdal
o köpt 2 st kor för 140 kron o vi hackat upp Potatisen o fick 50 tunnor
den 27. S.O.väder o Profpredikan i Alsens kyrka å Mattmars prest. mot
den 29. fick vi 13 st smågrisar.
Ocktober den 1. stillt o vackert väder o vi fick smågrisar igen efter gamla
Suggan 10 st. den 2. stark S.vind o vi kört in Ärterna den 7. N.O. snö o
första snön den 9. S.vind o vi sådd Gödsel den 10. samma väder den 13.
stillt o vackert väder o det börjar frysa den 17. stillt o vackert väder o vi
såld 8 st grisar den 18. lite snöslask den 19. bar o tide mark. den 20. N.O.
snöyra hela dagen så det blef 10 tums djup snö o alldeles tide mark. den
21. W.väder. den 24. N.O.väder o lite snörusk o vi sålde 5 st smågrisar o
de var lite såra så vi fick inte kontant o vi skull få 5:50 om de lefver.den
25. stillt o vackert väder o Gudstjänst i Trångsvikens skolsal af Pastor
Wimmerkrantz den 28. N.O. väder o snö 6. tum djup den 29. stillt o
vackert.
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November den 1. stillt o vackert o Prestval i Alsen o Mattmar o valdes
Åkerberg men 1107 röster o Östgren 956 o Hamberg 854. den 3.
N.O.väder o snö o 8.g.k. den 5. stillt oTrångsviken har frusit den 6.
S.W.vind o tö så marken blef bar o på natten mycke stark storm så T.å
blåste upp o det börja frysa den 8. stillt o vackert väder. den 11. stannade
Millers ångsåg den 13. stillt o vackert väder ett skralt slädföre 11.g.k. den
15. stillt o vackert väder o Alsensjön har frusit men ingen snö men
någorlunda frusen mark den 17. stillt o vackert väder den 19. o 20.
vackert väder o vi stämplad skogen lite kallt den 23. tö så marken blef
alldeles bar den 25. tö o alldeles tide mark den 26. samma väder 1 get dog
som Brita egde den 28. W.vind o lite kallt den 29. Ö.väder o lite snö men
på kvällen W väder o mildt den 30. stark .NW.storm.
December. de första dagarna lite kallt. den 6. S.O.väder o ingen snö.
samma väder till den 12.ruskar det lite det är 1. tum djup snö. den 13. o
14. N.O.väder o bara kallt o lite rusk den 15. o 16. N.O.väder o snö o
riktigt kallt den 17. samma väder den 20. 28.g.k.o stillt den 21. samma
väder 21.g.k. o stillt den 22. stillt o 30.g.k. den 23. samma väder o mellan
30 o 37. g.k. den 25. 15.g.k. den 26. 4.g.k. den 27. S.W.vind o tö o regn o
sedan till årets slut vackert men lite blåst.
1897.
Januari den 1.stillt o vackert väder den 2. samma väder o Fäst i Logen
Jägaren o föredrag af Falk den 6. S.O.väder o vackert o jag såld 3årigt Sto
till N. Roos i Hållbacken för 390 kron. den 8. vackert väder o vi bygd bro
för Timmerkörning den 9. lite kallt o rim i skogen hela tiden den 15. stillt
o rent o jag var till marknan o köpt en Häst af Simon Nyberg från
Hotagen för 360 kronor o lite rusk från N.O. o på marknan var mycke
Hästar o dyra 40 vagnar med hästar till södra Sverige Helsingland o
Dalarna afgick den 23. samma väder o Prestuppbörd o korninslag 1 liter
på fyrk o till de hagelskadade i liter 2ne fyrk. den 25. 22.g.k. den 26.
börjar det att snöa från N.O. den 27 o 28. samma väder den 31. stillt o
22.g.k. o lite rusksnö o Kristina Fredrikson har frivicka o vi har Kristina
Göransson från N.Nälden i stället.
Februari den 7. Komunalstämma angående Telefon från Nälden till Alsen
med 4 rösters afslag o 32.g.k. den 8. 12.g.k. o lite snö o vi börjat köra
vatten den 11. snö den 12. snö o W. storm så vägarna bliva fulla. den 13.
N.O.väder o snö hela dagen o 13.g.k. den 14. stillt o 22.g.k. o klart den
15. stillt o mulet o 25.g.k. o mulet o lite snö den 16. börjar tö den 18.
S.W.vind o tö så det börjar synas barfläckar o Kronouppbörd mina båda
sedlar 85:95. den 19. den 20. riktig tö den 21. samma väder den 22. ett
rysligt yrväder från W.den 23. riktig tö o regn den 24. Mattiasdagen stark
W.storm o snöyra den 25. stillt o klart den 26. snö hela dagen o milldt den
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27. samma väder o vi tagit upp is vid Mejeriet. den 28. stillt o klart på
e.m. lite snö.
Mars den 1. samma väder, den 2. N.O. snöyra den 3. samma väder o
Beväringsmönstring den 4. N.O. snöyra o 12.g.k. den 5. samma väder o vi
måste ploga vägen varända dag. den 6. stillt o vackert den 7. stillt o mulet
o Dimma hela dagen. den 8.9. o 10. S.Ö. väder o lite rusk ibland. i dag
ransakning med Anders Nilsson i Mo angående hans brott. den 11 o 12.
12.g.k. o S.O.väder o mulet o jag bytt Hästar med A. Rönqvist i T.å. den
13. S.O.väder o mulet o lite rusk den 14. stillt o vackert. den 15. o 16.
samma väder o 20.g.k. den 17. första marknadsdagen mulet o 12.g.k. den
18. N.O. snöyra den 19. samma väder o vi fått 9 st grisar den 20. W.vind
o snödref. den 21. stillt o vackert den 22 samma väder den 23. S.O.vind o
snöyra den 24. samma väder den 25. bara lurvigt väder o mycken snö på
taken o drivorna högt öfver gärdesgårdarna den 26 o 27. S.O.vind o
snöfock den 28. S.O.väder o 0.g. o vackert väder den 29. N.O. snöyra
hela dygnet. den 30. samma väder o sur snö den 31. samma väder o
mycke snö.
Aprill den 1. S.O.väder o lite snö den 2. stillt o vackert väder o stämma i
Mejeri. den 3. stillt o vackert. den 4. o 5. samma väder. den 6. N.O.väder
o lite fock. den 7. N.O.snö 12 tums djup snö i dag på en dag nu är så djup
snö så han räcker till armarna på en karl o drivorna långt öfver
gärdesgårdarna den 8. stillt o mildt o vi såld 8 st smågrisar. den 9. samma
väder den 10. samma väder o vi kört ifrån oss timret ner på skogen den
11. ofruset på måran o lite sur snö. den 12 o 13. samma väder o snön
smälter mycke o mot den 16. frös det ganska hårdt o på dagen stillt o
solsken den 17. tö den 18.o19. Påsken smälter snön mycke så det börjar
bli barfläckar den 20. 21. o 22 samma väder men fryser lite om nätterna
den 23.24.o25. stillt o starkt solsken så snön skiner bort men fryser lite
om nätterna om dagen är 13.g.v. i skuggan den 26. samma väder o vi
tummat timret ner på viken o bommat för 10 kron o de börjat såga på
båda sågarna den 27. samma väder o P.P. Holmer i Trång kom hit o skall
vara dräng o vi kört af med hö till ryttarhästen 31. pund pr tunland 56
pund den 28. lite regn den 29. S.O.vind o solsken den 30. S.vind o bart o
bara drivorna kvar.
Maj den 1.2.3.o 4. vackert väder o snön smälter bort o kälen börjar gå ur
den 5. S.O.vind o bron öfver viken mellan Station o sågen bröts ner af
isen o jag sågade o det går mycke bra den 6. regnar det bra den 8.
S.O.vind. den 9. samma väder o lite regn ibland. den 10. snöar det så
marken är hvit den 11.12.o 13. S.O.väder o lite regn ibland den 14. stillt o
vackert väder o Erik Holmer rest på Lägret o Storsjön är isfri den 15.
stillt o solsken den 16. W.väder o Trångsviken går upp. den 17. W.väder
o solsken o Auktion hos Anders Jonsson i Kluk o Auktion hos Johan
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Andersson i Kjösta o de börjar med dubbel vakt på sågen den 18. samma
väder o somliga börjat så lite den 19. o 20. samma väder den 21. 18.g.v. i
skuggan o jag börjat så den 22. W.vind o lite svalt o jag sådd i södra
ottgården den 23. W.vind den 24. o 25. samma väder o fruset om nätterna
den 26. S.O.väder den 27. samma väder den 28. S.O.vind o vi satt potatis
o sådd ifrån oss o det är så torrt så det ryker af åkrarna den 29. S.O. väder
o ett dugtigt regn på e.m. så det blef lokar den 30 o31. mycke varmt så det
växer ovanligt fort åkrarna börjar bli gröna o ser lovande ut.
Juni den 1. o 2. samma väder o vi bygd o det är så varmt o O. Mattson
har rivit ner bryggstugan den 4. stillt o mycke varmt o Wägsyn o åkrarna
äro mullhöljda o slåtten är långt kommen i växt. den 5. W.vind o klart den
6. Pingsdagen W.vind o bara svalt o ganska torrt. den 7. N.W. vind o snö
så marken blir hvit (hagelsnö) den 8. o 9. samma väder o rågaxen äro
framme men det är bara kallt. den 10. samma väder o Hästpremiering i
Alsen. den 11.samma väder den 12. S.O.väder o börjar dugga o regna lite
o jag sådd till Grönfoder på kallhålristan. den 14. stillt o lite regn på
natten den 15. regn o åska o ett slagregn o sedan W.storm stark o de reste
åt bodarna på alla håll. den 16. W.vind o på kvällen stillt. den 17. 18. o
19. ett härligt väder o lite regn. den 20. o 21. stillt o vackert väder. den
22. N.W. vind. den 23. W.vind o på kvällen stillt o Gräsmasken gör skada
på sina ställen den 24. lite regn på måran o Fäst i Jägaren o på e.m.
N.W.vind den 25. samma väder o jag kört tegel från station den 26.
samma väder. den 27. samma väder o solsken den 28. o 29. stillt o riktigt
varmt den 30. stillt o riktigt med åska o regn o sedan W.vind.
Juli den 1. N.W.vind o bara kallt det växer mycke sent allting den 11.
samma väder o Agda o Märta o jag har varit till Nälden o jag släpt ett sto
der på bete den 12. varmt o solsken det synes rätt mycke kornax o åkrarna
äro bra men slåtten är sämre den 18. det är mycke varmt ett härligt väder
mycke ax o ärtblommor äro synliga o jag satt upp en hölada i Rödde. den
19. W.väder o vi börjat slå den 22. solsken o det torkar mycke åt slåtten
men åkrarna är fullsjuten o lång halm. den 26 o 27. lite regnskurar ibland
o jag såld 2 st Kor för 100 kron. den 30. slåttan går undan o ganska lite hö
o Per Jonsson varit her o slagit i 10 dagar.
Augusti den 1.2.o 3. samma väder o torrt som en aska o åkrarna börjar
vitna på sina ställen o vi slagit ifrån oss o fått 120 rolenkar hö o redan
inkörd o vi sådd Rågen omkring den 10. N.O.regn så åkrarna lagt ner sig
o på regnet solsken o varmt så det mognar bra. den 20. börjar vi att
skära.åkrarna äro ojämna o potatisen äro dåliga det har varit för lite regn
den 21. S.väder o mulet o Agnes har rest på Utställningen. den 23.
W.vind o regn den 28. Likfärd i Mo efter Barbro Jonsson. den 29. S.vind
o vackert väder o vi fått 7 st Grisar.
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September den 2. vackert väder o vi skurit af 250 skylar korn 17. skylar
Råg o 7. Rolenkar ärter o kornblandning. den 3. lite regnrusk o
Landtbruksmöte i Mörsil o der var ovanligt mycke folk o vackra kreatur o
på kvällen mycke regn o andra dagen mycke regn o de kom hem från
Lassebodarna den 5. lite regn o W.stark storm o E. P.son sjutit en Elg den
9. W.vind alla dagar o lite regn ibland. den 17. marknan o bara ruskväder
den 18. var jag till Tulleråsen o köpte en Ko för 82:50 af Enkan Merit
Jonsson den 19. S.O.väder o solsken den 20. S.väder o regn den 21. o 22.
bara regn. den 23. började vi hacka Potatis o de är ganska stor men stiger
lite. den 25. stark W.vind o vi kört in all vår säd. den 29. hacka vi ifrån
oss potatisen o fick 25 tunnor o mot den 30. frös mycke hårdt o dimma.
Ocktober den 1. stillt o regn o snöslask den 4. stillt o klarto fryser riktigt
o Auktion hos Olof Larsson i Åberg o i Hållbacken efter Backman. den
10. stillt o vackert väder o Kristina har rest hem o har frivicka o Kristina
Göranson är i stället o skördefäst i Alsens kyrka. denn 16. kom den första
snön på alldeles tide mark från S.O. o 3 tum djup o andra dagen bar mark
igen o riktigt gott väder. den 19. hade vi Husförhör den 21. började vi
bygga vägen till sågen o vackert väder o tide mark den 27. börjar det att
frysa lite men vackert väder stillt o solsken alla dagar den 31. stark
W.storm.
November den 1. 2. o 3. alldeles tide mark så man får plöja o så godt
väder o alldeles sommar den 4. samma väder. den 5. samma väder. den
10. o 11. börjar det att frysa stillt o ingen snö lite dimma. den 13. S.väder
o mildt så det tinar upp. den 14.börjar det snöa från N.W. men lite fruset
den 15, 16, 17, o 18. lite vinter 3 tums djup snö o Trångsviken frusit men
de sågar ändå den 19. S.W.storm o tö på kvällen snö eller yrväder alldeles
en orrkan. den 20 S.W.storm o snöyra o mildt o storm den 21. W.väder o
Likfärd efter Lindgren vid sågen den 22. stark S.W. storm o snöyra o på
kvällen stillt o snö den 28. Telefonstämma o sjön är öppen den 29. frös
Alsensjön den 30. 23.g.k. den 31. körde de öfver sjön.
December den 6. 7. o 8. S.O.vind o snöfock o på åkrarna äro barfläckar o
i skogen är sirka 7. tums djup snö o alldeles ofrusen mark. den 12. reste
Erik åt skogen den 13.14. o 15.S O väder den 16. mildt den 17. stillt o
tärmometern står på 0.g. den 20. mildt den 21. o 22. mildt o stark W.vind.
den 24. o 25. samma väder. den 26. tö o på e.m. sursnö o Kyrko o
Komunalstämma o jag blef vald till Fjärdingsman. den 27. 28. o 29.
utmärkt vackert väder. den 30. dimma o lite snö o på kvällen mildt o N.O.
den 31. S. vind o tö o lite snö så halmstubben sticker upp genom snön på
åkrarna o många barfläckar.
1898.
Januari den 1. tö o S.vind den 2. stillt o vackert väder o Basar i Jägaren o
så ofantligt mycke folk från alla håll den 3. samma väder den 4. S.O. vind
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men ingen snö den 6. vackert väder o Henrick Lundqvist dog. den 7. o 8.
samma väder o ingen mera snö den 12. samma väder. den 13. stillt o
vackert väder o vi kört grus på Landsvägen o jag delgivit en stämning till
B. E. i Mo den 15. snöyra o sur snö o sedan tö. den 16. tö så det är så halt
o begrafning på Lundqvist. den 17. fruset på måran o på kvällen tö o vi
fått 14 st smågrisar. den 18 lite fruset på e.m. S.vind o mildt den 19. tö så
det är nästan bart den 20. ovanligt stark storm på natten o på sagen snöyra
den 24. lite kallt 15.g.k. den 25. Ö.väder o lite snö. den 26. W.vind o tö så
åker o äng blef bara. den 27. W. stark storm o snöyra den 28. samma
väder o korninslag åt orgnisten ¼ liter pr fyrk den 29. Ö.väder o snö o på
kvällen regn o vi mätt ut födorådet i korn. den 30.tö. den 31. tö så det är
alldeles bart o bara is efter vägarna.
Februari den 1. Ö.snöyra o sedan vackert o på kvällen v.väder o mildt.
den 2. stillt o rent den 5. o 6. Kallt 30. g.k.o rent den 7. N.O. snö o
yrväder o kallt den 8. samma väder. den 9. rent för snö o O. M.s har
plogat Landsvägen första gången i år den 10. S.O. kall blåst den 11.
samma väder o på kvällen stillt o v ackert väder o vi såld 6 st grisar. den
12. stillt o vackert
o på natten stark storm. den 13. stillt o vackert o gott väder den 14. stillt o
kallt o Auktion efter H. Lundqvist. den 17. Prest-Krono-o
Komunaluppbörd i Alsen o N.O. snöyra den 18. Ö.väder o bara rusk. den
19. samma väder o bara kallt o snörusk. den 20. stillt o kallt o vi samla
ihop pengar till Ryttarhästen 300 kronor. den 21. N.O.väder o lite snö
ibland o vi fått oss en gosse kl. 6.45 e.m. o Maria Österberg från Näskot
har varit her den 22. N.O. snöyra hela dagen den 23. vackert väder den
26. N.O. snöyra hela dagen den 27. Ö.väder.
Mars första dagarna bara snö alla dagar. den 8. vackert väder den 9.
solsken o vackert. den 10. vackert väder o bra kallt den 15. stillt o vackert
väder. den 16. S.Ö. snö o yrväder hela dagen den 17. samma väder o
blåser o yrar så man kan inte komma ut. det blir drifvor som små hus o
alla drivar från Östan den 18. stillt o vackert väder. den 19. någorlunda
väder. den 20. W.vind o snödref yrväder till den 25.ruskväder o snö till
den 28. solsken o vackert väder o i dag har vi kristnadt gossen till John
Emil den 29. 30. o 31. samma vackra väder men kallt om nätterna.
Aprill den 1. Ö.väder o snö. den 6. W.vind o yrväder men ingen tö o snön
är ganska djup o bara kallt den 10. S.O. vind o kallt o Fäst i Tossberg o
Begrafning på Erik Jonasson i Åse o samma väder till den 14. bara kallt
o ingen tö sedan Jul den 23. S.vind o tö o i natt har inte frusit den 15 har
vi tagit upp Potatis till frö 61/4 tunna.
Maj den 6. o 7. W.väder men fryser ingenting om nätterna o snön smälter
bort o kälen går ur o Hö betalas med 8. öre pr kg. den 16. börjar ångsågen
att gå. o Kälen har gått ur o det börjar gröna. den 20. stillt o varmt väder o
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O.M.s har sådd ristorna o vi plöjd storröddristan den 23. gick Alsensjön
upp o Trångsviken den 24. Nötboskapspremiering i Wången o bara kallt
om nätterna o även om dagarna. Ö.väder varje dag den 27. lite regn o Ö
väder o vi sådd ifrån oss o det börjar gröna i löfskogen o ängarna men det
går sakta o på e.m. regnar det mycke, så det blef stora lokar o fulla diken
o även sågvatten o fjällen vita af snö. den 31. köpte jag en Ko på Auktion
hos P. Jonsson i Ede Offerdal.
Juni den 3. vackert väder o vi fått Snöplogpengar 90 kron. den 10. sådde
vi ifrån oss o Rågax börjar synas utmärkt väder. den 14. W.vind i flera
dagar o åkrarna äro gröna o vi frakta födorådkorna åt bodarna. den 23.
Åska o hagel så det blef alldeles hvitt på backen o åkrarna piskades ner
inte till någon nämdvärd skada o vi frakta 1. ko o 2. ungnöt till N.Nälden
i bodarna vackert väder till månadens slut.
Juli den 6. S.O.väder o lite regn annan var dag så det växer bra. den 10.
stillt o utmärkt vackert väder o Logen Edelviss håller fäst i
middagsbrännan o ovanligt mycke folk, o kornsnärpen börja synas den
18. börjar vi att slå. o mycke W.vind så åkrarna äro sena den 24.
N.O.väder o lite regn den 26. sådde jag råg, o W.vind varannan dag så
åkrarna håller på att sjuta.
Augusti den 9. körde vi in hö halva dagen o sedan regn annan var dag så
det är mycke regn i sommar o mycke hö o åkrarna äro sena mycke sena o
vi fick 188 rolenkar hö 20. rolenkar ärtris
September den 1. började vi skära korn o det är mycke grönt o lite fruset
på sina ställen.
Oktober den 15. kom den första snön från N.O. den 16. snöar det hela
dagen o sedan smälter han bort o det blef barmark igen o vi lagt grund åt
stugbyggningen o den sista kom snön igen nära 1. fot.
Novenber den 9. tö den 10. alldeles bart o vi sågat o det var mycke vatten.
den 23. frös Trångsviken o Alsensjön o sågen går ännu o marken är bar
men mycke fruset.
1899.
Januari bara rusk o snö men stillt o på vissa ställen är snön mycke djup.
Februari den 23. Kronouppbörd o uppburit hela Rotbidraget 40. kron den
26. började vi köra vatten o körde några dagar o så blef det tö.
Mars o så har de börjat såga på ångsågen o i slutet af månaden är vackert
väder.
Aprill o bara kallt den 29. har vi ingen barfläck ännu o snön är så djup o
bara kallt o ruskar o snör lite för hvar dag o i dag är Likfärd efter Israel
Olsson i Mo o för en liten tid sen efter Simon Nilsson i Mo.
Maj den 3. N.vind o kallt o det fryser hårt om nätterna som mitt i vintern
o snön ligger nästan orörlig o öfver gärdesgårdarna. den 9. började vi
såga i vår såg o det var mycke vatten o mycke snö på åker o äng o fryser
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hårdt om nätterna den 12. S.O. vind lite bart den 11. Gifta de sig Lisbet
Nilsson o Anders Månsson i Tossberg (Wigseln i Östersund) den 13.
S.O.väder o bara kallt o vi tummat timmer 290 stockar o såld till G.P.
Braaten i Sundsvall 8 tum 15 öre 9. 25 öre 10. 36. 11 tum 46 öre . 12. t
57.öre o 6 öre upp för öfvertum o det stiger till öfver 4 kron pr stock. den
16. Bomma vi timret o det snöar hela dagen från N.O. 6. tums djup snö
den 17. samma väder o bara snö den 23. N.W. o N.O. väder o 3 tums djup
snö o han tinar inte bort den dagen o fryser så hårdt om nätterna o
ingenting som grönar den 28. N.W.väder alla dagar o fortfarande fryser
om nätterna o kälen sitter kvar i jorden o mycken snö i skogen o ingen
såning börjat ännu den 29. börja vi timra byggningen. O.M.s m.fl. börja
sådd lite de sista dagarna
Juni den 1. N.W.storm o sjöarna gick upp men riktigt kallt o vi sådd den
3.o 4. o 5. o sedan varmt .
Juli varmt o ovanligt hög flod det går upp i husen så de måste flytta ur
sina hus på vissa ställen. den 10. börja kornsnärpen synas o det är bra
växt men det börjar bli torrt i slutet af månaden det mesta regn o dåligt
bergningsväder o W.vind så hö blåser ur häsjorna eftersom man hänger i
ett.är bara blåsigt o kallt men inte så det fryser något.
Augusti till den 20. samma väder bara kallvind o vi fick 150 rolenkar hö
o i dag har vi haft Riksdagsmannaval o rösterna utföllo så Johan Olofson
i Digernäs 95 röster Gunnar Erikson i Mörviken 20 röster. Gustaf
Eriksson i Myckelgård 8 röster johan Olofson segrade med stor majoritet.
September 1 en natt snöar det i åkrarna 3 tums djup snö som låg kvar
halva dagen den 8. o 9. o 10. frös det lite öfverallt särskildt potatisgres
men inte her o på många ställen har de slagit upp sina kornåkrar för de
har frusit o nu har vi börjat skära o något lite frusit men obetydligt så vi
får ganska bra korn o 45 Rolenkar Grönfoder o 36 skylar Råg fin råg o
Potatisgreset är alldeles ofruset o vi med de bästa potatis någon fått i år
25 tunnor.
Ocktober är vackert väder i dag den 21. ovanligt stark storm o ärtriset
blåst öfver åker o äng o vi flyttad in i nya byggningen o vi inredd kök o
kammare o skafferi. den 25. reste Erik Holmer herifrån till Wärmon som
dräng o det blåser sydlig vind o lite snö o lite fruset men tinar upp
November S.väder o lite regn ibland o tide mark. den 5. samma väder o
bart o tide mark o Jonas Persson i slättan har såld sitt torp till Bengt
Hedlund i Blekåsen för 4800 kron.med gröda o 1 Häst o 2. kor m.m. den
17. S.W.stark storm o bar o tide mark o bara blidväder den 20. börja frysa
o snöa o är ganska kallt o det stormar o blåser nästan varje dag den 23. är
stillt o sjöarna börja frysa.
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December i slutet af månaden var ganska kallt öfver 30.g.k. den 15.
Mantalsskrifning den 29 Komunalstämma. jag frånsade mig
Fjärdingsmanstjänsten o valdes i stället A. Nilsson i Trångsviken.
1900.
Januari ingen tö. den 23. S.W.vind o snödref.
Februari den 2. började vi köra vatten o bara kallt var ända dag 20. o 25.
g.k. o blåser den 21. fick vi 17 grisar, den 22. 5.g.k. o kronouppbörd
ingen tö på hela vintern
Mars den 3. lite mildare väder o vi fick Brandsprutan af
brandstodsbolaget den 10. tö o milväder alla dagar. den 25. W.vind o lite
mildt men snön drifver ändå så vi måste skotta Landsvägen o läsbarnen
läste i kyrkan i går den sista mars sluta de på sågen o bara snöfock nästan
alla dagar
Aprill vackert väder men ingen tö. den 22. W.storm o snöyra o snön
ligger öfver allt o stora drifvor o samma väder tills sista dagarna i
månaden blef det mildare.
Maj den 1. börja de såga på ångsågen o det börja bli bart o foderbrist på
sina ställen hö kostar 1:50 lisspundet her omkring är 75 öre den 5. är det
nästan bart på åkrarna några drifvor kvar vid gärdesgårdarna o i skogen är
djup snö i dag börja vi såga på vår såg den 23. gick Alsensjön upp o
Trångsviken också. den 26. börja vi så o jorden är bara kall.
Juni den 1. gick storsjön upp o löfskogen o legdarna äro gröna äfven det
första som blef sådd börjar gröna den 7. o 8. regn den 9. på måran var
hvitt af snö o fortfor att snö från N.O. o sedan vackert väder o lite regn
ibland så det är utmärkt bra växt den 16. solsken o varmt den 27. kom en
välbehöflig regnskur en riktig skur o nu regnar det lite hvarje dag o varmt
på o gräset börja sjuta ax.
Juli den 1. regnskurar o solsken om vart annat o konsärt i Alsens kyrka af
Pastor Åkerberg i Mattmar o Mattmars musik o i slutet af månaden bara
regn.
Augusti den 8. godt väder o regn nästan alla dagar o James Ritchie med
familj reste. den 18. o 19. ungdomsmöte i Ås o vackert väder i flera dagar
så åkrarna börja bli ganska bra de sista dagarna i månaden börja de skära.
September den 1. på kvällen brann Trångsvikssågen ner o alldeles stillt
annars har det brunnit allt o sedan blef det kallblåst o kallt den 7.8. o 9.
var det riktigt kallt så potatisgräset o åkrar frös. den 16. S.O.väder o
vackert den 27. kom första snön 3 tum djup på tide mark.
Ocktober gott väder o tide mark den 20. börja det frysa i sommar fick vi
146 Rolenkar hö 230 skylar korn, 58 Rolenkar Grönfoder, 5 Rolenkar
Ärtris. 10 tunnor Potatis tide mark till slutet af månaden.
November börjar det frysa den 6. kom 6 tums djup snö men godtt väder
ändå o den gick bort i dag den 16. o ingen snö ännu men lite fruset ändå
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den 18. frös sjöarna kallt o rent o ingen snö den 21. o ingen snö men kallt.
den 28. kom snön från N.O. o Alsensjön frös den 27. men i båda ändar
frös den för länge sedan
December i dag den 18. o sjön är ännu ofarbar o tö både i går o i dag. den
22. tö så det är bara is o halka o billigt väder den 25. o 26. N.O.väder o
snöyra den 27. o 28. ett rasans oväder.
1901
Januari o Februari bara lite ruskig P.P.son reste i början af januari o pigan
Kristina reste den 16. Februari
Mars vackert väder.
Maj den 11. börja vi så den 15. gick sjöarna upp för W.vind o Hästuppvisning o inget regn sedan det blef sommar o snön sken af o inget
regn förrän första dagarna i
Juni den 5. åkrarna äro mullhöljda o lite regn från S.O. den 6. synas
Rågax den 16. vackert väder o förra dagarna har det regnat så nu växer
det bra asplöfvet är nästan fullväxt o rönnblomstret är synligt
Midsommarafton är ungdomsmötet i Östersund o så ofantligt mycke folk
o vackert väder o kornsnärpen är synlig o den 25. börjar det regna det
regnar mycket i flera dagar så jorden blef riktigt uppblött de sista dagarna
varmt.
Juli den 5. syntes ärtblomman o kornaxen o gräset synes någorlunda den
14. Ungdomsfäst i Trångsviken i går regnar det lite men så lite annars är
det mycke torrt. den 21. inte regn o mycke torrt så det börjar torka bort o
kornet börja bli mycke mat i o ärter äro stora skidor på o det är så varmt
det är öfver 30.grader i skuggan o stora skogsäldar rasar inom Undersåker
o Åre socknar söder om Järpströmmen o folk blir uppbådad ifrån alla håll
för att släcka o i Duved brinner skogen o det är så torrt o varmt så man
kunde nästan gå upp det gick extra tåg med folk flera gånger från
Stockholm o Östersund men de var omöjligt att släcka, men den 29. kom
en bra regnskur som gjorde det mästa på släckningen o samma dag börja
de skära korn her i R.b.g.
Augusti den 11. är kornet uppskuret o Ärterna upp rifven o öfvermogna
eller hvitt det mästa o vi fick 170 Rolenkar Hö, 160 skylar korn, 75.
skylar Havra fin havra 5. Rolenk ärter 10 skylar Råg. 20 tun Potatis stora
vackra goda. gjordt Pump i Ladugården.
September den 21. samma väder vackert den 26 o 27 plöjde vi utanför
vägen o det börjar regna lite
Ocktober den 5. utmärkt vackert väder o invigning af Nya sågen i T.å.
( Movikssågen) med stor fäst 150 personer inbjudits o tal hölls o fästing
utan ända. hela månaden samma väder o ingen kyla det är ingenting fruset
November den 2. samma väder men W.vind o vi börjat gräfva krondiken
den 7. kom den första snön på nästan ofrusen mark o västan ganska stark
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vind o jag köpt en tjur af Nils Jonasson för 85 kron o sedan blef det
ganska kallt o Trångsviken frös. den 12. frös Alsensjön men det blef lite
snö på den svaga isen så han blir sent körbar o ingen serdeles kyla ännu
lite snö o myrarna är alldeles öppna (ofrusna) o ingen drifning i skogarna
det är mycke arbetslöst folk.
December förra halfvan af månaden mellan 8. o 16.g.k. o lite snö o i
skogen är ofruset ännu o sednare halfvan vackert väder.
1902
Januari mycke storm o snö från W.men ej något kallt vidare men mycke
snö.drivorna äro till 3. o 4. alnar djupa
Februari vackert väder hela månaden lite mildt ibland men ej någon
nederbörd.
Mars den 3. Auktion hos C. Charling i Kluk o han rymde ifrån en hel hop
björnar. den 20. N.O.vind o snö o riktigt bitande kallt i slutet af månan
vackert väder men ingen tö
Aprill den 10. men ingen tö det är så bitande kallt utan bara fryser o
foderbrist på sina ställen o vattenbrist o ingen tö sen före Jul. den 15.
samma väder bara skiner om dagarna o fryser hårdt om nätterna den 17.
börjar det tina om dagarna men fryser om nätterna.
Maj den 11. fryser hårdt om nätterna o stora snödrifvor ligga kvar ännu o
i skogen är mycke snö den 15. 8 tum djup snö från N.O.o öst den 23.
börja vi så torrt o fint men kallt den 24. W.vind storm så sjöarna gick upp
o Auktion efter Boman i R.b.g. o stor foderbrist men det börjar gröna i
nylanden men i skogen ligger snön kvar ännu. den 31. snöar det så
marken blef hvit o bara kallt i luften o fryser om nätterna o vi har inte
gjort ifrån oss såningen ännu.
Juni den 1. vackert väder o vi skall sätta potatis. de sista dagarna i maj
börja de såga på Millers sågen den 12. vackert väder men kallt om
nätterna o åkrarna börja gröna men löfskogen är ganska sen. den 14.
vackert väder den 20. snö på måran så det är alldeles hvitt på sina ställen
o åkrarna äro gröna de rest åt bodarna o det är dåligt bete. den 23. vackert
väder i slutet af månaden W.vind o kallt o inte något regn.
Juli W.vind o bara kallblåst o så torrt så gräset börja torka på backarna så
de är alldeles hvita. den 15. kom lite regn o kornet börja sjuta men gräset
är så kort o tunt o på torrare backar är det alldeles bortbränt den 18. börjar
det rägna riktigt den 29. nu har det regnat o gräset börjar växa
ärtblomman är synlig o åkrarna är bra uppväxta.
Augusti första halfvan af månaden mycke regnig o ogynsamt
bergningsväder för hö bara kallt den 20. mycke regn så bäckarna blef
fulla o i fjällen snö o sjöarna har stigit så de har inte den tiden varit så hög
i mannaminne. den 31. regnar hela dagen så äfven på åkrarna står stora
lokar o höhäsjorna trillar öfver ända o det är så mycke vi slagit ifrån oss o
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lite hö 135 Rolenkar o kornaxen är nästan tom o ärterna har vi börjat rifva
upp de blommar ännu.
September den 11. o 12. frös potatisgräset o kornet o alltsammans riktigt i
grund. den 13. N.W. storm o snö o regn o Likfärd på O. Mattsons hustru
Agnes Mattson. den16.N.väder regn o snöslask den 18. 19. 20. flera
grader kallt . 2.3.o 4.g.k. o vi skurit upp allt o det är så fruset så det är
ingenting kvar 130. skylar korn, 15. skylar Råg 30 Rolenk ärtris 75
Rolenk Grönfoder15 Rolenk korn den 25. vackert i flera dagar.
Ocktober mycke W.vind o fryser om nätterna 14. tun.Potatis, 15. tun
Rofvor 1. tun Rötter ½ tun Morötter men ingen skogsbär, utaf något, men
krusbär o vinbär någorlunda den 6. Auktion i Åse efter P.Persson, den 13.
Auktion i N.Nälden efter B. Göranson. den 14. kom snön från N.O. den
19. hade vi sammanträde om odlingsföretag N.J.s , B.J.s, E. Persson K.
Wikström i Ede o Jag O.J.s i slutet af månaden är millväder så snön har
smällt bort o tide mark. den 30. har jag sådd ur 8 säckar Gödning i dag
har Agnes såld sin Ko.
November den 8. kom jag igen från N.Nälden med fisk o Näldsjön o
Trångsviken har frusit o båda sågarna har stannat oo det är ganska kallt.
den 5. kom drängen K.J.Karlsson hit den 13. skref vi Köpebrefvet med
Sundell o det är bar mark o det regnar nästan varje dag hela November
månad vacker o sjöarna frusit men ingen snö bara så det är slängföre efter
vägarna
December första dagarna är ganska kallt 30.g.k. den 9. ganska gott väder
den 10. W.väder o lite mildt. den 23.samma vackra väder o ingen snö o
bara mildt på Julqvällen blixtrar o på natten stark W.storm o snöyra den
24. snöyra. den 25. bara ruskig W.vind o snödref o sedan lite bistert till
årets slut.
1903.
den 2. Januari 30.g.k. den 12. 33.g.k. o den 13. 4 o 5 .g.v. Tjugundedags
tö. den 17. 22.g.k. den 25. stor Fäst i Alsens kyrka af Logerna Sveaborg,
Jämtlands värn , Vikingalöftet o det var fullproppad Kyrkan o talare voro
Docktor Alitander ,A. Mattson Solom. K.F.U.M. sångkör. Direktör
Sanqvist från Mattmar o Kilian det var den största o bästa Fäst som har
varit her på plattsen o nu har vi samma vackra väder ingen kyla o ingen
snö som är att nämna den 30. W.storm o snöyra det värsta väder som kan
bli så vägarna blevo ofarbara.
Februari den 2. lite snö från W. o M.Hoff med sällskap reste åt Amerika.
den 8. reste Simon Byström med sällskap 15. personer åt Amerika o fick
en mycke besvärlig resa o det blef ett rysligt yrväder o stark storm. den
11. samma väder o stark storm o snö så man kan inte komma ut den 12.
W.storm o snöyra den 17. vackert väder o jag såld skogen för 3300
kronor o det har varit ruskväder annan var dag o mycke stormigt ibland
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den 20. milväder men snöfock den 19. Kronouppbörd den 21. snöyra
tidtals på dagen o på Kvällen blixtar det. den 22. S.W.storm o snöyra den
27. reste jag till N.Nälden o utmärkt vackert väder.
Mars den 1. handlade de om gården o Pojkarna köpte den för 10000
kronor o nu har vi marknan o vackert väder den 18. S.O.vind en bitande
kall vind o snöfock o samma väder i flera dagar. o vi börjat köra vatten
ifrån N.S.S. i Mo den 21. vackert väder o Likfärd i N.Nälden med svärfar
P. Estenson. den 22. W.väder o tö o regn o Fröknarna Bergman reste till
Amerika för andra gången den 24. S.W. stark blåst den 25. på måran ett
fasligt styggväder sirka 1. fots snö som har fallit på natten o fortsätter o
snö från N.O. den 26. S.O. yrväder o så blef det tö så snön smälter ihop.
den 28. nu fryser inte om nätterna o i dag hördes Lärkan första gången o
nu är det mera bart än snö fram på åkrarna.
Aprill den 2. stillt o vackert väder men fryser hårt om nätterna den 5. Ö.
snö o kallt den 9. solsken o snön börjar smälta den 11. S.vind o regn
ibland o snön smälter den 12. Påskdagen o snöslask . den 15. snörusk o
jag betalt ut till Agnes i Lillstugan 2,225 kron. den 16 snöslask den 17.
samma väder. den 19. Nordlig blåst o kallt den 20. N.W.snö en fot
djup.den 21. körde de snöplogen efter landsvägen den 24. vackert väder
men fryser hårdt om nätterna o mycke snö öfver det hela o Auktion hos
Gunnar Jonsson i Vaplan å hästar o kor o han löste in allt själf den 25.
snöslask o frös inte mot den 26. den 27. samma väder o Auktion hos K.
Engström i Hållbacken vackert väder den 28. o 29. samma väder o fryser
inte om nätterna den 30. samma väder o legdena bara o såga i vår såg.
Maj den 1.2.o 3 utmärkt väder den 3 regn så snön smälter fort o mycke
vatten o rågen börjar gröna. den 5. Ö.väder o snö på måran den 6.7.8.
snöar det hela dagen så det är 8 tums djup snö, den 9. vackert o snön
börjar tina bort o vi valde Jonas Nilsson att biträda Bengt Jonasson å
Mejeriet den 10. stillt o vackert o åkrarna börja bli bara igen. den 11. 12.
vackert men fryser om nätterna den 13 o 14. samma väder o jag köpt en
Separator (Perfäkt) den 15. regn ganska mycke. den 16. W.vind o bara
kallt den 17. o 18. samma väder o fryser mycke om nätterna den 19. o 20.
samma väder o snöslask. den 21.o 22.vackert den 23. S.O. väder o Olof
Jonasson o N.Olsson har sådd Korn o första Svalan syntes i år o på
kvällen W.vind den 24. klart W.väder den 29. gick Trångsviken upp utan
någon blåst o löfvet ganska stort den 30. regn o åska o löfskogen alldeles
grön o Bengt Jonassons Hustru Brita dog i dag den 31. stillt o vackert
väder.
Juni den 1. stillt o 25.g.v. regn o åska på kvällen den 2. Auktion i
N.Nälden hos svärmor o vi köpt 2 st. Kor för 312:25 öre den ena 150 den
andra 162:25. den 3. W.vind den 4. stillt o varmt. den 5. W.vind o bara
kallt den 6. samma väder o Likfärd på Bengt Jonassons hustru den 8. stillt
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o riktig värme o åkrarna som först blef sådd är mullhöljda o ängarna ser
bra ut. den 11. W.vind den 12. regn o lite snö ibland från N.O. den 16.
vackert den 17. kom ett gott regn o alldeles stillt o Rågaxen är framme
den 18. regn hela dagen den 19. samma väder o snö i fjällen den 20.
vackert väder, den 21. samma väder. den 22 o 23. W.vind o bara kallt om
nätterna den 28. S.O.vackert väder
Juli den 3. W.vind på måran men e.m. Ö. väder o varmt den 4. Ö.väder o i
natt har det regnat mycke. den 11. regn nästan alla dagar men ej någon
särdeles värme o en stor Fredsfäst i Östersund. den 16.regn o snö i Fjällen
o Kornaxen är ganska fullt men gräset är bara dåligt efter så mycke regn
den 20. bytte om o blef varmt ända till 30.g.v. o stillt i dag den 25. samma
väder o Ärt o Potatisblom o nypotatis är ganska stora den 26. samma
väder o varmt o åska på kvällen gick den hårt men ej något regn. den 28.
gick åskan oupphörligt halva dagen o regn i vester vid djupröningen i
landsvägen har det skurit sönder o haglen så stora som gevärskulor den
29. börja vi att slå o varmt o lite regn var dag. Augusti den 1. W.vind den
2. samma väder o regn den 3. samma väder o snö i fjällen. den 4. 5. o 6
samma väder den 7. o 8. W.storm o hö blåste ur. den 9. stillt o varmt den
10. samma väder den 16. Ö.väder o mycke regn o Kristina Larsson från
Aspås reste hem den 23. ända tils i dag har det regnat oupphörligt så
höhäsjorna äro så genomblöta o vi har mycke oslaget så det står lokar på
både åker o äng o kornåkrarna äro så nerregna. den 30. den her vickan har
vi haft Länsagronom P.M. Sylvan för odlingsplanläggning. det regnar
annan var dag o inget solsken o jorden är så genomblöt så det står vatten i
alla sänkor.
September den 2. började skära korn o det är bara grönt. mot den 6.
regnar det mycke så det är stora lokar på backen. den 14. 15. o 16. Frös
ganska hårdt så både korn o Potatisgreset fröso. i år fick vi 220 rolenkar
hö, o 80 skylar råg , 125 skylar korn 7 rolenkar ärter (dålig ) 75 rolenkar
Grönfoder stillt o vackert väder till månans slut den 26 fick vi en kalf från
P.O.Olofson i Trålsåsen en (Tjurkalf).
Ocktober den 1. regn o vi köpte kon af O.Olofson i Ede för 65 kronor o vi
tar upp Potatis stora fina men stiger lite den 2. N.O. snö så han lägger för
4.5. tum o mycke potatis nere i jorden o korn o råg ute på åkern o bara
kallt o snö, den 3. o 4. samma väder så det är utmärkt sledföre den 8.
samma väder o mycke snö o snö faller för var dag den 20. i dag full vinter
o vi har potatis kvar ännu o rovorna under snön. o det är mycke under
snön af flera slag den 21. börjar det bli milväder. den 22. samma väder o
vi hackat upp potatisen o fick 75 tunnor o vi har 2 meling rovor under
snön en arendator på andersön har oskurit 60 melingar korn o flera som
har både Havre o Grönfoder samt Potatis under snön. den 24. regn o
slask men förmycke snö så han kan inte smälta bort. den 25. Ö.väder o
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lite snöflistring. den 31. regn från S.O.o nästan bar mark o vi tagit upp
alla rovorna o vi fick 80 tunnor men bara små.men E.P. har bara börjat
med potatisen o marken alldeles tide men i skogen är mycke snö
November den 8. W.vind o alldeles tide mark o snön smälter bort så det
är alldeles bart. den 10. kom lite snö men mildt så den börjar smälta. den
16. lite snö men ej någon kyla o A. Nordlund rest o vi bryter lin fint den
10. Drunknade Olof Olofson ( Stor Ola )kallad i Norsjön i Undersåker
under fiske med isnät den 27. frös sjöarna o det är rent o någorlunda kallt
den 29. samma väder men just ingen snö bara så det täcker marken.
December den 2. o 3. 20.g.k. S.O.väder o isarna äro mycke starka o ingen
mer snö ännu den 5. S.O. vind den 6. N.O. snö o mycke snö. den 11.
Ö.väder o tö den 15 börja vi ta upp is till Mejeri o han är 14 tum. den 20.
kallt o rent lite snö den 23 o 24. lite mildare väder. den 25. godt väder o
lite ruskväder, på kvällen lite kallare den 27. lite snörusk hela dagen o på
kvällen mildt o S.W. vackert väder till årets slut.
1904.
Januari den 3. 25 gk o rent den 2. Auktion efter ( Stor Ola ) i Ede den 4.o
5. stillt o 23.g.k. den 6 mycke billigare väder, den 8. S.O.vind den 9. stillt
o kallt. o Gertrud Erikson kom till oss som piga den 14. börjar det snöa
Ö.väder den 15. körde vi snöplogen första gången i år den 17 o 18. kallt
den 19. milväder den 20. tö S.vind den 21. W.vind den 22. S.snö o på
kvällen tö o regn hela natten den 23 o 24. tö så det är fulla brunnar o stora
barfläckar på marken den 25 samma väder o lite regn den 26 lite kallt o
bara is efter vägarna o på gårdarna den 27. o28. vackert väder S.vind den
29.o 30. o 31.vackert väder ingen snö o ingen kyla.
Februari den 1. S.O.väder o lite kall blåst men ingen snö den 2. samma
väder den 3. sam.väder den 4. lite rusk o N.O. den 5. sam. väder, den 6.
N.O. snöyra. den 7. samma väder den 9. 10. o 11. sam. väder snöyra. den
12. stillt o 30.g.k. den 13. N.O. 24.g.k. o på kvällen snöyra o så bitande
kallt den 14. N.O. snöyra o plogning af Landsvägen den 15. sam. väder
den 16 o 17. samma väder. den 18 o 19. Ö väder den 20. N.Ö. väder o
bara kallt. den 21 o 22. W.vind o snöyra till den 27. stillt o vackert väder
den 28. sam väder o Wimmerkrantz profpredikar i Offerdal den 29.
Ö.väder o 25.g.k.
Mars den 1. o 2. stillt o vackert väder den 3. N.O. o nån snöflinga ibland
den 4. o 5. samma väder den 6. stillt den 7. samma väder den 8. lite rusk
den 9. o 10. vackert väder o kallt den 11. samma väder den 12. W.vind o
snöyra lite mildt den 13. stillt o vackert väder den 14. 15, 16.samma väder
o idag har vi börjat köra vatten den 17, 18, o 19. samma väder o tö
S.O.vind o på natten 3 tum djup snö den 22. vackert väder. den 23, 24, o
25.samma väder. den 26. o 27. samma väder men fryser om nätterna den
28. sam. väder den 29. S.O. vind o bara kallt.
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Aprill den 3. S.O vind alla dagar o kall blåst den 4. S. vind o lite mildare.
den 5. sam väder o Auktion hos N. Kalsson vången ( Hökån ) den 6.
Ö.vind o snöslask o vi tagit upp fröpotatis 9 tun.den 7. N.O. snö på
måran 6 tum o fortsätter hela dagen så det blef djup snö den 9. S.O.väd. o
bolagsstämma i Mejeri Ö. väd. snöslask. den 10. samma väd.
brandstodsbolagsstämma i ordenshuset i T.å. den 11. W.väd. den 12.
sam. väd. den 14. S.O.vind o mycke kallt om nätterna o torrblåst den 15
S.O.vin o snöyra o L.Johansson. J. Nilsson B. Jonasson har varit till
Skåne o köpt 160 st Grisar den 16. stillt o vackert väd. o Auktion hos M.
Roos i T.å. den 17. sam.väd. det börja våras vägarna bli bara o mycke
vatten lossnar o jag köpt 1. Häst af E. Hansson i Wången för 550 kron.
den 18. o 19. sam.väd. o Lärkan höres första gången i år. den 20. sam.väd.
o de börja såga på Millers såg. den 21 o 22 vackert väd. o nästan bar mark
o de börjat såga på vår såg o de begagna hjuldon. den 23. Auktion hos G.
Göransson i T.å. den 24. vackert o W.väd. o lite flistersnö o fryser om
nätterna.
Maj den 1. Ö.väd. o snö. den 2. kalt på måran, den 3. N.O. snö på måran,
den 4. 5. o 6. bara kallt. den 7. riktig snöyra från N.O. den 8. sam väd.
mycke snö. den 9. sam.väd.o mycke snö. den 12. W.vind o fryser hårdt
om nätterna. den 13. vackert väder o Auktion hos N.M.Jonsson i Trång.
den 15. W.väd. o regn o snöslask. den 19. W.vind o kallt den 20. sam.väd.
Nötboskapspremiering den 21 hårt fruset o snörusk den 22 o 23. Pingst o
vackert väd. den 24 har de börjat så, men kälen sitter kvar ännu. börjat
med dubbel vakt på Millers såg. den 25 o 26. S.vind o Trångsviken gått
upp o Storsjön o Alsensjön ligger vid norra landet o vi börja så. den 27.
satte vi potatis Sydlig vind den 28. W. stark storm men ängarna är mycke
plågad af den kalla våren den 29. stillt o vackert väd. den 30. sam.väd.den
31. W.väd.
Juni den 1. stillt o riktigt varmt den 2. varmt o regn riktigt med regn så
ängarna o löfskogen äro gröna. den 5. W.vind den 6. sam.väd. o Auktion
hos N. Erikson i Öne Ede. den 7. o 8. W.väd. o åkrarna äro gröna.den 11.
12. 13. W. kall vind o N. Erikson Öne o Ede rest till stillahafskusten den
16. lite regn. den 19. W.väd. den 22.23.lite regn o W.vin o bara kallt. den
24. 25. lite regn. den 26 stillt o någon regnskur ibland så det ser låvande
ut. den 27. W.vin o regn hela dagen den 28.29. W.vind. den 30 stillt o
varmt.
Juli den 1 o 2. utmärkt väder den 3.4.5.sam.väd.den 6.7.8. regn o solsken
den 9. W. regnskurar den 10. sam.väd. den 11. sam.väd. den 12. o 13.
vackert o varmt. o jag var till stan o såg ett stort menageri. den 14. 15.
sam.väd. den 16. sam.väd. o jag ålade Potatis o på kvällen regn o åska
den 17. W.vind o kornaxen äro synlig den 18. sam.väd.o snö i
fjälltopparna den 19. o 22. sam.väd. o riktigt kallt. den 23. någorlunda
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varmt den 24. 25. sam.väd. o Hästpremiering den 26. sam.väd.den 27.
varmt den 28. W.väd. den 29. o 30. stillt o riktigt varmt o Åska o en
häftig regnskur så det står som sjö på flata o forssar efter lutande vägar.
den 31. stillt o varmt.
Augusti den 1. varmt i lite regn ibland o samma väder alla dagar till den
9. W.vind o kallt den 10. sam.väd. 7.g.v. den 11. Ö.väd. den 12. W.väd. o
lite regn den 13. snö i Fjälltopparna den 14. Ö.väd. o varmt. den 15. N.O.
regn. den 16. sam.väd. den 17. W.väd. o regn den 18. o 19. stillt o regn
den 20. W.väd o regn. den 21. sam.väd. o vi slagit ifrån oss o fått 200
rolenkar den 22.23.24. sam.väd. mulet o kallt. den 25. vackert. den 26.
regn den 27. regnigt o vi köpt en Ko af A. Norrbom. den 28. regn o första
Profdagen af Prest. den 29. vackert väd. den 30. sam.väd. o G.Gudfastson
dog. den 31. stillt o vackert.
September den 1.2.3. vackert o varmt. den 4. sam.väd. o 2dra
Profpredikan af Karlsson den 5.6.7.8. sam.väd. S.väd den 9. o 10.
sam.väd. den 11. W.vind o lite regn ibland o sedan vackert väder till
månadens slut o vi tagit upp Potatis 55 tun o Rovar 140 tun. Grönfoder
115 Rolenk. Korn 150. skylar o 10. Rolenkar.
Ocktober regn o rusk. den 6. kom den första snön som ligger för o vi
måste slakta en ko i Tarminflamation. den 7. o 8. vackert väder men
fryser hårt om nätterna. den 16. sam.väd. men det går plöja ännu den 19.
sam.väd. den 23. en stor Jordbävning på vissa ställen så stark att murar
ramla ner o.s.v. den 27. man får fortsätta o plöja ännu.
November den 1. kom snö den 3. W.vin o tö på kvällen storm. den 5.
börja frysa o snön yrar från Ö. o W. o mycke ombytligt 12.g.k. mot den 8.
frös Trångsviken. o Ytterå kvarnbolag har såld kvarn o hotell till
Disponent Jakob Persson i Movik. den 11. W.vind den 12. N.O. väd. o
kallt. den 15. tö. den 16. sam.väd. o nästan bar mark. mot den 18. tö o
stark storm från W. sam. dag bröllop på Anders Nilsson o Märta Erikson.
den 24. 20.g.k. stillt o Alsensjön frös o ingen snö den 27. kom snö från
S.O.den 29. o 30. riktigt kallt 28. o 30.g.k. o rent sam.väd. till månans
slut. den 22. kom Ingeborg hit.
December rent o kallt till Julvickan mot den 21. kom 6 tum djup snö o vi
plogat landsvägen. den 22. S.W.vin. o tö. den 23 W.storm o snöyra så
man kan knapt komma ut. den 24. sam.väd. lite mindre yra. den 25. stillt
o på aftonen lite snörusk den 26. for vi till Aspås på Basar de sista
dagarna yrväder o sista dagen riktigt kallt.
1905.
Januari den 1. 40.g.k.o den 2. regnar det lite o tö så det blef vatten o
sedan någorlunda skapligt. den 8. börjar snöa den 9. vackert. den 10.
S.W. storm o snöyra den 12. 25.g.k.o rent. den 13. sam.väd. den 22. rent o
vackert väd. hela tiden den 27. vackert väd. o vi tagit upp is vid Mejeri o
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han är 2 fot tjock. den 28. W.storm o tö o regn den 29. sam.väd. o snöyra
på kvällen stillt den 30. W.storm o snöyra o Auktion hos Andersson o
Rydberg i T.å. o på kvällen stillt den 31. snöyra.
Februari den 5. lite snö på e.m. o på natten börja det blåsa den 6. börja det
töa den 7.o 8. W.vind o snöyra den 9. S.W.vind o tö o regn den 10.
sam.väd.den 10 på kvällen stark storm o snön yrde så förskräckligt. den
11. sam.väd. men ej nederbörd. den 12. uppehålsväd. men blåst. den 13.
sam.väd.den 14. lite snöfock. den 16. tö. den 17. mildt o lite fruset. den
18. W.vin.o lite snöfock. den 19. S.väd. o lite snörusk o Gemensamt
Logemöte i Röde vackert till månans slut.
Mars den 6 S.Ö.vin o vackert väd. o ingen nederbörd. den 10 N.O. snö
den 11. sam.väd. o vi börja köra vatten från Mo den 12. N.O.väd. o
snöyra o det snöade 7 tum djup den 13. sam.väd. o Elisabet Larsson i Mo
rest åt Americka för andra gången den 14. N.O.väd. o lite snörusk. den
15. S.O.vind o mildt den 16. sam.väd. den 17. lite kallt men vackert den
25. sam.väd. o ganska kallt mot vårfrudagen den 26 sam.väd. den 27.
Ö.väd. o lite smårusk o sedan vackert till månadens slut.
Aprill den 1.2. o 3. vackert väder men kallt o Bolagsstämma i Mejeriet
den 4. börja snö från W. den 5. N.W.vind o snödref o 10.g.k. den 6.
vackert väder o kallt o på e.m. snödref den 7. W.vind o snödref den 8 o 9.
samma väder den 10. vackert o Auktion å Hotell Dalgård i T.å. den 11 o
12 samma väder. den 13 o 14 Ö.väder o fryser hårt om nätterna den 15 till
o m. den 19. samma väder den 18. hördes Lärkan den 20. snöslask. den
21. W.vind o fryser den 22 vackert o jag köpt fröpotatis af Jonas
Göranson i Wiken o tagit upp den den 23 W.vind o snödref riktigt fult
väder. den 24. S.vind o snörusk o bara kallt. den 25. sur snö hela dagen o
de börjat såga på Millers sågen o Duvan hördes. den 28 S.O.väder men
ingen fart på snön drivorna ligger öfver gärdesgårdarna o inte en bar fläck
ännu o fryser om nätterna. mot den 29. frös det inte o nu smälter snön
ganska fort.
Maj den 1. vackert väder o snön smälter fort o Per O Mellberg i Trång
rest till Amerika o E. Thune dusta bort i går åt samma håll den 2 o 3.
samma väder i natt regn o varmt så snön han reser fort den 4. W.väder o
lägderna blir bara o kälen går ur. den 5 o 6. samma väder men fryser lite
om nätterna det börja torka den 7. vackert den 8. W.vind o lite regnrusk o
snön är alldeles borta fram på ägorna i skogen är kvar den 10. vackert o
jag satt potatis den 11. regn hela dagen o vi lagt trumman neri Lokdiket
den 12. W.väder, den 13. samma väder, den 14. samma väder. det börja
torka den 15. stark W.vind den 16. samma väder den 17. W.vind o
Hästuppvisning o vi satt Morötter den 18. W. stark vind o Trångsviken
går upp. den 19. samma väder o de börja så. den 20. samma vädero bara
kallt o snöflingor dansa ibland. den 21. N.W.vind o lite snö ibland o
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fryser hårt om nätterna o Alsensjön går upp den 22. samma vind o fryser
hårt o Auktion å Strömbergs gård i Rödningsberg såldes till Fjällman från
Lit för 4050 kronor o de börja med dubel vakt på Millerssågen. den 24.
stillt o på måran var marken vit af snö o de har sådd lite på flera ställen o
det är surt o käla ännu den 27. regn o snö i fjällen o jag har inte sådd
något den 29. sådde jag o sådd färdigt i denna månad.
Juni den 1. Kristi Himmelsdag o löfskogen börja gröna o ängarna ser bra
ut den 5. vackert väder på e.m. W. den 7. samma väder o upplöstes
föreningen mellan Sverige o Norge den 8. samma väder o vackert o
åkrarna börja gröna o löfskogen grön, den 10.varmt o jag sådd grönfoder i
ottgården o Pingstafton den 14. vackert o varmt o det växer bra åkrarna är
snart mullhöljda. de reser åt bodarna o rågaxen är synlig o Potatis är uppe
den 18. solbas riktigt varmt både natt o dag o lite regn har vi åckså fått
den 21 Dog Maria Eng. 90 år varmt o lite regn så det växer bra. den 23.
W.vind o likfärd i Åse med Lisbet Larsdotter den 24. W.vind o
Ungdomsmöte i Nälden den 25. stillt o varmt så det växer fort. Likfärd
med Maria Eng. den 26. 30.g.v. o stillt o timotejaxen börja synas o
potatisfårorna synas den 28 varmt o regn på e.m. en riktig regnskur o
Svenskarna sätter vackt vid alla broar efter banan o Norskarna efter sina
samt vid riksgränsen hålles vackt på båda sidor o så hålles Urtima
Riksdag om skiljandet i Unionen o det jäser o fräser får se hur det går.
Juli den 1.synes Kornaxen den 2. en sträng värme den 3. regn på måran
på e.m. västanväder den 6. W.vind. den 7. W. stark vind. den 8. samma
väder. den 9. samma väder den 10. 11. 12. samma väder o N.W. o bara
kallt den 13. samma väder den 14. stillt o solsken o varmt den 15
S.O.väder o lite regn o vi ätit nypotatis o de är stora den 16 stillt o regn
hela dagen den 17. o 18. samma väder den 19. W.vind inte regn den 20.
börja vi slå det blir mycke hö. den 21. 22. 23. regn. den 24. vackert den
25 S.O.vind. den 26 o 27. lite regn den 28. 29. o 30. W.väder o solsken o
åkrarna äro mycke matade den 31. vackert o mycke hjortron (mylta)
Augusti den 1. vackert väder den 2 samma väder S.O. den 3. regn o
W.väder den 4. vackert väder. den 5. regn hela dagen den 6. S.O. solsken
den 7. W.väder o vackert den 8. stillt o riktigt varmt den 9. samma väder
på e.m. regnskurar o åska o åkrarna börja gulna den 10- samma väder.
den 11. regn hela dagen den 12. W.vind o regn hela dagen o vi slagit ifrån
oss 250 Rolenkar hö den 13. S.W.vind o uppehåll den 14. W.vind o vi
kört in hö hela dagen den 16. samma väder o vi tagit upp lite potatis o
såld för 30 öre kappen den 17. vackert o mycke rimt på måran en del har
börjat skära korn. den 19 S.O.vind på e.m. regn o på e.m. mycke regn o
blåst den 24. vackert. den 25 samma väder. Landtbruksmöte. den 26. var
vi till Östersund på utställningen o på kvällen lite kallt den 27. vackert
väder den 28. 29. o 30 vackert väder o vi skurit o det blir mycke korn lite
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grönt. Den 3. har vi sådd råg o vi Haft till slåttkarl en Dalkar Kal. Erik
Strand
September den 1. W.vind o varmt den 2. samma väder den 3. på måran
fruset vitt o vi har mycke oskuret af Röddristan o vi var till Walne o såg
deras rovor de var inte värst stora. den 4. W.väder den 5. stillt o lite snö i
Fjälltopparna den 7. N.O. regn hela dagen den 8 dimma på e.m. regn. den
9. S.O.väder på e.m. regn o vi fick möbler från Nälden o vi skurit ifrån
oss korn o fick 320 skylar korn o 20 skylar Råg. den 15 frös Potatisriset o
på e.m. regn. den 16. S.W. o lite snörusk o Fjälltoppar vita o vi slagit
Grönfoder 100 Rolenkar den 17. W.vind o Fäst i Jägaren. den 20. S.Ö.
vind o vi kört in en del korn o på natten mycke regn. den 21. vackert. den
22. utmärkt vackert o begrafning i Näskots kyrka af P.Person i NordanNälden den 23 samma väder den 24. N.O.väder den 25 S.O.väder. den 26
samma väder den 28 hacka vi ifrån oss potatisen 70 tunnor bra potatis.
den 29 regn den 30 regn o vi börja ta upp rovor 100 tunnor under
medelmåt.
Ocktober den 2. på kvällen mycke kallt. den 3 vackert väder o mycke
fruset. den 4. N.O. bara kallt den 5. N.O. o vitt af snö den första snön o
fortsätter hela natten den 6. samma väder o ofrusen mark. den 7. vackert
väder o mildt. den 8 vackert o snön ligger kvar o Ingeborg Persson reste i
dag. den 9. W.väder o tö så snön smälter bort o tide till den 13. W.storm o
det börjar frysa o snöa den 14. Auktion i Åse efter P. Olsson o snö hela
dagen den 15. W.väder. den 16 vackert. den 17. W.vind o nedläggning af
aflopsrör vid Mejeriet. den 18. rent o kallt o jag köpt gris af L. Johansson
för 5 tun Potatis. den 19. kallt. den 20 börja snöa från N.O. o K.E. Strand
har slutad o rest den 21. stillt o vackert o Auktion efter (Engmaria) den 22
samma väder den 25. samma väder. den 26 Dimma o 12.g.k. den 27.
samma väder o Mor Agnes i Slättan dog kl. 2.e.m.66 år 4 månader o 27
dagar den 31 stanna Millerssågen o Trångsviken har frusit.
November den 4. vackert väder o tö o Likfärd med Mor i slättan. den 5.
stillt o vackert o mildt den 6. regn. den 7. samma väder så det blef
alldeles bart den 8.9.10 vackert väder o fryser de sista dagarna men
alldeles bart, den 11. mulet den 12 N.O. väder o några snöflingor ibland.
den 13. samma väder. den 14. stillt o vackert den 15. samma väder den
18. S.W.väder o mildt den 20. tö den 21. tö så det blef alldeles bar mark.
den 22 stillt o godt väder. den 23 tö o stillt den 24. vackert väder o lite
fruset på måran. den 25. samma väder o vi hade byte efter Mor i slättan o
Alsensjön frusit. den 26. lite snö o mildt den 27. Auktjon i slättan efter
Mor o N.O. snö 6 tums djup men smälter. den 28 lite snörusk den 29 rent
o kallt den 30 samma väder o ett ganska bra före. o Lärarinnan Ida
Esbjörnson från Myssjö håller skolan hos oss.
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December den 1. S.O.vind o snöyra o på kvällen mildt den 2 utmärkt
slädföre men milväder, den 3 tö. den 4 samma väder o alldeles bart o
storsjön är öppen. den 5. samma väder den 9. S.vind o ingen snö o
alsensjön är ofarbar på somliga ställen ännu Gustaf Nilsson i Röde åkte
ner på skridskor o drunknar. den 10. 11. vackert väder, den 12 S.W. storm
o snöskurar o mildt o regn på kvällen så det blef bart den 13 W.vind o
snödref. den 14. W.vind o tö o regn blef bara is den 15. S.W.väder o mildt
o lite snö o ingenting fruset den 16. W vind o snödref. den 17. W.väder o
komunalstämma o inköpte Lars Jonssons i Slåtte gård till Fattiggård för
27.000 kronor. den 18 samma väder den 19. vackert väder, den 20. lite
snö. den 22. W.vind den 23. stillt den 24. samma väder. den 25. dimma
den 26 N.O. snö den 27 lite snö, den 28. stillt o kallt 23.g.k. den 29. stillt
o bättre. den 30 riktigt kallt 29.g.k. den 31. 3.g.v. o W.vind.
1906.
Januari den 1. stillt o vackert. den 2 riktigt kallt den 3 samma väder den
4. 25.g.k. den 6 o 7. bättre väder o dimmigt den 8. N.O. lite snö den 9
Ö.väder o 1.g.k. den 10. samma väder den 11. S.O. lite snörusk den 12
samma väder. den 13 stillt o uppehålsväder o vi plogat Landsvägen första
gången i år. den 14 N.O.väder den 15. S.O.väder den 16. S.vind o mild
den 17 N.O. o lite rusk. den 18 o 19. stillt o vackert den 20 o 21. samma
väder den 22. W.väder. den 23 o 24.vackert den 25. S.vind o tö stark blåst
den 26. samma väder snörusk den 27. stark blåst o tö riktigt yrväder den
28 N.O. snö på e.m. yrväder den 30. stillt o vackert jag var till Arvesund
efter 2 st Grisar.
Februari den 1. vackert o vi börjat köra vatten den 2. rent o kallt den 3.
N.O. lite snörusk den 4. vackert den 5 samma väder. den 6. samma den 7.
samma, den 8. S.O.vind. den 9. vackert den 10. S.O. snö hela dagen den
11. uppehållsväder o gemensamt möte i Logen Jägaren. den 12 o 13
uppehålsväder o en sorts solrök ligger i luften den 14 o 15 vackert den 16
S.O. stark vind o yrväder. den 17 samma vind. den 18 W.vind o yrväder.
den 19 skottning på vägen den 20 vakert den 21. Komunaluppbörd i T.å.
den 22. N.O. snö. den 23. N.O.snö o vi plogar vägen den 24. samma
väder den 25. samma väder den 26 samma väder o plogning å vägen alla
dagar o 19.g.k. den 27. samma väder o nu är mycke snö. den 24
sammanträde i folkskolan med skolrådet för straffande af en skolpojke o
Lars E. Larsson från T.å. den 28. stillt o vackert väder men kallt o Hö blir
dyrt det betalas 9 öre kg. här o skall sändas till södra sverige där är
foderbrist på vissa ställen. vi plogat Landsvägen 5 dagar i rad. den 16.
Köpte jag häst af Jakob Alenius för 355. kronor den 30 Likfärd med
Anders Bengtson i Rödningsberg o han var 92 år o några dagar gammal.
den 31. Köpte Logen Jägaren den inhägnade jorden 2½ Ref af Lars
Olsson för 1500 kronor.
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Mars den 1. O.väder o snö hela dagen den 2. samma väder o plöjning å
Landsvägen o på kvällen yrväder den 3. stillt o uppehålsväder den 4.
plogning o 6 tumd snö o på kvällen tö så det strömmar af taken den 5.
W.vind o tö o Auktion hos Lars Jonsson i Slåtte. den 6. W.storm o
snöskurar o tö den 7. stillt o lite snö o på kvällen regn den 8. W.vind o
snödref den 9. samma väder den 10. W.väder o vackert. den 11. stillt o
vackert. den 12. N.O. snö hela dagen dden 13. N.W.vind o snödref o
yrväder den 14. stillt o vackert den 15. samma väder den 16.Ö.vind o
snödref köpte jag häst af Frök. Norrman i Ede, den 17. Ö.väder o snö på
kvällen snödref den 18 stillt o plöjning af Landsvägen o myke snö den 19
vackert, o Lärarinnan flyttat till Blekåsen den 20 N.vind o klart den 21.
samma väderden 22 W.väder o tö, den 23 samma väder den 24. lite snö
den 25.vackert, den 26 N.W.väder den 27 W.vind o yrväder så man kan
knappast komma ut den 28. W.storm o snöyra den 29. W.väder o lite snö
den 30 stillt o vackert på kvällen snö den 31. W.storm o rysligt yrväder o
Logen Jägaren köpte jordbiten af Lars Olsson för 1500 kronor.
Aprill den 1. vackert väder. den 2. samma väder stämma i Mejeri, den
3.samma väder o snön smälter betydligt o vi börja köra ut gödsel den 4
stillt o vackert väder den 5. samma väder o hö betalas 10 öre kg. den
6.7.8. samma väder på e.m. W.storm den 9.10.11. vackert väder den 12
samma väder. den 13 samma väder den 14. W.vind den 15 Påsk S.W på
e.m regn, den 16 W.storm o snö den 17. mycke fruset o Auktion i
N.Nälden efter P. Persson o i Wästbacken hos A. Norrbom på e.m snö
den 18 o 19 kallt o vi tagit upp fröpotatis. den 20 Ö.väder o fryser hårdt
om nätterna den 21 vackert, den 22. 4 tums djup snö o på e.m. regn den
23. 24. 25. vackert men fryser hårt. den 26 o 27 o 28 o 29. vackert väder o
afskedspredikan af pastor Wimmerkrantz den 30 o vi stäldt i ordning
sågen den 9. betalade jag till Agnis för Hö för 3 år 93, 94 o 95 20 kronor
pr år o pastorn fått en gåva af församlingen en soppskål af silver med slef
värd flera hundra kronor.
Maj den 1. Ö.väder inte något fruset o vi börjat såga snö i skogen kvar.
den 2 sågade vi första dagen i år. det är ovanligt mycke vatten o regn o
S.vind. den 3. samma vind o regn den 4 vackert väder den 3 vaxination i
Tå. o 80 st som vaxinerades mellan 10 o 20 år den 5. S.vind o Likfärd i
Walne efter Jonas Grälsson. den 6. samma väder o Kälen går ur jorden o
det börjar gröna i nylanden. den 7 samma väder o sågdammen har skurit
sönder. den 8 vackert. den 9 mulet o lite regn den 10 Dimma o skarp åska
o regn så det forsar efter åkrar o sjöarna går upp den 11. mulet o dimma o
regn från N.O. o W.vind o snöslask så det blef vitt, o ångbåtarna går till
Berg o Kvitsle, den 12 W.storm o Alsensjön bryter upp till Viken. den 13
stillt o vackert o Ängesån i Offerdal har floden gjort förödelse i Kvarnen
han har vridets o rivits sönder o sprängning af gamla bron följde med 3

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 89 av 246

karlar 2 drunknade o 1 räddade sig.o i Bollnäs har Jusnan flödd upp o
tagit en stor tremassefabrik hon har stigit 5 meter öfver det vanliga den
14. Ö.väder regnligt väder o jag satt morötter den 15 W.väder o regnligt
e.m. Ö. o på kvällen stillt 16 börja dubbel vakt på sågen o jag sådd Ärter
o Havra den 17 stillt o varmt o ängarna gröna o löfskogen lyser i by. den
18 W.väder men varmt, den 19 N.O. o snö i Fjällen den 20 N.O.o snö hela
dagen på aftonen 3 a 4 tum djup den 21. mycke snö. den 22 Ö.väder o
fruset på måran. den 23. vackert o vi börja köra ut gödsel o björkarna
börjar gröna den 24 vackert den 25 samma väder. den 26 Ö väder o lite
regn den 27 N.O. o snöflingor den 28 Ö väder o regn på natten. den 29
N.O.väder o mycke regn hela dagen o hela natten så bäckar o diken äro
fylda lika som om våren när snön går. den 30 samma väder regnar
oupphörligt hela dagen o natten den 31. N.O. väder o regn o examen i
Folkskolan o åska o regn o på natten regn så det fyldt alla grubbor o
diken o Nylanda äro vackra o bra försigkomna o björken börja bli gröna
men det är omöjligt att få så något nu det är för surt. den 25 Urbanus är
utmärkt vackert väder dedn 26 Östan väder o lite regnlikt o skvätter lite
också o Likfärd med Mårten Backman i Åse öfver 81 år.
1906
Juni den 1. bara regnväder den 2. uppehålsväder o blåser lite den 3.
W.vind o bara kallvind o Pingst den 4. samma väder o stark vind så det
torkar upp den 5 samma väder o riktig kallvind den 6. samma väder o
vind o vi harfvad upp åkrar o satt lite potatis den 7 regnligt o lite regn.
den 8 stillt o vackert väder o riktigt varmt o en bra regnskur o jag satt
rofvor den 9. W.väder o jag sådd åkern med korn den 10. stillt o vackert o
gemensamt möte i Röde den 11. lite W.vind o hö börjar ta slut o jag köpt
halm, den 12. stillt o vackert o vestanväder den 13. W.vind den 14
vackert väder o de börja fara till bodarna o i N.O.s börja rifva sin gamla
Ladugård. den 15. stillt o varmt o vi sådd grönfoder i Ottgården. den 17.
W.väder o vackert o potatisplantorna synes o åkrarna äro mullhöljda den
18. stillt o varmt. den 19. varmt den 20 W.väder o varmt o torrt den 21.
mulet o varmt o på qvällen W.väder o på natten rägn. den 22. W.vind kall
vind den 23 vackert o W.väder o Fäst i Logen Jägaren i T.å. en utmärkt
fäst o midsommarvaka den 24 varmt o vackert väder o Fäst å
Flaskhammaren i Alsen, den 25. Ö.väder o riktigt varmt o timotejen
börjar gå i ax o det torkar åt på sina ställen den 26 o 27. vackert väder
några regnskurar ibland. den 28. W.vind o på qvällen stilt o lite regn den
29 W.vind o snöskurar ibland o snöad i fjällen. den 1. Premiering af
Hästar i Wången o uppvisning o antagning af 5 st Depothingstarna de
första af Depotens hingstar. den 25. dog Jonas Persson i Rödningsberg
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89årig den 30. Ö.väder o Likfärd på Jonas Persson o på måran var fjällen
hvit af snö o potatisgräset o klöfverbladen frusna o på qvällen regn.
Juli Den 1. W.väder o bara mulet o någon regnskur ibland den 2. vackert
väder den 3. väder från alla vädersträcken den 4. S.väder o mulet o lite
regn ibland den 5. vackert väder. den 6. S.O.väder o snärpen börja synas
o på natten regn den 7. stillt o vackert o varmt den 8. S.O.väder o varmt o
fäst i Tossberg, den 9 varmt o vackert väder den 10. S.O.vind o varmt o vi
afsent oxen till Mörsil o han var 13 qvarter. den 11. Ö. o stillt o regn o på
aftorn W.vind den 12 vackert väder o invigning af Ovikens nya kyrka den
13. stillt o vackert väder o varmt den 16. W.vind o regn den 17. samma
väder o bara kallt kallvind 18 o 19 W.vind o lite regn den 20S.vindo vi
ränsadt ifrån oss Krondikena den 22 W.vind o Barnfest i Kyrkan o
ärtblommorna varit synliga i 8 dagar o de börjadt slå den 23 stillt o
vackert o vi börja slåttan. o J. Danielson rest till Neset i Aspås den 24.
vackert väder. den 23 o 24 flytta Bengt Jonassons familj till Trång. den
25. på f.m. Öväder på e.m.W.väder o lite regn den 26. W.väder o vackert
den 27. stillt o riktigt varmt den 28. Ö-väder o visitation i kyrkan o riktigt
varmt den 29. stillt o dimma på måran o sedan vackert o Ö.väder den 30.
stillt o riktigt varmt o lite åska o regnskurar. den 31. samma väder o
mycke varmt.
Augusti Den 1. stillt o varmt o åska men inte regn her, men på andra håll
regnar det nog lite. den 2. samma väder den 3. nära 30.g.varmt o en riktig
regnskur så det forsar efter vägarna, den 4. N.O.väder o regn, den 5.
uppehålsväder den 6. W,väder o vackert den 7. W.vind den 8 o 9.
N.O.väder o vi kört in hö. den 10. mulet o N.O.väder den 11. samma
väder o lite regnrusk ibland den 12. stillt o vackert väder. den 13. vackert
väder o åkrarna börja gulna o ärterskidorna äro runda den 14. samma
väder o vi slagit ifrån oss o fick 212 rolenkar Hö, o utmärkt
bergningsväder den 15. vackert den 16. utmärkt vackert väder o varmt,
den 17 vackert väder, den 18 regn halfva dagen, den 19. W.vind o bara
kallvind. den 20. Ö.väder o de börja skära o fint korn den 21. W.vind o
kall o lite regn ibland den 22. regn hela natten o stark W.vind den 23.
W.vind o på qvällen kallt o potatisriset har frusit på många ställen. den
24. W.väder o bara kallt o Barnens dag anordnad i Östersund o det var
bra. den 26. regn den 27. N.W. vind o kall vind o vi rifvit upp ärterna lite
grön den 28. samma väder den 29 Ö. på måran o W.vind på e.m. o lite
regn den 30 N.O.väder o regn den 31. vackert väder. 212 rolenkar hö, 22
rolenkar Grönfoder, 2 rolenkar Ärter.September Den 1. regn o regnad
hela natten o på qvällen stark W.vind den 2. W.vind o klart den 3.
S.Ö.väder o godt. den 4. lite regn o Anders Larsson o Brita Larsson från
Ede reste åt Amerika den 5. W.väder. den 6. Ö.vind o regn den 7. samma
väder o vi skurit ifrån oss. 190 skylar Korn, o 43 skylar Råg, 12 skylar
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Hafra. den 8. stillt o någorlunda väder. den 9. W.väder o nån regnskur
ibland den 12. utmärkt vackert väder. den 13. S.O.vind o vackert väder
den 14. S.O. stark vind den 15. Ö.väder o ruskväder den 16. vackert
väder. den 17. Ö.väder o lite regn o Anna Persson i Ede har rest åt
Amerika o 3 st från sågen den 18. stillt o vackert o vi börja hacka Potatis.
den 19. samma väder. den 20. samma väder o Likfärd med Disponenten
på Millers ångsåg Mack Gibbon. Engelsman. den 21. stillt o vackert
väder. den 22 W.väder o vi hackat ifrån oss Potatis o fick 40 tun. o vi såld
1. Ko Daga till J. Olsson i Krokom. den 24 Auktion hos Wik i Offne. den
25.W.vind o vi kört in säden den 26. stillt o mulet den 27. S.W.vind stark
vind o på qvällen regn. den 28. stark W.vind o snöskurar ibland. den 29.
W.vind o Hvitt af snö på måron o vi tagit upp Rofvor o fått 75 tun fina
rofvor. o potatisgreset är ofruset ännu. den 30. vackert väder. James
Ritchie har kommit hit o skall bli Disponent.
Ocktober. Den 1.2.3. vackert väder. den 5 stillt o vackert väder riktigt fint
o vi gjort om i Ladugården o gjord kättar. den 6 mulet o lite rusk o
N.O.väder o N.O.s har ny Ladugård o Nilsson i Mo har också ny. den 7N.O.väder o mulet o jag köpt 5 st höns af B.J.s den 8 vackert väder o vi
fått Gödningsämnen Kainit o Tomasfosfat 18 säckar. den 9. samma väder
den 10 o 11 stillt o storfint väder o vi sådd ut gödning den 13. W.väder o
vackert väder o Auktion efter A. Falk i Tossberg. den 14. samma väder o
fryser lite om nätterna men ingen nederbörd o det är vattenbrist på många
ställen o jorden är så torr att det är svårt att plöja. den 15. 16. o 17.
S.Ö.väder o utmärkt vackert o fryser lite om nätterna den 18. W.vind o
kallt den 19. stillt o vackert väder o vi fått 59 buntar torfströ från
Dockmyr för 1:85 pr bunt. 19. 20. 21. 22. vackert väder men ej någon
nederbörd o vattenbrist på många ställen den 23. 24. S.Ö.vind den 25.
samma väder o ingen nederbörd så marken är så torr den 26. S.O.väder o
ingen snö eller regn. den 27. samma väder den 28. 29. 30. samma väder o
Auktion hos Källarmästare A. Nilsson Yterån den 31. samma väder o de
gräfver brun vid Mejeri det börjar bli vattenbrist. Den 5. Auktion efter
Olof Olofsson i Walne, den 11. Goodtemplarfäst i Mattmars kyrka den
15. frös Trångsviken. I höst finns godt om fjäll-lämlar.
November 1906. Den 1.2. S.O.väder o lite regnrusk ibland o vi gräfd upp
källan vid E. Perssons. den 4. N.O.väder o lite snörusk o Märta o barnen
är till Krokom till J.O. o Anna o Drängen Karl har slutat her. den 5.
samma väder o Karl rest. den den 6. samma väder den 7. stillt o lite rimt.
den 8. Ö.väder o lite regn o ising den 9. stillt o kallt så det kälar den 10.
W.vind o kallt den 11. 4 tums djup snö första snön o stor fest i Mattmars
kyrka o Lärarinnan Märta Edman har kommit o skall hålla skolan. den
12. tö o regn den 13. lite fruset o på e.m. regn, den 14. vackert väder den
15. ganska kallt o Trångsviken har frusit den 16. stillt o dimma den 17.
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N.O. snö o mildt den 18. N.O.väder o lite snörusk o lite kallare den 19.
N.O.vind o den 20. N.O.vind o snöyra den 21. stillt o vackert o kallt den
22. vackert väder den 23. o 24. regn o tö så snön går bort den 25.
S.W.vind o tö så det är alldeles bart den 26. W.vind stark vind den 27.
stillt o vackert den 28. samma väder o jag sjutsat ner en gris till O.L-son i
Mörsill den 29. vackert väder den 30. vackert väder o på qvällen lite snö.
De första dagarne i denna månad frös Alsensjön o så kom något med snö
på den svaga isen Den 15. stickar de sjön den 16. på qvällen ovanligt
Norrsken o skiftar i flera färger o andra dagen regn.
December. den 1. vackert väder o 15.g.kalt den 2. stillt o vackert väder o
sjöarna frysa. den 3. N.O. snö hela dagen den 6. stillt o 25.g.k. den 7. lite
snörusk o millväder o på natten storm den 8. stillt o vackert o på e.m.
W.väder. den 9. vackert väder den 10. stillt o lite rusk på qvällen den 11.
stillt o vackert väder den 12. rent o kalt den 13. 30.g.k. o stillt den 14.
30.g.k. o på qvällen lite fjun som ramlar ner o de kör öfver Alsensjön den
15. 10.g.k. o lite snö o Likfärd med Brita Magnusson i Trång o doneradt
till kommun sin kvarlåtenskap. den 16. vackert väder o på qvällen ett
ovanligt Norrsken öfver hela himmeln i alla regnbågens färger. den 17.
stillt o regn eller (Isar) hela dagen den 18. vackert väder o en tjock
isskorpa utaf regnet som föll igår den 19. stillt o vackert väder den 20.
stillt o lite regn på qvällen den 21. mildt o på qvällen tö S.W.vind den 22.
stillt o tö mildt så det syns många barfläckar den 23. stillt o godt väder o
Kyrkostämma o föreslogs påbyggningen af Folkskolan i Trångsviken o
byggning af skola i Walne den 24. vackert väder tils på qvällen lite snö
från Wästan. den 25. N.O.väder o lite snörusk. den 26. lite snörusk o Fäst
i kyrkan den 27. N.O.snörusk den 27. stillt o kallt. den 28 o 29 stillt o
vackert 20.g.k. 30 o 31 stillt o rent o kallt.
1907
Januari. Den 1. stillt o 25.g.k.den 2. 36.g.k.o vi höll arfskifte efter
Mor.den 3. N.O.vind o snödref men ej så kallt 15.g.k. den 4. Plöjdes
landsvägen första gången i vinter o mycke snö. den 5. 25.g.k.o på qvällen
snödref den 6. Sydligt väder godt väder, den 7. samma väder den 8.
S.W.vind o tö den 9. stillt o på qvällen snö den 10. stillt o kallt o mycke
snö o jag varit till stan o såld häst för 475. kron. den 11 lite snö o sedan
fint den 12. lite snö o på qvällen W.vind den 13. W. stark vind o riktigt
yrväder den 14. stillt o vackert o på e.m. snö den 15. W.vind o riktigt
snödref o den 16. uppehålsväder den 17 W.vind o mildt o jag fick
stämning på hästhandeln den 18. tö o W.vind den 19. tö den 20. stillt o
lite snörusk o på qvällen S.O.vind den 21. samma väder S.O.vind o
ganska kallt den 22 stillt o vackert väder den 23 vackert väder den 24.
mildt o västan väder den 25. den 26 W.vind o bara kallt den 27. stillt o
kallt 25.g.k. den 28 S.O.vind o kallt den 29 N.O.vind o snödref. den 30

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 93 av 246

stillt o vackert väder den 31. kallt o rent. Den 13. Barnfäst i Trångsviken i
Jägarens Ordenshus den 15 fraktar de häm Hästen som de köpte den 9. o
den 17 stämde de på köpeskillingen omkring den 25. mycke kallt på
utlandet så kallt har det inte varit på många år som nu.
Februari. Den 1. stillt o 20.g.k.o Kronouppbörd, den 2 o 3 vackert väder
den 4. stillt o kallt o vi var på Tinget till Offerdal E.E.son o jag o till
ombud auditör Ocklind i Östersund o vi begärde uppskof i målet. den 5 o
6 stillt o vackert väder o kallt den 7. lite rusk den 8. stillt o vackert väder
den 9. samma väder o på qvällen Norrsken öfver hela himlen o Auktion i
Mo hos J.Appelqvist o han skall till America hela familjen den 10 vackert
väder den 11. samma väder o de varit hit o ville uppgöra angående
prosessen om hästen den 12. S.vind o vackert väder den 13. samma väder
o de har återkallat prosessen om Hästen o iklädd sig alla omkostnader o
återtagit hästen den 14. vackert väder den 15. lite snörusk på måran o
sedan fint o godt väder den 16. W.vind lite snödref den 17. W.vind o på
e.m. mildare väder den 18. utmärkt fint väder den 19. snö o stillt o mycke
snö den 20. N.O. snödref hela dagen o natten på så väggarna äro riktigt
fulla. den 21. stillt o uppehålsväder o godt väder den 22 snö på måran
från Westan o sedan uppehåll den 23. stillt o vackert väder den 24. stillt o
vackert väder den 25. lite snö på måran o sedan W.väder o tö. den 26.
W.storm o yrväder så man kan knapt gå ut. den 27. samma stormväder o
snöyra den 28. W.vind o snöyra o på qvällen stilldes det.
Mars. Den 1. afslutades småskolan her af Marta Edman o samma dag
börja M.O. Sundell sin handelsaffär. den 2. Slutsammanträde i
dikesföreningen her o beslutades att becken skall rensas utgenom o
beviljades arvode åt styrelsen till N.O.s 225 kr. till O.Str. 55 kr. o N.J.s 40
kro. som var ganska segslitet att få o O. G.s 10 kr. den 5. börja Agda gå i
Folkskolan i Trångsviken den 4. fick N.O.s o Margreta en dotter den 8.
Drog de på Millers såg en del af det rörliga elementet den 13. såld oxen
till Olof Larsson i Mörsill.
Mars månad 1907. den 1. lite tö den 2. W.vind o lite kallare o lite snö den
2. vackert väder o Dikessammantrede det sista. den 3.stillt o vackert
väder den 4. utmärkt vackert väder o Kommunaluppbörd i Trångsviken.
den 5. samma väder o på qvällen stark S.vind den 6. vackert o på e.m.
W.vind i snödref den 7. samma väder den 8. samma väder i dag har de
börjat såga på Millers såg någo lite den 9. vackert väder o lite kallt den
10. W.väder o 10.g.k. o ryker lite snö den 11. rent o kallt o vackert väder
den 12. samma väder den 13. Ö.vind o bara kallt o snödref, den 14.
samma väder o på qvällen stillt o röd solnedgång den 15. stark S.O.vind
den 16. samma väder. den 17. S.Ö.vind o mildt den 18. mildt o lite
snörusk den 19. samma väder. den 20. W.väder o lite snörusk den 21.
W.vind o snödref på f.m. o sedan stillt den 22 W.vind o snödref hela
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dagen den 23. vårfrudagen W.väder lite snödref den 24. W.vind o lite
snödref den 25. W.vind o mildt så snön sjunker betydligt. den 26. i natt
har det inte frusit o töar så det börjar synas barfläckar. den 27. stillt o
vackert o riktigt varmt den 28. W.vind o tö den 29 stillt o vackert väder o
det är stora barfläckar den 30. vackert o tidar mycket så det är stora
barfläckar den 31. samma väder o lärkan höres i skyn o ett utmärkt
vackert väder.
Aprill månad 1907. Den 1. stillt o vackert väder o N.N.son i Rbg o J.
Färnström o N. Färnström med flera reste till Amerika. den 2. samma
väder o Bolagsstäma i mejeri o val af ny styrelse N.P. Trång N.P. Åse
H.P.s Ede N.O. Mo O.Sjögren Rbg den 3. samma väder. den 4.
N.O.vädero på qvällen lite snöflingor den 5. N.O.snö men tinar bort den
6. S.O.vind lite snörusk. den 7. samma väder o snöslask. den 8. samma
väder den 9. samma väder o mulet i flera dagar. den 10. vackert o solsken
så snön smälter bort den 11. W.väder o vackert men fryser om nätterna
den 12. mycke fruset men vackert o W.väder o första hjuldonen som gick
efter vägen i vår.den 13. samma väder o hölls Lärare o Föräldramöte i
Trångsviken som var mycke besökt från Mattmar af skolpersonalen . den
14. N.W.väder o mycke fruset men vackert väder o jag frakta Hunden till
Tossberg till A. Hansson den 15. S.väder men fryser hvarje natt mycke
hårdt. den 16. samma väder den 17. samma väder. den 18. Hvitt af snö o
W.väder o riktigt kallt. den 19. samma väder o mycke fruset o i skuggan
tinar inte upp. den 20. samma väder men stillt o vackert o Läsbarnen har
läst i kyrkan men på qvällen kallt den 21. kallt o lite snörusk från Ö. den
22. stillt o snö på måran o sedan regnskurar o vackert väder. den 23. fick
vi Gödningsämnen. Ett Mjeltbrandsfall har yppat sig i Offerdal o
Rise.den 24. W.väder o snöslask o de börjat såga på vår såg den 25.
W.vind o bara kallt den 26. samma väder o mycke kallt den 27. mycke
fruset o N.väder o snö den 28. N.W.väder o snö så marken är hvit den 29.
snö så marken är hvit o Auktion hos O. Jonasson i Faxälfven. den 30 snö
så det är hvitt på måran o det gick bort, i dag har de rest till Ope på
examen.
Maj månad 1907. Den 1.Ostlig vind o fruset på måran o sedan vackert
den 2.N.O. snö så marken är hvit, men tidar af. den 3. Ö.väder o mulet
den 4. N.O.väder o snö på måran den 5 vackert o gott väder, den 6.
W.väder o auktion hos E.Larsson i Smedsåsen den 7. mycke fruset men
fint väder den 8. S.O.väder o lite regn, det börjar gröna lite den 9. vackert
o varmt den 10. samma väder den 11. lite regn på natten o sedan vackert
den 12. regn på måran o nylanden börja gröna på e.m. stark W.vind o
sjöarna blåser upp den 13. vackert väder o de börja så o löfskogen börja
lysa lite grön o ängarna mycke fina den 14. N.väder o vackert o jag sådd
Ärter o de börja så på flera ställen. den 15. N.O.väder o rusk o regn o på
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qvällen o natten snö den 16. N.O. snödref så det är drifvor på ½ meter
djupa o på qvällen fryser det. den 17. mycke fruset på måran o snön ligger
qvar ännu o vi måste upphöra med såningen, den 18. samma väder o snön
ligger kvar ännu o mycke fruset. den 19 samma väder mulet o bara kallt o
fryser om nätterna o snön ligger qvar ännu o på e.m. lite regn o mulet o
grått. den 21 stillt o lite regn o Nötb.premiering i Tå. den 22 börja de
riktigt med såningen o löfskogen börja gröna den 23. vackert väder. den
24. samma väder.den 25. W.väder o bara mulet o kallt den 26. N.W.vind
o ny snö i fjällen. den 27. N.W,storm o riktigt kallt o snö ibland den 28.
N.W.vind o mycke fruset på måran o snöskurar den 29. samma väder o
snö på vissa ställen så det är hvitt den 30 samma väder. den 31. samma
väder o fryser hårt om nätterna o N.W.vind. Den 12 Föredrag af Fabrikör
Karl Holmqvist från Östersund i Folkskolan i Trångsviken vid Millers.
Den 14. sådde jag Ärter på åker vid stallen. den 19. Pingstdag. Den 26.
N.W.storm o riktigt bitande kallt och snö på e.m. den 27. har vi satt
Potatis o så kallt o snöskurar o det börjar frysa i skuggan den 29. sådde
jag korn norrom fähuset o sådd igen den 30. Examen i Folkskolan i Tå
Skollärar P.A. Friberg har tjent ut her. Nötboskapspremieringen i Näskott
var vacker af 98 anmelda djur premierades 96 o många 1.ta pris. hon var
enastående.
Juni månad 1907. Den 1. stillt på e.m. o jag sådd Grönfoder på Roflandet.
den 2. S.O.vind stark vind o godt väder. den 3. N.O.väder o lite regn. den
4.N.O.väder o mulet o lite regn ibland o löfskogen börja gröna o det blir
foderbrist på sina ställen. det betalas 8 öre o deröfver för hö. den 5. stillt o
vackert väder o F. Gummeson har köpt hö af mig. den 6 o 7. samma
väder. den 8 S.O.väder o vackert. den 8 o 9. vackert väder o varmt o nu
börja åkrarna bli gröna den 10 o 11. mycke varmt o solsken den 12 o 13 o
14 samma väder o jag sådd grönfoder uti Kvarndrole första gången 5
melingar. den 15. S.O.väder o regnligt ser det ut men ej regn men på
qvällen börja det regna lite den 16. samma väder vackert o varmt
gemensamt möte i Trångsviken. den 17. mycke varmt o de rest åt bodarna
o åkrarna äro mullhöljda den 18. o 19. lite regndusk på nätterna men torrt
ändå. i dag har vi släppt ut korna den 20. o 21. lite regnskurar ibland o
varmt så det växer bra den 22. W.vind stark vind den 23. stark W.vind o
bara kusligt o Midsommarvaka i Jägaren den 25. S.O.vind mulet o på
natten lite regn den 26. S.O.väder o regn o jag sådd Chile” den 27. samma
väder o duktiga regnskurar den 28. samma väder. den 29. W.väder. den
30. ombytligt väder o lite regn o en bra hövext synas bli.Den 8. Afsände
jag en vagn hö till Frans Gummeson i Nälden 3023 kg. a 8 öre. Den 6.
Guldbröllopp firas med Konungaparet med stor ståt o ringning i alla
kyrk- klockor en timme.
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Sågverksföreningen är i konkurs. den 21 Premiering af hestar den 29
Extra mejerisammanträde angående mesostkokning.
Juli månad 1907. Den 1. en riktig regnblöta hela natten o sedan W.vind.
den 2. stillt o vackert väder. den 3. S.O.väder o lite regn o snärpen syntes
o vi reste till Östersund. den 4. reste vi till Marieby på Rösjös
jordbrukarkurs som räckte den 4 o 5. o var så mycke folk så kyrkan var
packad o det var mycke mycke bra. den 5. reste vi tillbaka till Krokom.
den 6 reste vi till Nälden den 7. var vi der den 8. reste vi hem o det synes
stor växt i både åker o allt som växer. den 9. S.O.väder o på qvällen regn.
den 10. stillt o godt väder o regn ibland o kornaxen är framme den 11.
samma väder regn- skurar den 12. samma väder den 13. stillt o riktigt
varmt o mycke ax. den 14. stillt o varmt o Folkfäst på Kårbacken o
ärtblommen synes o potatisen är knuten o ser mycke lofvande ut med
allting. den 15. börja W.vind den 16. W.vind den 17. samma vind o de
börja slå, den 18. samma väder o regn den 19. stillt o lite regn ibland o vi
börjat slå. den 21. Nordlig vind o vackert väder. den 22. Stark W.vind o
på qvällen lite regn den 23. stillt o mulet. den 24. stillt o regnskurar
ibland. den 25. stillt o vackert väder. den 26. stillt o vackert o på e.m. lite
regn. den 27. W.väder o bara mulet den 28. mulet o regn o vi var till
Birka o Krokom o besåg försöksfelten. den 29. W.väder. den 30. stillt o
vackert väder. den 31. Nordanväder o regn- skurar.Den 4 o 5
Jordbrukarkurs i Marieby af P.J. Rösjö o det var ovanligt mycke folk
samlad o kyrkan upplåtes till lokal o var alldeles fullpackad. den 3.
syntes kornsnärpen . Den 3/7 Köpt Slåttermaskinen Milvaukie för 170
kronor. den 12 kornaxen synas mycke den 14 kom Elias Sällberg hit o slå.
Augusti månad 1907. Den 1. Nordlig vind o regn hela dagen den 2.
N.vestligt väder o regn så vi kan inte slå. den 3 någorlunda väder den 4.
stillt o vackert väder o barnfäst i Alsens kyrka o Misjonsmöte i Hof den
5. vackert väder den 6. Ö.väder o regn på e.m. den 7. N.väder o regn hela
dagen den 8. W. stark vind den 9. stillt o vackert väder. den 10. stillt o
regn på e.m. (skurar) men på natten mycke regn den 11. samma väder o
W.vind. den 12. stillt o vackert väder den 13. W.vind o regskurar o
Likfärd med Merit Gunnarsson i Ede. den 14. regn o stillt den 15. stillt o
vackert väder den 16. N.O.väder o regn hela dagen o beveringen från
Frösön har varit her på fältmars. den 17. stillt o regn på f.m. o snö i fjällen
o på e.m. uppehållsväder o vi slagit ifrån oss o fått 350 rolenkar hö o her i
byn har alldrig varit så mycke hö som i år. o Auktion hos E. Eriksson i
Finsetter han reser åt Amerika o L. Röden i Röde reste i vickan den 18.
stillt o regn hela dagen den 19. regn den 20. W.vind o lite regnrusk. den
21. W.vind o uppehållsväder o vi körde in Hö den 22. lite kallt på måran
o stillt o vackert väder den 23. regn hela dagen den 24. stark W.vind o
bara kallt den 25 samma väder. den 26 samma väder o mulet alla dagar en
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kall sommar. åkrarna äro mycke gröna o ärterna rifver de upp bara riset.
den 27. W.vind o vi kört in Hö. den 28 W.vind o vackert väder. den 29
stillt o fruset på måran potatisriset lite fruset neranför Byggningen o vi
kört in allt vårt Hö o fyllt alla ladorna den 30. vackert väder o de börjat
skära korn Grönt.Den 3. har hundarna rifvit ner flera stycken får för N.
Simonsson o N. O. Holmsten i Mo o Hundarna är 2 st som tillhör N.
Jonasson i Legden o 1 st som tillhör N. Bengtsson o han har sjutit sin. den
16 sammantrede i Offerdal för att flytta fjällgränsen. E. Persson har varit
her i 6 dagar och slagit han o Per o Anna. Ett grönår kan vi kalla denna
sommar den 29 o 30 börjat skära Kornet o grönt o grått på sina ställen o
ärtriset rifver de upp utan ärter den 30 Barnens dag i Östersund. den 31.
börja jag slå af ärtriset o Sällberg ligger sjuk i dag. den 30 dog
P.A.Lindgren i Ede i Lunginflamation.
September 1907. Den 1. stillt o mulet o ser bara regnlikt ut. den 2. stillt.
den 3. S.O.vind o regn hela natten den 4. Stark Sydlig vind o lite snö i
fjällen,den 6. Sydlig vind o vi börjat skära Korn o det är mycke grönt. den
7. stark sydlig vind o vi skurit ifrån oss o fick 120 skylar. den 8. W.vind
den 9. stark vestanvind den 10. samma väder. den 11. mulet o stillt den
12. stillt o vackert väder. S.O.väder mycke vackert väder. den 13. samma
väder riktigt varmt den 14. stillt o på middan W.vind o regn o snö i fjällen
o på qvällen stillt. den 15. W.vind o begrafning med P.A. Lindgren o
Marta Eriksson från sågen. den 16. Sydlig vind o lite snöflistring den 17.
W.vind o uppehålsväder den 18. W.väder o lite regn o på qvällen sydligt
väder o regn. den 19. W.vind o mulet den 20. stark W.vind o storm i natt
stark storm. den 21. fruset på måran o W.vind o på e.m. snö o mycke kallt
o vi har potatisen ner i jorden den 22. W.vind o mycke fruset o snö på
måran den 23. samma väder o vi börja hacka potatis. ganska stora men
litet. den 24. fruset på måran o sedan lite regn. den 25. stillt o vackert
väder o vi hackat upp vår potatis o det blef lite men fina, 15 tunnor. den
26 vackert väder den 27. stillt o mycke vackert o varmt o jag plöjde i
kallhålet. den 28. riktigt vackert väder den 29. samma väder. den 30.
samma väder o alldeles stillt.Den 13. Skolrådssammantrede i
Trångsvikens skolhus. den 14. öppnades skolorna o Ny skollärare o
Lärarinna i Tå. H. Nordén o Fröken Hilda Sparman o Heltidsläsning med
3je o 4de Klassen o varannandagsläsning på öfre salen med
småskolbarnen o 1ta o 2dra Klassen folkskolbarnen. den 16. på qvällen
anårdnat en regatta i Östersund 31 Rolenkar Ärtris o 12 Rolenkar
Grönfoder, 120 skylar Korn, 350 Rolenkar Hö, mycke klöfver, 15 tun.
Potatis o fina o inga Rofvor.
Den 29. Konsert i Alsens kyrka sång o musik.
Ocktober månad 1907.Den 1. stillt o dimma o godt väder den 2.
S.O.väder o mulet. den 3. N.O.väder o dimma o regn på qvällen den 4.
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vackert väder. den 5. stillt o dimma hela dagen den 6. vackert väder o
Föräldramöte i Folkskolan den 7. S.O.väder. den 8. stillt o godt väder o
mulet. den 9. stillt o vackert den 10. stillt o vackert o lite fruset på måran.
den 11. samma väder o regn på natten den 12. samma väder o S.O.väder o
jag kört in ärtriset den 13. samma väder. 14. vackert väder o vi kört in
korn den 15. S.O.väder den 16.S. vind den 17. stillt o vackert väder den
18. stillt o dimma o på afton regn. den 20. vackert väder den 21. samma
väder den 22. N.O. väder o dimman ryker ner så det är som regn den 23.
N.O.väder o regn hela dagen. den 24. uppehålsväder o Brita Svansson
med dotter Lisbeth har kommit hem från Kanada. den 25. stillt o på e.m.
regn o regn hela natten den 26. på måran snö i rönåsen o flera ställen o
regn o vi har sågat i vår såg. den 27. N.O. regn o snöslask den 28. regn
hela dagen o vi sågat i dag den 29. samma väder o mycke vatten i
bäckarna. den 30. stillt o uppehålsväder o ingenting fruset ännu. den 31.
stillt o lite fruset på måran.Den 11. togo vi grisar hos O. Rudberg 19:-.
den 13. har jag köpt husen af Fritiof Svensson nere vid sågen för 450
kronor. den 18. vi fått en vagn Torfströ från Dockmyr, 40 buntar a 1:91 pr
bunt her. den 24. på qvällen kom Brita Svansson med dotter Lisbet hem
från America den 27. Skolrådssammantrede o 6 sökande till Trångsvikens
folkskola.
I sommar är bygd ny Ladugård i Prestgården o Påbygd Folkskolan i
Trångsviken för 6000 kronor.
Novenber månad 1907. Den 1. stillt o lite fruset o mulet. Landström slutar
skolan här o flyttar till Åsele. den 2. W.vind o Auktion på sågföreningens
sågar 5 stycken förrättas å Folkbankens lokal i Östersund. den 3. stillt o
riktigt fruset på måran den 4. stillt o dimma o lite fruset den 5. stillt o
vackert väder men ingen köld. det fryser lite den 6. vackert väder den 7.
sasamma väder o Lindgren från Färila har profvat till Folkskollärare i
Trångsviken den 8. stillt o vackert o riktigt fruset o Prof af Folkskollärare
Hjalmar Lilja från Karlskrona o utmärkt bra, den 9. vackert väder, den 10.
stillt o mulet o E. Ekholm har flyttad till Hornsberg. o Kommunalstämma
den 11. stillt o riktigt fint o så kallt för viken har frysit så de åker
skridsko. den 12. samma väder, den 13. samma väder o ingen snö den 14.
samma väder o i afton drunkna 5 personer vid storbaracken i viken der,
nemligen Måns Johansson o hans son Gabriel o P. Nordström o hans båda
söner. den 15 samma väder o ingen snö den 16. S.O.väder o godt o vi
varit till qvarn o det är knagglig väg den 17. mildt de följde de drunknade
till grafven med 3 Standar o mycke folk. den 18. mildt o på qvällen regn
den 19 uppfruset o vackert väder. den 20, 21, 22. samma väder o S.vind o
ingen snö den 24. S.O.vind o begrafning å de drunknade o det förrättades
i kyrkan o fyra fanor o ovanligt mycke folk. Folkskollärareval o på
qvällen börjar det snöa. den 25. S.O.vind o snö så det är lite före den 26 o
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27. samma väder. den 28. frös Trångsviken o det föll lite snö o W.vind,
den 30. W.väder o snödref.Profdagar i Folkskolan den 7. o 8 den förra af
ordinarie läraren Lindgren från Färila, den andra af Vikarie Läraren i
Dalarna och från Karlskrona o med stora kunskaper, och uppstäldes på
förslaget följande Harald A. Nordin på platsen vikarie läraren i första
rummet och Hjalmar Lilja i andra rummet och D.W. Lindgren i tredje
rummet. den 14. Drunkna 5 personer i viken vid storbaracken nemligen
Arb. Måns Johansson 49 år hans son Gabriel 25 år o Arb. Paul Nordström
44 år hans båda söner Paul 7. o Olof 9. år. 5 i Trångsviken 2 i Forss 2 i
Nyhem som delad samma öde. den 24 valdes Harald Abraham Nordin till
Folkskollärare i Trångsviken.
December månad 1907.Den 1. stillt o mildt o lite regn o Tö. den 2. stillt o
vackert väder o fruset. o sågen står i tre dagar så det skall frysa till o
sedan till o såga igen den 3. stillt o vackert den 4. Sydlig vind. den 5.
samma väder o mildt o stark vind. den 6. samma väder o mildt den 7. stillt
o lite snö o mildt den 8. samma väder o kl. 9:10 f.m. dog Konung Oskar II
78 år. den 9. samma väder o S.O. vind o lite snödref, den 10. Ö.vind o lite
snödref. den 11. N.O.vind o snödref hela dagen o ganska kallt den 12.
samma väder hela natten o dagen den 13. samma väder o snödref. den 14.
samma väder. den 15. stillt o kallt o Alsensjön fryser der han varit öppen
öfver kyrkvägen den 16. stillt o mulet den 17. S.O.vind o kallt 20 grader o
på natten snödref. den 18. Ö.väder o snöyra hela dagen riktigt yrväder.
den 19. stillt o första gången de plogade o riktigt kallt. den 20. o 21.
riktigt kallt o de börja gå öfver Alsensjön den 22. N.O. vind o snödref den
23. samma väder o snö den 24. stillt o uppehålsväder men Alsensjön är
inte stickad så han är inte säker att köra. den 25. stillt o kallt 30.g.k. o
bara några kyrkbesökare som farit her förbi den 26.stillt o samma väder o
de har kört öfver sjön, o barnfäst i kyrkan den 27. rent o kallt den 28.
W.väder o 5.g.k. den 29. samma väder. den 30. Ö.vädero snödref o
Kommunalstämma den 31. stillt o uppehålsväder något kallt.
Den 8. kl. 9,10 dog Konung Oskar II i en ålder af 78 år 10 mån. o 17
dagar.
den 22. skolrådssammanträde o valdes till Lärarinna i Åse o
Rödningsberg Lärarinnan Kristina Larsson från Aspås. den 21. stannade
Millers sågen den 30. Kommunalstämma o valdes till stämmoordförande
Mans Persson i Wiken o till Fattigvårdsstyrelse J. Alenius i Hof. den 29.
Dog W.H. Wikström i Östersund. redaktören för Jämtlandsposten (af
sömnmedel). den 31. Nyårsvaka på Millers skola.
Januari 1908. Den 1. stillt 27.g.k. den 2. S.W.väder o godt väder o lite snö
ibland den 3. W.vind o tö den 4. samma väder o lite regn den 5. samma
väder o Predikant Wide har predikat her i dag o i morgon. den 6. lite kallt
o Trätandagsmarknad i Alsen. den 7. stillt o vackert väder den 8. samma
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väder. den 9. stillt o 27.g.k. den 10. lite snö den 11. tö o W.väder den 12.
riktig tö så det synas bara fläckar på marken. den 13. samma väder o tö så
det är stora barfläckar. den 14. stillt o fint väder. den 15. stillt o vackert
väder. den 16. 0.g. o lite regn . den 17. samma vädero på måran stark
W.vind o tö o sedan stillt den 18. W. storm o tö o blöt snö. den 19.
W.väder o mildt den 20. W.väder men ej någon kyla eller någon
nämdvärd snö o en 24 års man N. Eriksson i Kluk har kört o brutit ryggen
af sig o dog. den 21. W.vind o tö o på qvällen storm. den 22. samma
väder. den 23. stillt o lite kallare o på qvällen börja blixtra o på natten
stark S.W. storm o tö o regn den 24. W.storm o stora barfläckar o mycke
is öfver legdarna den 25. stillt o riktigt vackert vackert väder, o Arfskifte
efter Jonas Persson i R.b.g. den 26. stillt o vackert väder o Fäst i Alsens
kyrka af 3 loger Talare från Boden o sångare från stan. den 27. S.väder o
vackert. den 28. stillt o vackert väder. den 29. samma väder. den 30. lite
kallare o stillt o vackert. den 31. stillt o snö hela dagen. Den 3. håller N.
Rodling afskedskalas o flyttar herifrån. den 9. börja folkskolan. A.
Rönqvist i Trångsviken har inställt sina betalningar.Konkurs. den 19.
Skolrådssammanträde o valdes till Lärarinna i Åse o Rödningsberg Fru
Lovisa Olsson från Ytterån. den 24. Dog Anders Olofson i Åse den 28.
jag varit till Landverk o köpt torfströ 5 buntar a 2,25 pr bunt. den 30.
Sammantrede med fodringsegare i Bengt Jonassons konkurs å Mattmars
Gestgifvaregård.
Februari månad 1908. Den 1. Nordanväder o snö o Likfärd efter Anders
Olofson i Åse. den 2. stillt o ganska kallt o rent den 3. stillt o vackert. den
4. W.väder o lite snö den 5. W.vind o Tö o på qvällen o natten stark storm
o snöyra, den 6. riktigt stark storm o riktig snöyra, den 7. W.vind o
snödref ibland, den 8. stillt o snö så de har plöjd Landsvägen. den 9. stillt
o mycke snö på måran o seda fint ver den 10. kallt o stillt o vackert väder
den 11. W.väder o regn o sur snö hela dagen. den 12. W.vind o snödref
riktigt yrväder o 2.g.k. den 13. vackert väder. den 14. vackert väder. den
15. Ö.väder o landrök o duskigt väder.den 16. stillt o lite snö på e.m. den
17. stillt o vackert väder o godt väder. den 18. samma väder den 19.
Ö.väder uppehålsväder. den 20 vackert väder o stillt. den 21 stillt o
vackert väder. den 22. Ö.vind o snöfock. den 23. samma väder o riktigt
yrväder. den 24 N.O.väder o snödref hela natten o hela dagen så vi måste
plöja. den 25 Ö.väder o uppehålsväder. den 26. vackert väder. den 27.
Östan stark vind o snödref. den 28. S.O.väder o vind o lite snödref. den
29. vackert väder. Den 4 började O. Liberg o vara her dagaman. man läser
i Tidningarna att i Willhelmina i norrbotten råder stor nöd de måste äta
hundar o kattor m.m. Och stora bankkratcher o afärs krattcher lite
öfverallt på flera milioner kronor. den 19. Kronouppbörd. den 21. har de
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tagit Nils Mällberg i Trång o fraktat i Fängelse för tjufveri han har stulit i
Mo hos Nils Simonsson på matvaror.
Mars månad 1908. Den 1. N.O.väder o snödref hela dagen den 2. samma
väder o jag plogat. o beväringsmönstring den 3. samma väder. den 4.
N.W.väder o snö hela natten o hela dagen. den 5. stillt o vackert väder.
den 6. vackert väder o dimma o ganska kallt den 7. Ö.väder o lite snö
ibland. den 8. N.O.väder o snöyra så vi måste på Landsvägen o skotta ett
rasans stygt väder den 9. samma väder o ovanligt mycke snö o fulla vägar
med snö den 10 samma styggväder rysligt snöyra. det är drifvor som är
höga som små hus o från N.O. hela tiden o tågena äro försenade på många
ställen. den 11. vackert väder. den 12. riktigt fint men kallt. den 13
samma väder o 32 grader kallt den 14. samma väder men 35.g.k. i
Trångsviken o söderut är ovanligt mycke snö o Tågförseningar hvarje
dag. den 15. W.väder o lite snörusk ibland 1.g.k. den 16. stillt o vackert
väder o mildt. den 17. stillt o vackert väder o milldt så det dryper af
taken. den 18. samma väder. den 19 samma vackra väder men kallt om
nätterna o riktigt klart. den 20 samma väder. den 21. samma väder den 22.
S.O.väder o vackert den 23. samma väder. den 24. samma väder den 25
samma väder o läsbarnen har läst i Kyrkan. den 26. samma väder. den 27.
samma väder den 28. samma torra vackra väder men lite Sydlig blåst. den
29.samma väder o Sydlig vind o tö. den 30. som föregående dag. den 31.
samma väder men fryser hårdt om nätterna.
Den 1. Skidtäfling i Nälden o Emil Hanson i Tossberg tog 1ta priset den
9. Komunaluppbörd i T.å. den 12. vackert väder o riktigt kallt 32 grader o
ovanligt mycke snö äfven i södra Sverige tågen äro instälda o försenade o
den 12, 13, 14 har varit marknad i östersund den 15.
Skolrådssammantrede o beviljades tjänstgöringsbetyg åt Lärarinnan Julia
Erikson i Valne o Hilda Sparman i T.å. den 17. har P. Erikson i Våge i
Hallen varit hit o han fick 3 kronor af mig 1 af Erik Gunnarson i Ede. den
27. lästes i Tidningen att Lärkan hörts i Wemdalen. den 28. Predikan her
af Wide o Dalberg.
Aprill månad 1908. Den 1. S.väder o mildt o lite snö ibland. den 2.
Mejeristämma o stilt o vackert väder o mildt. den 3. S.O.vind o tö o
Halfvar Erikson i Finsetter o Anna Olsson i Rödningsberg har Giftat sig
idag. den 4. S.O.väder o tö o Lärkan hördes första gången i år den 5.
samma väder.den 6. N.W.väder o hårdt fruset men vackert väder. den 7.
S.O.väder o tinar om dagen o fryser om nätterna. den 8. riktig tö. den 9.
samma väder. den 10. mycke fruset på måran o sedan tide o lite snörusk o
de börjat såga på Millers. den 11 stillt o vackert väder den 12 samma
väder den 13 samma väder den 14 samma väder men fryser mycke hårdt
om nätterna. den 15. W.väder o det börja synas någon barfläck 16.
W.vind o snön smälter riktigt o jag tagit upp fröpotatis 3½ tun. den 17.
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N.W.vind o på qvällen riktigt kallt o föret börja ta slut. den 18. samma
väder o mycke fruset på måran. den 19.samma väder. den 20 samma
väder o mycke fruset. den 21. samma väder. den 22 samma väder o så
hårdt fruset så man kör var som hälst o de bär ofvanpå snön. den 23
samma väder den 24 N.O. snö o på e.m. vackert. den 25 riktig fart på
snön o vackert väder. den 26. stillt o vackert väder. den 27. samma väder.
den 28. samma väder o kärrorna är i bruk o de börjat såga på vår såg den
29. samma väder o fryser inte om nätterna. den 30. bara mulet o fåtaliga
Majeldar syntes o snön ligger öfver det hela ännu det är ändast fram på
åker o äng som är någorlunda bart i skogen går snön till knä. Den 4.
Höres Lärkan första gången i år. Den 4. Bröllop å Dansbanan på H. E.son
o Anna Olsson. o Skolmöte i Mattmar å Furulund den 6. har vi fått
gödningsämnen från Thoresons eft. den 10. har de börjat såga på Millers.
den 12. har Erik Persson i Rise varit her o fått födorådet åt Brita. den 13
går Millers såg riktigt i full gång den 14.Inlemnat till beredning 3 st
kalfskin hos E. Erikson Ytterån. i år är det dyrt allting som en landtman
skall köpa. Hvetemjöl 35 öre socker 65 öre. men Hö som vi skall sälja 5
o 6 o 6½ öre kilo o Jonas Nilsson i R.b.g. har köpt gården af O.
Gunnarsson i Ede för 4.500. den 25. Auktion efter A. Olsson i Åse.
Maj månad 1908. Det är mycke fruset på måran o N.W.väder o kallt hela
dagen o på qvällen fryser hårdt. den 2. samma väder o mycke fruset på
måran o Auktion hos Enkan Margreta Gufastson i R.b.g. o Auktion i
Melbyn i Mattmar å Kalkbruksgården o mycke kallt o snöskurar o hö
betalades med 5½ öre pr kg. den 3. N.W,väder o backen Hvit af snö o
riktigt kallt. den 4. Östanväder o kallt mycke fruset. den 5. S.Ö.vind o på
qvällen snö såblef hvit. den 6. Östanväder o snödref så marken är hvit o
tinar inte bort. den 7. vackert väder. den 8. samma väder. den 9. stillt o
vackert väder men fryser hårdt om nätterna o i skogen går snön till knäna.
den 10. W.väder o mycke fruset. den 11. samma väder o Auktion hos O.
Gunnarsson i Ede o Gunnar Jonsson i Huvulsviken å 35 st Kor 2 oxar o
några ungnöt o fryser mycke om nätterna. den 12. samma väder o mycke
fruset o i skogen mycke snö. den 13. samma väder den 14. S.Ö.väder men
fryser om nätterna den 15. samma väder men mera sommar likt den 16.
lite regn på måran o sedan vackert o på qvällen kallt. den 17. stillt o
vackert väder den 18. W.vind o snön smälter bort. den 19. samma väder
den 20. samma väder o B. Andersson sådd Ärter den 21 stillt o vackert
väder o jag sådd morötter den 22 S.Ö.vind o mycke mulet den 23. stark
W.vind o isarna går den 24. stillt o vackert men bara storsjön gick. den 25
S.O.vind o isen skrider. den 26. regn hela dagen den 27. vackert väder.
den 28. vackert väder den 30. stillt o 28.g.v. den 31. samma väder o
löfskogen börja bli grön o nylanden ser ganska vacker ut. Den 2 Auktion
hos Margreta Gudfastson i R.b.g. den 10. Reste åt Amerika Mattias
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Persson i Helleberg Erik Nilsson i Rödningsberg Magdalena Erikson med
barn i Movik o Mattias reste tredje gången. den 12. Redovisad Förmyndar
räkningarna åt Emma Hedlund hon blef myndig den 27. Februari. den 17.
Skrifning om Sörvik o Olof Friman den 19. har jag sågad den 22. satte jag
potatis i Risen. den 23 Går sjöarna upp för Westanvind. den 24. o 25. har
de börjat så den 30.examen i Rödningsberg.
Juni månad 1908. Den 1. W.vind o examen i Folkskolan i T.å. den 2. stillt
o vackert den 3. vackert o jag sådd korn o andra åkrar börja gröna den 4.
lite regn o jag satt potatis o rofvor den 5 stillt o vackert på måran lite snö
från Ö. o i fjällen är nysnö. den 6. W.väder den 7. stillt o regnskurar med
snöblandning o åskan hördes första gången. den 8. stillt o vackert väder o
löfskogen är grön o ängarna riktigt vackra. den 9. varmt o vackert o
regnskurar ibland o Åkrarna börja gröna. den 10 stillt o vackert. den 11
vackert väder S.W.väder o Ocke såg med baracker har brunnit ner i dag.
12. S.Ö.vind o lite regn o sedan vestan väder den 13. stillt o vackert o
regnskurar ibland den 14 S.O.vind o lite regn på e.m. qvällen stark
W.vind o riktigt regn, den 15 W.vind stark o Fjällen alldeles hvit af nysnö
o Auktion på Movik å virke m.m.den 16. S.vind o Auktion på Movik. den
17 vackert väder den 18. Ö.väder o regn den 19. W.vind o regn på f.m.
den 20. W.vind o bara kallt den 22 stillt o riktig värme o Potatisplant
synes o Rågax o det ser ut en lofvande höskörd. den 23. mycke vackert
väder o vaka i Jägarens lokal o föredrag af Redaktör Hellberg från
Östersund. den 24. S.W.väder o på e.m. mulet. den 26 W.storm. bara
kallt. den 27. W.vind o Hembygdskurs i Östersund. den 28. stark W.vind
o Ungdomsmöte i Sandviken. den 29. Wes.vind den 30 samma väder. o
Lars Olofsons Åberg stora byggning brunnit ner till grunden o börjat å
taket. Den 2. O. Persson har varit her o harfvat. den 9. Auktion i Ytterån
på Ångsågen eller (trä- varubolagets varor). den 13. Flyttar
handelsföreningen in sitt varulager från Erikson o Nilssons affär. den
22.Auktion å ångsågen i Ytterån å diverse varor. o Hembygdskurs i
Östersund. den 29. Auktion på Hemmanet till Margreta Gudfastson men
det gick inte. den 30. Eldsvåda i Åberg hos Lars Olsson byggningen
brann ner till grunden.
Juli månad 1908. Den 1. W.vind o bara kallblåst det blir sinkat af vinden
o kylan. den 2. stillt på f.m. o på e.m. lite regn o så W.vind igen den 3
samma W.vind o riktigt kallt, så det står alldeles stillt med vexten. den 4.
samma väder o på qvällen stillt den 5. vackert väder. den 6. riktig W.vind
den 7. N.O.väder o på qvällen stillt den 8 samma väder o mycke torrt den
9. stillt o varmt. den 10. samma väder o (toksmen) M.Norberg har
rödfärgat lillstugan. den 11. stillt o på e.m. kom ett gott regn, greset har
på torrare backar redan torkat af o kornax börja synas. den 12. stillt o
riktigt med regn på e.m. 13. W.väder o vackert den 14. Ö.väder o vackert
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den 15. S.O.väder o lite regn den 16. stillt o regnskurar ibland. den 17 o
18. stillt o lite regn ibland den 19. stillt o riktigt med regn. den 20. samma
väder o på qvällen W.väder den 21. W.vind o bara kallt o de börja slå det
lofvar bli mycke hö. den 22 Ö.väder o vackert den 23. åska o regnskurar.
den 24. stillt o varmt o strida regnskurar. den 25. vackert väder. den 26
samma väder o Konsärt i skolan af Göran Olsson Föllinge Fijolist o en
Pianist (mycke bra) den 27. vackert väder. den 28. 29. regnskurar ibland
den 30. S.O.väder o regn på e.m.Den 13 Börja P.Wik i Ytterån att
bredfodra byggningen. Och skolkökskurs i Trångsviken och 16 elefver.
den 29. åto vi nypotatis första gången i år. den 20. kom E. Sällberg från
Bodsjö o skall vara her o slå.
Augusti månad 1908. Från den 1. till o.m. den 8. vackert väder o det
knogas värre med att slå o mycke Hö. till den 12.vackert väder. den 21.
har Bengt Andersson skurit sin kornåker mycke fin. o vi slagit ifrån oss o
fått mycke hö så vi fyller alla lador o skul o satt upp två profisoriska
hölador o vi fått 344 Rolenkar hö. den 26. samma vackra väder o de börja
skära sina åkrar o utmärkt vackert korn. den 27. körde vi in allt hö o på
qvällen börja det regna. den 29. i natt har det regnat mycke, den 30. regn
hela natten o hela dagen.Den 5. fick vi en slåttkarl Per Martell från Hof.
344 Rolenkar hö den 21. har Bengt Andersson skurit sin åker.
September månad 1908. Den 3. regningt hela dagen o vi planerad af på
gården. den 4. N.W.vind o riktig kallvind. så vi måste börja skära korn
fast lite grönt o de andra har skurit fint korn . den 5. samma vind den 6
lite billigare vind o lite snö i fjällen o på qvällen mulet. den 8. lite kallt på
måran . den 9. fruset på måran så potatisgräset har frusit på vissa ställen.
den 10. regn hela dagen den 11. regn hela dagen. den 12. mulet o duskugt
väder den 13. stillt o mulet o duskigt väder o Riksdagsmansval Johan
Olofson i Digernäs 108 o Magnus Jonsson i Walne 30 röster. den 14 skolrådssammanträde den 15 började skolorna den 16. stilt o regn. den 20.
stillt o riktigt vackert väder. den 21 o 22 samma väder o skollärarmöte i
Hof den 23samma väder o vi börja hacka potatis, den 24. vackert den 25.
stillt o dimma hela dagen.den 26. samma väder o P. Wik har snickat ifrån
sig Gjordt färdig Weranda. den 27 o 28. vackert väder, den 29 har vi
hackat upp potatissen o fått 21 tunna o kört in korn af åkern 65 skylar o
på qvällen regn. den 30. mycke regn i natt o i dag.Den 12. har vi dragit
upp kornet 212 skylar. riktigt fint korn. På kallhålristan 147 skylar. den
26. Har P. Wil gjort färdig byggningen o verandan, o 100 kronor för
fodringen på byggningen o 34. kron för bro verandan den 29. har vi
hackat upp potatisen 21 tunna.
Ocktober 1908. Den 2.3.4. regnveder o Fotograf Liljegren varit her o tagit
fotografi af amerikanerna m. fl. den 5. W.vind o bara kallt den 6. samma
väder o vi kört in korn den 7. stillt o vackert väder den 9. o 10. stillt o
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godt väder o vi sådd Gödningsämnen. den 11. samma väder o Salberg har
rest till Krokom på skoarbete. den 12. samma väder den 13 samma väder
o Frånberg o jag varit ner till skolan. den 14. stillt o vackert väder o inte
frusit en ända natt ännu. den 15 stillt o dimma den 18. börja det frysa den
19. o 20. mycke fruset på morgnarna o klart o blankt den 23. samma
vädero vikarna äro igenfrusna o marken är hårdfrusen men rent o fint. den
24. samma väderden 25. mulet o lite regn den 27. stillt o vackert väder o
fruset den 29 lite regn o ingen snö ännu. den 30 stillt o mulet o lite rusk
ibland o det börja tina upp igen. den 31. samma väder o alldeles stillt alla
dagar.Den 6. köpt 2 st Grisar af Lars Johansson Tå o 2 st Kalfvar af Bengt
Hedlund för 60 kron. den 7. har jag köpt Häst ( Täming) af Fröknarna
Norman Ede för 275 kronor. Den 11. Reste Sellberg herfrån o till J.
Olsson i Krokom o göra skor.
November 1908. Den 1. o 2. stillt o vackert väder o tide den 3. W.vind o
lite snörusk ibland o på qvällen lite snö. den 4. o 5. W.väder o ganska
kallt o rent. den 6. samma väder den 7. o 8 samma väder o ingen snö den
9. o 10. samma väder o Trångsviken till Offne har frusit. men de sågar
ännu på Millers o det klagas på arbetsbrist o det går mycke folk utan
arbete. den 12 stillt o vackert väder den 13. Ö.vind o så bitande kall vind.
den 14. stillt o vackert o Millers såg har stannat i dag. den 15. stillt o på
e.m. S.väder o lite snö, första snön i vinter den 16. S.W.väder o tö lite
regn o Auktion på Movik den 17. stillt o lite snö o Auktion på Movik.
den 18. W.väder o mildt. den 19. N.W.väder o lite kallare o lite snörusk.
den 20. samma väder o lite snö så marken är beteckt. den 21. o 22. samma
väder o Alsensjön är frusen den 23. W.väder o lite snö den 24. stillt o
vackert väder den 26. samma väder o Konsert i nya Föreningshuset i Tå
af Göran Olson från Föllinge Wiolin o en Pianist. mycke styft o mycke
folk den 27. W.vind o snödref o Konsert af desamma den 28. N.O.väder
den 29. Tö så det blir barfläckar. den 30. W.vind o isföre o på qvällen lite
snö.
Den 14. slutad o sågat på Millers såg. den 26. Konsert i nya
föreningshuset i Tå af Göran Olsson o Fiolist o Bergman Pianist den
första tillställningen i det nya huset. den 28. Konsert i Alsen af de samma
som her.
December 1908. Den 1. 2. Wackert väder den 3. samma väder. den 4.
stillt o vackert o ganska kallt o lite förn. den 6. stillt o mulet o lite snö på
qvällen o Invigningsfäst i Föreningshuset Jägarens o Fäst Tal af Direktör
Sandler från Hola Ångermanland o mycke folk en lyckad fäst. den 7. stillt
o vackert väder den 8. S.väder o Tö. den 9. stillt o vackert väder den 10.
samma väder den 11. S.vind o 1.g.v. den 12. samma väder den 13. lite snö
från N.O. o skolrådssammanträde. den 14. stillt o mulet dimma den 15.
N.O.snö på e.m. den 16. stillt o vackert o slutat förjulstermin. den 17.
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samma väder o storsjön är öppen på vissa ställen ännu o ingen nämnvärd
kyla ännu den 18. S.O.väder o Tö. den 19. o 20. stillt o vackert väder. den
21. samma väder o mildt den 22. stillt o lite regn den 23. o 24 samma
väder o bara is efter vägarna den 25. vackert väder o bara isföre. den 26.
N.O.väder o bara kallt o Basar i Jägarens föreningshus o mellan 500 o
600 personer den 27. o 28 samma väder o kallt, den 29. 25.g.k. o
Kyrkostämma den 30. samma väder o Komunalstämma den 31. Sydlig
blåst o Berggren o Göran Olsson håller konsert i Föreningshuset i
Trångsviken.
Den 6te Invigningsfäst i Jägarens Föreningshus i T.å. och Fästtalare
Direktör J. Sandler från Hola. den 13 Skolrådssammanträde o
mobönderna begär en småskola till i Trångsviken men afslag o
Handlanden J. Olsson i T.å. har såld sin Filial till O.Olsson från Hallen.
Margreta Gudfastson i R.b.g. har såld sitt hämman till Erik Norman från
Undersåker för 12.500 med grödan. den 29. Kyrkostämma den 30
Komunalstämma. Basar den 26. o 27.
Januari 1909. Den 1. stillt o vackert väder o Likfärd i Mattias Johanssons
med en liten flicka den 2 stark W.vind o mild o Basar i Jägaren. den 3.
W.vind o tö, stark blåst den 4. samma väder o Tö så det är nästan bart o
mycke vatten efter diken o allt, o natten mot Nyårsdagen frös ihjäl två
stockholmare på fjället mellan Messtugan o Storlien, söner till
hofmarskalken Prinssköld. den 5. stillt o lite snörusk o det är så halt. den
6. W.vind o halt o Trättandagsmarknad i Hof. den 7. Ö.väder o ingen snö
bara is den 8. N.O.väder o lite snörusk o Barnfäst i T.å. den 9. stillt o fint.
den 11. på qvällen S.O. stark vind den 12 stillt o vackert väder o ingen
snö den 13. stillt o fint den 14. N.O.väder o kallt den 15. Ö.väder o lite
snödref o på qvällen börja det snödref riktigt den 16. ganska mycke snö o
vi gjort en ny Snöplog på Landsvägen den 17. stillt o mulet o Gubbal i
T.å. i Föreningshuset den 18. W.väder o Tö o lite regn den 19. stillt o
vackert väder o bara hålis. den 20. samma väder den 21. riktigt vackert
den 22. millt den 23. lite kallt o vackert den 24. samma väder den 25. o
26. samma väder. den 27. samma väder den 28. stillt o dimma o ingen snö
den 29. stillt o lite kallare. den 30. samma väder o auktion å
Föreningshuset å basarvaror. den 31. samma väder o ingen snö.
Den 1. Basar i föreningshuset i T.å. o mycke folk o Teaterspelare från
Ytterån o musiken med. den 2. likaså basar o den 3. med eller basar sista
dagen. i Missina o flera städer i Italien har jordstötar förorsakat stor skada
200.000 mäniskor är dödat o hela städer äro totalt skjunken o allt
förstörd, o meniskor äro lefvande begrafna bland ruinerna o det är riktigt
hemskt att läsa tidningarna hunger o svällt o röfvarna plundrar o stjäl. o
myndigheterna sjuter ner dem. den 22 bara Is o hårt före o åkrarna äro
bara den 25 o 26 Har Skolinspektören har varit her. o i Italien är stor
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förödelse o flera jordskalf. den 29. har Svalöfs agenten K. Nodqvist varit
her samma dag dog Garfvaren E.A. Mållberg i Mattmar.
Februari 1909. Den 1. vackert väder men kallt den 2. samma väder. den
3.N.O.väder o lite snöo kallt. den 4. samma väder o lite snö på qvällen
den 5. stillt o vackert väder den 6. samma väder den 7. W.väder o fint o
begrafning i mattmars kyrka på Garfvare E.A. Mållberg o stor
högtidlighet den 8. samma väder den 9. N.O.väder o mulet o kallt. den 10
stillt o storgrant väder. den 11. samma väder. den 12 W.väder o lite
mildare. den 13. W.väder o mildt. den 14. W.vind o regn på f.m. o e.m.
snödref. den 15. W.vind o snödref den 16 N.W.vind o kallt o klart den 17
samma väder. den 18 stillt o fint den 19. W.vind o tö den 20. storgrant
väder den 21. samma väder. den 22 samma väder. den 23. samma väder.
24. mulet o rökit den 25 mulet o dimma den 26 stillt o klart o solblankt o
kallt. den 27. N.W.vind o bitande kallt o Margreta Gudfastson har flyttat
till Föreningshuset o hyra ett rum den 28. samma väder o
Mobiliseringsmöte i Logen Jägaren o der var 120 medlemmar o ett
trefligt möte.
Den 7. stor begrafning på Fabrikör E.A. Mållberg och var besökt af 175
personer. den 14 Kretsmöte i T.å. och Opeeleferna varit till Wången.
Mars månad 1909 den 1. o 2. vackert väder men Kallt o icke en snöflinga
sedan den 4. förra månaden den 3. samma väder o riktigt kallt. den 4.
N.O. väder o lite snörusk o kallt den 5. samma väder o snö hela dagen. i
dag har jag börjat köra vatten. den 6. samma väder o snöyra hela dagen o
första dagen vi plöjt Landsvägen i vinter. den 7. samma väder o snö så vi
måste plöja vägen. den 8 stillt o vackert väder o jag börjat köra vatten
från Mo. den 9 vackert väder o Komunaluppbörd i T.å. den 10. samma
väder den 11. o12. vackert väder den 13. samma väder. den 14 N.O.väder
o snö hela dagen den 15 samma väder den 16 samma väder yrväder
mycke snö o de kör vatten ifrån Alsensjön o från Mo riktig vattenbrist.
den 17 samma yrväder o mycke snö den 18 samma väder o mycke snö
den 19 stillt o vackert väder den 20 stillt o vackert väder. den 21 o 22
samma väder. den 23 samma väder den 24. stillt o mildt den 25. N.O.snö
o läsbarnen står i gången. den 26. vackert väder den 27. N.O.väder o
snörusk den 28 W.veder o vackert. den 30. stillt o vackert den 31
N.O.väder o snö hela dagen o nu börjar snön vara ganska djup han når
öfver gärdesgårdarna på sina ställen men lös. Den 6. snöyra o plöjat
Landsvägen första gången denna vinter. o Auktion på Hemmanet i
Finsetter hos Erik Pettersons o vid station hans ställe der o Dansbanan
med jord. Den 9. Komunaluppbörd i T.å. den 10.11.12 Marknad i
Östersund. På Auktionen den 6. Inropades hemmanet af barnen Halfvar,
Alfred o Gustaf o Ingeborg för 27.000 kronor.
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Aprill månad 1909. Den 1. N.W.vind o snödref. den 2 samma väder o
riktigt snödref så vägarna bli fulla af snö. den 3 vackert väder o vi arbetat
med skottning af snö på vägen hela dagen den 4 riktigt vackert väder den
5 W.väder o Tö. den 6. samma väder den 7. samma väder den 8. samma
väder o stark W.vind o Lärkan hördes första gången i år den 9. W.vind o
fruset. den 10. N.väder o lite snörusk ibland. den 11. N.O.snö o riktigt
kallt den 12 22.g.k. o vackert väder den 13. stillt o mulet o kallt den 14 o
15. riktigt kallt o vackert väder den 16 samma väder o fryser hårdt om
nätterna den 17 vackert väder o E. Norman har flyttat hit till sin gård. den
18 samma väder men Ö.vind. den 19. Ö.vind o lite snö o jag tagit upp
sättpotatis 4 tunnor. den 20. Ö.väder o fryser hårdt om nätterna den 21.
Ö.väder o lite snö. den 22. samma väder. den 23. N.O.väder ganska
mycke snö så de måste plöja landsvägen. den 24 N.O.väder o snö hela
dagen. den 25. N.O.snödref hela dagen riktigt yrväder, så vägarna äro
alldeles fulla af snö. den 26 mycke snö så vi måste ploga landsvägen o på
e.m. regn så han snön sjunker betydligt. den 27. vackert väder o tö. den
28. o 29 vackert väder men fryser hårdt om nätterna o knappast en
barfläck ännu den 30. stillt o vackert väder o fryser hårt så det tinar inte
upp i skuggan och marken är betäckt med snö öfverallt det fins inte
barfläckar.
Den 1. Dog Levis Miller ägare till Trångsvikens såg. han dog i Skottland
öfver 60 år gammal.
Den 12 Branstodbolagets stämma i Godtemplarhuset i Trångsviken.
Den 18 har Erik Persson i Rise varit hit o hämtat Födorådet till Brita
Nämligen Korn 4 hektoliter Råg ½ hektoliter o Contant 50 Femtio kronor
på kofödan o återstår Femtio kronor. den 19. mett ut födoråd till Agnes i
lillstugan 4 hektoliter Korn ½ hektoliter Råg. den 23. sålde en ko till en
slagtare från Sundsvall till Jakobson för 125 kron. Den 30. på qvällen
mycke lite med majeldar men en syntes i Qvittslehön i en bovall.
Maj månad 1909. Den 1. stillt o vackert o fryser hårt om nätterna. den 2.
samma väder. den 3 samma väder o Auktion i Ytterån på stora hotellet å
inventarier. den 3. snörusk o vestanväder den 4. W.vind o snöyra o fryser
hårt den 5 samma väder o mycke kallt den 6. vackert o varmt väder så det
börjar tina o bli barfläckar men det går sent o mycke kele i jorden o isarna
är 2½ a 3 for tjock. den 7. Tö o regn så snön smälter fort. den 8. samma
väder o det blir mycke barfläckar o jag köpt en Ko i Brudrole af P.
Eriksson den 9. samma väder o skolrådssammanträde för bestämmande af
examen i skolorna, o Brita o Lisi Svansson reste tillbaka till America. den
10. N.W.väder o fryser om nätterna. den 11 samma väder o fryser hårdt o
mycke snö öfverallt qvar. den 12. mycke fruset o vackert väder. o
Hästuppvisning för försäkring. den 13 samma väder. den 14. så hårdt
fruset på måran så man kan köra var man vill o det merker inte efter
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fötterna o sjöarna äro alldeles orörda den 15. samma väder. den 16.
N.O.väder o mycke snö o kallt så snön drifver o han smälter inte bort i
dag. den 17 stillt o vackert väder men kallt fryser hårt om nätterna den 18.
N.O.vind o riktigt snödref hela dagen den 19. samma väder hela natten o
1 fots djup snö o stora drifvor. på e.m. uppehåll o på qvällen kallt o
fryser. den 20. N.W.vind o kallt, flistrar o snör o mycke snö qvar. o fryser
hårt om nätterna. den 21 stillt o vackert men fryser den 22. stillt o vackert
väder. den 24. stillt o första sommardagen.
Den 1. på qvällen bal i föreningshuset i T.å. den 3 Auktion å stora
Hotellet i Ytterån å Inventarier.den 24 börjades sågningen i vår såg som
är ombygd af P. Nilsson i Kluk o insatt en Spånhyfvel den 25. W.väder o
snön smälter fort den 26 S.Ö.väder o vackert o första Svalan syntes i år o
stenskvettan. den 27. stillt o vackert o det börjar blifva fritt för snö
frampå egorna. den 28. stillt o vackert o Examen i Folkskolan i T.å. o
snön är borta o det börjar gröna i egorna den 29 mulet den 30. vackert
väder den 31. samma väder o ägorna börja gröna.
Juni månad 1909. Den 1. stillt o lite regnrusko de börja röra i jorden o
vägauktion i Mo. den 2. vackert väder. den 3. stillt o vackert väder. den 4.
W.vind o kallt o snöskurar o de börjat så o det är riktigt kallt. den 5.
W.vind o riktig kallvind o ny snö har lagt i fjällen o mycke snö i fjällen
den 6. samma väder o bara kallt o lite regn på qvällen den 7. stillt o
vackert väder. den 8. W.väder o e.m. lite regn. den 9. W.vind o bara kallt
o Trångsviken gått upp. den 10. W.vind o Alsensjön o Storsjön går upp.
den 11. N.W.vind den 12. stillt o varmt o första sommardagen o
löfskogen börja gröna o jag har sådd ( Herrbersängbacken )men det vill
blåsa från N.W. hvarje dag den 13. samma väder o kall blåst. den 14 stillt
o varmt o jag satt potatisen den 15. vackert väder o vestan väder icke regn
o löfskogen börja bli grön den 16. samma väder den 17. samma väder,
åkrarna börja gröna o löfskogen likaså. den 18. o 19. vackert o varmt o
åkrarna börja gröna den 20. W.vind o torrt. den 21. stillt o samma väder o
de börjat med nattvakten på sågen den 23. Ö.väder o lite regn o vaka i
Logen Jägaren o Talare Redaktör J. Hellberg o musik af Framskapellet o
mycke folk. den 24 uppbåd till skallgång efter Jakob Jakobsson i Brecke
92 man utan att finna honom den 26 stillt o varmt o Hestpremiering i
Alsen o åkrarna äro mullhöljda o Rågax o potatisplantor den 27. stillt o
varmt den 28. samma väder o det brinner på kalkbruket i Mattmar.
Den 3 börja de såga enkel vakt på Millers såg. Den 6. sammanträde om
sågen o beslutades om att alla delegare skall erlägga betalning för
sågningen med 2 öre för 8 aln. 8 tum o 1 krona för famn spån. och
kostnaden för ombyggnaden o hyfveln 42:63 öre per lott o ny klinga.
Den 26 Hestpremiering i Alsen den 28. Eldsvåda å kalkbruket i Mattmar
ved o Boningshus brinner ner den 29. W.vind o varmt o vi är beordrad till
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kalkbruket på släckningsarbete o hela flishögen brinner ner o arbeta ett
dygn der men det brinner ännu. den 30. W.vind o kallt.
Juli månad 1909.
Den 1. W.vind o mycke torrt så det torkas bort. den 2. stillt o solsken. den
3. S.Ö.väder o åskan hördes lite men intet regn o det torkas bort gräset
den 4. S.vind o lite regnrusk ibland. den 5 lite regn. den 6. S.O.väder o
vackert väder den 7 stillt o varmt den 8. stillt o varmt o kornsnärpen är
synlig på sina ställen men kort o torrt. den 10 samma torka o
Komunaluppbörd i T.å. den 11. samma väder o det torkar bort o timotej
sjuter o är så kort. den 12. samma väder o samma torka så gräset torkas
bort. den 14. lite regn på qvällen. den 15 W.vind på regnet. den 16 o 17
samma väder den 18 o 19 W.storm o regnrusk. den 20 samma väder o
Karl Edberg o Sigrid Jönsson rest till Amerika. o det är mycke af
ärtblomman o kornax. den 21. stillt o vackert väder. den 23 mulet o
S.O.väder. den 24 W.väder o mycke regn hela natten o dagen. den 25
stillt o fint o stor fäst i hallen 4 ångbåtar går dit den 26. S.O.väder o regn
på e.m. o hela natten o den 27 samma väder så det är sågvatten o fulle alla
hål. den 28 mindre regn o vi börjat slå. den 29 lite regnrusk. den 30.
W.väder mulet o stor strejk i Trämassefabriker m.m. omkring 200.000
arbetare strejkar o nu har vi målat byggningen. den 31. W.vind. Den 11 o
12. stor fäst å Öneudden o Sandviken. Den 16 for vi till Baksjöbodarna o
Sällsjön o fiska det blef storm så det gick inte O. Ström o jag.
Utställningen i Stockholm o mellan 2 a 3000 sångare m.m. o
Godköpsresa dit kostar 12 kronor.
Augusti månad 1909. den 4. Storstrejk Den 1. W.vind o bara kallt o
begrafning på Ida Blixt i T.å. den 2 samma väder regnskurar tätt tätt. den
3. stillt o vackert väder. den 4. mulet o lite regn o på natten mycke regn o
den dagen är utsatt som storstrejkdag o strejk på många ställen o her i T.å.
stod sågen en qvart o sedan drog de på igen. det är svåra stridigheter på
vissa håll. den 7. regn lite var dag o angående strejken går det lungt till o
på vissa ställen vilja de återgå till arbete. den 8. stark W.vind o barnfäst i
Alsen o stor fäst i Slandrom Sandler Talare. den 9. stillt o regnskurar o
jag sådd råg. den 10. W.vind o bara kallt den 11. stillt o regn hela dagen.
den 12. stillt lite rusk. den 13. W.vind o lite regn o kallvind. den 14
W.vind o regn hela dagen o Likfärd i Finsetter efter Anna Färnström född
Bardh. den 15. W.vind o bara kallt men ej regn i dag. den 16 stillt o
vackert väder den 17. stillt o mulet. den 18. S.O.väder o höväder. den 19.
S.O.väder o regnrusk. den 20. stillt o vackert väder 22. S.O väder o Fäst o
Distrikts- möte i Sandviken Lusttur. den 23 regn hela dagen så det är
Sågvatten. den 24. W.vind o uppehålsväder den 25. regn den 26. regn
hela natten o hela dagen så det är sågvatten den 27. W.väder o regnskurar
den 28 samma väder o mycke regn på natten. den 29. stillt o på qvällen
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regn. den 30. uppehållsväder o de körde in något hö. den 31. regn hela
dagen o hela natten ett ofantligt regn det är vatten öfverallt.Jordägarna i
Lassebodarna håller skifte o Strejk på flera håll Typograferna strejkar så
vi får så små Tidningar o det blir lite hö på många ställen. de sista
dagarna bara regn så det är omöjligt att få in hö o häsjorna är alldeles
svart med möggel o mycke hö ute o lite hö o Kreaturen billiga 100 kronor
för kor till o med 50. o 60. o 75 kronor. den 31. Nordlig vind o regn hela
dagen o störtregn o hela natten så det är så fulla alla grubbor så det är lok
i lok öfver allt o fortsätter andra dagen o vi slagit ifrån oss de sista
dagarna o fick 223 Rolenkar hö i Kvarndrolet 17 Rolenkar A.B.s reste till
stockholm på utställningen o förlofvade sig der med Oliva de reste den
20. Storstrejk detta år kostade 64.000 000 kronor.
September månad 1909. Den 1. Regn hela dagen o vatten som om våren
så de sågar i sågen den 2. N.v.väder o regnrusk o snö i fjälltopparna. den
3. fjällen alldeles hvita af snö mulet o lite rusk. den 4.regnrusk o auktion
hos Erikson i T.å. den 5. stillt o vackert väder o Besök af Logen Sunne
från Sunne 70 medlemmar i vår Loge o möte. ångaren Tor gick hit. den 6.
N.V.väder o regn hela dagen den 7. stillt o regn hela dagen den 8. stillt o
lite regn o Bengt Anderson har skurit åkern den 9. regnskurar o solsken o
stillt den 10. stillt o vackert o på e.m. regn den 11. stillt o vackert väder o
på natten kallt så potatisgräset frusit på sina ställen men inte her. den 12
samma väder. den 13 W.vind o mulet den 14. stillt o vackert väder o vi
kört in Hö. den 15. stillt o 3.g.k. så potatisgreset är fruset o mycke mer o
skolläraresammanträde i T.å. den 16. hvitt af kyla o skolorna börja o klart
o vackert väder. den 17 samma väder o kört in hö ner i skogen. lite
rimfrost på morgnarna. den 18. samma väder o riktigt varmt o vackert
den 19 samma väder. den 20. S.O.väder o regn hela dagen. den 21. stillt o
dimma o ruskigt den 22. stillt o solsken den 23. samma väder o dimma på
f.m. den 24 samma väder den 25. W.väder o lite regn den 27. stillt o
vackert o vi slagit allt vårt korn 38 Rolenkar den 28. W.väder o mulet. 29.
W.vind o bara kallt o snö i fjälltopparna o vi börjat hacka potatis den 30.
W.vind o riktigt kallt o snö i fjällen o snöflingor her ibland. Den 18
Auktion hos Hektor Karlsson i Offne å löst o fast.
Ocktober månad 1909. Den 1. W.vind o riktigt kallt o fruset så potatisgreset frös till marken neranför byggningen o fjällen hvita den 2. samma
väder o mycke fruset o på e.m. S.O.vind o på qvällen regn. den 3. mulet o
Hushållningsmöte i T.å. o förslag till Kontrollförening den 4. mulet o
regn o vi hackat upp potatisen 12 tunnor dåliga. den 5. vackert väder. den
6 östan o Westanväder o starkt regn hela dagen. den 7. vackert väder den
8. S.O.vind o vi kört in korn o tagit upp rofvor den 9 regn på måran o
sedan vackert den 10 stillt o vackert väder. den 11. o 12. S.O.väder o
vackert o vi kört in korn den 13 S.O.vind o mulet. den 14. samma väder o
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på qvällen regn den 15. samma väder o på qvällen starkt regn. den 16.
S.vind o uppehållsväder den 17 W.vind o på e.m. stillt den 18 N.O. väder
o regn. den 19 stillt o mulet.den 20. S.O.väder o regn. den 21. regn på
e.m. den 22 stillt o vackert väder o vi plöjd i Ottgården den 24. regn hela
dagen o val af O. Skogman som Folkskollärare o Folkhögskolekursens
början i T.å. af Rektor Uni Stadius från Motala o Fransen från Refsund.
den 25 W.vind o snörusk, den 26. N.O. vind o snörusk o fruset ganska
hårdt vintern har börjat. den 27. N.O. vind o snö hela dagen. den 28.
samma väder o tö. den 29. stillt o vackert väder. den 30. N.O.väder o
snöslask den 31. stillt o vackert väder 30års jubileum i Goodtemplars.
Den 1. återupptogs arbetet å Trämassefabrikerna i Krokom o Hjerpen de
sattes igång. Den 24 Kyrkostämma o fastslaget Skolrådets beslut att
Kyrkrotens småskola skall vara fast i Gamla föreningshuset i Hof o val af
Folkskollärare i T.å. o valdes enda sökanden Olof Skogman från
Strömsund. den 31. jubileumsmöte i Goodtämplarorden o å Jägarens möte
intogs 13 nya medlämmar.
November månad 1909. Den 1. stillt o vackert väder o N. Bengtsson rest
på Lantmannaskolan den 2 samma väder o vi körer sten till
Ladugårdsgrunden. den 3. samma väder. den 4. stillt o vackert väder, den
5. samma väder ingen kyla inget före de begagna både vinter o
sommarkördon. den 6 o 7. samma väder den 8. o 9. samma väder o mildt.
den 10stillt o vackert väder den 11 W.vind o lite snörusk den 12. stillt o
lite kallare den 13. samma väder o Trångsviken har frusit igen. den 14.
stillt o kallt o hedersdiplomutdelning i Logen Jägaren till 15 medlemmar
för trogen tjänst i arbetet. den 15. samma väder den 16 samma väder. den
17. stillt o dimma o vi slagtad ko boja. den 18. stillt o kallt o Sellberg
reste hem. hanhar varit her i 19½ vicka. den 19samma väder den 20.
N.O.väder o snö hela dagen den 21. bara rusk. den 22 riktigt kallt den 23
W.väder lite snödref. den 24. W.väder o vackert den 25. stillt o lite snö
hela dagen. den 26. N.O.väder o isat. den 27. N.O.vind o så bitande kallt
snå den 28. samma väder. den 29 samma väder. den 30. Ö.vind o riktigt
snödref o Storsjöbåtarna har upphört med sina seglationsturer för året.
Den 7. håller Uno Stadius föredrag på 3 ställen i Mattmar o Ytterån o
Röde. den 9. håller han föredrag i föreningshuset i Tå om Darrvinismen
eller utväcklingsläran. den 20. håller han sista föreläsningen här nu, om
ett hem o i morgon den 21. håller han föredrag i Alsen o i Kluk o sedan
reser han till Kvitsle o håller en kurss der. den 23 vägd ut hö 2.000 kg till
James Ritchie a 7 öre.
December 1909. Den 1. N.O.vind o mycke snöhela gårdagen o natten o i
dag så de måste plöja landsvägen. den 2. samma väder o mycke snö. den
3. samma väder o mycke snö den 4. samma väder o snön går öfver
Gärdesgårdarna. den 5. stillt o uppehålsväder den 6. samma väder den 7.
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samma väder o 16.g.k. o sjöarna äro ofarbara, mycke snö o vatten. den 8.
stillt o riktigt kallt, o de börja såga omigen på Millers såg. den 9 stillt o
27.g.k. den 10. Sydlig stark storm o Tö. den 11 stillt o vackert väder den
12 stillt o vackert väder o Invigningsfäst i Tossberg å deras nya
Föreningshus. den 13. samma väder. den 14. W.väder o millt, den 15.
W.vind o tö riktig töväder. den 16. samma väder o tö så det blir barfläckar
den 17 stillt o fruset o rent o de börja köra omkring sjön han är dålig den
18 N.O.snöyra hela dagen den 19. N.vind o riktigt snöyra mycke snö den
20. stillt o klart o 26.g.k. den 21. stillt o rent den 22 samma väder. den 23
N.O.vind o snödref yrväder. den 24. Ö.vind o snödref o posttåget söderifrån är mycke försenad af snöhinder den 25. samma väder så vi måste
ploga vägen o inget kyrkfolk idag. den 26. vackert den 27. W.vind o
snödref. den 28 stillt o vackert. den 29 stillt o vackert den 30 samma
väder. den 31. samma väder.Den 3. Kronouppbörd i Alsen o Alsensjön är
ofarbar så de måste trafikera omkring sjön, o nu måste de plöja hela
sträckan omkring sjön. Millers såg stannade den 4. o började om igen den
8. för att skära sönder plank till stav. sågen har gått till den 24. den 28
Komunalstämma. den 26 o 27 Basar i Trångsvikens Föreningshus o
Tossbergs Föreningshus.
1910
Januari Den 1. vackert väder o på qvällen Ö.väder o snödref. den 2. stillt
o milt o lite regn o sursnö den 3. samma väder den 4. W.storm o snöyra
imellanåt o på natten regn men på dagen kallt. den 5 stillt o vackert väder
den 6. W.vind o regn o tö. den 7. stillt o vackert godt väder. den 8. samma
väder men kallt. den 9 samma väder. den 10. samma väder S.vind den 11
samma väder. den 12 samma väder den 13. samma väder, den 14.Ö.vind o
bara kallt. den 15. stillt o lite snörusk den 16 samma väder. den 17. stillt o
lite snö. den 18. stillt o mulet. den 19. N.O.väder o snö hela dagen den 20.
samma väder o mycke snö så vi plöjd landsvägen den 21stillt o vackert
väder. den 22 samma väder 25.g.k. den 23. samma väder o 30.g.k. den 24.
stillt o mulet o kallt den 25. samma väder. den 27. N.O. väder o snörusk
hela dagen den 28 riktigt kallt öfver 20.g.k. o stillt o klart. den 29
N.O.väder o snö. o Rådsturätt med E.W. Eriksson i Tå för misshandeln å
M.Roos. uppskov till den 16/2 den 30 stillt o vackert väder. den 31 stillt o
vackert väder.Den 1. o 2. Basar i Föreningshuset i T.å. Den 5. Konsert af
violinisten Göran Olsson från Fölinge den 7. Inskrifning af Läsbarnen 44
st. den 9. Predikan af misionär Jonas Ivarson från Näskot predikat i
Alsens kyrka. den 9 på kvällen blef Mats Ros så illa slagen af Wilhelm
Erikson o Hans Erikson i T.å. så han frakta på lasarettet den 24 syntes
Kometen Inus i söder.
Februari månad 1910. Den 1. stillt o vackert väder. den 2. samma väder
den 3 S.O.vind. den 4. S.O. vind o snödref o mildt o E. Person i Rise har
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hämtat Britas lösegendom till Rise. den 5 S.O.vind o lite snö o mildt den
6. S.vind o vackert väder. den 7. W.vind o snön dref. den 8 stillt o
uppehålsväder till qvällen kom snö den 9. W.väder. den 10 stillt o vackert
väder. den 11 S.väder. den 12. samma väder. den 13 samma väderden 14
S.vind o milt den 15 o 16. samma väder. den 17 S.O.storm o snöyra. den
18 stillt o vackert väder o Komunaluppbörd i T.å. den 19. på natten tö
riktigt med regn o sedan fryser lite o vackert. den 20. S.vind o milt. den
21 samma väder. o lite snörusk o på natten storm o tö. den 22. stillt o
vackert väder. den 23. stillt o vackert väder den 24. mulet o stillt den 25
samma väder. den 26 stillt o vackert väder. den 27. o 28. samma utmärkta
väder o före o vi hugger o kör hem Ladugårdstimmer. Uno Stadius blef
åtalad för sina föredrag o sina Kursser som utländing och är ådömd att
erlägga skatt med 10 % af sin inkomst.
Mars månad 1910. Den 1. stillt o vackert väder. den 2. samma väder. den
3. samma väder.den 4. samma väder. den 5. samma väder.den 6. samma
väder. den 7. samma väder Extratåg från Östersund till Åre för invigning
af bergbanan i Åre den 8. samma väder. den 9. S.väder den 10 S.vind o
milt den 11. samma väder o milt. den 12. samma väder. den 13 N.O.väder
o lite snö. den 14 samma väder o snö så vi måste plöja landsvägen den 15.
W.vind o snödref den 16. stillt o vackert väder den 17 fint o på qvällen
W.vind o snödref den 18 samma väder den 19 vackeret väder. den 20.
W.väder o snöskurar o solsken ibland o Landstingsmannaval. den 21.
samma väder o milt den 22 W.vind o snödref. den 23. samma väder. den
24. W.vind o tö den 25. samma väder. o i natt är första natten som inte har
frusit mot den 26. den 26 W.väder o riktig tö o regn. den 27 stillt o
vackert o tö o läsbarnen har läst i Kyrkan. den 28. N.väder o lite snörusk.
den 29 stillt o vackert väder o Olof Nilsson i Lägden rest åt Americka o
Anna Norrbom o P. Rudberg har också gjort sälskap med Olle. den 30
stillt o mulet o mildt så det tinar riktigt.
Den 7. Invigning af banan från åre till skutan o extratåg från Östersund
med mycke folk o skidklubb från Östersund den 19 föreläsning af
Ljungstedt om bebodda världar. den 20 Landstingsmannaval uppsatt till
kandidater Nils Olsson i R.b.g. och Magnus Jonsson i Walne.
O Bengt Jonasson har rest åt Amerika i tysthet han löste billjett från
Nälden så ingen skulle ana någon oråd.
Aprill 1910. Den 1. vackert väder den 2. samma väder o Auktion hos Paul
Fhaner i Tossberg. o Anders Bengtsson i Rbg. har köpt hemmanet för
4000 kron. af Fhaner. den 3 vackert väder den 4. o 5. samma väder. den 6.
W.vind o kallt. den 7. stillt o milveder. den 8 W.vind o tö. den 9 lite snörrusk från N.O. o på qvällen kallt. den 10 stillt o vackert men kallt om
nätterna. o skolrådssammanträde den 11. o 12 stillt o lite regn o
Hingstarna från Vången har farit skall säljas på auktion den 13. N.väder o
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snö hela dagen den 14. N.O.vind o snö o isning o kallt så det är fullt före.
den 15 samma väder o jag har kört hem cement 20 Fat den 16samma
väder så mycke is i skogen så grenarna hänger ner o nästan bryts af. den
17 stillt o vackert väder. den 18 N.O.väder o regn o auktion hos Jonas
Bredberg i Trång o slädföret är redan slut den 19 stillt o regn så snön tinar
fort o mycke hö köpes från södra sverige för 7 o 7½ öre pr kilo. den 20.
W.vind o bara kallt o de börjat såga på vår såg. lite vatten o mycke snö
qvar. den 22 samma väder o snöskurar. den 23 samma väder o vi hyflat
spån i sågen den 24. N.O.vind o snö på e.m. den 26. stillt o vackert den
28 stillt o vackert väder den 29 S.Ö.väder o mulet. den 30. S.O.väder o på
e.m. W.väder o snöslask o Auktion hos f. Hand. J. Olsson vid sågen.
Den 2. har jag köpt en ko på Auktion i Förlandet i Tossberg hos Paul
Fhaner för 175 kronor. den 20 Kört hem 20 fat cement som jag köpt af O.
Walter i Mörsil för 8:50 pr Fat. den 18 o 19 Auktion hos J. Rudberg i
Trång o mycke folk o mycke riktiga varor o bra betalt o Bengt är nog i
America den 18 auktionerades bort målning å Folkskolan i Tå för 20 öre
pr qvadratmeter. den 18 Tagit upp Fröpotatis den 27. började vi såga i vår
såg.
Maj månad 1910. den 1. vitt af snö på måran o stillt o vackert väder. den
2. stillt o vackert den 4. fruset på måran o på e.m. lite regn. den 5. stillt o
vackert väder o ingen käle i jorden den 6. stillt o mycke regn hela dagen
den 7. S.O.vind o regnskurar o snöskurar o andra auktion hos Jonas
Olsson i Tå.den 8. vackert väder o Fäst o afslutning på
Folkhögskolekursserna i Tå, Alsen o Mattmar o Ytterån o lägdarna börja
gröna den 9. N.väder o regn på e.m.den 10. S.O. stark vind o Störsjön går
upp o Trångsviken går upp o Alsensjön med den 11. W.vind o isen reser
så sjöarna äro klara o Hestuppvisning her. den 12 stillt o blankt o 14.g.v.
o jag satt potatis i rese o morötter den 14. stillt o vackert vädero de börja
så o riktigt varmt o löfskogen börja gröna det är (musöra)o nylanden är
gröna. den 15. o 16.o 17.N.vind o lite kallt i luften o det växer fort o de
sår så fort de kan. den 18 vackert väder o Svalan kom. den 19. samma
väder o löfskogen börja gröna. den 20 samma väder o Premiering af
boskap i T.å. o löfskogen o ängarna äro riktigt gröna den 21 samma
väder. den 22. W.väder o Afslutning på färgkurs den 23. samma väder
den 24 samma väder o jag satt potatis. den 25 Urban stark W.vind o bara
kallt den 26. regn hela dagen, den 27. Snö så det är alldeles vitt o snör
hela dagen o vi sådd basturistan i två tums djup snöden 28. vackert väder
den 29 vackert väder. den 30 S.O.vind o kallt.Den 8. gemensam för
Mattmars o Alsens Folkhögskolekurssers afslutning, med en hållen Fest i
Föreningshöuset i Trångsviken. kursserna äro hållna af Rektor Uno
Stadius från Finland först i Trångsviken o Kvitsle i Hof i Ytterån i Kluk.
o de köper hö öfverallt o det kostar 7 o 7½ öre pr kilo den 20 har jag
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sådd ristan i Ottgården o Nötboskapspremiering o 55 som erhöll pris den
24. Satte jag Potatis efter årder och årdat igen. o åkrarna börja gröna. den
27 N.O. snödref hela dagen o vi sådd i två tums djup snö o snön drifver
alldeles som om vinter det yrar o på qvällen fryser det o snöskurar o i
fjällen snöar det så de är alldeles vita o N.O.väder den 28. N.O.väder o
bara kalllt o mycke snö öfverallt den 29 S.O.väder o afslutning på
skolorna i kyrkan den 30 S.O.vind o kallt o den 31. S.O.vind o snö så
backen är hvit o snöar oupphörligt o så kallt o åkrarna börja bli gröna
som först såddes. bara rusk hela dagen.
Juni månad 1910. Den 1. O.väder o mulet. den 2 v.väder o på qvällen
stillt den 3. Ö.väder o Häggblommor synes den 4. W.väder den 5 W.vind
o på qvällen 4.g.v. den 6. W.väder o bara kallt i luften o åkrarna går sakta.
den 7.samma väder den 8. samma väder den 9. stillt o varmt den 10 o 11
stillt varmt o Rågaxen är synlig den 12 stilt o vackert o lusttur till Oviken.
den 13. samma till på qvällen då blef det åskväder o lite regn. o
Skolkökskurs i Trångsviken af Fröken Dillner. den 14. stillt o varmt den
15. W.vind o lite regn på måran o potatisplantor synas den 16W.vind o
bara kallt den 17 samma väder den 18 samma väder den 19 samma väder
o snö i fjällen o på qvällen 4.g.v. den 20 samma väder o kallt den 21. stillt
på qvällen den 22 stillt o riktigt varmt o det börja torka. den 23 samma
väder o kornsnärpen synes på det först sådda. den 24. N.O.vind o Fäst i
Alsen Talare Bror Eriksson från Mjölby o stor fästligheter i sandviken
den 25 stillt o vackert den 26. N.O. vind o bara kallt o lite regn på måran
på qvällen 6.g.v. den 27. N.O. vind o lite regnrusk den 28 lite regn o
Ö.väder den 29 samma väder o regn o solsken den 30. Ö.väder o regn
(skurregn) o solsken o gott väder o det växer bra. o kornax är synlig men
åkrarna äro korta i halmmen.
Den 8 Började att timra Ladugårdsbyggningen o timmermännen äro Nils
Ludd o Magnus Andersson från Trång. den 9 fraktade ner Tjuren Knösen
o fick 270 kron af Jöns Nilsson i Westbacken. De har målad
Folkskolhuset i T.å. den 23 Midsommarvaka i Tossberg den 25 Likfärd
efter Agnes Olsson i Röde. den 26. Stor utflykt o fästligheter i Sandviken
många båtar går dit.
Juli 1910. Den 1. N.O.vind o lite regn o gott väder. den 2. samma väder
den 3 stillt o vackert o Fäst i Kvitsle o i Änge den 4 W.väder o lite regn
den 5 stillt o vackert o lite regn. den 6 stillt o regn den 7 stillt o solsken o
25.g.v. den 8 W.vind o åska först. den 9 W.vind den 10 W.vind o vackert
o ärtblomman Kornet har sjutit o det fins nypotatis. den 11 stillt o varmt.
den 14 N.W.vind o bara kallt den 15 samma väder den 16 W.vind o bara
kallt 5.g.v. den 17 samma väder. den 18. W.väder o vackert. den 19 stillt
o vackert o Potatisgreset har frusit på sina håll o vi ätit nypotatis den 20.
stillt o vackert o de slår med full fart. den 21. samma väder. den 22, 23. o
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24 riktigt varmt så det torkar riktigt på torrare ställen. den 28. samma
värme o torka. Samma torka till månadens slut ägorna blir alldeles bruna
o åkrarna börja mogna o vittna af torka o löfvet börja gulna.
Den 9 konsert i Tå af bröderna Bränlund, den 10 Fäst på Römmen i
Mörsil Stadius Talare den 16 Komunaluppbörd i T.å. den 24. Fäst i
Tossberg.
Augusti 1910. Den 1. o 2.samma torka den 3. börja det mulna o några
regn droppar den 4 regn hela dagen. den 5 o 6. stillt o vackert väder, den
7 samma väder o Maria Sundell blef vald till Lärarinna i R.b.g. o Trång
efter Fru Olsson den 8. samma väder o de börjat skära korn o det är fint.
den 9. samma väder o vi slagit ifrån oss o fick 256 rolenkar Hö eller fulla
alla lador o fint hö den 11. Reste Anna Walström till america. den 14.
Barnens dag med fest å stenhammaren. o W.vind o samma torka o B.
A.son har rifvit ärter den 16. samma väder o vi kört in allt vårt hö o inte
regn på detsamma utan riktigt fint . o Olof Olofson i Ede dödt 90 år. den
20. samma väder o torka o ängarna (eller nylanden) äro alldeles bruna o
det är det mästa skuret o potatisgräset är fruset på vissa ställen o vissnar o
torkat på vissa ställen o små potatis o vattenbrist på vissa ställen o sjöarna
äro så grunda den 23. kallt o fruset i flera mårnar så potatisgreset frusit
men icke her men rimt var det. den 25 Barnens dag i Östersund o samma
torka den 27. samma väder men ingen köld om nätterna. den 29 samma
väder. den 30 samma väder o mangårdsbyggningen brunnit ner hos K
Hedlund i Hof Alsen.
September månad 1910. Den 1. o 2 o 3. S.O.vind o lite regn o vi skar upp
ristan vid bostugan den 2. o riktigt fint korn o fick 150 skylar korn o 10
skylar Råg. den 8. samma torka så det är inte något bete o den 6. var
auktion på Landsvägen från Åse till banan vid sågen eller Millers skola. o
å gräfning å vattenledning till mejeri. den 10. stillt o samma torka o så
torrt så det går knapt plöja o vattenbrist på många ställen o sjöarna äro så
grunda så det har inte varit så i mannaminne. den 11. stillt o regn hela
dagen. den 12. stillt o vackert väder o sammanträde med
Lärarepersonalen i Trångsviken. den 15. Körde vi in det sista af kornet o
rågen den 16 W.vind o regn hela dagen o bara kallt. o den 15 hacka vi
upp potatisen o det blef lite men god. den 17 W.vind regn o snö i fjällen o
i Nilshallen så det börjar vita i snön. den 18.S.W.vind o uppehålsväder.
den 19 W.vind o kallt den 20. mycke fruset o kallt den 21 o 22 W.vind
den 23. o 24. bara kallt o W.vind. den 28. reste Jonas Rudberg o 3 små
pojkar o Otto Nilsson till Amerika den 29. vackert o gott väder den 30.
W.väder o vi flyttat in korna i Nya ladugården.Den 30. är Ladugården så
pass färdig så vi har flyttat in korna.
Ocktober 1910. Den 1. stark W.storm o bara kallt den 2. S.O.vind. den 3.
samma väder o lite regn. den 5. vackert o gott väder o på qvällen W.vind
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o regn den 6. W.vind o bara kallt. den 7. o 8. regn hela dagarna från N.O.
den 9. W.vind o regn den 10. W.vind stark vind. den 12 regn den
13W.vind o fruset o mycke snö i fjällen den 15. W.vind o stark storm o
Ladugårdsbyggningen är färdig. den 16. stillt o vackert väder o stor fäst i
Alsens kyrka o Likfärd med Justin Norman i Ede. den 18. dimma o mulet
o regn på qvällen. den 19. N.O.vind o kallt den 20. N.O.väder o första
snön o börjar frysa. den 21. stillt o vackert väder. den 22. stillt o vackert o
lite fruset på måran. den 26. stillt o vackert väder o vi grävd o lagt ner rör
till två källor på Bengt Eriksons i Mo o tagit springvatten i Mejeriet. 1060
meter. den 28. o 29. Auktion hos Lars Olsson i Åberg på både löst som
fast. den 31. auktion efter N.Roos i Trång. S.Ö.vind o kallvind.
November 1910. Den 1. S.östlig vind o kallt o den första snön o stark
vind o snödref. den 2. N.O.vind o snöyra det är drifvor som är flera fot
djup. den 3. N.O.väder o lite snö den 4, 5 o 6. bara snö så det är ganska
djup snö o riktigt ovanligt den her tiden det är drifvor över gärdesgårdar
på vissa ställen o i dag västanväder o riktigt med snö den 7. N.O.vind o
snödref. den 8. samma väder o riktigt yrväder hela dagen så det är mycke
snö. den 9. stillt o uppehål med snön men de måste plöja Landsvägen o är
lite mildt den 10 stillt o vackert väder. den 11. o 12 samma väder den 14
N.O.vind o kallt o riktigt snödref mycke snö. den 15 o 16. Ö.väder o
mildt o lite snö men sur o Trångsviken o Alsensjön äro frusna för en tid
sen den 17 stillt o millväder o jag börjat köra vatten den 19. stillt o mulet
den 20. N.O. vind o snöyra hela dagen o ungdomslogen håller fäst. den 21
uppehålsväder o 0.grader den 23 stillt o vackert väder. den 24. stillt o
mulet. den 25. o 26. N.O.snö så snön är riktigt djup. den 28 N.O.väder o
lite snö den 29. N.O.snödref mycke fult väder hela dagen. den 30. mildt
på måron men sedan kallare.
Den 1. Auktion å utstämplad skog å Olof Gunnarsons skog i Ede o å
Bengt Anderssons i Rödningsbergs skog. den sednare såldes icke den
förra såldes till Jöns Nilsson i Westbacken. den 15 entrepenad auktion å
averkningen på N. Simonssons skog men så dåligt betalt. o han N.
Simonsson har såld sin skog till Hjerpens fabriket till 9 tum 1. fot från
marken för ...kronor o sedan skänkt Lars gården.
December 1910. den 1. o2. W.vind o dref. den 3. W.väder o vackert den
4. samma väder o Aftonunderhållning i Jägaren. sångare från Nälden. den
5 o 6 vackert väder. den 7 o 8. stillt o vackert väder. den 9,10,11 vackert
väder. den 12. Ö.väder o bara kallt o mulet den 13 o 14. Ö.väder en
bitande kall blåst. det har drunknat två gossar vid Ytterån i storsjön. den
16. N.O.vind o lite snörusk den 17. S.O.vind o mildt eller på 0 grader o
lite snörusk. den 18. samma väder den 20 o 21 stillt o kallt den 24. samma
väder o ingen köld den 25 lite snö på natten men juldagen stillt o lite kallt
på qvällen. den 27 W.vind o snödref på qvällen. den 29. stillt o
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Komunalstämma o Kyrkostämma. På Nyårsafton vaka i Föreningshuset i
T.å tal af Folkskolläraren Svedberg från Krokom o Frams kapellet o
mycke folk.
1911.
Januari Den 1,2,3 rent o kallt den 4. stillt o mulet o kallt. den 5. stillt o
29.g.k. o på qvällen börja det blåsa Östanvind. den 7. stillt o auktion hos
O. Sjögren på hemmanet o kreatur den 8. Sydlig vind o 0.g. eller mildt.
den 10. stillt o kallt o Skolnämdssammanträde i T.å. den 11 W.vind o lite
snödref. den 13 stillt o vackert väder den 15. stillt o milväder så det
dryper af taken lite. den 16 W.storm o snöyra så det är alldeles mörkt men
på e.m. lugnar det sig den 17 W.storm o tö o regn på f.m. o sedan snödref.
den 18. stillt o milt den 19. S.W.vind o riktigt töväder den 20 tö. den 21.
tö o regn o blåst. den 22. W.vind o kallt bitande kallt. den 23 W.vind o
kallt den 24 stillt o klart o kallt. den 25. W.vind den 26. W.vind o
snödref. den 27. W.vind o bara kallt den 28. samma väder. den 29 stillt o
klart o kallt. den 30 stillt o kallt. den 31. W.storm o snöyra.
Den 5. P. J. Rösjö 50års-dag o insamlad bidrag för inköp af Hagaberg åt
honom som present på hans 50års dag. den 7. Auktion hos Olof Sjögren i
Rödningsberg på hemmanet o kreatur.
Februari 1911. Den 1. stillt o på qvällen W.vind o mildt den 2 W.vind o
tö på f.m. o sedan kallt den 3 stark storm o tö den 4. riktig stark storm
från Wästan den 5. stillt o vackert väder den 6 stillt o lite snörusk den 7.
N.W.storm o yrväder den 8. samma väder den 9. W.väder o vackert. den
10. S.O.väder o riktigt vackert. den 11 o 12 stillt o utmärkt vackert väder.
den 13 samma väder o Konsärt i T.å. af 2 Norrmän på violin o
hallingsdanser den 14. stillt o lite regn o Landrök 15. Vackert väder o på
qvällen W.vind o kallt den 16. stillt o på qvällen N.O. lite snö. den 17 o
18. stillt o vackert o Komunaluppbörd den 19. S.O.vind o snödref den 20.
stillt o vackert. den 22 stillt o W.vind på e.m.snödref o på natten samma
väder. den 23 stillt o på qvällen N.O.väder. den 24 snö hela dagen den 25
vackert o Sammanträde i Mejeri för byggandet af mesostkokning o på
samma gång täkning af Landtmannaförening på plattsen. den 26 S.O.vind
o snödref o Aftonunderhållning i Tå af Stadius den 27-S.O.vind o
N.W.vind o snön yrar från båda hållen. den 28. S.O.vind. den 28 S.storm
o yrväder så man kan knappast komma ut. Den 26 Logemöte i Jägaren
Förbudsomröstning o aftonunderhållning af Uno Stadius.
Mars månad 1911. Den 1. stillt o lite snö. den 2 W.väder. den 3 stillt o
vackert väder den 4 vackert väder o vi bilda Landtmanna förening den 5.
N.O. snöslask o milväder den 6. vackert väder den 7. samma väder. den 9
stillt o vackert väder. den 10samma väder. den 14 N.O.väder o lite
snörusk. den 17 Marknan o vackert väder men kallt om nätterna. men
klart o vackert. den 19. W.väder o vackert. den 23. W.vind o snödref men
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vackert tils i dag. den 24. W.väder o kallt på qvällen riktigt kallt o klart
den 25 samma väder den 26. W.väder o tö så hustaken blef bara den 27.
W. stark vind o lite fruset på måran o Auktion i Kjösta hos N. Hansson å
allt lösöre o stor Tö hela dagen. 28N.W.väder o snöslask. den 29. stillt o
så blankt o vackert men fruset på måran den 30 stillt o vackert väder o
Fjärilar äro framme i dag o Wägstyrelsen håller stämma angående
vinterväg underhållet med vägskyldiga Stämman i Alsens sokenstuga.
den 31 N.W.vind o snödref o i går syntes Fjärillar o Flugor kring
väggarna.
Den 17. slutar småskolan her o flyttar till Trång och den her terminen har
her varit bara 6. barn.
Aprill månad 1911.Den 1. 2. o 3. N.W.vind o bara kallt Årsstämma i
mejeriet. den 4 N.vind o riktigt kallt, men rent o klart. den 5 N.W.vind o
på måran 20.g.k. den 6. W.vind o tö. den 7 samma väder den 8. samma
väder den 9. S.O.väder o snörusk hela dagen. den 10. W.vind o snödref.
den 11. W.vind o Tö. snön smälter fort o Lärkan har hörts. den 12 o 13.
W.vind o fryser hårt om nätterna o börja synas någon barfläck den 14.
stillt o vackert väder. den 15. W.vind o lite snörusk. den 16stillt o vackert
den 17 N.W.vind o riktigt kallt o Brandstodsbolagets stämma i
Trångsviken den 18. den 19 Sydlig vind o snön smälter fort. den 20
samma väder den 21 samma väder o regn o snöslask. den 22 S.vind o
godt väder o Läsbarnen stått i gången. den 23. samma väder o det är
mycke bart o när snön är borta så är kälen ur. den 23 o 24. vackert väder.
den 26 o 27. N.O.vind o snöslask. den 27. N.O. snö hela dagen o hela
natten den 28 är mycke snö ½ fot djup o i Tännäs har åskan gått så hårt de
har inte hört så stark knall på femtio år. den 29. snöslask hela dagen. den
30. stillt o vackert väder o snön smälter bort. Den 22 började vi såga på
vår såg men lite vattten. den 28. har jag tagit upp fröpotatis 3½ tunna.
Maj månad 1911. Den 1. vackert väder de dragit på Millerssågen den 2 o
3. S.vind o jag sådd morötter o Rödbet. den 5. o 6. stillt o vackert väder o
det börja gröna i legdarna o ingen käle i jorden den 9 har N.O.s sådd
ärter. men sjöarna ligger ännu hela. den 10 N.väder men vackert o en
gammal gumma blef kastad ur banan o i diket o bröt ena benet o sedan
fraktad på lasarettet o dog samma dag o det skädde nere vid sågen. den
11. vackert väder o de börja så o jag sådd ärter. den 13. vackert väder o
jag satt potatis utanför stugan. Likfärd med E. Engström på rullbo. den 14
vackert väder den 15 N.O.väder o klart o isen på Trångsviken har gått på
södra stranden o Alsensjön gått upp. den 16. Ö.väder o Storsjön är uppe
till Högsta österifrån o jag har sådd rista i Ottgården. den 17. N.väder o
Storsjön är Isfri den 18. Satte jag Potatis o sådd Korn o nylanden äro
gröna o ärterna börja rinna o Löfskogen börja gröna men det är mycke
torrt. den 19. W.vind o riktigt kallt o snöflingor ibland o jag sådd rovor
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den 20. W.vind o kallt o åkrarna börja gröna o vi bygd Landsvägen, o
Auktion i finsätter hos Ingeborg Jönsson den 21. stillt o vackert o mycke
kallt om nätterna. den 22 stillt o vackert väder o dubbel vakt på sågen o
inte något regn.
Den 19. Bran ner Byggningen med handelsvarulagret ner hos Handlanden
Johansson Spejer i Kluk i Alsen. den 24. stillt o vackert o lite regn på
natten så det grönar fort o löfskogen synar ur den 26 o den 27 stillt o
mycke varmt. den 28 varmt o Löfskogen är grön o åkrarna äro mullhöljda
en del som först såddes men mycke torrt. den 29. stillt o vackert o
Auktion på Hotellet i Trångsviken hos N. Mårtensson i två dagar.
Juni månad 1911. Den 1. samma värme o examen i Folkskolan i T.å. den
2. W.vind o på qvällen kom några regndroppar men bara några droppar o
så slut.den 3. torrt o varmt o Potatisplantorna synas. men greset börja
torka på grundare ställen. den 4. samma väder den 5. sydlig vind o lite
regn på natten den 6. W.vind o stark vind den 7. samma väder o bara
kallt. den 7. W.väder o kallt 3.g.v. på qvällen den 8. samma väder o snö
ibland o snö i fjällen o på qvällen 1½.g.v. den 9. W.vind o snöskurar o
fjällen äro vita af nysnö den 10. N.vind o snöslask o i hallen synes vitt af
snö den 11. W.vind o stark vind o riktigt kallt o snöskurar. den 12.
W.vind o lika kallt 13, 14, 15. samma väder N.W. kalla vind o snön
ligger kvar i fjällen. den 16 samma väder den 17. stillt o Auktion i Trång
hos Kristina Rudberg. den 19. stillt o vackert väder den 20 W.vind o
Kristina o Brita o Elias Rudberg o Ingeborg Jönsson i Finsätter rest till
Amerika. den 21stillt o,vackert men torkar af o på qvällen några
regndroppar o Timotej börja sjuta o kallt om nätterna. den 23. stillt o
vackert o varmt o ärtblomman synes på vitärtern. o skottbladet är framme.
de den 24. S.O.väder o varmt o Fäst i Ytterån den 25. samma väder o
lusttur till Oviken herifrån o vackert väder den 26. mulet o lite duggregn.
Den 12 Hestpremiering i Alsen. den 27. W.väder o lite regn på e.m. o på
natten. den 28 lite regn o mycke ärterblom. den 29. samma väder den 30.
S.O.vind o regnrusk hela dagen.
Juli månad 1911. Den 1. varmt o någon regnskur den 2. S.W.väder o regn
ibland o stor Fäst i Trångsviken Stortingsman Peder Svenson från
Trondhjem Landstingsman N.L. Torgen från Hagfors som talare o mycke
folk. den 3 W.vind. den 4. samma väder på qvällen stillt den 5.vackert
den 6. varmt o regnskurar ibland o kornet har skutit i ax på vissa ställen.
den 7 W.vind o kallvind . den 8. 9. 10. 11. 12. Stark N.W. storm o bara
kallt den 13 W.vind o lite regn ibland o solrök. den 14 W.vind stark vind
o kallare. den 15 samma väder riktigt storm. den 16 samma kalla storm o
på qvällen 5.g.v. den 17 samma väder o komunaluppbörd i T.å. o snö i
Fjällen så de äro vita i topparna o riktigt kallt. den 18 samma väder o lite
regn på f.m. på måran 5.g.v. den 19. W.vind den 20 o 21. samma väder
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den 22 S.O.vind den 23W.vind o regnskurar ibland. den 29 i hela vickan
uppehåll o S.O.väder o mycke varmt så det torkas bort hö o marken är
alldeles brunbränt. den 30. 30.g.v.o begrafning med Lärarinnan Marta
Mattson i Trång den 30 samma väder o en olidlig värme o inget regn.
Johan Modin o Manne Blom har drunknad i Krokomsälven o Jonas
Backman i Mattmar har sjutit sig för ett fruntimmers skull.
Augusti 1911.den 1. 2. 3. samma stränga värme 30 grader i skuggan o så
torrt så både gräs o skog börja gulna o torka o så lite hö bara 1/3 mot det
vanliga. den 4. samma väder o värme o på qvällen åska i S.O. men vi får
inte regn backen är alldeles brunbränd o åkrarna börja hvittna den 5
W.väder o det mesta mulet. den 6 S.O.vind o varmt o torrt o klar himmel
den 5 har de skurit Korn her i Rödningsberg den 8. samma värme o inget
regn o vi slagit af o kört in allt hö o fick 120 rolenkar den 9. samma väder
o skogen börja torka på sina ställen den 10 samma väder o solrök o
30.g.v. i skuggan. den 11 samma väder o på qvällen stark åska o lite regn
den 12 stillt o mulet o varmt den 13 W.vind o Barnens dag i Alsen den 14
samma väder o vind den 15 N.W.storm o snö ibland o snö i Fjälltopparna
o de skära med andens kraft o det är 5.g.v. den 16 samma kalla vind. den
17 samma väder o kallvind men inget regn. den 18. samma N.W. storm o
kallt den 19 samma väder den 20 samma väder den 21. samma väder den
22 Öväder men lite kallt på naten den 23 W.väder.
Den 19 gjorde jag räkning med agnes den 24. stillt men fruset på måran
så det var hvitt af rim den 25 o 26. Ö. vackert väder den 27. samma väder
o predikan i Alsens kyrka af en Afrikansk prest eller (Neger) den 28
samma väder den 29. samma väder men åska o regn i S.O.o vi kört in
korn. den 30 o 31. vackert väder.
120 Rolenkar Hö, 120 skylar Korn, 3 Rolenkar Ärter, 12 Rolenkar
Grönfoder.
September 1911. Den 1. o 2. S.O.väder o lite rusk ibland o på qvällen lite
regn den 3. stillt o vackert väder den 4. N.W. vind o kallvind den 5
västanväder o på qvällen bara kallt den 6. still o vackert väder den 7. o 8.
W.vind o inte något regn o löfskogen börja gulna o torka. den 9. W.vind o
bara kallt o Skolsammanträde med Lärarpersonalen i T.å. den 10.
N.W.vind o kallt. den 11 mulet o stillt. den 12. stillt o på qvällen regn o
på natten mycke regn den 13. mulet men uppehåll på qvällen regn. den 14
W.vind den 15. N.W.vind o regn på måran o hela natten o ostadigt i flera
dagar den 24 stillt o vackert väder o Likfärd med J. Jakobson i T.å eller
Millers o vackert väder till månadens slut o inget nämnvärt regn.
Den 3. Riksdagsmansval o valdes Johan Olofson i Digernäs o Nikolaus
Torger i Högfors o Skolläraren Daniel Wiklund i Oviken.
Ocktober 1911. Den 1. stillt o mulet o snö i Fjällen den 2. vackert väder o
Auktion hos G. Gudfastson i T.å.den 3. N.västanväder den 4. W.vind hela
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dagen den 5. W.väder o bara kallt den 6. stillt o fruset på måran. den 7.
stillt o vackert o godt väder o snön i fjällen smälter bort. den 8. N.W.vind
o snöskurar ibland den 9. samma vind o riktigt kallt. den 10. stillt o snö
från N.O. så marken blef vit. den 11. W. stark storm. den 12 stillt o lite
regnrusk hela dagen. den 13. W.vind o gott väder men på kvällen klart o
fryser. den 14. W.väder o fruset på måran den 15 mycke fruset på måran o
alldeles stillt o vackert. den 17. stillt o vackert o gott väder o Teater i
Föreningshuset i T.å. sällskapet är från stockholm den 20. W.väder o tide
o gott väder så vi harvar o plöjer hur man vill. O. Berg i bleckåsen död 97
år 5 mån. Mats Ström i Trång död 97 år den 21. N.O.väder o lite snö. den
22. N.O.väder o lite regn den 23 N.O. snö på tide mark den 24. stillt
o,vackert o kallt den 25. N.O. snö på e.m. den 26 W.väder o dref o kallt
den 27. W.väder men vackert o skolan slut här. den 28. stillt o vackert
väder. den 29. vackert d. 30. S.O.vind. Den 28 Likfärd i Trång med Matts
Ström o i Bleckåsen efter O. Berg o båda öfver 97 år gamla.
den 27. Flyttar E.Persson öst i gården in sina kreatur i den nya
Ladugården som är murad af Tegel. den 31. Bildades Kontrollförening
Trångsvikens östra o vestra.
November 1911. Den 1. W.vind den 2 o 3 fint väder den 4. S.O.vind o Tö
så det är bara fläckar o tide den 5 S.O.väder o sursnö o regn på qvällen
den 6 S.W.vind o tö o regn den 7 o 8 vackert väder den 9. stillt o vackert
väder o Trångsviken har frusit den 10 stillt o vackert väder. den 11.
samma väder. o Auktion på Dalgård i T.å. den 12 stillt o mulet. den
13S.O.vind den 14 stillt o gott väder den 15 samma väder den 16. på e.m.
N.W. snö. den 17 stillt o kallt den 18 samma väder o lite snö o Likfärd på
Karin Persdotter i Ede ( Ol Ols Kari) öfver 90 årig den 19 stillt o mulet
den 17 frös Alsensjön den 20. stillt o kallt den 21. stillt o mulet. den 24
sydligt väder o lite snörusk o predikan af stiftelsens predikant Lindqvist
her i skolan den 25 lite ruskväder o Auktion i Ede efter Olof Olofson den
27. stillt o vackert väder o storsjön är frusen den 28 Ö väder o klart o kallt
den 30 vackert o Kronouppbörd i Alsen o sjön är körbar öfver.
på en liten tid har dödt i socknen 4 som har varit 90 år o derutöfver
nemligen Mattias Ström i Trång O. Berg i Bleckåsen Simon Olofson i
Wärmon Karin Persdotter i Ede alla öfver 90 år vid sin bortgång. den 25.
Auktion efter Olof Olofson i Ede.
December 1911. Den 1, 2. vackert väder. den 3. S.O.väder o mildt. den 4.
samma väder den 5.o 6.samma väder. den 9 N.O. snörusk hela dagen
sursnö den 10 Ö.väder. den 13 stillt o dimmigt. den 14 stillt o rent o ingen
snö på länge. den 15 stillt o riktigt kallt. den 16 stillt o kallt o dimma. den
19 stillt o milt väder lite regn. den 20 o 21. S.O.väder o ingen snö. den 22
Ö.väder o lite rusk af snö den 23 samma väder o ingen kyla. den 24
samma väder den 25. S.O.väder o lite rusk den 26. stillt o Basar i
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Trångsviken o mellan 6 a 700 personer o spelmännen Hemming Larsson
o Gullik Falk mycke bra musik den 27 samma väder o Mejeristämma val
af Styrelse o på Kvällen Basar. den 28. stillt o mulet. den 29 samma väder
o kallt. den 30 Komunalstämma o kallt. den 31. stillt o kallt o på qvällen
S.W.väder o tö o Nyårsvaka i Föreningshuset i T.å. o i Tossberg är också
vaka. 1911 December. I denna månad börja Jämtlands Tidning bli daglig
Tidning.
1912.
Januari Den 1. stark vind på måran o sedan stillt o gott väder o riktig tö så
det är mycke bara fläckar i fjällen. den 2. tö o på qvällen W.vind o
snödref. den 3. Ö.väder o lite snö. den 4. Barnfäst i T.å. o ganska kallt på
qvällen 25.g.k. den 5. samma kyla o stillt den 6 kallt o den 7. 30.g.k. den
8. Läsbarnen inskrifvas o kallt den 9. stillt o lite snö. den 10 o den 11
vackert väder o stillt. den 14 o 15. S.O.vind men ingen nederbörd ingen
vidare köld. den 16 samma väder. den 17. o 18 stillt o klart o 30.g.k.den
19. samma väder 25.g.k. den 20. samma väder o 15.g.k. den 21 o 22
samma väder den 28 W.väder den 25. N.O. väder o lite snö på f.m. den
26. kallt o lite snö den 27. stillt o vackert o på qvällen W.vind o lite snö
den 28. vind från alla håll o lite snö den 29. N.O.väder o snö hela dagen o
hela natten o den 30 riktigt snödref från N.O. 18.g.k. o på qvällen stillt.
de sista dagarna körde vi snöplogen första gången i vinter.
Den 6. vigdes Inspektor S. Olsson o Hilma Nyström å Hotell Drott i
Stockholm. den 26 dog Grosshandlar Olof Olsson i Röde 82 år.
Februari 1912. Den 1. o 2. N.W.väder o riktigt bitande kallt 18.g.k. den 3.
kallt den 4. N.O.väder o snö hela dagen den 5. stillt o snö hela dagen nu
har fallit ½ meters djup snö. den 6. stillt o vackert väder den 7. stillt o
kallt den 8. stillt o godt väder 1.g.k. den 9. vackert väder den 10. Ö.väder
o mildt. den 11 Ö.väder o disigt. den 12 samma väder men något kallare
den 13. stillt o vackert den 14. W.väder o mildt den 15 stillt o vackert
väder. 16. 17. 18. samma väder i dag mildt väder o Likfärd på Mor i
N.Nälden. den 19. N.O.väder o snöyra o Komunaluppbörd i T.å. den 20
N.O.snöyra o jag kört snöplogen två gånger den 21. N.O.o snödref 15.g.k.
den 22 stillt o vackert väder den 23 Ö väder o snödref den 24 samma
väder o Kom.upbörd i Alsen den 25. W.väder o Tö o begravning på mor i
Nälden. den 26 o 27. lite kallt men fint väder den 28 o 29 vackert väder.
de första dagarna har varit riktigt kallt på sina ställen i Östersund 29.
grad. i Storlien 39. grad. i Gäddede 38. grad. i Gefsjön 41. grad kallt den
3. var begrafning eller hitfraktades Liket från Stockholm på Olof Olofson
eller (O. Ohlsson) o den 11 jordsattes han med mycken ståt. den 12
Telefonbud från N.Nälden att mot har dödt i hjärnblödning. Mor i
N.Nälden dog den 12/2 i Hjärnblödning 76 år gammal. den 25
Begravning på henne i Näskott. samma dag håller Landtmannaföreningen
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i T.å årsmöte o vattenledningen vid Mejeri har frusit så vi måste köra
vatten.
Mars månad 1912. Den 1. stillt o vackert väder o mildt så det droppar af
taken. den 2 samma väder. den 3 stillt o vackert väder den 4 stillt o
töväder den 5 stillt o vackert väder den 6 N.O.vind o snödref hela dan den
7 N.O.vind o bara ruskväder den 10 stillt o vackert väder en stor dag i
åreväckan. den 13 Ö.väder o vackert. den 14 samma väder den 15.
S.O.vind o tö. den 16 o 17 S.O.vind o bara kall vind den 18 o 19 samma
väder. flistrar o snör. den 20 samma väder. den 22stillt o vackert väder.
den 25 stillt o vackert väder men mycke snö på taken o snön ligger
alldeles orörd o kallt om nätterna. den 27 N.O.väder o snö hela dagen.
den 28 o 29 vackert väder. den 30 o 31 samma väder o snön ligger
alldeles orörd o mycke snö på hustaken om vårfrumess.
Hö kostar 12 o 13 öre kg. Halm 7 öre kg o i södra sverige i Skåne är stor
foderbrist. Gregorimarknan har varit o höga priser på både Skinn o hästar
skin 4.50 o hästar 5.6.700 kronor.
Aprill månad 1912. Den 1. stillt o vackert väder men mycke kallt så det
brakar i knutarna. den 2. samma väder den 3. S.väder o mildt den 3.
S.väder o regn o på natten stark storm så taken blåste af på sina ställen
S.W.storm. den 5. W.vind o kallare den 6. N.W,vind o riktigt kallt den 7.
samma vind o snödref o barnen läser i Kyrkan. den 8. N.O.vind o riktigt
kallt den 9. samma väder o vind o rysligt kallt. den 10 samma väder den
11 samma väder. den 12 N.W.vind o mycke kallt o klart. den 13. W.vind
o milväder eller tö den 14. vackert väder den 15 S.W.vind o riktig tö, men
fins icke en barfläck ännu men inga djupa drifvor utan jämn djup snö
öfverallt. den 16. tö o Lärkan hördes första gången i år den 17 stillt o
vackert o tö o solförmörkelse 8/10 af solskivan förm. den 18 samma
väder o millers sågen dragit på. den 19. stillt o vackert väder den 20 o 21.
samma väder o mycke barfläckar. den 22. samma väder den 23. mulet o
lite rägn o mycke bart o de begagnar hjuldon o de börja såga i vår såg. o
Duvor o sommarfoglar höres den 25. samma väder men kallt om nätterna
den 26 o 27. N.W.vind o kallt den 28 N.W.vind o kallt o fryser hårt om
nätterna den 29 samma väder. den 30 samma väder o mycke kallt o ny
snö i fjällen o fryser hårt om nätterna.
Den 1. Dog Nils Nord o två dagar förut dog hans lilla flicka, från
N.Nälden den 9. reste de till Östersund med sina 4åriga Hingstar från
Wången den 11. Auktion i Östersund på Hingstarna 1, den besta
betalades med 5.000 kronor den 2. med 4.025 kronor.
Atlantångaren Titanicks första resa o han gick på ett isberg o sjönk på
öfver 3 kilometers djup o öfver 1.000 personer omkommo o ångaren den
största som fins. besättning af 1.000 man han skulle slå rekord med att på
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kortaste tiden gå öfver den 28 Begravning på P.A. Bard i Finsetter den 29
auktion å Gunnar Jonssons hemman en hel massa af kusiner?
Maj månad 1912. Den 1. W.vind o kallt o sågvattnet har frusit bort. den 2
N.O.väder o snöslask. den 3. Ö.väder o snö hela dagen 6 tums djup snö
den 4. N.vind o riktigt kallt o alldeles vitt af snö öfverallt den 5 N.W.vind
o kallt den 6 N.W.vind o kallt o fryser hårt om nätterna o snön ligger på
ännu den 11. W.vind den 12 Ö.väder o regn, den 13 W.vind o lite regn
den 14 N.W.vind o kallt den 15 stillt o vackert väder o Hestuppvisning.
den 16Ö.väder o E. Persson har sådd Ärter o första Svalan syntes för i år.
den 17. vackert väder. den 18 vackert väder o jag sådd Ärter o Rovor. den
19vackert väder o Alsensjön gick upp o Trångsviken.den 20. vackert
väder o Auktion hos Hilda Norman i Ede. den 21. stillt o mulet o
regnskurar ibland. den 22 regn den 23 stillt o på e.m. W.vind o isen på
Storsjön reste. den 25. stillt o varmt o vi satt Potatis o nylanden gröna o
på björken musöre o Göken höres o en Eldsvåda i Hof P. E.son den 26
Ö.väder o mulet. den 27 regn från N.O. hela dagen. den 29 stillt o riktigt
varmt på regnet. den 30. W.vind o kallvind den 31 samma väder o vind.
Den 11 sålde Hilda Norrman i Ede gården till Nils Olson från Offerdal o
Grötom den 29 examen i T.å. folkskola den 30 do i R.b.g. o Hof
folkskola.
Juni 1912. den 1. 2. 3. vackert väder o åkrarna äro gröna. den 7. samma
väder o åkrarna äro mullhöljda den 8. S.O.väder o mulet o på qvällen regn
o Mickelson har börjat såga på sin såg förut movik. den 10 W.vind o
Jonas Persson på mohill har flyttat på movik den 11 o 12. vackert väder o
potatisplantor synes den 15 N.W. o mycke regn hela dagen o Auktion hos
J. Persson Mohill den 16. samma väder nu har det regnat mycke. den 17.
W.vind o kallt den 18 W.väder o vackert o ser lovande ut o
potatisplantorna äro stora. den 21. o 22 auktion efter Grosshandlare O.
Olsson ifrån Stockholm den 25 o 26. auktion hos J. Olander i Ytterån. den
28. mycke varmt o skottbladet är uppe på kornet o blomman på ärter(vita)
men torrt.
Juli den 20. icke något regn kornåkrarna börja hvittna af torka o ärterna
slutat blomma o potatisen har blommat o börja bli potatis o nylanden äro
bruna o bränt af solen o lite hö på hårdbacken men på myrjorden är det
bra den 25 har vi slagit af o fick 130 Rolenkar hö o icke något regn utan
åkrarna äro hvita o alldeles genomtorkade o ärterna äro mogna o
löfskogen börja gulna och torka o ängarna brunbränt. de har fått regn på
andra håll bara i Trång fick en bra skur. den 30 har de skurit korn her i
R.b.g. hvitt o grönt.
Augusti den 3. Inget rägn ännu det hvitnar o torkar o potatisen har vi ätit
o de äro goda. Augusti den 6. kom lite regn som gick 2 tum ner i jorden o
vi river upp ärterna o de äro riktigt mogna den 10. Biskopvisitation i
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Alsen o på qvällen o natten ett rysligt åskväder o regn. i Ängland o
Amerika varit samma väder åtföljd af köld o snö. den 11. samma väder o
åska muldrar o blixtrar oupphörligt dygnet om. den 15. N.O.väder o regn
23 Rolenkar Ärter den 16 samma sura väder den 23 bara regnväder alla
dagar o Ö.o N.Ö.väder. den 25 W.väder o stor Biltävlan mellan Åre o
Stockholm o många bilar har gått härförbi men uppehåll första dagen på
länge dåligt väglag o mycke folk samlad vid vägen för att bese det stora
undren som ränner i vild fart vägen fram somliga grå somliga Grön o Gul
o i alla färger o 3 till 6 personer i varje bil o de bredvid vägen stående
hurra o de åkande vifta o blåser i horn o flöjt m.m. 18 st bilar. mot den 30
var kallt så potatisriset frös på vissa ställen o så bara regn alla dagar.
September den 1. Dog Gunnar Jonsson i Waplan 70årig den 4. S.O.vind o
vi kört in allt korn o ärter 180 skylar korn 23 rolenkar ärter 16 skylar
Havra o Grönforet slaget o moget. den 10. bara regn alla dagar.
30 Rolenkar Grönfoder 50 Tun Potatis.
Ocktober
den 2.börja det att frysa o riktigt kallt o Lärare o Föräldramöte i Hofs
Folkskola. den 4. W.vind o mildt men så hårt fruset så det är omöjligt att
plöja den 5. millväder o tinar upp. den 7. W.vind o plöjning igen. den 8
W.vind o gott väder. den 9. stillt o vackert väder, den 11. Dimma
S.O.väder den 12 stillt o vackert väder o riktigt sommarväder. Nidingsdåd
hos P.P. Bylund Halabacken en som sjuter igenom fönstret. Häcktades
som misstäkt A. blomen i Wällviken den 13. S.O. stark vind lite rusk
ibland. den 15. stillt o den första snön så det är hvitt på måran men tinar
af. den 16. S.O. väder o bart men snö i höjderna o jag plöjer. den 17.
S.O.vind o lite regn den 18. Husförhör i Ede hos E. G.son den 19.
S.O.vind o regn hela dagen den 20. Ö. lite på Norr regn o snöslask. den
21. S.O.väder o snöslask o Auktion hos O. Olsson i Tå. den 24. S.O.vind
o på qvällen snö, men mildt. den 25 S.O.vind o snödref o de begagnar
sledon o vi bygd åt hönsen på öfra våningen i Ladugården. den 26 o 27.
stillt o vackert väder o lite snö o alldeles tide mark. den 28. S.Ö.vind o
snödref hela dagen. den 30 stillt o lite snö. den 31 stillt o vackert väder o
Inspektor Wålström reste från Ytterån.
Novvember den 1. W.vind o lite snö, den 2 N.W.vind o riktigt Snödref
hela dygnet. den 3. W.vind o fäst i Föreningshuset i T.å. den 4 stillt o
vackert väder o jorden alldeles tide o stora drifvor hopats den 6. stillt o
vackert väder o Trångsviken frusen o Millers såg har slutad med dubbel
vakt o Movik har slutad. den 8. stillt o vackert väder. Edvard Lundström i
T.å. Millers har sjutit sig men icke till döds. den 9. stillt o rent o
Alsensjön frusit den 10 Ö.vind o snödref hela dagen o på qvällen mycke
snö. den 11 samma väder o snö hela dagen o mycke snö den 12 samma
väder o oupp- hörligt snö hela dygnet så det är ganska djup snö o alldeles
tide under snön. den 13 samma väder o mycke snö. den 14. W.väder o
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uppehållsväder den 15. W.väder ½ grad kallt o sur snö. den 16 stillt o
vackert väder den 17. stillt o vackert den 18 samma väder o kalfskin
kostar 4:75 o 5:00 kron.o saltade hudar 1:10 pr kilo. den 19. Ö.väder o
vackert den 20 o 21 stillt o vackert väder. den 22 stillt o vackert väder o
på qvällen tö. den 23. Tö o stillt o Invigning af nya Rådhuset i Östersund.
den 24 S.väder o på e.m. tö o regn. den 25. mulet o på qvällen snö från
S.O. den 26 W.väder o lite snö Termometern är på 0.g. 1.g.k. o
deromkring alla dagar. den 27. S.vind o på natten snödref men sur snö.
den 28 stillt o lite snö på e.m. svår storm öfver England. den 29 stillt o
kallt o Kronouppbörd i Alsen den 30 S.O.vind o lite snödref. o i Norge på
vissa ställen har varit ett svårt oväder o Åska har slagit ner på ett fartyg.
December den 1. Östavind o snödref hela dagen o Invigning af Banan
från Östersund till Strömsund och öppnas för allmän trafik. den 2.
N.O.vind o snö hela dygnet. den 3 stillt o uppehålsväder. den 4.
N.O.väder o Karl Söderström från Ytterån har Taxerad skogen min. den
5. N.O.väder o lite snö den 7. stillt o godtt väder den 8 samma väder. den
9 N.O.vind den 10 N.O.vind o lite snödref den 12 Ö.vind o snödref riktigt
yrväder. den 13 N.O.väder o någorlunda o de har stickat Alsensjön. men
dålig is o mycke snö. den 14 N.O.vind o snödref o på qvällen N.W.vind o
snödref o Likfärd i Trång på N.Andersson, den 15 stillt o vackert väder o
sammanträde i Mejeriet. den 18. 26.g.k. o stilt o jag var till Östersund den
19 stillt o kallt den 20 stillt o lite snö på¨måran o på qvällen tö o vi fått
Orgeln. den 21 stillt o vackert o på qvällen regn o snöslask o Millers Såg
stannar för i år den 23. W.vind o mildt. den 25 o 26 Ö väder o mildt o
Basar i Föreningshuset i Tå den 27 N.O.väder. den 28 o 29 Ö.vind o lite
snörusk.
1913
Januari den 1. Vackert väder den 2. W.vind den 7 o 8 rent o kallt I södra
Sverige är millväder ån Lagan går öfver sina bräddar o anställer stora
skador det har inte varit så högt vatten på 60 år som nu. den 11. stillt o
rent o omkring 10.g.k. men dimma o mycke rimfrost i skogen den 14.
Sålde jag en skogtrakt till O. Erikson i Ytterån o K. Landelius Lungvik.
6.798:75. den 15. stillt o klart o 28.g.k. o på qvällen 31.g.k. den 16.
samma väder. 4 personer som rest till Amerika A. Larsson Ede med
sällskap. samma väder till den 19. bättre väder, rent o vackert väder. den
20stillt o klart o 20.g.k. o Millers har börjat såga på sirklarna m.m. den 22
stillt o 40.g.k. 36. her o jag varit till stan o burit upp första ligviten på
skogsköpet 1798:75. den 23. stillt o klart o 26.g.k. den 24. 15.g.k. den 25.
16.g.k. o skogen full af rimm o böjd ända ner till marken o samma väder
alla dagar. den 28. 35.g.k.o stillt o klart o rent o luften så ren o blank det
läses i Tidningen att i Sveg har termometern visat 48.g.k. o på många
andra ställen 40. o 45.g.k. o så långvarig kyla den 29. 37.g.k. o stillt o
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klart o blankt den 30. på måran 30. o på qvällen 15.g.k. o S.W. vind. den
31. S.O.vind o snödref o 12.g.k.
Februari den 1. stillt o vackert väder 12.g.k. den 2. 16.g.k. den 3. 19.g.k.
på måran Hotellet i Järpen brann ner till grunden i natt den 4. 1.g.k. S.W.
snöyra. den 5. samma väder o 0.g. den 6. samma väder o 0.g. stillt. den 7.
S.O.snö1.g.k. den 8 Ö väder o mycke snö o på måran 6.g.k. o på qvällen
W.väder o sursnö den 9. 0.g. väder från alla vädersträck o på qvällen
W.vind o snödref. den 10. 2.g.v. o W.väder o på qvällen blixt den 11. 0.g.
o W.vind den 12 W. stark vind o 2.g.v. den 13. W.väder o tö 4.g.v. o
Nordiska Spelen i Östersund. Finnar o Ryssar o Norrmän o Svenskar som
deltager i 30 o 60 o 90 km. på 90 km. 1. man Haldo Hansson. på 60 km.
Finnen Koskenkorva, på 30 km. Norrmannen Matiasen den 14. 4.g.v. o
tö. den 18. 6.g.k. på måran o sedan på 0. o stillt den 19. W.väder den 20.
W.vind o snödref o 5.g.k. den 21. stark W.storm o snödref o 5.g.k. den
25. 6.g.k.o snö den 26. 2.g.v. o W.vind. den 28. N.W.vind o 12.g.k.
Kalfskinn betalas med 5.50 Hudar med 1,10 o 1.15 o1.20.
Mars den 1. 7.g.k. den 5. 4.g.v. o S.W.vind storm den 6. 4.g.v. o
S.W.storm o tö den 8. W.vind o snödref. den 10. S.W. o tö o på e.m.
snödref. den 14 o 15 vackert väder den 16. samma väder klart o vackert.
den 17. samma väder. 12.g.k. den 18 N.N.O. vind o snödref hela dagen
den 19. stillt o vackert den 20. N.Ö.väder o mycke snö hela dagen den 21.
samma väder o mycke snö o Mejeristämma den 22 vackert väder den 23
Stort Agitationsmöte af Lindhagen i Trångsvikens Föreningshus o
ofantligt mycke folk den 22 reste N. Bernhard i Ede med sälskap till
Amerika. den 24. stilt o W.väder o snön går öfver gärdesgårdarna der han
fallit stilt o drivorna äro höga o på hustaken aln o metersdjup snö o det är
vårfrumäss dag.på tredjedag Påsk. den 26. S.W.vind o tö o snön smälter o
Ångsågen har gått ända till den 20/3. den 29. stillt o vackert väder men
fryser hårt om nätterna den 30. S.O.väder o mildt (eller tö) den 31. stillt o
vackert o tö.
April den 1. Lärkan o staren har kommit, stillt o tö, den 2. samma väder o
10.g.v. den 3. samma väder den 4. samma väder o snön går fort så det är
många barfläckar den 5. W.vind o Läsbarnen står i gången. den 6. samma
väder, men fryser om nätterna o N.W.vind den 10. N.W.vind o kallt o jag
varit till stan o köpt Hest för 550:- kron. den 17. N.O. snöslask. den 18.
började s.k. Landtmannaväcka her i T.å. o ledes af tre agronomer
Hedlund Erikson o Tingdal, den 22 stillt o vackert väder men fryser om
nätterna o Dufvan höres den 24 o 25. stillt o tö o mycke bart. den 24
började såga på vår såg o samma väder till månadens slut.
Maj den 8. soligt o varmt o lägdarna börja gröna o löfskogen börja gröna
o de börja så. o åkrarna äro ganska torra. den 11 W.väder o Isen å
Trångsviken har gått den 12. N.W.vind o Isen å Storsjön går o Alsensjön
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gick upp i går N.W.vind alla dagar o så bitande kallt. o fryser hårt om
nätterna o löfskogen börja gröna o första årets vallar äro mycke dåliga det
har ruttnat bort den 19. Regn från N.O. o sedan S.W.vind o
uppehållsväder. den 22. vackert väder o vi satt Potatis o löfskogen är
gröno långt gräs på ägorna men tunt. det har ruttnat bort på vintern ty det
var inte något fruset. den 23. reser ett sälskap Skarbergs från Röde till
Amerika. den 25. W.vind o vi sådd ifrån oss o E. Erikson i T.å reser
tillbaka till Amerika o stort sällskap som följer deribland Elisabet Persson
med sin lilla Gosse Fritz i Bengt Anderssons. den 24. Fick jag sådd o
planterad Furuplantor af skolbarnen nerpå Bränbacken 500 plantor.
Juni den 1. S.O.väder o riktigt varmt o löfskogen är riktigt grön o åkrar
mullhöljda o allting vackert. den 4. W.vind o Premiering i Trångsviken o
mycke kreatur. den 8. W.vind o lite regn o i dag firar Olof Olsson i Tullus
o hans maka Guldbröllop o vi äro inbjudna. den 9. N.O.väder o regn o
Auktion hos N. Jonasson i Lägdan i R.b.g. han har såld gården till Jonas
Nilsson för 15.000 kron. o åkrarna äro mullhöljda o ängarna ser lofvande
ut den 11. N.W.vind o 4.g.v. den 12 samma väder o 3.g.v. o snöskurar o
snö i fjällen som har lagt i dag o jag sådd Grönfoder i ängtäkten. den 13.
samma vind o i natt har varit 3.g.k. o Potatisplantorna frusit den 15. Dog
Brita o då minskar vårt födoråd med hälften. den 18. stillt o vackert den
24. stillt o vackert väder o 23.g.v. o Fäst i Alsen å Hammaren o det är
ganska torrt. så det tarfvas regn. den 24. stillt o varmt o lite åska hon slog
ner i Kåken uti loken. den 25.N.väder o mulet.
Juli den 4. lite regn på måron o W.väder o Åskan går lite o Kornaxen äro
många o ärter blommar o en utmärkt växtlighet synes bli o Granen kottar
ovanligt mycke man kan säga kottar på varända gren till o.m. på små
tällor hänger de så fullt det är alldeles ovanligt fullt. den 5. stillt o vackert
väder o torrt. den 11. regn från N.O. den 12. W.väder o åkrarna äro
fullsjutna den 13 stillt o vackert väder o Fäst i T.å. Krätslogen arangerar o
mycke folk. den 16. mycke regn o W.vind o 10.g.v. den 19. stillt o
vackert lite åska i luften o de börjat slå. o kornet börja mata o
ärterskidorna runda den 27. vackert väder o lite regn när det passar så det
växer bra mycke hö på vissa ställen. En natt i vickan begicks ett groft
nidingsdåd i Vällviken å A. Blomméns förut innehavda hemman det slogs
ihjäl 3 st Hästar1. ungh 1. hingst ett Sto slogs ihjäl med en yxa det skedde
natten mot den 25. den 28. stillt o regn hela dagen den 29. regn o i
medelpadstrakten har regnet gjord skada banvallen har rasat o
öfversvämningar den 30. stillt o vackert väder.
Augusti den 3. stillt o regn den 5. har vi slagit ifrån oss o fick 120
rolenkar hö den 6. W.vind o regn den 7. W.vind o regn den 8. samma
regnväder o bara kallt. den 11. N.O.regn o på natten mot den 12 mycke
regn så åkrarna har lagt sig åt alla håll o mycke hö ute t.o.m. den 15.
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samma väder o bara regn o Fru Jansson med sina begge döttrar Sigrid o
Ingeborg reste hem till Söderhamn. den 17 o 18 vackert väder riktigt
häsjeväder o de har börjat skära korn o tagit upp ärter den 19. stillt o
vackert väder den 20 har vi kört in allt hö. den 21. lite regn o vi köpt 1.
Ko af Norrbom för 200 kron. den 24. W.vind o regn på måran o sedan
stillt o vackert väder. den 28. stillt o vackert väder o skära utmärkt
vackert Korn.
September den 2. kallt o fruset så det var hvitt den 6. har vi skurit ifrån
oss o fick 400 skylar Korn 7 Rolenkar Ärter o utmärkt fint o utmärkt
väder o i dag reste Edvard Johansson hem till Järpen han har varit her i
sommar. den 12 o 13. vackert väder den 13. köpt igen Legenheten af Karl
Lidberg den 20. N.O.väder o regnrusk, den 21 S.O.vind o vackert väder.
den 26 tog vi upp vår potatis 40 tunnor o stora goda potatis.
Ocktober den 1. vackert väder o vi Ångtröskat all vår säd 7.747 kg för 50
kron. den 5. W.vind o fruset o snö i fjällen den 6. samma väder o mycke
fruset. den 10. 5.g.k. men det går plöja ännu den 12. W.väder o 2.g.v. den
13. stillt o vackert väder o vi plöjer o Harvar o aldeles tide den 16 o 17.
W.väder o gott o vi plöjer o lite slask o löfskogen är alldeles fri från löf. o
A. Staf i Tossberg har gått o hängt sig i en lada. den 22. mycke godt väder
o lite regn ibland o alldeles tide den 24. W.vind o kallt o fryser den 25.
stillt o vackert väder o lite snö så marken är hvit den första snön. den 26.
stillt o vackert väder den 27. stillt o regn den 29. stillt o dimma o lite
regn.
November den 1. stillt o vackert väder o alldeles tide mark. o Tandläkar
G. Hjort af Ornäs har dödt. den 2 stillt o dimma o lite regn o tide den 4
samma väder den 6. N.O.väder o lite snörusk den 8. S.O.vind o lite snö o
lite fruset den 13 stillt o vackert väder o lite fruset o ingen snö o vi börjat
spränga i brunnen o Sågen har stannat den 14 stillt o tide o lite regn den
15 samma väder den 16 N.O. snö hela dagen men tide mark o
Profpredikan i Alsens kyrka af Palmér från Ragunda den 17 18. 19. rent o
vackert väder men ingenting fruset den 20 o 21. stillt o vackert väder o
Trångsviken har lagt is den 22. W.vind o mildt den 27. Kronouppbörd o
mildt den 28. S.W.vind storm o bar mark o ingenting fruset o lite is så det
går i gruset efter vägarna. den 29. i natt har det stormat hårdt från W. o
snöyra W.vind hela dagen men på natten storm den 30 S.W. stark storm o
förfärligt snöyra hela dagen o tredje profdagen i Alsens kyrka o i storlien
har en man gått vilse i snöyran o troligen förkommit.
December den 1. o 2. W.vind o snödref den 3. stillt o 10.g.k. den
vilsegångne har inte påträffats ännu o järnvägsbanken på norska banan
mellan Storlien o Trondhjem har rasat på fem ställen o Alsensjön lagt is
den 4. N.O. vind o snöyra hela dagen o Mantalsskrifning den 6. stillt o
vackert den 7. o 8. stillt o vackert väder o första Torgdagen i Järpen i dag.
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den 10 snö från N.O. den 11. S.W.väder o mildt den 16. stillt o mulet o
14.g.k. den kallaste dag det varit i vinter den 17. stillt o 2.g.k. den 18. o
19. S.W.vind o tö o Storsjön är nyligen isbelagt o Alsensjön är körstark i
dessa dagar den 20. S.vind o 0.grader den 21. W.vind stark vind o snödref
o riktigt yrväder o Prästval i Alsen den 23. stillt o mulet o 14.g.k. den 24.
N.O. o lite snörusk. den 25. Juldagen stillt o klart o 25.g.k. den 26.
N.O.väder på måran 27.g.k. o på e.m. snö riktigt yrväder o Basar i T.å.
Föreningshus o Bolagsstämma i Mejeriet o rysligt yrväder så vi måste
plöja Landsvägen två gånger på samma dag. den 28. N.O.väder o kallt o
fullda vägar med snö. den 29. stillt o 39.g.k. den 30. samma väder nere
vid T.å. har Kvicksilfret frusit o vid Oskarsbron i Östersund var 45.g.k. o
Äldsvåda der å Sävströms mek värkstad. o Änkedrottning Sofia dödt i
Lunginflamation. den 31. 17.g.k. på måran o på kvällen 0.g. o tö eller
millt
1914.
Januari den 1. S.W.vind o tö o på kvällen fryser det o Basar i T.å. den 2.
W.vind storm o snöyra 3.g.k. den 3. stillt o vackert väder den 4.
N.O.väder o snöyra den 5. N.O.vind o snörusk hela dagen den 6.
N.O.väder o snö hela dagen o mycke snö o 17.g.k. o Fäst i Tossberg den
7. stillt o 38.g.k. den 8. Ö.väder o vind o snöyra 17.g.k. den 10 stillt o
klart o 40.g.k. den 11. samma väder o 40.g.k. vid station o lite dimma den
12. samma väder o på måran 36 o på qvällen 20.g.k. o det står i Tidningen
det har varit 50.g.k. o 48.g.k.o 45 o.s.v. den 13 W.vind o Tö. 3.g.v. den
14. W.vind o uppfruset o vi kör Kastved ifrån Kronoskogen till Mejeriet.
den 15.W. stark vind o tö. den 16. samma väder o tö. den 17. uppfruset
den 18. 2.g.v. den 19. samma väder den 20. samma väder den 21. stark
W.vind den 22. samma väder o mildt. den 24.samma väder o stor Teater i
T.å. af Arnord o Kolianderska sällskapet den 25 S.W.storm o tö o
snöslask den 26. W.vind o lite snö den 29. S.W.storm o snödref den 30.
stillt o vackert väder o 0.g. o 1.g.v.
Februari den 1. S.W. storm riktig stark storm så det knakar i husen o
skogen bröts ner. den 2 o 3. riktig Tö 6.g.v. på qvällen yrväder o 0.g.
Februari den 1. storm har gjort stor skada på många ställen. korset på
kyrktornet i Alsen har blåst ner o tak på åtskilliga ställen . den 4. stillt o
på qvällen mildt. den 5 tö 4.g.v. den 6 W.vind 0.g. den 8. S.O.väder o
2.g.k. o lite snö på natten o dimma på dagen. o i går o förgår hade
Bondetåget sitt intåg till Kungen den 9. S.W.väder o 3.g.v. hela
Ministären i Riksdagen afgått för Bondetågets uppvinglande. den 11.
stillt o vackert väder o 2.g.k. den 12 milväder. den 13. uppfruset o härligt
sjöföre o vi kör grus på landsvägen från Oxmelen till Ede. den 14. tö o
S.O.vind o Auktion i T.å å handelsvaror efter Anton Persson den 15
millväder. den 16. 4 tums djup snö o 0.g. den 17. stillt o 7.g.k. på måran o
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på qvällen W.väder o 0.g. den 18. stillt o vackert väder o Pastor Palmer
kom flyttandes 10 stora lass. den 20. Ö.väder o 13.g.k. o lite snörusk. den
22. S.O.vind o snödref i går var bröllop på E. M.s o Anie L.d. i T.å o en
hel massa artillerister kom till Tossberg o skall sjuta öfver åt Drafsjön o
Drivitjärn. den 23 sjuter de smäll på smäll med kanoner o 4.g.k. den 24.
S.O.vind o 4.g.k. samt månadens slut vackert o 1. o 2.g.k.o vackert väder
stillt o rent.
Mars den 1. stillt o vackert väder o 3.g.v. den 2. samma väder. den 4
samma väder den 5 samma väder o på kvällen lite snö o 10.g.k. den 6.
Ö.väder o snö den 7. N.O.väder o lite snö 5.g.k. den 5. Riksdagsupplösning den 9. lite rusk o stillt o 8.g.k. ( i går var Likfärd på Jon Estenson i
Nordannälden) i dag har de börjat såga på Millers ångsågen. den 12 stillt
o vackert väder o Likfärd på Ingeborg Jonasson i Legden i Rödningsberg.
den 15. S.O.vind o jordfäsntning på Ingeborg Jonasson den 16. Ö.väder o
lite snö. den 17. N.O. samma väder den 18. samma väder o 7.g.k. den 20.
Ö.väder lite snörusk. Näldens Åkdonsfabrik har brunnit den 22. Ö.vind o
lite snödref o Höger politiskt föredrag i T.å. men lite folk o soare af
skolbarnen o det är mycke bra. den 25. Ö.väder o mildt o val af
Landstingsmän o Komunalstämma o beslutades att insätta Telefon i
Pastorsexpedition. o Mycke snö på hustaken bara mulet o kallt den 26
Ö.väder o 10.g.k. o blåser riktigt kallt. den 27. samma väder o vi har
inställt småskolan det har utbrutit en epidemisjukdom Charlakansfeber i
R.b.g. N.O.väder o 8.g.k. o snön ligger orörd äfven på hustaken. den 28.
stillt o vackert väder o Mejeristämma o Landtmannaföreningens stämma.
den 31. N.O. snödref.
Aprill den 1. Öväder o snö hela dagen mycke snö den 2. vackert väder.
den 3. S.O.väder o snön smälter för solen men snön ligger orörlig den 4.
stillt o vackert väder. den 5. stillt o solblankt väder o Riksdagsmansval o
mycke folk o Högern agiterar allt vad tygen håller. den 6. Ö.väder o
vackert o Hingstarna reste från Wången 12 stycken den 8. Ö.väder o snö
o 1.g.k. den 9. S.Ö.vind o Tö. den 10. samma väder o det börja regna den
11. o 12. vackert väder S.väder o snön smälter ihop. den 13. samma väder
o Lärkan höres o sammanträde om Elektrisk belysning från Ytterån. den
14. N.W.vind o auktion hos Kristian Rödin i Röde. den 15. N.W. storm o
snö- dref den 17. stillt o vackert väder o snön smälter fort. (den 16 Tog vi
upp Fröpotatis) den 19. stillt o vackert väder .den 20 o 21. W.väder o inte
något fruset o snön smälter fort o tide inunder snön o Auktion hos A.
Nilson i Trång båda dagarna o mycke folk o han sålde alltsammans han
skall resa till Amerika andra gången. den 23. W.väder o regn den 24.
W.väder o vi har haft Wedkaparen o vi såld Potatis till Helsingland till
fröpotatis för 4½ öre pr. kg. den 26.27.28. N.W.vind o fryser om nätterna.
den 29. N.W. stark storm o Storsjön blåst upp till holmarna från Offne.

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 134 av 246

Maj den 1. samma väder den 2. S.W.vind o lite mildare väder. den 3.
samma väder lite snörusk men mildt. den 6. stillt o vackert väder o varmt
den 8. S.O.väder o vackert den 9. N.W.vind o regn o på kvällen snö så
marken blef vit. den 10. N.W.vind o bara kallt o storsjön gick upp halva
viken den 11.samma väder o viken gått upp men Alsensjön ligger ännu.
den 12. stillt o mycke fruset om nätterna o på kvällen börja det snöa från
N.W. den 13. Hästuppvisning o bara kallt om nätterna den 14. stillt o
vackert väder den 17. Går Alsensjön upp o de börja så den 18. stillt o de
sådd Ärter o rovor den 19. W.vind den 21. stillt men mulet o jag sådd
ärter o Havra den 23. stillt o på kvällen N.O.snöslask o på måran den 24.
var marken vit af snö o W.väder den 25. stillt o vackert men kallt i morse
var ½ tums tjock is i vattenkärlen som stått ute öfver natten. idag har vi
satt kålplantor. den 28. stillt o soligt men mycke kallt om nätterna det
fryser tjock is på natten många har sådd färdigt o satt potatis men jag har
något kvar. i dag är vägsyn o löfskogen börja synas ur o vallarna är
gröna. Och första Svalan syntes i förrgår den 26. i år. den 30. stillt o
vackert o på kvällen W.vind i vi sådd ifrån oss förutom potatis o
Grönfoder o vi sådd hela ängtäkten.
Juni den 1. stillt o mulet o lite regn o på e.m. W.vind o ny snö i Fjällen.
den 2. o 3. N.W.vind o snöskurar o fjällen vit af snö o vi satt potatis o det
går mycke sent med åker o äng den 4. samma väder o så kall W.vind den
5. N.W.vind o på kvällen regn o kallt den 6. stillt o mulet o vind har lagt
sig så det är bättre väder den 7. stillt o vackert o första sommardagen för i
år den 8. o 9. riktig värme o stillt o klart o åkrarna börja bli gröna o
björkskogen o ängarna gröna. Rösjökurs i Offerdal. den 10 o 11.samma
väder o Rösjökurs i Alsen. den 12. W.väder o samma värme. den 13. stillt
o vackert väder o stort möte på Römmen o Instalering af Kyrkoherde
Palmer i Alsen. o Häggen står vit af blommor. o åkrarna gröna o Rågen
börja sjuta ax. den 15. W.vind o bara kallt den 17. Frilufts Teater i
Trångsviken af Skådebanan den 19 soligt o varmt men en liten regnskur
som friskade upp lite den 20 stillt o samma värme o börja bli för torrt så
gräset torkas bort på vissa ställen den 21. samma väder o stort
Fredsarbetare möte i Meråker Extra tåg från Östersund. den 22 samma
värme o torka. den 24. S.O.vind o torka så gräset kommer bort den 25
samma värme men Åska o lite regn (skurrägn) den 27. stillt o vackert
väder o Auktion hos Skräddar K. Erikson i Trångsviken å tyger m.m. o på
Kvällen regn o W.vind o på natten snö i fjällen så de äro hvita i toppen o
her ett välgörande regn o Kornet börja sjuta ax. den 28. W. stark vind o
bara kallt. den 29. samma väder N.W.vind storm så det tjuter i knutarna.
den 30. W.väder o mulet o börja dugga lite på kvälln.
Juli den 1. o 2. samma torka o kornaxen är framme men så kort halm. den
3. o 4. samma intensiva värme ända till 33 g.v. i skuggan den 5. samma
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väder o värme o en så tjock solrök så närmaste by synas inte o
ärterblommor äro mycke o jag såld Lidbergs till Stationskarl J.L. Larsson
för 1.100 kron. den 7.8.9. samma värme omkring 30 o 35 g.v. o inte regn
så det torkas bort kornet är fullsjutet o ärterna är i blom o vi börjat slå o
slåtten är mycke torkat. den 10. börja det gå Åska o en regnskur o lite
hagel o sedan W.väder o lite regn. den 11. W.vind o regn nu har det
regnat mycke. den 12. W.väder men vackert o öfver 20 grader varmt på
e.m. åska o regn den 13. stillt o vackert o spelades Arnljot Gelina i T.å.
den 14. varmt o stillt mycke varmt o på e.m. åska o regn den 18. samma
värme o Potatisblommorna äro ganska talrika o potatisen som Trastägg o
ärterskidorna runda o slåttan i full gång o bara lite hö den 19. samma
väder o lusttur till Sandviken o läsbarnen går till nattvarden i dag i går
stod de i gången o 84 st. den 29. i dag är W.vind o på kvällen 5.g.v. ända
tils i dag har varit samma väder solsken o värme o åska o regnskurar om
vartannat o i går sådde jag råg nerpå åkern. den 30. mildare vind o bättre
väder.
Augusti börjas med Krig o ofred. den 6. o 7. rycker de in beväringen o
väntas när som hälst mobilisering o de stridande äro Tyskland Rysland
Frankrike England o Serbien o Tyskarna intagit Åland. o vi slagit ifrån
oss i slutet af förra månan o fick 160 Rolenkar Hö o nu har de börjat
skära korn. den 8. samma finväder o vi kört in allt vårt hö o fulla ladorna.
den 15. håller vi på o skär vårt korn o fint korn men det blir inte mycke o
ärterna är bra o potatisen är bra o W.vind. Klara o Susanna var frostfri.
mot den 21. var ganska kallt så ärterna frös i Ottgården o den 21. var
utmärkt vackert väder o Solförmörkelse omfatar 9/10 af solskifvan o det
blef riktigt mörkt o i Strömsund var den total o der var utlänningar astronomer o deras byggnationer o tillställningar o resor kostar flera tusen
kronor o vi skurit ifrån oss o fick 205 skylar korn fint korn o 29 Rolenkar
Ärter o fint väder o varmt till den 28 på kvällen börja det åska i W. o regn
men nu är det så torrt så backen blir brunbrändt o en del har kört in sitt
korn men vi har det ute. den 29. W.väder o regn.
September den 4. Snö i Fjällen o N.W.vind o bara kallt. den 5. W.vind o
vi körde in korn. den 6. W.vind o storm o Riksdagsmans val. den 19 Togo
vi upp vår Potatis 40 tunnor stora vackra potatis 20 Rolenkar Grönfoder i
Kvarndrole 50 skylar Hafra ofvanför ladan o vi sätter upp en lada i
Kvarndrole o kört in 20 rolenkar Grönfoder.
Ocktober den 1. 2. o 3. N.W.vind o lite snörusk o bara kallt den 4. o 5.
har vi tröskat med ångtrösken 6.080 kg. den 9. Klart o vackert väder. den
10. stillt o Dimma riktigt tjock dimma. den 13. Ö väder o regnslask o på
kvällen snö. den 14. stillt o Snö o fruset på måran den 18. stillt o mulet o
dimma o lite regn i flera dagar den 29. stillt o vackert väder o fryset lite
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om nätterna o vi lägger ihop ved i skogen af allt vindfällen. o vattenbrist
är öfverallt men vi har vatten.
November den 1. stillt o vackert väder o fryser ganska hårt o ingen snö
ännu. den 2. stillt o rent o kallt o T.å.viken har frusit men sågen går ännu
den 6. stillt vackert väder o Millersågen stanna den 4/11 o Trångsviken
har belagts med Is långt ut o öst öfver den 7. samma väder o fryser hårdt
men ingen snö ännu utan marken alldeles bar. den 9. stillt o mildt o några
snökorn har kommit den 10. W.vind o tö så det smälter bort rimmet som
är.den 12. N.O.väder o 3 tums djup snö o lite snö hela dagen den 13. o 14.
samma väder så det är 6 tums djup snö den 15. stillt o klart o lite kallare.
den 16. o 17. vackert väder o kklart den 22. stillt o Dimma o Alsensjön
fryser o Jägaren håller möte hos oss i kväll. den 27. S.vind o tö den 29.
samma väder o tö eller mildt. den 30. S.vind o på kvällen tö.
December den 1. o 2. tö så åkrar o ängar äro alldeles snöfria. den 3. o 4.
samma väder o S.W. vind o stark ibland den 5 o 6. samma väder men lite
kallare ingen snö. den 7. N.O.väder o på kvällen snödref. den 8. o 9.
N.O.väder o snö den 10. o 11. stillt o 10.g.k. o rent den 12. stillt o klart o
26.g.k. den 13. N.O.väder o lite snö på kvällen den 15. o 16. N.O.väder o
lite snö den 17 samma väder den 18 S.väder o mildt 0.grader den 19 stillt
o tö på måran o på kvällen kallt. den 20. Ö.väder o mildt o lite snörusk o
mejeristämma. den 21. S.väder o vackert den 22 stillt o mulet den 23.
stillt o lite snörusk. den 24. samma väder den 25 N.O. snö har fallit hela
natten o hela dagen o de kört snöplogen första gången i vinter den 26.
stillt o uppehålsväder o vi plogat i dag med den 27. på kvällen S.O.vind o
Teater af skolbarnen o fullpackat Föreningshuset mellan 4 o 500
personer. den 28. S.O.vind o mildt o Komunalstämma den 29. Ö.vind o
snö hela dagen 1.g.k. den 31. Ö.väder o bara kallt samma krig o
oroligheter öfverallt o O. Sjögrens hustru Anna dog.
1915
Januari den 1. S.O.väder o 7. g.k. den 2. S.Ö.vind o snödref o Barnen
håller teater för fullt hus fyld till sista plats. den 3. S.O.vind o yrväder o
Fäst i Alsens kyrka. men inte kallt. den 4. samma väder o en bitande vind
från S.O. den 5. samma väder den 6. samma väder o vind o 7.g.k. o fäst i
Tossberg den 7. N.O.vind o bitande kallt. den 8. samma väder den 9.
samma väder den 10. stillt o kallt den 11. samma väder o 27.g.k. den 12.
29.g.k. o klart. den 13. samma väder på e.m. mulet o 18.g.k. o N. Olsson
reser till Stockholm som Riksdagsman den 14 mulet o dimma o 24.g.k. o
lite snö ibland den 15. 7.g.k. o N.O.vind o snöyra hela dagen den 16.
N.O.vind o lite snödref. den 17. stillt o vackert väder o 7.g.k. man läser i
tidningen om en ny Mesinakatastråf i Italien 18. städer i ruiner o de
dödades antal 20.000 som ligger i ruinerna den 19. 21.g.k. o på e.m. lite
snörusk o Tyskarna varit hit o köpt hästar o betalt 1000 kron pr st o lite
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öfver det är detsamma va häst men stora de har köpt 400 st. nu på
Januarimötet som hushållningssälskapet har uttagit o Konungen har
tillstyrkt exporten på dessa hästar o betalas öfver 1000 kron pr styck o i
Skåne på flera ställen har Mul o Klöfsjukan rasat i flera stora
kreatursbesättningar den 20. stillt o 2.g.k. o nu är det så många som
averkar props för 40 o 45 kron pr famn o 4 st extratåg går det dagligen
med trävaror plank o bräder o props åt Norge o der lastas på utlandet den
21. stillt o 0.g. den 22. S.Ö.väder o Klart o 5.g.k. den 23. vackert den 24.
samma väder. den 25. 5.g.k. o lite snö. den 26. stillt o klart o 10.g.k. den
27. stillt o klart o 12.g.k. den 28. Ö.väder o snö o 20.g.k. den 29. stillt o
vackert o 16.g.k. den 30. snö 12.g.k. den 31. stillt o 15.g.k.
Februari den 1. stillt o 15.g.k. o allting blir dyrare än vanligt kornet 25 kr
100 kg. o ärter 48. 100 kg. o Havren finns inte att köpa o Hö 8. 9. o 10.
öre pr kg. o Höfrö 1.45 o 4:00 pr kg. o Ägg har betalts med 3:00 pr tjog o
2:50 o Smör med 2:50 o 2:60 pr kg. den 2. stillt o 1.g.v. den 3. 1.g.v. o jag
var till Östersund den 4. samma väder o S.O. 1.g.v. den 5. S.O.vind o
1.g.k. o yrväder den 6. S.O.vind o yrväder o 9.g.k. den 7. N.O.vind o snö
o 13.g.k. den 8. N.O.vind o snödref o 16.g.k. den 9. S.vind 1.g.k. den 10.
stillt o vackert väder o 6.g.k. den 11. stillt o mulet o 7.g.k. den 13. stillt o
Klart o 8.g.k. o Komunaluppbörd i T.å. o Likfärd på Merit Bengtson i
Mo. Kriget förorsakar stora svårigheter i all sjöfart angående frakter från
utlandet o så mycke minor som påträffas öfver allt till o.m. i fjordarna o
inomskärs sådana som har slitit sig lös o många fartyg som har gått åt o
mycke folk o nu jobbas det med spanmål på tyskland o betingas höga
priser Ärter 55 kron pr tunna korn 26 kron pr tunna o vetemjöl kostar her
40 öre kg. Kornmjöl 37 öre kg. Rågmjöl sikt 38. öre kg. o alt vad man
skall köpa är höjd i pris den 14. 9.g.k. o N.O.väder lite snörusk o
barnteater i T.å.den 16. stillt o klart o 9.g.k. den 17. W.vind o f.m. 17.g.k.
o e.m. 2.g.k. den 18. 8.g.k. den 19. N.O.väder så bitande kall blåst o
12.g.k. den 20. N.O.väder o 9.g.k. o Likfärd i Kluk Mattmar efter Mårten
Nilsson den 21. stillt o vackert o 2.g.v. den 22. Ö.väder o 0.g. nu. den 25.
dog P.P.s Ede. den 27. S.O.vind o 0.g. den 28. samma väder o vind o 0.g.
Mars den 1. N.O.vind o snödref o 2.g.k. den 3. N.O.vind o snödref o
3.g.k. den 4. Ö.vind o lite snörusk o 10.g.k. den 5. samma väder o 15.g.k.
den 6. samma väder o 15.g.k. Likfärd med P.P.s i Ede den 7. samma väder
o 15.g.k. den 8. 22.g.k. på f.m. 5.g.k. på e.m.o stillt o klart den 9. 2.g.k. o
stillt o klart. den 10. W.väder o 6.g.v. o tö den 13. 6.g.v. o tö o auktion i
Föreningshusetå Maria Eriksons i Trångs kvarlåtenskap. den 14. 5.g.v. o
W. stark storm o Konsert af Göran Olsson. o Mejeristämma sammanträde
med handelsföreningen i T.å. den 15. 0.g. W. stark storm o riktig snöyra.
den 16. N.W.vind o snödref o 10.g.k. den 17. stillt o 10.g.k.o vackert. den
18.N.W.vind o Klart men lite snöfock. den 19. o 20. 10.g.k. o Klart den
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22 S.W. storm o yrväder o Auktion hos E. Norman i Rödningsberg. den
23. W.väder den 24. W.vind o drifver o 0.g. den 25. W.väder o 0.g. den
26. stillt o snö o N.W. o på e.m. Klart vackert väder o N.W.väder o den
30 har de börjadt på ångsågen.
Aprill den 2. N.W.vind o snöyra. den 3. N.W.vind o Klart o fryser hårdt
om nätterna den 4. Ö.vind o snöyra hela dagen den 5. S.O.väder o riktigt
kallt den 6. o 7. Auktion hos Bengt Erikson i Mo o bara ruskigt väder o
mycke folk. den 11. stillt o Klart o de frakta iväg Hingstarna ifrån
Wången 10 st. Wackra djur de betalades från 1.200 till 6.525.den 12. stillt
o tö o vi frakta Kon o Tjuren till Ytterån. Lärkan höres. den 13. stillt o
utmärkt vackert väder. den 15. stillt o riktigt solsken o varmt så snön
smälter bort den 17. W. storm o riktigt snödref o vi tagit upp Frö Potatis
10 tun. den 19. stillt o vackert väder o ingenting fruset den 20. samma
väder den 21. fruset o snö på f.m. o på e.m. vackert. den 22. mycke fruset
o snö.o många potatisuppköpare o de betalar 9:50 pr 100 kg. den 23.
S.vind o klart men fryser om nätterna. den 25. W.väder o mycke bart o
bara kärrföre efter vägarna den 26. W.väder o lite regn ibland o fryser
hårt o de börjat såga på vår såg den 28. N.W. stark storm o på kvällen
börjar det frysa o hårt fruset o lite snö kvar.
Maj den 1. mycke fruset på måran o N.W.vind o jag köpt en Wält för 90
kron. den 2. o 3. samma N.W.vind o på nätterna fryser så hårt så det bär
hästen o snön ligger orörlig de knölar som är kvar men det är lite. den 5.
stillt o vackert väder riktigt varmt den 7. stillt o börja lite regn på kvällen
o Emma Larsson i Ede dog i natt. den 8. N.W.vind o snöskurar ibland o
på kvällen 2.g.k. o mycke fruset på måran den 9. o samma väder den 10.
samma väder o 3.g.k. på kvällen o fryser hårt om nätterna samma väder
till den 13 då blef det Ö.väder men bara kallt om nätterna men ganska
kallt så det fryser hårt om nätterna. den 14. stillt men hårdt fruset på
måran o torrt o de börja harva lite. den 15. N.vind o mycke kallt o riktig
snöyra o 2 fots djup drifvor den 16. samma väder o fortsätter o snö o
ganska djup snö o Wattenståndet i storsjön är ovanligt lågt o ingen
vårflod utan snön har torkat bort o ingen sågning i vår såg. o ångsågen
stannade i går. den 17. N.W. stark riktig kall vind o fryser om nätterna
den 18. samma väder o lika kallt o marken alldeles grå o löfskogen
alldeles osprutten o sjöarna ligger ännu Edetjärnen är öppen den 20. stillt
o klart o soligt o fryser hårt om nätterna. o mycke snö i fjällen o i skogen
med. men de har börjat så. den 22. stillt o vackert väder o vi sådd ärter
men sjöarna ligger ännu is på den 23. samma väder o lite regn på måran o
sjöarna blåste upp för Wästanvind. den 26 o 27. N.W.vind o bara kallt
3.g.v. kväll o morgon o mycke snö i fjällen den 27. samma väder o
Nötbo:premieringen i T.å. den 28. W.väder o lite regn men bara kallt. den
29. N.W.vind o snö på måran o på kvällen 2.g.k. o det frusit så hårt så det
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bär att gå på o fjällen kritvita af snö o N.vind den 30 N.vind o så kallt i
natt var 4½ g.k. så hårt fruset på måran den 31. stillt o vackert o varmt.
Juni den 1. W.väder o ingen värme. den 2 o 3. N.W.kall vind den 4 o 5.
stillt o solsken o varmt o vi sådd ifrån oss o nu är det musöre” af björklöfvet. den 6 W.vind den 8 o 9. stillt o varmt 22.g.v. o åkrarna börja
gröna. den 10 varmt den 11. W.vind den 12. N.W.vind stark vind o på
kvällen 4.g.v. den 13. N.W. storm o mycke kallt o 3 tums djup snö i
Storlien. den 14. samma kallvind så bitande kall den 15 Försäljas hästar
till Tyskland den 16 N.W.vind o mycke kallt den 17. samma väder o
äldsvåda hos Jakob Svensson o i Ytterån hos Rönqvist. hos den förra bran
ner allt vad han hade till o med 2 kalvar. den 18. N.W. kall vind
termometern har visat på 0.g. på vissa ställen o allting står alldeles stilla
det växer ingenting utan pinas af den kalla vinden. den 19. N.W. stark
vind o mycke ny snö i fjällen o i Storlien är 1 fots djup snö den 21.
W.vind o bara kallt o Fjälltopparna är alldeles hvita af ny snö. o Auktion
hos M.O.Sundell i T.å. den 22. samma väder den 24. Midsommardagen
N.W.vind o bara kallt o i storlien har varit så mycke snö så det har kört
snöplogen efter banan snön har gått på halva hjulen på vagnarna. o så
kallt. den 25 o 26. stillt o ricktigt varmt den 27.stillt o soligt o mycke
varmt o Ungdomsmöte i Hålland o mycke folk mellan 3 o 4000 personer.
Extratåg från Östersund. den 28. samma väder den 29 samma väder den
30. lite åska o lite regn o W.vind.
Juli den 1. W.vind o mycke torrt Rågax o Potatisplantor äro framme. den
3. stillt o vackert väder o Friluftsteater af Otto Arnold(Wärmlänningarna)
i T.å. på kvällen o lite regn. den 4. samma väder o Fäst i Alsens kyrka den
8. S.O.väder o regn o lite regn alla dagar o varmt så det är utmärkt
växtväder den 12. stillt o varmt o lite regn. den 13. stark åska o mycke
stridt regn o hagel ibland o på e.m. W.vind den 14. stillt o vackert väder
den 16. Ö.väder o lite regn den 17. S.O.vind o regn o nattvardsbarnen står
i gången. den 18. stillt o lite regn den 19 stillt o regn den 20. stillt o
vackert den 21. S.O.vind o strida regnskurar på e.m. den 23. S.O.vind o
lite regn den 24. S.O.vind den 25. stillt o regn hela dagen. den 26 stillt o
uppehållsväder den 27. W.vind o regn hela dagen den 28 uppehåll den 29
stillt o regn. den 30 N.O. regnskurar o åska men varmt så det växer bra
men åkrarna lägger sig o första årets vallar är förstklassiga o storsjön har
stigit till öfver vårfloden. den 30 o 31. samma väder bara regn o regnet
gör stor skada på sina ställen i Wallbo i Undersåker har flutit bort af en
holme i en å 29 st Får o dränkts o i Östersund har vattenledningen gått
sönder så staden blef utan vatten röret har spruckit o jorden har sprängts
upp der det gick sönder. o åkrarna läggs ner öfver allt o potatisgreset blir
så frodigt o långt o nypotatis börja bli som trastägg.
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Augusti första veckan stillt o varmt 23.g.v. o vackert väder o vi börjad
slåttan men gräset är för ungt det mästa men det är bra med gräs på vissa
ställen särskild 1sta årets vall. vackert väder hela slåttan någon regnskur
ibland o mycke hö särskilt 1sta årets vallar är det mästa klöfver den 21.
slog vi ifrån oss men allt hö ute 250 Rolenkar den 26 stillt o mulet o
Sigrid Jansson från Söderhamn har rest hem hon har varit her hela slåttan
sedan Joeldagen den 27. Dog Jon Jönsson i Rödningsberg i en ålder af 95
år 4 månader den 28. W. stark storm så Höhäsjorna bröts ner o blåste ur.
September den 1. o 2. W.vin o regn hela dagarna eller dygnen den 3 o 4.
W.väder o regnskurar ibland. den 5. W.vind o soligt de förra dagarna var
fjällen hvita af snö. Från den 6 till och med den 11. W.väder men rent o vi
skurit kornet men lite grönt. den 12. stillt o solsken den 19. mycke kallt o
på måran 4.g.k. så det frusit till grunden samma väder kallt i 3 nätter o vi
har en del råg oskuren som frusit o lite ärter o vi fått 330 skylar korn 200
skylar råg dålig 150 skylar Havre grön 20 rolenk ärter grön 20 rolenk
Grönfoder neri skogen den 26. Hårt fruset på måran den 28. N.vind o vi
tagit upp Potatis men inte allt den 29. N.vind o snöslask hela dagen den
30. stillt o vackert väder.
Ocktober den 1. 3 tums djup snö på måran o mycke potatis neri jorden
ännu o nästan allt korn ute o 40 tun Potatis af 10 till frö. o nu har vi kört
in något korn o mycke ute ännu. den 10. stillt o klart o Dimma i 3 dagar
förut så kornet är rått o löfvet sitter kvar ganska grönt ännu. den 12.
S.O.väder o vi börjat Tröska med ångtrösken Trösk 65:30 4008 kg. korn.
den 15. stillt o Dimma o 9.g.v. o John reste på Folkhögskolan Birka den
16 samma väder den 19. stillt o mulet o vi tagit upp Rovorna 50 tunnor
medelmåttliga den 22. S.O.väder o vi kört in Rågen o vi har ärter o
Havren ute o börjar frysa lite men det går plöja ännu det är 1.g.k. o 0.g. o
mulet den 24 stillt o Klart o ganska hårt fruset. den 27. stillt o klart o
13.g.k. o ingen snö den 28. 17.g.k. o Klart o ingen snö o sjöarna börja
frysa den 31. samma väder.
November den 1. N.O.väder o lite snörusk o 2.g.k. den 6. N.O.vind o lite
snöförsta dagen de begagnar sledar den 8.N.O.väder o lite snö. den 14.
N.väder o snöyra hela dagen o mycke snö ½ fot djup på 1 dygn. den 15.
stillt o 2.g.k. o uppehållsväder o Alsensjön isbelades mot den 13. men
mycke dålig is så snön trycker ner den. den 29. N.O.snö hela dagen. den
20. ångtröska vi råg o Havre 687 kg. råg o 990 kg. havre. den 30.
N.O.väder o lite snö o 22.g.k.
December den 1. N.O. snöyra hela dygnet o 15.g.k. bara snö alla dagar o
de har stickat Alsensjön. den 2. samma väder o lika fult väder o Kronouppbörd. den 3. samma väder o bara snöyra så vi måste plöja Landsvägen
alla dagar den 7. N.O. snöyra hela dagen o mycke snö en del averkare har
kommit igen från skogen det är för mycke snö han går under armarna på
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en karl. den 11. stillt o 25.g.k. o höga hästpriser omkring 1000 kron. Hö
10 öre kg. o allting dyrt. den 12. 15.g.k. o N.O. snörusk den 16. stillt o
Klart o 25.g.k. o skogen full af rimm o snö o kallt alla dagar mellan 15 o
26.g.k. den 19. Mejeristämma o utdelning på mjölken 12 öre för 6 första
månaderna för kilo mjölk 15 öre för Juli Augusti o September o 14 öre för
de 3 sista månaderna. den 22. N.O.väder o 40.g.k. den 23. N.O.väder o
25.g.k. o berättas i Tidningen att på sina ställen har det varit öfver
50.g.k.o det är en bedröfvlig vinter mycke snö o så bistrande kallt den 24.
N.O.väder o samma kyla o Per Olsson i Mo död. den 27. Ö.väder o
14.g.k. o snöfock o en stor fältmanöfver mellan Mattmar o Krokom 6000
man sydlänningar skåningar m.m. den 28. N.O.vind o snödref o flera tåg
med militärer kommer till Mattmar. den 29. bliver utryckning men stillt o
bra väder.
1916.
Januari den 1. stillt o Klart o 13.g.k. den 2. Ö.vind o snörusk o 0.g. men
bara rusko mycke militärer i Mattmar o Trångsviken. den 3. stillt o mulet
o utryckning från Mattmar med fältmanöfvern o i natt ligger dem i
Trångsviken det skall vara 3000 man de reste till Ytterån. den 4. stillt o
0.g. den 5. stillt o 4.g.k. o Likfärd på P. Olsson i Mo. den 7. N.O.vind o
mycken snöhela dagen fulla vägarna med snö den 12 stillt o vackert. den
13. N.O.vind o 15.g.k. o ingen tö på hela vintern. o mycke djup snö så
averkarna måste sluta för snön går under armarna på karlen o her är han
öfver metern djup den 15. 12.g.k. o N.Ö.vind o ett rysligt yrväder. den 22.
0.g. W.stark storm o snödref o jag köpt en Separator Baltick för 90 kron.
den 23. samma väder o en riktigt yrväder. den 25. W.vind o mildt den 26.
W.stark storm o snöyra. den 29. o 30. stillt o vackert väder.
Februari den 2. stillt o Klart o fint väder den 3. samma väder o jag varit
till Östersund o bytat mig en annan separator Primus för 65 kron. i kväll
är Teater i T.å.(Släck lampan o tänd gasen) för ovanligt mycke folk. den
6. S.väder o mildt alla dagar. i Skåne har varit öfversvämning. den 10.
samma väder rent o fint. nu har jag sändt tillbaka Primus också. den 23.
W.vind men vackert till i dag. Ingeborg Olsson i Ede o M.O. Sundell i
T.Å. dog på samma dag. den 27. N.O.vind o Winterfäst på Birka.
Mars den 5. Begrafning på M. Sundell i T.å. o Ingeborg Olsson i Ede. o
så har vi köpt en Separator Alfa Kolibri H.3. som kostar 148 kron men
afdrag för gamla kulan o 5 % Kassarabatt 20:43 öre netto 127: 57. den
10. Dog Ingeborg Bengtsdotter i Rödningsbergi en ålder af 87 år. o bara
ruskväder hela veckan den 15. bara kallt o lite snörusk o ingen tö på hela
vintern. o det betalas 12 o 13 öre kg för hö. o hästarna upptill 1000 kron o
Kor till 275 kron. den 22. N.väder o kallt o bara snö i flera dagar o
Likfärd på Ingeborg Bengtsdotter i Rödningsberg den 23. Ö.vind o
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14.g.k. o snön går öfver gärdesgårdarna så det syns bara störarna o inga
drifvor utan jämt djup öfverallt.
Aprill den 2. S.W.vind o första tödagen på hela vintern den 3 o 4. stark tö
så vägarna blir nästan ofarbar o timmerkörning från Högåsbommen till
station af sirka 2000 stockar för 1 krona pr stock. den 9. vackert väder o
hustaken börja bli fria från snö han är så djup ännu så han är omöjlig att
köra i. o så dyrt allting som vi skall köpa o hö 15 öre pr kg. den 11. reste
Hingstarna 11 st vackra djur från Wången till Östersund för försäljning o
samma vackra väder. men fryser hårt om nätterna Hingstarna såldes för
K.b.l. Juvel 2.400 Junker 12.000 G.b.l.Jonke 3.950 Jorund 2.075 W.
m.ll.Jarl 4.000 Julius 10.025 Jim 10.075. Jämt.l.l. Jämte 4.350. Jonan
3.055 Jack 6.200 Jotar 7.000. den 16. vackert väder o Lärkan framom o
ingen barfläck ännu. den 22. Auktion i T.å.hos arbetare Tjäder o tö men
mycke snö ingen barfläck ännu den 22 tö o vi tagit upp fröpotatis 10 tun.
den 25. riktig tö o Auktion efter Jonas Pers Ingeborg. den 26. samma
väder o mycke snö smält bort så det är många barfläckar o så har
ångsågen satts igång o dyrt allting hö betalas med 16 öre kg. lastad på
vagn o kor 275 kron. o deröfver o de börjat såga på vår såg o mycke
vatten o den 30. 15.g.v. o mycke bart o de begagna kärran efter vägen.
Maj sedesärlan kommen o ingen käla i jorden. den 7. mycke snö kvar
ännu. den 14. bart någon ända snöfläck kvar men i skogen är mycke snö
kvar o fryser om nätterna o ingen käla o löfskogen börjar spretta men
isarna ligga ännu o Hö är dyrt 16 öre kg. o Hästar o Kor är höga i pris de
4åriga Walackarna från Vången betingade höga priser 1200 o 1500
kronor o såldes 7 st o i måron är äxamen på Birka Folkhögskola. den 18.
stark W. storm o alla sjöarna blåst upp. den 25. vackert väder o de börja
så. den 31. ganska kallt o lite snöslask på kvällen o löfskogen börja gröna
o nylanden är mycke utruttna.
Juni den 7. vackert väder o vi sådd o hela Norge är i strejk (eller Lockout)
öfver hela Norge öfver 100.000 personer är i strejk. den 10. satte vi
Potatis 10 tun. o på e.m. regn från N.O. o åkrarna som först såddes börja
gröna o det ser bra ut. men nylanden är ganska glesa det har ruttnat ut den
11. vackert väder o O. Gilljam i Röde har Gifta sig den 12. regn hela
dagen den 13. W.vind o Auktion efter M.O. Sundell o räcker i 3 dagar
den 15 N.vind o bara kallt o snö på måran o i Fjällen är alldeles hvitt af
snö långt ner i skogen o Emma Hedlund i slättan död. den 17. N.vind o
bara kallt . den 25. mycke varmt 25.g.v. o Bröllop i Mattmar på Petter
Olsson i Kluk o Olga Hansson i Tossberg o det är utmärkt växtväder o
potatisplantor är synliga.
Juli den 3. stillt o mellan 20 o 25 g.v. alla dagar o lite regn då o då så det
är det bästa väder vi kan tänka oss. den 6. samma väder åska o regn alla
dagar så det ser lofvande ut med växten den 8. S.O.regn i två dagar o
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18.g.v. o kornsnärpen synas. den 9. S.O.väder o varmt varända dag ett
utmärkt väder. den 16. stillt o stort möte i Östersund extratåg från
Trondhjem o från flera håll o 900 norrmän med tåget o många flera som
inte fick plats på tåget. o mellan 15 o 20 g.v. o regn alla dagar o mycke
regn så det är lokar öfverallt. den 22. stillt o varmt o vackert väder o de
börjat slå o mycke gräs o kornåkrarna är fullsjutna o potatisblom finnes så
det ser lofvande ut. den 30. stark W.storm o Ungdomsmöte i Duved o
regn o jag köpte Torpet Slättan af B. Hedlund för 9.900 kronor med både
löst o fast eller hemmanet med lefvande o döda inventarier förutom vävda
inventarier.
Augusti den 6. W.storm o bara kallt o regn så det är dåligt bärgningsväder o mycke Hö. den 20 har vi slagit af hemma o fått 280 rolenkar hö
den 21. på måran var mycke fruset potatisgreset har frusit på många
ställen men inte her. den 26 har vi slagit af i Slättan o fått 140 rolenkar hö
o 125 skylar korn fint.
September den 11. har vi skurit ifrån oss o fått 520 skylar korn o i slättan
125. 645 skylar. den 12 mycke fruset så potatisgräset frusit af. den 15.
kallare ändå det är så hårt fruset så det bär o vi tagit upp potatisen 60
tunnor.
Ocktober den 7. N.O. o snö hela dagen så det är fullt sledföre.
November den 5. Barmark o bara regnslask o Silferbröllop hos Jakob
Alenius i Hof o jag har såld Hedlunds Hästen för 1.400 kronor den 9.
regn o alldeles tide mark den 11. Likfärd i Trång på P. Nilsson o han dog
den 2/11 78 år. den 28. bara milväder o tide mark o just ingen snö den 19.
frös Trångsviken o han har frusit 3 gånger o blåst upp o ingen kyla.
December o Alsensjön frös de första dagarna men inte körstark förrän just
till Jul den 28. 30.g.k. o Per Nils mora i Trång Enkan efter Per Nilsson
dog den dagen den 28. af slag. o Julen firats tyst o lungt o Barnteater i 3
kvällar i T.å.
1917
Januari den 8. börjar Brödkorten o dess bestämmelser. 108 kg. korn pr
Individ att lefva på till den 8. ocktober 400 kg. korn till Gröpe pr 10
hektar odlad jord samt 250 kg. korn till frö pr ht. ett fasligt bråk. o en
jämn kall vinter den 13. Likfärd i Trång hos Nils Persson på hans mor
Ingeborg Olofsdotter som dog af slag. den 19. 35.g.k. o kallt alla dagar o
skogen full af snö. den första snön som lade i skogen sitter kvar ännu. o
Millersågen är såld till Tegeforsbolaget i Järpen o jag har såld 600 st Träd
för 4,00 pr st. till Äggfors bolag den 27. stillt o vackert väder alla dagar
en ganska lång tid men mycke kallt inget snödref o ingen tö utan en
mycke jämn o vacker vinter.
Februari den 3. samma väder o Erik Eriksson har flyttad till Slättan o
Hyrar. den 11. Sammanträde angående settet att åstadkomma pängar o
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betala Tröskvärket som vi köpt från Bergvik för 1.100 kron o beslöts att
låna mot vexel i första hand. o uppdrogs åt Jonas Nilsson o O. Bengtsson
o P. Andersson att ombesörja detsamma. den 14. 15.o 16. ett rysligt
yrväder så man kan knappast komma ut.den 19. börjas ny reglering å
Gryner o Havre o Kaffe kort på allt sammans äfven Potatis skall
uppgifvas. den 23. bara ruskväder o ingen tö utan bara kallt.
Mars den 3. S.O.vind o Likfärd på Erik Olofson i Röde 95 år. Omkring
den 14 Dog Länsman Otto Hoflin af hjärtslag o Johan Olofson Munter i
Hållbacken dog af hjärtfel. 15/3 Tidningar berätta att i Ryssland är
fullständig Revolution o Sar Nikolaus har abdikerad. o Mårten Jonsson i
Hållbacken dog.
Aprill den 14. vackert väder en längre tid men mycke kallt o snön ligger
alldeles orörd. den 15. Ö.väder o snö o kallt o mycke hårda mattider.
Potatisen har betalts med 27 öre kg. den 25. W.vind o mycke kallt o
Begrafning på Olof Olofson i Tullus. den 28. Tagit upp Fröpotatisen 10
tunnor. Snön ligger alldeles orörd o fryser hårt om nätterna o stora
demonstrationer de fodrar mera mat o billigare mat o mjölken till 15 öre
pr liter.
Maj den 5. 2 dagar förut har det inte frusit på nätterna men i dag börjar
det blåsa N.W. vind o snödref o snön ligger öfverallt men
sommarfoglarna har kommit. o Extra Mejerisammanträde angående
mjölkförsäljningen o på kvällen börjar det frysa o N.W.vind. den 8. lika
kallt o vi Lastad andra Hövagnen till E. Sundin stavre. N.W.vind o fryser
hårt o snön ligger öfverallt den 9. Uppvisning af Hästar o lika kallt.
N.N.W.vind o så bitande kallt. den 10. samma väder lika kallt. den 12.
stillt o varmt den 13 S.W.vind o på kvällen börjar det regna så snön
smälter fort den 17. mycke fruset på måran o W. stark vind o mycke snö
kvar ännu den 20 fryser hårt om nätterna men snön ligger kvar på vissa
ställen ännu men lite käle i jorden o inget arbete med jorden ännu. den 25.
sådde vi korn på åkern o Urbanus o beda mycke vacker. den 27.
Trångsviken börja gå upp. den 28. 22.g.v.o sjöarna går upp o löfskogen
börja synas ur grön, o nylanden gröna. den 31 N.W. storm o på kvällen
2.g.v. o sjöarna går upp.
Juni den 2. varmt o vackert o vi satt Potatis o åkrarna börjar gröna o
löfskogen alldeles grön o nylanden likaså. den 9. sådde vi ifrån oss i
Ottgården o mycke långt kommet i växt. Häggen står i blomm. den
15.Examen på Birka Folkhögskola o Agda har varit der i år o samma
värme o det börjar torka o Potatisplantor är synlig o åkrarna mullhöljda o
rönn står i blom o lite regn vore mycke kärkommet. o den 22. Starkt
Åskväder o regn det är ett härligt väder. den 23. Auktion på hotellet i T.å.
Maria Persson säljer sitt bo. den 30. auktion efter Länsman Hoflin i
Mattmar o kornsnärpen är synlig o ett utmärkt väder.
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Juli den 6. N.W.vind o Fjälltopparna äro hvita af snö. den 9. samma
N.W.vind o potatisriset har frusit på sina ställen. o läsbarnen har läst i
kyrkan de her dagarna o Fjällen äro hvita af snö. den 20. vackert väder o
kornet börjar mata men Staten har tagit i beslag allt korn o Råg o ärter
medan det står o växer o ingen Fotogen kom att finnas till vintern. o nu
har vi byggd damm vid sågen.
Augusti den 3. solsken o riktigt varmt o säden mognar fort o Potatisen är
som hönsägg. den 12 S.Ö.väder o riktigt varmt o kornåkrarna börja bli
mogna o en del har slagit af Hö, men vi har något kvar ännu o nypotatis
har vi tagit upp o ätit o Zäta Höglund håller föredrag i Mörsil. den 16 har
vi slagit af o fick 300 rolenkar hö ( af de 100 i slätta) den 17 har vi börjat
skära korn o fint korn.
September den 2. Riksdagsmansval. den 6. mycke fruset potatisgräset
riktigt fruset o vi hade oskuret korn. den 8. skar vi upp det sista. 635
skylar korn 100 tun. potatis.
Ocktober den 8. kom lite snö o mycke slask men vi kört in allt o nu äldar
de tågen med ved o de går sackta o ingenting kommer in från utlandet
allting har gått upp med 2 a 300 prosent. Tröskningen 100 kron.
November den 1. höjes priset å mjölk på Mejeriet till 35 öre pr liter den 8
kom den första snön så det blef slädföre. den 12. Stort möte i Hallen o
Bildande af AktieBolag för uppförande af Elektrisk Kraftstation i Damån
för erhållande af belysning m.m. o mycke folk som var intresserade. de
sista dagarna i månaden frös Alsensjön o Trångsviken omkring den 15.
December den 6. o 7. riktig tö så det blir bart. eller bara isföre. den 5.
Kronouppbörd de första dagarna.
1918
Januari betalades 35. o 40 öre kilo för Hö o det skall till Jockmock. och
ingen nämdvärd snö. men Is efter vägarna. den 5. föll mycke snö o vi
tröskad 870 kg. korn o det betalas 5:35 pr kg. för smör o mesmör till 2:25
pr kg. o ost o sötmjölks 4:00 pr kg. men korn bara 20 till 25 öre pr kg.
men sådor kostar 16 öre o mjöl 43 öre lika för både Wete o Råg o Korn. o
kaffe fins inte. den 9. 45 o 50.g.k. arbetarna får för lite mjöl på sina kort
de går i gårdarna o vill köpa mjöl utaf bönderna. den 27. Betalt det sista
på torpet Slättan till John Erikson i Blekåsen (eller löst igen Intekningen)
o arbetarna går dagligen o vill köpa mjöl. o Hököparna far dagligen o vill
köpa Hö de betalar ända till 60 öre pr kg. o maximipriset är 26½ öre o det
är många som får böta för de tar mer än maximipriset. det begagnas
konster för att kringgå lagen de tjänar mycke i skogarna ända till 100
kron pr dag. men de måste inställa averkningarna på många ställen för
brist på Hö o Havra o de bjuder ända till 75 öre pr kg. för Hö om de kan
få en vagnslast.
Februari den 25. Dog J.O.Lycke i Ytterån genom Kolos i källaren.
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Mars i dag har vi den 17. o ingen nederbörd på länge o nu skiner snön
bort så det är bart mycke frampå åker o äng o i skogen är lite snö o Hö är
mycke högt i pris ända upp till 1;50 pr kg o halm 15 öre o agnar 17 öre pr
kg. o Hästar 2.000 o 2.500 o Kor 650 o 700, o räfskinn 70 o 80 o vädret
är så vackert så det går inte tänka sig vackrare någon gång. solen smälter
snön om dagarna men fryser om nätterna.
Aprill den 12. Auktion på Wångenhingstarna o den bästa betalades med
26.200 kronor o andra hästar kostar mellan 2 o 3000 kronor o nu är
marken alldeles bar o vi byggd rännan till Sågen o den 16. har de tumma
belysningsstolparna. den 20. Inventering af spanmålen utaf Fanjunkar
Vinberg.
Maj den 8. nu har de börjat sådd lite ärter o det är mycke torrt öfverst i
men det är mycken käle kvar ännu o fryser hårt om nätterna. den 9.
N.O.väder o lite snörusk o ingen nederbörd sedan den 3. aprill tills i dag.
den 15 sådde jag ärter 10 melingar. den 16. lite regn på måran o
Trångsviken har gått upp omkring den 18. går de andra sjöarna upp o en
del har sådd mycke o löfskogen börjar gröna. den 25. sådda jag Korn. den
30. Monterade vi in belysningen.
Juni den 20. inget regn sedan det var sådd till den 23 börja det regna den
24. regn hela natten o hela dagen med o en grundlig blöta.
Juli den 14. regndaskigt lite regn alla dagar o varmt så det växer mycke.
alla gropar står fulla af vatten.
Augusti den 11 Wackert väder o vi nästan afslagit blir bra med Hö o
åkrarna äro ojämna en del grön o en del mogen.den 20. nu har vi slagit
ifrån oss o fått 300 Rolenkar Hö, men dåligt höväder. o nu har de börjadt
skära Kornet. den 25. W.vind o bara regningt o Likfärd med Anna
Johansson född Sjögren 25 år. o Kyrkbröllop på Lisa Palmer i Alsens
prestgård.
September den 17. 6.g.k. på måran så det frös allt som stod kvar men
uppskuret det mästa o vi fått 450 skylar Korn 37 Rolenkar ärter o 10
Rolenkar Höfrö o nu har vi den 22. Sept. o regn annanvar dag så jorden är
så blöt o det är så mycke sjukt folk de ligger alla i somliga gårdar o så
många som dör i sina bästa år. det är 10 o 12 dödsanonser i varje Tidning.
nu har vi kört in Korn men ärterna äro ute ännu.
Ocktober den 6. nu har de börjad tröskningen. den 25. kom den första
snön men han varar inte länge det blef sommar en gång till.
November den 17. har vi full sommar ingenting fruset riktig
sommarvärme vi har tröskat färdigt 4935 kg. korn 1131 kg. ärter. 70 kg.
Höfrö. 99:35 för Tröskningen den 25. ingen snö ännu men det fryser o nu
håller de på o inventerar Hö o potatis.
December den 1. begrafning på M. Bergvall i Walne o Karin Olofson i
Wärmon. den 2. ingen snö har varit några flingor men i natt har de tinat
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bort. den 7. var jag till Östersund o betalte monteringen med 1119 kron o
Alsensjön är frusen men på flera ställen öppen o ingen kyla. den 8. stillt o
dimma o termometern står på 0.g. o ingen snö bara lite fruset så det är lite
rimm på marken men Alsensjön blef körstark till Jul o lite snö men
kärrspåren är kvar efter vägarna.
1919
Januari den 5.lite snö från Östan o 0.g. Och nu skall jag leverera till staten
4640 kg. Rågvärde o då har jag lev. 2665 kg. korn 900 kg. ärter. o 2170
kg. Hö som skall utgöra de 4640 kg. Rågvärde o för de bär jag upp för
korn 35 öre kg. för Hö 32 öre kg.för ärter 50 öre kg.
Februari den 3. körde vi snöplogen första gången i vinter o det är
fortfarande lite snö men skogen full af snö. den 26. War Kraftstation i
Hallen färdig o den 28. släpper de på strömmen, men det är inte färdigt
öfverallt ännu.
Mars den 3. samma väder i dag har de Kokadt in oljan i Transformatorn
så nu är det färdigt. men det blir kostbart o när de släpte på vattnet bröt
det sönder. I dag den 15. är fortfarande bar mark men kallt så det fryser
hårt o nu har det varit marknan o mycke vackert väder o ovanligt mycke
folk på marknan o Hästarna dyra 3.500 o deröfver. den 16. på e.m.
W.vind o lite snörusk, men det blef ingen snö den 26. samma väder o
ingen snö o i Tossberg lyser det första gången från Hallens elektriska o
Landstingsval i T.å. den 28. Fick vi vrida på Lyset för första gången o så
börja det snöa från N.O. den 29. samma väder o Komunalfullmäktigevalet
i T.å. o ruskar o snör hela dagen från Ö. den 30. har vi kört Snöplogen o 1
fots djup snö.
Aprill den 3. W. stark storm o snöyra så det är omöjligt vara ute. den
4.S.O.väder o snö. den 11. syntes Starrar första gången i år den 15. o 16.
Gick sjöarna upp den 17. börja de så ärter.
Maj den 21. Wackert väder o det är brått med såningen o jag sådd ärter o
Havra i Slättan o sedan undan för undan. den 29. o 31. satte vi Potatis 14
tun o åkrarna börjar gröna .
den 1. Juni blåser kall N.W. vind o Häggen står i blom den 8. Pingst o
åkrarna som först såddes är mullhöljda o Rågaxen är framme o ängarna är
utmärkt bra o regn på Pingst.
Juli den 6. nu har det rägnat nästan var dag ända tils nu, men nu har det
bytt om så nu är det en riktig värme så nu växer det så det brakar. kornet
börjar sjuta o åkrarna äro långa o tjocka o Gräsvallarna ser mycke
lovande ut att bli mycke Hö.
Augusti den 15 har vi slagit af o fått 100 Rolenkar i Slättan o 200 Hemma
o stora länkar. den 19. de har börjat skära korn på vissa ställen o vi rivit
upp ärterna i slättan 17 Rolenk o 7 do Havre. Hemma 50 skylar Råg. 405
skylar Korn der.
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September den 27. ohackat hälften af Potatisen o stark storm ( Wästan) o
Auktion på Slättan o A. Lindstedt i Hof stannade för högsta anbudet
16000 kronor o skall tillträdas den 1ta November, den 30 har vi tagit upp
Potatisen o fått 115 tun. stora Potatis.
Ocktober den 6. bara regningt så säden som är ute blir inte torr. den 11. o
12. kallt o vackert o Likfärd o Begrafning med Olof Mattson i R.b.g. 86
år gammal. den 13. kom den första snön o driver den 14. samma väder o 1
fots djup snö på sina ställen. den 22. sommar igen så vi får plöja igen o vi
skrivit om slättan. den 24 stillt o Alsens kyrka brann ner till grunden på
kvällen.
November den 1. mildt väder o Likfärd på Lars Olsson i Mo. o nu har vi
tröskat upp allt Korn 4000 kg. den 16. öfver 20.g.k. o Alsensjön är frusen
så de går öfver den var som helst o ingen snö o mycke fruset både sjöar o
myrar.
December den 13. 15.g.k. o vi grefd ner Jordplåten vid Transformator.
den 18. mellan 10 o 20 g.k.för jämnan alla dagar o skogen full af rimm o
snö o 6 tums djup snö. den 14. hade vi mejerifäst. 25 årsfäst med musik o
tal o mycke Fästligt. den 27. omkring 30.g.k. o Otto Nilsson i Legdan
kom hem från Amerika o A. Nilsson i Trång med familj några dagar före
Jul. den 28. o 27. omkring 30 o 35 g.k. den 29. ända till 40.g.k. den 30.
11.g.k. o snöyra från S.O.o P. Lindgren slutat som dräng hos mig o varit i
8 månar.
1920.
Januari den 3 Inmonterad Telefon den 7. börjat köra vatten.
Februari den 13. S.Ö. stark vind o den första Flygaren her på platsen kom
i dag kl. 12 från Östersund till Trångsviken han flög sträckan på 15
minuter.
Aprill den 24. Likfärd i Trång med Per Persson o Mor Lindgren på
koludden har doge. den 30. dog Merit Ersdotter Östigården 97 år älst i
hela soken. o mycke snö kvar i skogen men kälen går ur ganska fort.
Maj den 1. Dog Kronprinsessan Margareta den 11. Dog Kyrkoherde
Palmer i Alsen af hjärtförlamning den 13. S.O.vind o lite regn o
Trångsviken går upp o Alsensjön o isen går i N.W. o Storsjön har varit
öppen i flera dagar o Fru Brita Erikson i Ytterån Dog i natt hastigt. den
20. de ha börjat så men det är så ostadigt väder regn varända dag o
Begrafning på Kyrkoherde Palmer.
Juni 1920 den 4. N.W. stark vind o regn o mycke kallt o åkrarna börja
gröna o Häggen står i blom o nylanden är riktigt vacker. den 7. N.W. o
riktigt kallt o Fjällen är vita ända ner o höjderna heromkring äro vita o
termometern visar på 0.g. o deromkring på nätterna. I dag den 19. riktig
värme o första dagen det inte blåser N.W.vind på öfver 14 i dag är det
Ö.väder o det börja torka bort på grundare ställen o Rönnblomman är
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utslagen o åkrarna är inte mullhöljda o rysligt torrt o den 22. S.O.vind o
varmt o torrt o skogsäldar på många ställen som härjar stora vidder o i
Undersåker i Wålådalen härjar älden över stora vidder o folk är beordrad
dit även herifrån en man från varje matlag. den 23. kom lite regn som
hjälpte till att släcka. den 24. stillt o på kvällen kom regn så det blir stora
lokar över allt.
Augusti den 10. har vi slagit af o fick 210 RolenkHö o åkrarna börja
mogna. 20 Rolenkar Grönfoder
September de första dagarna är mycke korn skurit den 11. mycke regningt
o vi skurit upp allt 260 skylar Korn. 16 Rolenk Råg ingen ärter. i måron
den 12. är Riksdagsmansval i T.å. i går den 10. reste John o skall utgöra
repetitionsöfningarna för krigsmakten.
Ocktober den 15 o 16 har vi Tröskat 3691 kg. Korn o 966 kg. Råg. o nu
börjar det frysa men ingen snö o inget regn så det är så torrt så det ryker
efter vägarna.
November den 12. kom den första snön men lite så det är inte sledföre.
den 18. o ingen snö bara lite rim. den 27. ingen snö men Trångsviken har
frusit i dag har Trälastens snickerifabrik i Ytterån brunnit ner till grunden.
den 28. Dimma o mulet o stillt alla dagar o 10.g.k. så det kälar hårt.
December den 2. samma väder o ingen snö men kälar hårdt o sjöarna
fryser ihop o lyset ifrån Hallen är dåligt o i sjön är inte mer än halva
höjden på vattenståndet motsvarande samma tid förra åren. den 3. 12.g.k.
o bara lite rim o Begrafning på O. Lund i Hof o Anna Palmkvist i
Wärmon o Olle Palmkvist hennes man dog för några veckor sen. den 11.
samma väder o ingen snö o sjöarna äro Körstarka o jorden kälar hårdt. o
vattenbrist blir det lite över allt o 10 o 12.g.k. den 17. 20.g.k. o vi börjat
köra vatten o skogen är så full af rim så grenarna hänger o i bäckarna
sväller så det är bara is. den 19. Mejeristämma o började snöa från Ö. o
6.g.k. den 22. S.vind o tö så slädföre försvinner o blir bart igen lite
snörusk ibland. en härlig julhälg den 28. stillt o vackert o 23.g.k. o nästan
ingen snö.
1921.
Januari den 2. N.O.väder o lite snödref. den 3. samma väder ricktigt
snöyra från N.O. o 9.g.k. den 4. samma väder den 5. W.väder o
uppehålsväder den 20. W. stark vind o snödref ett rysligt väder. den 23.nu
har vi haft ett rysligt snödref i flera dagar den 30. i går hade vi samma
yrväder o lite var dag. i kväll spelas Jämtlandsrevyn af Hj. Lind m.fl. o nu
har priserna på både det ena och det andra reduserats betydligt.
Mars den 9. 2 st Flygare kom hit från Östersund o 9 st som flög her o
sedan Flög de till Mörsil o uppstigningen kostade 30 kron för varje
person i 5 minut. den 18. S.vind o tö alla dagar så det är mycke barfläckar
o Lärkan hördes första gången i år. den 20. S.W. väder o snöslask o han
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smälter straxt o solsken. den 27. Påskdagen bara mulet men mycke bart o
tinar på dagen men fryser om nätterna o öppen sjöfart till sjöstäderna. den
28. snöyra o 6 a 7 tums djup snö på e.m. W.vind o snödref.den 29. Mars
Auktion Efter P. Persson Trång.
Aprill den 4. Bolagsstämma i Hallens Elektriska o de börjar begagna
Hjuldon efter 3 månaders vinter o många af sommarfoglarna har kommit
den 14. N.W.vind o 5.g.k. på mårnarna är bara kallt. men i södra sverige i
Skåne har de sådd färdigt vårsäden o vackert väder o i dag har varit
auktion på Wången hingstarna i Östersund.
Maj den 1. utmärkt vackert väder alla dagar all snön är borta o ängarna
börja gröna o löfven spritta ut o Kälen går ur o det torkar upp så på
många ställen ginge nog så men det är för tidigt lite kallt om nätterna. i
måron den 2. är Auktion hos Olof Nilsson i Kluk o den 29. Likfärd i Kluk
med Enkan Merit Andersson.( Gudfast Merit ). den 8. stark S.W.vind o
sjöarna blåser upp o lövet börja spricka ut men det har varit mycke kallt
om nätterna. den 12. sådde vi ärter o Rofvor. den 15. Pingstdag o på
kvällen regn o Löfskogen är grön o lägdarna äro riktigt gröna o Maria
Larsdotter i Mo död. den 18. är Häggblomstret utslagen o ( Bläck Nils
Maria ) död. den 29. inget regn så det är mycke torrt men åkrarna börja
bli mullhöljda.
Juni den 2. utmärkt väder rönnen börja blomma o Krusbärskart. o Rågen
gått i ax redan i Maj. Jordgubbarna blommar o den 12 nu har det varit en
grundlig regnblöta så det växer bra åkrarna äro mullhöljda. o gräset
räcker till nedersta pinnen på häsjestolparna. den 18. Nu har det varit flera
dagars N.W. kallvind o i dag är fjällen alldeles hvita af snö ända ner o det
är så kallt. den 26. N.W.vind o Uno Stadius håller föredrag i Trångsviken
o samma väder o åker o äng blir så hårdt plågad af vinden så de äro
alldeles bruna af rost. åkrarna så korta.
Juli den 1.nu har det ändtligen stannat af N.W.vinden som har räckt en
hel månad så i dag är det vackert o varmt o Nils Jonasson i Legdan i
Rödningsberg dog den 27. Juni. nu har vi den 31. o vi har haft mycke
regn o kall N.W.vind på regnet så det går mycke sent. åkrarna är bara
sjuten eller gått i ax ännu o vi börjat slå o hö blir nog det norrmala bara vi
får något torkväder. det regnar annan var dag.
Augusti den 7. N.W.vind så Höhäsjorna trilla öfver ända o regn o bara
kallt så åkrarna går mycke sent. den 12. bara mulet o vi slagit ifrån oss Hö
o fått 270 rolenkar. men ingen mat i kornet utan alldeles grönt den 13 o
14. bara regn så det är fulla alla bäckar o diken o fullt sågvatten. den 24.
stillt o regn alla dagar så det är omöjligt att köra in något Hö o det blir så
mögligt o svart. den 25. på natten frös potatisgreset o så mycke snö på
sina ställen ända till 5 tum djup. o i fjällen ända till 2 fot. o i Ramsjö har
vattnet brutit sönder o spolat bort 2 kraftstationer o flera hus o banvallen
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förstörd o det regnar ovanligt mycke jag måste dika omkring potatislandet
o der är mycke vatten o sjöarna är så höga som det värsta om våren. den 3
September ett stridt regn hela dygnet det är fulla alla diken.
September den 3. ett ovanligt regn. sågbäcken var så flo så vattnet gick
inte igenom trumman i Landsvägen utan det gick öfver vägen o öfver
sågdammen o omkring o skurit sönder mycke. mot den 20. var mycke
kallt så potatisgreset har frusit ner i grunden. det var 2.g.k. kl. 6 på måran
men vackert väder. den 22 har vi tagit upp Potatisen 50 tun o 130
Rolenkar Korn mycke fruset o 30 Rolenkar ärter mycke dåligt o 8
Rolenkar Grönfoder. den 23. auktion efter Hans Erikson i T.å.
( Wrakarn ) o stark S.W. storm. den 24. auktion efter Nils Jonasson i
Rödningsberg. den 29. ovanligt stark storm så alla häsjor rensades ur o
Telefon o belysningsledningar förstördes.
Ocktober den 4. kom den första snön i år på tide mark o alla har sitt korn
ute även potatisen nere samt Rovorna o den första snön driver ifrån N.O.
o så tinar han bort. den 21. snöar det hela dagen men alldeles tide. o nu
har vi tröskat men dåligt korn mellan 50 o 60 kg. pr säck o mycke fruset
omkring 1.600 kg. alltsammans.
November den 17. ingen snö något nämnvärd lite dåligt sledföre o sjön är
frusen så de går öfver. den 25. Tö så det är nästan bart. Och en stor
förskingring i Folkbanken i Östersund. Kamrer Winberg har förskingrat
2.517.800 kr Kronojägar Haldo Hansson skulle se efter tjufskyttar i
Dödreskogen o snavade omkull o bössan slog i marken o begge skotten
bran af o träffade honom i foten o han var 3 km. långt in i skogen o ingen
hörde honom utan han fick ligga der i skogen under en gran i 2½ dygn o
efter några dagars svåra plågor afled han på Lasarettet.
December den 4. stillt o vackert väder alla dagar o ingen snö o
Begrafning med Haldo Hansson i Hackås kyrka o en ovanligt stor
sammanslutning af alla Idrotsföreningar även ifrån Finland har sändt en
sista hälsning 17 st Idrotsföreningar har sändt Kransar samt släktingar o
vänner
1922
Januari rent o ganska kallt, den 25. börja vi köra vatten o dåliga tider
mycke arbetare som är utan arbete. det är anordnat nödhjelpsarbete men
det förslår för litet. de sista dagarna i månaden var riktigt kallt ända upp
till 33.grader. hela månaden har varit kallt men stillt o ingen nederbörd.
Februari den 4. 30.g.k. o nu i flera dagar mellan 20 o 30 g.k. her o på
andra ställen har varit upp till 45 grader. den 5. 27.g.k. den 6. 28.g.k. den
7. 31.g.k. den 8. 27.g.k. o alldeles klart. o på vissa ställen ända till 55.g.k.
o 48 o 50 g.k. den 25. o 26. Tö o stillt o regn o mycke dåliga tider öfver
allt inget arbete att få o inga pengar o i Ryssland är stor Hungersnöd så de
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svälter ihjäl i massor o Sågverken o alla Industrier står stilla o
Komunerna håller nödhjälpsarbete men det förslår ingenting.
Mars den 12. S.W.storm o ett rysligt yrväder. den 18. yrväder o bara rusk.
den 19. uppehåll men 15.g.k.o vägarna igendragna med snö på många
ställen.
Aprill den 5. bara kallt o snön ligger alldeles orörd o Lärkan hördes den
1. första gången i år o inte en bar fläck åt henne att sätta sig. o det är
mycke sjukt öfver allt (Influensa) o foderbrist på vissa ställen åt
skogsbyarna o det betalas 10 öre för Hö. den 13 Dog Otto Bengtson. den
15. S.O.vind o regn. den 22. soligt o varmt o begrafning på Otto Bengtson
(mycke högtidligt) öfver 20 hästar i liktåget till grafven. den 30 Wackert
väder men snön ligger öfver allt någon liten bar backe bara ännu men
utmärkt väder.
Maj den 2. börja vi såga o mycke vatten men mycke snö kvar ännu. den 8.
höres Åskan första gången i år o P. Anderssons Ede fru dog i natt i
Lunginflamation o Förlåssning från 4 små barn. den 13. Likfärd med
Brita Gunnarson i Ede. o mycke kallt så det fryser hårt om nätterna o
N.W.vind den 23. går isarna i alla sjöar o de börjar så o jag sådd ärter o
löfskogen börja gröna o sedan bara kall N.W.vind till den 1.
Juni då blef det bättre o de sådd ifrån sig. o jag köpt frökorn å 40 öre pr
kg. den 4. Pingstdagen men mulet o visar sig regnlikt o i dag
midsommarafton men N.W.vind o bara kallt o det är bara sent åkrarna är
knappast mullhöljda men ängarna är bra i vägen.
Juli 2. Likfärd med Ingeborg Ström. bara regningt o bara kall sommar den
9. S.Ö.vind o regn hvarje dag. o åkrarna är mycke sen men nylanden är
bra o i går o i dag är Storlogemöte i Östersund. de sista dagarna i Juli
börja vi att slå men ogynsamt väder. lite regn varje dag o mycke hö.
Augusti den 13. Syckeltävlan Östersund -Åre o Åre-Östersund o tävlande
från Köpenhamn Trondhjem Stockholm. månadens början bara regning.
den 17. slog vi ifrån oss o fick 350 rolenkar o Harald Olson i
Nordannälden varit her o hjelpt oss. den 18. reste A. Bergman till
Stockholm o träffa en läkare för sina ögon ( äggvita). den 19. åkrarna äro
gröna ännu men potatisen är ganska bra vi har tagit upp o de äro som
hönsägg o matnyttiga men ärterna äro gröna. den 30. nu har vi det bästa
väder man kan tänka oss så kornet mognar fort o i dag N. Olsson skurit
korn o fint o Potatisen är stor o präktig.
September mot den 10. frös Potatisgräset o mera till o vi har oskurit ett
stycke men ärterna har vi rivit upp, o det är lite men grön. den 7. Likfärd
på Jöns Jonsson i R.b.g. den 8. på Nils Persson Hammar i T.å. vi fått 300
skylar korn. 18 Rolenk ärter 20 Rolenk Grönfoder omkring 60 tun potatis
o 30 tun Rovor. den 30. kör vi in korn o utmärkt vackert väder men fryser
hårt om nätterna.
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Ocktober den 24. börjar det snöa o vi montera om i Ladugården. den 26.
reste Alva åt Amerika o Greta Olson från Åse i sälskap.
November den 1. börja det snöa från Ö. o den 3. har vi fått det nya
Tröskvärket som kostar 1.000 kr. o 50 kron i frakt. o i dag den 4. har vi
proftröskat o det går bra. den 14. Reste Petter Roos o Edvin Erikson i T.å.
till america. den 20. kom lite snö. den 22. barmark igen.
December den 10. Tö på 4 tums djup snö o Alsensjön är gångbar. nu har
vi Jul o nästan ingen snö ännu bara lite slängföre o åkrarna är nästan bara.
o bara dåliga tider ingen drifning i skogarna ännu i dag den 31. N.O.
snödref riktigt yrväder.
Nyårsdagen 1923. vackert väder. S.väder alla dagar o omkring 0.g. alla
dagar. den 11. samma väder ännu. o nu far efter en Björn. han kom
norröfver Mörsilströmmen o förbi kyrkan o norröfver skogen åt Kougsta
åt Offerdal åt Almåsaberget men skyttarna kan inte nå honom. den 12.
men nu har de sjutit honom en arbetare från Hotagen Tallbom som var
den lycklige o modige med ett skott genom hjertat.
Februari den 11. så lite snö så halmstumpen syns upp genom snön lite
öfverallt på åkrarna o i skogarna är Blokerad arbete öfver allt o ingen
medling hjälper så det stundar svåra tider. o vi har tröskat allt kornet o
fått 3627 kg. den 25. rent o kallt ett härligt väder mellan 20 o 30 g.k. o nu
är blokaden öfver så det arbetas i skogarna öfverallt der det var arbete
förut.stillt o solsken o kallt.
Mars den 25. nu är all snö borta så det är alldeles bart o bara solsken men
fryser hårt om nätterna I dag den 30. Långfredag o mycke sommarlikt.
Lärkan o starren är kommen o frampå ägorna är ingen snö kvar än små
strimmor vid Gärdesgårdarna o i skogen måste averkarna sluta i brist på
snö, men isarna är körbara ännu.
Aprill den 15. sjöarna äro körbara ännu o fryser hårdt om nätterna o ingen
snö fram på ägorna o inget vatten det fryser bort. den 23 snöslask o vi
tagit upp fröpotatis 9 tun. den 25. Reste Ingeborg o Erik o Karl Färnström
o Anders i PerEriks till Amerika. den 30. Auktion hos P. Andersson o
Gotthard Nisén i Ede.
Maj den 1. mycke fruset på natten den 5. 50årsfirandet på Jonas Nilsson i
R.b.g.ett 40tal personer. ett stämningsfullt firande af halfseklet. o Nils
Blomberg har köpt hemmanet af Per Andersson i Ede för 18 000 kronor.
den 10. Hvitt af snö på f.m. o slask. den 13. N. snöslask mycke slaskigt.
den 20. John o Emmas bröllop hos F. Svensson i T.å vigseln förrättades i
Mattmars Kyrka samt Konsärt af Föllinger o Tollvik. Kyrkan var
fullpackat af folk. den 23 o 24. går isarna för W.vind. den 29. o 30. bara
slask o snö o en del börjat att så men mycke surt.
Juni den 3. N.W.vind o jag sådd den 1ta men mycke kallt o snöskurar o
det börja gröna i backarna o jag sådd 41 meling ristor. o Rödöns kyrka
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brunnit. började under Gudstjänsten o stark storm från W.samt en
kornlada i rödögården. den 4. Auktion hos Per Andersson o Gotthard
Nisén i Ede å sen förra auktionen återstående varor. o det är så kallt o
snöskurar tätt tätt. den 6. N.W.vind o snö som ligger kvar sen i går mycke
frusen tjock is i kärlen invid husväggen o så bitande kallt o ny snö i
fjällen alldeles vita. den 8. har vi sådd det sista för i år o bara kall W.vind.
den 16. N.W.vind o bara regningt o kallt o ny snö i fjälltopparna. det
första som blef sådd börjar titta upp. men det mesta är de svarta o
björklöfvet börjar synas men smått som musöron. o inte bete åt kreaturen
o lite om hö o betalas ända till 14 öre kilo.den 22. W.stark vind o kallt o
snöskurar ibland o snö i fjäll- topparna (ny snö) o mycke gammal snö i
Fjällen o det börjar gröna på åkrarna o björklövet är så smått o aspen är
alldeles kal o inget häggblomster har slagit ut ännu så det är mycke sent.
Midsommardagen är mycke kall N.W. stark vind o snöskurar o det står
stilla allt skall växa inte en blomma att plocka inte ens Häggblomster är
utslaget o så kallt vattnet i sjöarna är 7½ grad varmt o i fjällen är mera
snö än bart o Åreskutan är helvit. den 30 ändras vädret o blef varmt så det
börjar växa med fart. idag den 8.
Juli är riktigt varmt o har varit 25.g.v. slåtten ser låvande ut men åkrarna
är sen de äro bara mullhöljda (som de kalla)o Häggen står i full blom.
även Rönn börja blomma. i går var Auktion i Viken hos G. Wikstrand o
nere vid sågen har dödt en ung flicka Ester Andersson o vid station en
ung man Sigurd Bäckman båda i Lungsot. den 15. Fäst i Kluk o ricktigt
varmt o vackert väder. den 21. Likfärd i Ede med Kerstin Olofsdotter
(Lars Nils Kersti).Landtmannamöte i Tårsta i Ås. Talare Professor Nils
Hansson med flera. den 22. Fest på Römmen i Mörsil o W. stark vind.
den 29. vackert väder men lite kallt ibland det har frusit Potatisgräset på
vissa ställen o vi börja slå men gräset är mycke ungt ännu. o Kornet
börjar sjuta ax tunt o kort. Syckeltävlan Storsjön rundt start kl. 6 f.m. från
Östersund. mycke vackert väder i dag.
Augusti den 5. vackert väder o 50års kalas på Nils Olssons i R.b.g. eller
(vestigården) han uppvaktades med song o musik på måran o ett 60 a
70.tal gäster äro inbjudna på middag i hans Hemm. den 20. slog vi ifrån
oss o fått 300 Rolenkar Hö. den 25. regn hela dagen o åkrarna mycke
gröna den 31. regn hela dagen o uppkörningen af Kvarnmaskinerna.
September den 18 nu har vi skurit kornet mycke grönt. inte något som är
moget. 450 skylar o mycke regn annan var dag o bara kall sommar o i
södra sverige är bra moget men dålig tork rågen mälter i axen o Potatisen
ruttnar.
Ocktober den 4. har vi tagit upp Potatis 40 tunnor bara dålig. den 5. snöar
det så det blef alldeles hvitt o många har otagit Potatisen den 7. S.O.vind
o bara kallblåst men bart. den 12. W.väder o fjällen alldeles vita ända ner
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till skogsbandet. o begrafning på Gästgiverskan i Alsen Kristina Nilsson i
Vången. den 14. snöslask i Rönåsenär alldeles vitt o marken så överfyld
af vatten. den 15. vackert väder o John har börjat mala på den nya
Kvarnen i T.å. o allt kornet är ute ännu. den 16. börjar det frysas o vi varit
till Tossberg till Emma Hansson på 60 års födelsedagskalas. den 20. har
vi satt in en ny pump i Ladugården från andra brunnen. o den 22. kom snö
från N.O. hela dagen men gick bort.
November den 18. N.O. snö hela dagen o mycke snö. o förut ingen
nämnvärd. den 19. samma väder o jag kört snöplogen första gången i år o
mycke snö.
1924.
Januari den 15. Föddes Olof Fritiof Jonsson. Rent o kallt hela vintern
hittills men nu
den 3. Februari är riktig snöyra men inte kallt.den 11. N.O. snörusk o
riktigt kallt o Komunaluppbörd i T.å.den 21. Radio för första gången her i
T.å. o bara grinigt o kallt o ingen tö o på många ställen vattenbrist o vi
har börjat köra vatten i dag.
Mars den 9. S.W.vind o snöyra Skidlöpning o Karolinerloppet i Storlien.
1. Fjällberg 2 E. Wikström den 19. N.vind o riktigt kallt snön ligger
alldeles orörd.
Aprill den 3. S.W.vind o tö o lite regn o första tödagen på hela vintern,
har varit en jämn o sträng vinter, o djup snö men lös. den 16. S.O.snö hela
dagen. den 17. vackert väder o på kvällen börjar det regna o snön smälter
den 20 regn så snön smälter fort. den 19. vigdes N Blomberg o Stina
Blomberg i Ede. den 21 W. stark vind o fruset. den 19. hördes Lärkan.
den 22. N.vind o bara kallt o ingen barfläck ännu. den 23. mycke fruset o
klart. den 25. samma väder o mycke kallt om nätterna bara solen som
fräter snön lite. den 27. S.O.vind o kallt o snön ligger orörd öfverallt. o
Begrafning på Olof Larsson i Trång o en ung pojke från Tegefors sågen.
den 29. stillt o vackert väder. den 30. samma väder o fryser hårdt om
nätterna o bara solen som tinar på snön om dagen i skuggan är det fruset
jämt. o sommarfoglarna är komna starrar Duvan o Lärkan ärlan o vägen
genom byn är fullt slädföre men utgenom skogen är bart.
Maj den 3. snön smälter bort o de begagnar Kärran. det är bart efter
vägarna men sjöarna är starka ännu o (Agnes i Lillstugan) våran
förådsgumma dog i natt kl. 2 90 år 4 månader. den 7. mycke snö ännu o i
natt fryser hårt. o de börjat såga i vår såg o vi tagit upp fröpotatis. den 17.
Likfärd med Agnes i Lillstugan o A Bergman i Rödningsberg död. den
18. begrafning på Agnes Andersson i Lillstugan. dem 22. Gick Edes
tjärnen upp o de börjar rota i jorden o ganska tort i åkrarna o Petter
Jonsson i Tegefors har gått ner sig i en sjö i Haverö o Drunknad. Maj den
24. Likfärd med Anders Bergman i Röningsberg den 25. stillt o regn hela
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dagen o natten så det blef mycke surt o Begrafning på A. Bergman o den
26. W.vind så Isarna börja gå å sjöarna. den 27. regn på f.m. o sedan
solsken.den 28. W.vind o sjöarna äro rena för is utom storsjön är något
qvar ännu o vi börjat köra ut gödsel men det är ganska surt ännu o
nylanden (odlingar) äro mycke gröna o löfskogen börja grönska. den 30.
Ö.väder o regn den 31. W.storm o bara kallt o mycke surt o O. Friman i
Ytterån död.
Juni den 1. vackert den 2. o 3. regn den förra börjar med snöslask o sedan
bara regn hela dagarna så det är stora lokar o fulla diken o fullt af vatten
öfver allt o somliga har sådd något men de flesta har det osådd. den 4.
äntligen slut med rägnet men stark N.W. storm o kallt o Fjällen alldeles
vita ända ner i skogbandet o vattenpölar öfver allt o det mästa sågvatten
man kan ha. det klagas i tidningen att älvarna svämma öfver sina bräddar.
i Offerdal i Åflo står kraftstation under vatten. den 5. samma väder o
mycke kallt. det fryser tjock is om nätterna o vi har inte sådd något ännu.
den 6. N.W.vind o jag har sådd. den 7. stillt o vackert väder o jag sådd o
Likfärd med O.Friman i Ytterån. den 8. stillt o vacker Pingstdag. den 10.
o 11. har vi satt Potatis o bara mulet. den 12. W.vind o bara kallt o Lina
Nilsson i Legden dog i natt. den 14. Auktion efter Agnes i Lillstugan o
mycke folk o vackert väder. den 15. samma väder o åkrarna börja gröna o
ängarna äro vackra o löfskogen är grön. den 19. stillt o varmt 20 o 31 g.v.
alla dagar o åkrarna äro mullhöljda o det växer fort. den 21. Likfärd med
Lina Nilsson o mycke folk. Juni den 22. varmt o vackert väder o växer
fort åkrarna äro mullhöljda Häggen står i blom. ett utmärkt väder på alla
vis det bästa man kan önska den 23. regn o på e.m. W.vind o regn hela
natten den 24. W.vind o regn. den 26. regnskurar o solsken emellanåt den
27. regn hela dagen den 28. samma väder så det är fylda alla gropar. o
mycke vatten o Windelälven i Umeå hotar Landsvägsbron o järnvägsbron
o 1 milion timmer ligger på. den 29. stillt o vackert väder den 30. vackert
väder den 31. W.vind o lite regn på natten.
den 1. Juli. W.vind på f.m. på e.m. S.vind o strida regnskurar. den 3.
S.O.väder o regn antingen det blåser östan eller västan. o vi släpt ut korna
första dagen i sommar. den 6. samma väder det mästa regn. den 12. lite
mera solsken men ofta regnskurar så att åkrarna på lägre plattser börja
gulna o stannar i växt men på hårda backar är bra o likaledes med slåtten
o mycke klöver blir det. den 16. riktigt varmt alla dagar o kornsnärpen o
axen är framme. den 20. samma väder o någon gång lite regn. den 23. lite
regn på e.m. o vedinfrakt på mejeri. o mest solsken alla dagar o riktigt
varmt. o mycke ax på åkrarna o ärtblom.den 29. solsken o regnskurar om
vart annat o vi börjat slå o det blir mycke hö.
Augusti den 3. samma väder o värme omkring 20-25 grader. ärterna är
utblommat o Potatisen är blommat o nypotatis som Trastägg o
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Ungdomsmöte i Rödön. den 10. W.väder men inte kallt ett utmärkt väder
o utdelning af Bergvaldska fonden. den 17. S.O.väder o vackert o N.
Simonson i Mo dog i natt. i går regna det hårt. ett regn som öste ner o
S.O.vind. den 22 samma regn så det är sågvatten o svårt att få hö tort o vi
fått 325 Rolenkar hö o 28 Grönfoder. den 23. vackert väder o Auktion
hos Kristina Lif i T.å. på allt o de ska resa till Kanada hela familjen o i
dag har P. Bergman i R.b.g. skurit Korn. den 30. riktigt solsken o varmt
både natt o dag o det är vackert korn. i dag Likfärd i Mo med N.
Simonson o O. Mattson i Trång har dödt.
September den 13. o vi skurit allt Korn 280 skylar fint korn o 6 Rolenkar
Ärter o i går var stark vestan storm o kallt. den första kalla dag på hela
sommaren men inte frusit något ännu. den 13. stillt o vackert o varmt den
20. stillt o mulet o vi tagit upp Potatis i 2 dagar fina Potatis o de andra
kört in korn o Lisbet Månsson i Ede har doge. den 25. Likfärd med Lisbet
i Ede o inte något kallt ännu Potatisgräset står grönt ännu den 27. stillt o
vackert väder o första måran som det har frusit eller rimfrost på måron o
vi kört in allt Kornet fort o fint.
Ocktober den 5. stillt o mulet eller solrök o varmt o invigning af Kyrkan i
Alsen af Biskop o flera präster o fullpackad kyrkan med folk o lika
mycke ute omkring 3000 personer o 220 bilar o bussar från alla kanter af
omkring liggande socknar. den 11. Likfärd i Finsäter med Ingeborg
Abrahamsson. o det har regnat hela veckan den 13. stillt o mulet o
Auktion efter Folkskollärar L.O. Westin i Hof. o slaktar Reisik har köpt
Mohill af Lars Johansson. den 18. W.vind lite kallare o löfskogen är
riktigt ren från löf.Ocktober den 19. stillt o mycke fruset på måran den
första natten det är fruset i år o lite snö i Fjälltopparna den 22. N.W. kall
vind o det börjar frysa. den 26. barmark ännu lite fruset o stillt o vackert
väder.
November en 2. lite fruset men barmark den 3. N.W.väder o lite snö den
första snön för i år. den 7. W.vind o tö så det är barmark igen den 8.
samma väder o tinar upp så det är mycke smetigt efter vägarna den 9 stor
konsert i Alsens kyrka. den 11. stillt o vackert väder o det börjar frysa.
men ingen snö ännu. den 16. stillt o kallt o fryser hårdt men ingen snö
ännu o Trångsviken har lagt is o de andra sjöarna börjar frysa. den 19.
W.vind o den första snön det börja på kvällen o på måran var riktig
snöyra men sedan uppehåll. den 21. S.W.vind o tö så det är alldeles bart
igen o is efter vägarna. den 22. W. stark storm (orkanlik)o en ohygglig
katastrof i Wallsundet. Färjan kantrade o 7 personer i vattnet 2 lastbilar o
1 hyvelmaskin o 3 personer drunknade. den 27. stillt o Dimma o ingen
köld så sjöarna äro öppen ännu ändast Trångsviken till Trång är frusen.
den 30. 50.årskalas hos Handelsföreståndaren Olof Larsson i Trångsviken
omkring 100 personer.
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December den 4. 25.g.k. o sjöarna lägger is o i Wallsundet har de tagit
upp allt förutom skomakaren Zakrison han förblef borta o dykare från
Stockholm varit der. den 8. termometaren visar 0.g. o stillt o det stundar
dåliga tider. intet arbete vid sågarna o ingen drifning i skogarna o låga
Hästpriser. o mjölet höjes genom felslagen skörd o spekulationer. den 11.
milväder o ingen nämdvärd snö o i natt dog en liten pöjk för Bring i
R.b.g. 3 månader gammal. den 12. samma väder o Olle Sjögren har blivit
vansinnig så de måste frakta honom på Önet. den 13. tö så det är bara is
efter vägarna. den 18. stillt o godt väder o ingen snö. omkring 0.g. den 19.
stillt o regn så det blir bart. den 20 o 21. S.W.vind o regn så åkrarna o
ängarna äro bara o efter vägarna är bara is o sjöarna blir ofarbara. o
storsjön är öppen ännu. den 22. samma väder alldeles bart efter vägarna o
öfver allt o Henrik Erikson i Mattmar har kört ner en häst på Alsensjön
som drunkna. den 23. ingen snö men lite fruset. i natt inbrott i
handelsföreningen o Mejeri i T.å. men bytet blef dåligt. den 25. Juldagen
samma väder o ingen snö ett märkvärdigt före om jul. Bilar o Sycklar som
fortskaffnings till Ottan o från Östersund går två ångbåtar till julottan på
Norderön, nämligen Östersund o Bergsviken o storsjön är öppen ända hit
till Högsta o frampå egorna är bara någon ända liten snöfläck men fryser
lite om nätterna o alldeles stillt. den 27. S.vind o tö. Båda ångbåtarna var
fullastad med folk på Juldagen till Norderön o ingen som mindes en
sådan vinter sedan 1863. då var storsjön öppen till mot Juldagen frös han.
då var det ämnat en resa med ångbåt till Norderön. den 28. December
1924 samma väder som föregående dagar W.vind o regn o bilarna börjar
trafikera o fålk begagna kärrar efter vägarna. den 31. samma väder o före.
ingen snö ännu Storsjön öppen ännuo ingen som minns en sådan
förjulsvinter o att sjön är öppen öfver årsskiftet o de trafikerande
begagnar hjuldon o släde om vartannat. den ena dagen är öfver 0.g. o den
andra lite under.
1925.
Januari den 2. S.O.vind o lite snö men öfver 0.g. den 6. N.W.vind (sträng
vind) med snödref. så lite med snö men så mycke det yrar. mot den 8. frös
is på Storsjön o lite snö har fallit. det står i Tidningen att 1773 gick den
öppen till början af Januari. 1867 gick den upp midsommardagen. den 9.
faller lite snö den 11. S.W.vind o Tö så det blef bara is. den 13. stillt o
vackert men ingen snö o Weterinär Ågren i Mörsil varit her o Tuberkulinundersökt hela Ladugårdsbesättningen o funnit den fullständigt fria. den
14. S.O.vind o öfver 0.g.o bara is efter vägarna o på många ställen bara
vägar. i Skåne o på vida sträckor graserar Mul-o klöfsjukan alldeles
obarmhärtigt många tusen kreatur ha måst nedslaktas det går flera
milioner kronor af staten för dessa kreatur o sprides öfver vida sträckor o
flera län. så man får vara rädd äfven här. den 15 S. stark storm mot idag
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ryslig storm så belysningsledningen blef förstörd så vi hade mörkt i morse
så vi måste söka igen fotogenlampan. o telefon blef ramponerad o på
kvällen lite snö. o S.W.vind. den 16. o 17. S.W. stark storm o tö o regn så
all snö o is är borta o så smetigt så det går uppå skorna när man går o det
synes inte en snöfläck. den 18. stillt o vackert o lite fruset o Konsärt i
Alsens kyrka af Lambert o Fru Lambert. den 18. N.W. stark storm o
snöyra. den 20. o 21. stillt o vackert o mellan 10. o 15.gk så Storsjön
fryser för andra gången i år o ingen snö ännu utan bara grus efter vägarna
så de begagnar både slädon o hjuldon. den 23. stillt o kallt omkring
15.g.k.o ingen snö. den 24. W.väder o mildt o ingen snö. den 25. samma
väder men lite kallare men vackert.den 28. samma väder o ingen snö o
Skatorna börjar bygga sina bon. i går dog John Ocklin i Ocke. den 29.
S.O.vind o ingen snö den 30 S.O.vind o lite snö den 31. lite också så att
marken är vit.
Februari den 1. i dag har vi lite släd o skidföre. första dagen de kan åka
skidor i vinter o i Nälden har de en tävlan den 4. S.W.vind o snöskurar då
ock då så det blir alldeles mörkt. den 5. W.vind o snö så vi plöjd
Landsvägen. Mul- Klöfsjukan härjar svårt i Skåne o Halland. 12964 Nöt.
8476 svin 210 Får 34000 Fjäderfä ha måst nedslaktas. o Gårdarna äro
afstängd för allmenheten. det är stark bevakning o vägarna äro kalkade
med ränder. o stora plakat uppsatta. Februari den 6. S.W.stark vind o
snöyra så man ser inte de närmaste husen för snöurn men sur snö. den 7.
stillt o vackert o vi plöjd Landsvägen o Edvard Backeus o Anna Rådberg
i Järpen gifter sig i Trondhjem. den 8. S.O.vind o lite snödref o stor
skidtävlan i Östersund den 12 tö o på kvällen stark storm från S.O. den 13
stillt på måran. den 15. stillt o snö o mild. den 16. Jonas Persson i T.å.
sjuk. den 17. N.O. snö hela dagen Termometaren visar 0.g. i tidningen
läses att på 65 år har inte varit så låg medeltemperatur som i år. den 20.
stilt omkring 20.g.k. den 22 stillt o lite rusk på f.m. o sedan vackert o
Winterspelen i Östersund. många skidåkare från alla håll der i dag. den
25. N.O. snödref hela dagen den 26 o 27. samma väder bara snörusk o
bara kallt från N.O.
Mars den 3. vackert väder. den 1. Begrafning på Hjalmar Branting i Storkyrkan i Stockholm o 150000 personer närvoro. den 14 o 15. Läsbarnen o
vackert väder o begrafning på gamla Öberg i T.å. den 16. S.O.vind o kallt
o på kvällen snö. den 18. S.W.vind o tö. den 25. stillt o vackert väder alla
dagar men fryser hårt om nätterna.
Aprill den 2. stillt o vackert men fryser hårt om nätterna o snön ligger
orörd men lite. den 3. o 4. W.storm o ett rysligt yrväder. den 8. stillt o
solsken alla dagar men fryser hårt om nätterna. o Starren o lärkan o
Dufvan har kommit. den 12. stillt o vackert o solsken alla dagar så snön
smälter bort af solsken o Påskdag. den 19. vackert väder men fryser hårdt
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om nätterna den mästa snön är borta. den 22. vackert men fryser hårt om
nätterna o de börjat såga i bäcksågen men lite vatten o vi tagit upp
fröpotatis 8 tun. den 26. samma väder solsken o riktigt kallt om nätterna.
den 30. N.vind o mycke fruset o fryser jämt varje natt.
Maj den 1. snö o kallt den 3. vitt af snö men slask. o Karin Jonsson född
Rönn i Rödningsberg dog i dag. den 7. vackert väder o fryser inte om
nätterna den 10. S.O.väder o vackert o åkrarna torkar upp. den 11. o 12.
gick Storsjön upp men de andra sjöarna ligger ännu. o de börja harfva o
köra ut gödsel den 13. o 14. gick isen på Trångsviken o de har börjat så.
den 16. torrt o vackert väder o jag sådd ärter o Havra o Likfärd med Karin
i Nilsjons i R.b.g. den 18. stillt o 25.g.v. o såningen fortgår med fart. o det
är riktigt tort o björkarna börjar bli gröna riktigt musöre. den 21.
N.W.vind o kall o snörusk ibland. den 24. bara kallt o ärterna börja synas
uppe o kornet är snart färdigsådd. o löfskogen börjar gröna. den 26. har vi
satt Potatis o löfskogen är riktigt grön. den 28 Ö.vind o lite regnrusk.
Juni den 1. vackert väder o åkrarna börja gröna o Häggblomman börja slå
ut o nylanden ser lovande ut den 10. W.vind o åkrarna mullhöljda den 14.
N.W. storm o Rågaxen börja komma o utmärkt fina vallar. den 17.
N.W.vind o regn hela dagen eller dygnet o bara 2½ g.v.o snöflingor
ibland det har regnat mycke. den 21. Ö.väder o regnskurar så det är inte
brist på regn o vallarna ser lofvande ut att bli ricktigt foderskörd det når
första (roen) i höjd. den 24. W.väder o vackert o Ingeborg Färnström o
Anders Persson Wiges i Alsens kyrka. den första bruden i den nya kyrkan
o mycke folk o alla bilar som går få, o en del har gått flera gånger med
folk o ett Femtiotal har gått ner till sjön o vänta ångbåten o måste vända.
o en stor tillställning i Åre ett 100tal bilar o omnibussar gick uppöfver till
Åre från Östersund i går afton.Direktör Markus som anordnat o 20 kronor
person allt som allt. resa o vivre der o resa tillbaka till Östersund o ett
härligt väder. o det är nog härligt. den 28. vackert väder i flera dagar förut
N.W.vind den 29. stillt o vackert o varmt o Auktion i Hof efter
Folkskollärar Wästin å möbler m.m.
Juli den 1. stillt o vackert o mycke varmt den 4. samma väder o 27.g.v.
den 8. varmt o åska ett rysligt oväder har rasat öfver staden. åska o storm
o ett rysligt Regnblask så det har översvämmat o spolat gatorna ren från
grus samt trotoarstenar har följdt vattnet nere på strandgatan var så djupt
så de kunde ro i båt,så ovanligt så ingen minnes sådant elände flera tusen
kronors skada. o sedan N.W.vind. den 9. o 10. N.W.vind så nylanden äro
nerklämd eller lägg o sedan en hög värme. den 19. omkring 24 å 25 g.v.
varända dag o mycke åska o någon regnskur ibland men de flästa går
förbi o vi gjort om Källaren. o nu börjas slåttan o mycke Hö blir det. det
hela ser lofvande ut. den 21. 29.g.v. o samma värme i flera dagar o
potatisblommor är synliga o ärtskidorna äro långa. den 24. W.vind men
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varmt ändå o det har varit 32.g.v. o vattnet i storsjön vid badhuset i
Östersund 23½ g.v. som inte händt på 42 år.
Augusti den 1. vackert o varmt o slåtten räcker ännu men inget hö är
inbergat ännu o åkrarna börjar skifta i gult o ärterna eller skidorna äro
runda o potatisen äro som dufägg o multplockning är i full gång. o lite
regn varje dag. den 7. har P. Bergman skurit Korn. o flera åkrar äro
mogna o vi tagit upp potatis o ätit men de är ojämna o det är gråärter. men
mycke hö ute ännu. den 10. Dog Olle Nilsson (vestigården) 21 år 8 mån.
den 12. v.väder o vi kört in Hö men hälften ute ännu o vi fått 380
Rolänkar. den 15 W.vind o Likfärd med Olle vesti gården o på kvällen
mycke regn. den 20. regn alla dagar o skörden af korn pågår öfverallt o
mycke hö ute ännu o det skadas mycket af regnet. den 30. nu har vi tagit
upp all vår säd 342 skylar Korn 53 skylar Hafra 72 skylar Råg 10
rolenkar ärter 9 Rolenk Grönfoder vackert väder hela väckan o i dag
slutar våran slåttkarl Julius Jonsson från Järpen.
September den 1.W.vind (svag) men en stark regnby med stark S.W.storm
med snöblandning o skutan samt de andra fjälltopparna blef vita af snö. o
vi har en potatissjukdom så riset faller ner o blir svart så vi måste taga
upp dem i förtid. den 3. N.W.vind o bara kallt o ruskigt den 6. N.väder o
regn lite alla dagar. den 9. regn alla dagar. mot den 12. första kallnatten i
höst o vi tagit upp potatisen o mycket skämda i mögel riset faller af o
torkar som det vore fruseto mycke vitt utspridd o potatisen mer o mindre
angripna o ruttnar. den 19. S.O.vind o lite rusk men det har varit vackert i
många dagar. den 23. S.O.vind o regnrusk i flera dagar.
Ocktober den 1. vi tagit upp rovorna 200 tunnor stora vackra rovor ända
upp till 6 kg. o stark W.vind den 3. W. stark storm o på kvällen blef
marken vit af snö första gången i höst den 4. W. storm o snödref o
Länsskogvacktar Glad i Nälden körde ihjäl sig med Bil i gårkväll. o vi
hade främmande från Näskot. den 5. samma väder o på måran var djup
snö så de hade släde efter vägen o 1 decimeter djup snö på fönsterna. den
6. stillt o snöslask hela dagen o på kvällen regn o Auktion i Mattmar hos
P. Bertilson. den 9. W.storm o regn så marken blef bar. den 10. N.W.
storm o snödref hela dygnet så de begagnar släde efter vägen o Likfärd i
Trång med Ivar Nilsson o riktig snöyra. den 11. N.W.vind den 18. stillt o
en klar himmel så det är det vackraste väder man kan ha, men Tidningen
förmäler i Upplan o omnejd har rasat en svår snöstorm med åska o blixt o
ute på sjön har varit svårt många olyckor o drunkningar o förlisningar. o
nu är det kallt. det fryser hårt men mycke löf som sitter kvar på träden
ännu. den 21. stillt o vackert väder o på kvällen ett storartad Norrsken. o
den 22. S.Ö.vind o snöyra. den 24. N.O.väder o regn så snön är borta men
is efter vägarna. den 28. o 29. riktigt sommarväder o alldeles tide o de
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börjat plöja för andra gången i höst. Ingeborg Andersson (Stormor) dog
den 30. 90 år.
November den 1. Ö.vind o bara kallt det fryser hårt. den 8 November
15.g.k. o vackert väder o begrafning på Ingeborg Andersson (stormor). o
Trångsviken har frusit den 10. stillt o kallt o sjöarna fryser. o ingen snö.
den 12. o 13. vackert godt väder o Alsensjön frusen o de farit öfver på
skridsko. den 18. samma väder o ingen snö o mildt väder. den 19.
S.W.storm o på kvällen regn o det tinar mycke. den 21. lite kallare så det
fryser till o jag tagit hem Grisar från Skåne. den 22. N.O.vind o det börjar
komma snö. den 26. stillt o kallt nu har vi lite slängföre. den 27.
Kronouppbörd o ricktigt yrväder från N.O. den 28. N.O.vind o snöyra o 1
fots djup snö har fallit på en natt o stora drivor. den 30. 25.g.k. o de börja
köra Alsensjön.
December den 1.2.3.omkring 20.g.k.o stillt den 4. W.vind o 0.g. den 6.
S.W.storm o tö o slasksnö. o begrafning på Greta Andersson i Åse. den
11. stillt men mulet o lite snörusk o 6.g.k.den 13. N.O.vind o snörusk o
bara kallt. den 16.17.18. omkring 20.g.k. o lite snörusk. den 21. 25.g.k. på
måran o på kvällen 8.g.k. o N.O. snödref. den 22. N.O. snöyra hela natten
o hela dagen så det är mycke snö o stora drifvor den 23. stillt o snö mycke
snö den 24 snöyra den 25. uppehåll men mulet o grått hela dagen o vi
plogat Landsvägen o mycke snö. den 31. N.O.o snö alla dagar så nu är
snön djup o mycke ruskigt.
1926.
Januari den 1. W.väder o lite snörusk den 6. Trättondagen riktig ruskig o
kall N.O. blåst o bara kall alla dagar. en ful vinter o Wargar varit framme
på flera ställen i Kall i Mörsil o i Mattmar. den 7. riktig kulna dagar o
N.O. o likadant alla dagar. den 8. samma väder o Arfskifte efter Agnes
Andersson. den 9. Ö.vind o snödref 6.g.k. o Nils Olsson har farit på
Riksdagen. o Bouppteckning efter Ingeborg Andersdotter i R.b.g.(stormor
kallad) den 11. uppehålsväder men bara kallt. en älg tjufsjuten på
Strömmens skog. den 16. stillt o vackert väder mellan 12 o 20 g.k. alla
dagar den 20. 16.g.k. o stillt o mycke rimfrost o snö i skogen den första
snön som hänger i skogen. den 24. N.O. snödref hela dagen o skidtäflan
om Åsvals vandringspris o mycke snö för i dag. den 25. på kvällen N.O.
snö o 12.g.k. riktigt ruskväder o mycke snö o hård snö. den 28. 14.g.k. o
mulet alla dagar det är bara en händelse solen vistas någon liten stund
utan dimma o grått o kallt o skogen öfverlastad af snö o rimm som suttit i
sedan första snön. o i Östersund ligger en stor flygeskader af militärer 30
a 40 stycken. den 29. N.O.väder o en flygare var synlig här. den 31. stillt
o dimma o 18.g.k. o riktigt grått o distriktsmästerskapstävling i Östersund
o i Tidingen läses att på utlandet är så kallt. Niagarafallet är fullständigt
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tillfruset o i Italien är full vinter o på flera ställen är snö o kallt der som
alldrig brukar vara så.
Februari den 2. 22.g.k. o klart o de släpper på ström från Högforsen till
Waplan. den 3. N.O. snö. den 4. N.O. snö o ovanligt mycke snö på en
natt. vägarna öfverfulla o stora drivor men från N.O. o S.O. ingen snö
ännu har drivit för W.vind o skogen är så full af snö så han orkar inte mer
bära o han sitter kvar utaf den första som kom. den 5. N.O. blåst (eller
Snå) o 22.g.k. o Hall ljuset strejkar o till mycke besvär. den 9. stillt o
22.g.k. den 11. samma väder o icke en dag tö på hela vintern hittils. den
12. 2.g.k. den 13. 16.g.k. klart väder o komunaluppbörd i T.å. den 14.
5.g.k. o stillt o vackert väder den 15. stillt o vackert 3.g.k. den 16. samma
väder o 0.g. o solsken så det tinar af taken. den 18. samma väder o 3.g.k.
den 21. 12.g.k. o vackert väder o Skidtävlan i Wasaloppet o i
Karolinerloppet. E Wikström först i Karoliner o Hedlund i Malung i
Wasaloppet. den 22. 22.g.k. o Ö.vind den 24. W.väder o 0.g. o
termometern går upp den 26. 4.g.v. så snön sjunker ihop ganska mycke
den 27. o 28. mildt väder. härligt väder.
Mars den 2. o 3. 0.g. o snö så de måste plöja vägarna. den 5. 4.g.k.
S.W.vind o snöyra den 6. stillt 1.g.k. o meterdjupa drifvor o så mycke snö
efter vägarna så de måste skotta o plöja för att få väg. den 10. W. stark
vind o lite snödref. den 12. W.vind o snödref riktigt fult väder så de måste
skotta o plöja landsvägarna o på e.m. riktig storm o ett rysligt oväder den
14. W.vind o snödref men ingen nederbörd i dag. men det är mycke snö
han når öfver gärdesgårdarna o avärkarna har måst sluta på sina ställen.
det är för mycke snö. den 16. W.väder o fint väder den 17. Mejeristämma
o 7.g.v. så snön sjunker ihop. den 20. vackert väder o snön ligger orörd o
går öfver gärdesgårdarna o vägarna mycket höga. den 21. vackert väder o
kallt men solsken. den 23. W.vind den 24. W. stark vind men hustaken
blef inte snöfria till vårfrudagen i år. den 25. Wårfrudag. stilt o vackert ett
strålande vackert väder. men fryser hårt om nätterna o bara solen som
tinar snön. den 27. vackert väder 10.g.k.
Aprill den 2. stillt o vackert väder i går gick 3 extra tåg med påskjäster till
Storlien o Åre de flästa barn. den 4. stillt o vackert väder o fryser om
nätterna i dag är 9.g.v. den 5. W. stark vind o lite regn ibland o tar på
snön hårdt. det är första dagen det är riktig tö. o det är Annandag Påsk
den 6. W. stark vind o regn o riktig tö så snön sjunker hårt men på kvällen
snö från N.O. den 7. Ö.vind o riktigt snödref så de måste plöja
Landsvägarna o riktigt yrväder den 9. vackert väder o tö o Olle Gärdin i
Ytterån har dött i dag. den 11. W.väder o premiering af Hingstarna på
Vången. den 14. stillt o vackert väder o jag köpt Fröpotatis från
N.Nälden. den 15. på kvällen N.O. snödref mycke snö. den 18. N.O.väder
o Likfärd i Ytterån med O. Gärdin. den 22. N.W. snöslask o regn o de
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förra dagarna vackert. den 23. Snöslask på måran o sedan vackert o tinar
mycket så det blir mycke vatten o ingen snö efter vägen till T.å. o
sommarfoglarna har kommit men tranorna är på återtåg för det är ingen
bar fläck att sätta sig på. den 25. stillt o utmärkt vackert väder 11.g.v. o
solen skiner ovanligt varm den 26. samma väder den 27. samma väder o
snön smälter ganska fort o de har börjat begagna hjuldon o de börjat såga
i bonsågen neri bäcken o mycke vatten.
Maj den 1. W.väder o snön smälter bort (bara skiner af) vi sågar o det är
ovanligt mycke vatten o mycke snö kvar på inägorna ännu o i skogen är
snö öfver allt. men kälen går ur efter som snön går bort. den 5. o 6. N.O.
snö o mycke snö på måran. fullt slädföre den 7. samma väder o bara kallt
o snö. den 8. Ö.väder o mulet o bara kallt. o fruset på måran o Likfärd i
Sjögrens på Pelle Bång som dog i Mörsil på sanatoriet i Lungsot. den 9.
stillt men ny snö men han smälter ganska fort den 12. N.O. o lite snöslask
o Hästuppvisning. den 13. vackert väder o snön smälter bort men mycke
ny snö i Fjällen. den 16. stillt o vackert o det börjar gröna i nylanden o
kälen går ur men Fjällen alldeles vita inte en blå fläck. o begrafning på
Per Bång. den 21. stillt o i natt har det regnat mycke. stora lokar o
nylanden börja gröna men sjöarna eller isarna ligger ännu men mycke
svaga bara lite vind så går de o björken börja gröna den 22 stillt o vackert
o riktigt solsken både löfskog o äng bli gröna. men isen ligger ännu den
23. samma väder o Biltävling i mattmar i Gräftbacken den 24. W.vind o
sjöarna går upp. den 28. N.O. snö så marken är vit o regnslask hela dagen
o på kvällen börjar det snöa igen. den 29. N.O. snö så marken är vit o
riktigt kallt o fortsätter o snö. den 30. regn på måran o på e.m. vackert o
Konsärt i Alsens kyrka af Pell Olsson. den 31. regn hela dagen o omöjligt
göra något på såningen det är för surt. men nylanden växer bra.
Juni den 1. stillt o 15.g.v. o starka regnskurar så det är mycke vatten det
mästa sågvatten o lokar öfver allt o fulla diken o vägsyn o Landsvägen
öfvergår till vägkassan. den 4 samma väder 18.g.v. o de börja så o
löfskogen är grön o nylanden långt komna. den 8. S.O. vackert o åskan låt
höra sig första gången i år o det är mycke varmt mellan 20 o 26. g.v. så
det torkar bra o såningen är som högst o många har sådd ifrån sig o
löfskogen är riktigt grön den 12. samma värme o S.O. torkande vind o vi
sådd ifrån oss o det första som blef sådd är grönt. den 13.S.O.vind o
samma värme o de Gamlas dag anordnad af vita bandet i Kyrkan. den 18.
N.W.vind o bara kallt. o barnen läser i Kyrkan. den 24. N.W.vind o ingen
värme o E. Wikström i Ede viges i Mattmars kyrka o bröllop i Tossberg.
den 25 N.väder o lite regn på måran o snöblandad o fjällen vita af ny snö.
den 26. vackert väder o auktion i JonsJons o Otto köpte hemmanet för
5.200. den 27. stillt o på e.m. lite regn. den 28. lite regn o W.väder. den
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30. en präcktig regnskur som blöte upp så det växer bra. o vi montera in
Tellefon i sommarstugan.
Juli den 4. N.W.vind o Fest i Offerdal o i Hålland är Bondeförbundets
årsfäst. den 8. mycke varmt o det torkar hårt o inget regn på länge så
gräser kryper ner. o åkrarna kommer ingen väg. den 11. samma värme
men det kom en liten regnskur som friskar upp o Witabands fäst i Alsen.
o begrafning på Olof Olofsson i Walne o hans Hustru Kristina. de dog
samtidigt 2 dagar emellan så det är likfärd o begrafning samma dag. den
14. stillt o varmt o på e.m. kom ett välgörande regn o på det W.vind. den
15. 16.17. N.W.vind o lite regn den 18 stillt o vackert väder. o Buhälg i
N.Nälden o det växer sent en del åkrar är en del ax på men de flästa ingen
ax o på torrare ställen har torkat.den 21. S.O.vind o inte något regn o vi
börjat slå o lite hö o ärtblomman o kornaxen är kommen. den 23. S.vind o
det kom ett välgörande regn så det blef lokar på backen. den 24. S.O.
stark vind den 25. 26. 27. regn så det blöter up någorlunda så det inte
torkar af. den 29. Åska o starka regnskurar.
Augusti den 1. N.W.vind o Begrafning ppå Anna Erickson i (Nils Ols)
eller vesti gården i Offerdals kyrka o Begrafning på Erik Petterson i
Tossberg i Mattmar o han dog själfmord. den 5. stillt o ricktigt värme.
den 6. stillt o varmt o vi slagit ifrån oss o fått 180 Rolenkar hö den 10.
stillt o varmt o vi kör in hö. den 12 S.O. stark blåst o på natten lite regn
men det är mycke torrt o åkrarna matar men det går sent o
Kreaturshandlarna far o köper men betalar lite 175 kr. för höstkor. den
15. Lusttur på Frösön af ångaren Tor. en fornminnesfäst på Lägret o lite
regn på natten. den 17. lite regn alla dagar. den 22. i natt har det regnat
mycke så det är stora lokar den 23. mycke stark storm o vi kört in det
sista af hö. den 27. N.W.vind o regn skurar alla dagar. den 29. uppsatt
Radio af Hugo Olsson för 75:80 vackert väder.
September den 1. W. stark storm. den 4. Dimma på f.m. o på e.m. S.O.
vind o ställer sig till regn o vi slagit 40 rolenkar blandsäd å kallhålristan
mycke grönt den 6. 7. har vi skurit korn o bara grönt o i dag var snö i
toppen af skutan. o bara kall v.vind. den 9. mycke fruset på måran o lite
snö i Fjällen o vi skurit ifrån oss men mycke grönt o vi fått 335 skylar
korn o 40 rolenkar blandsäd. 7 Rolenkar Ärtris. den 10. S.vind o mulet.
den 12. mycke regn från N.O. den 14. N.W. stark vind o snöskurar o vi
tagit upp potatis bara dåliga. o snö i fjällen. den 15. mycke fruset på
måran 2.g.k. på måran. den 17. S.Ö. vind o snöslask på e.m. den 19. stillt
o vackert o Landstingsval o Komunalfullmäktigeval. den 20 stillt o
18.g.v. den 21. S.vind o mycke regn på kvällen o natten. den 24. S.
vackert väder den 26. stillt o dimma. den 30. reste Pigan Stina Alander.
Ocktober den 2. Kör vi in Korn. den 5. W.storm stark o vi kört in korn o
på kvällen regn o den 6 stillt o regnrusk hela dagen. den 10. N.W.vind o

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 166 av 246

snödref hela dagen den 11. N.W. stark storm o mycke kallt den 16. stillt o
vackert väder ingen snö men fryser, o vi gräver ett dike från Lagården till
Landsvägen. den 24. stillt o vackert väder lite slängföre för släddon. den
25. stillt o Auktion på Gruskörningen på landsvägen den 28. N.O.väder o
lite snörusk.
November den 1. o 2. stillt o vackert men snö så det är slädföre o
Trångsviken har frusit före mästa snön. så man kan inte gå öfver. den 4.
stillt o vackert väder. o Furstebröllop på Prinsessan Astrid af Sverige o
Kronprins Leopold af Belgien Högtiden står i Stockholm i dag på e.m. o
sedan far de till Bryssel o viges om igen. o de inbjudna gästerna äro Fyra
Konungar o en stor skara andra stora män med olika tittlar. o 27 Kungliga
personer o 200 000 åskådare o allt gick så bra utan någon panik eller
något annat bråk. allt gick så bra. o allt fick ett stort beröm utaf
världsprässen. den 6. o 7. tö så det blir halis efter vägarna o lite öfver allt
o på kvällen snöyra. den 9. millväder den 10. samma väder. den 11.
S.O.vind o mildt så det blir is efter vägarna den 12 o 13 bara tö så det
börjar bli bart o 3 o 4 g.v. den 14 S.O.väder o tö så det blir bart o efter
vägarna tinar isen bort o alldeles tide i skogen den 19 o 20. N.O. snö o
riktigt bitande kallsnå. den 21. Ö.väder o mildt eller tö. den 24. stillt o
vackert o mildt o Kyrkoherden Wimmerkrantz i Offerdal har dödt i ett
slaganfall. den 26. stillt o 5.g.k. o Dimma o Alsensjön börjar frysa. den
28. stillt o vackert väder o begrafning på Fru Blixt i T.å. den 30.
N.O.väder o 20.g.k.
December den 1. N.O.väder o 15.g.k. o snörusk snå. den 2. Öväder o vind
o bara kallt. den 3 S.O.väder o 3.g.k. den 6. stillt o vackert.den 8. stillt o
mulet o 4.g.k. den 9. S.O. snö hela dagen o på kvällen tö o lite regn. o
S.W. vind o på natten storm. o den 10. storm den 11. S.W. vind o tö. o jag
såld Tjuren Binck till O. Larsson för 325 Kron den 12 W.vind o snöyra.
den 16. W.väder o 6.g.k. den 18. N.O.snö den 22 stillt o 20.g.k. den 24.
W. stark vind o tö o på kvällen o natten storm o den 25 N.W. vind o lite
kallt den 26. Tö. den 27. stark W. storm o Lyset var borta på måran. den
28. W.vind o lite kallare o på kvällen snö från N.O. den 29. stillt o lite
snö o 10.g.k. den 31. vackert väder.
1927.
Januari den 2. 33.g.k. den 3. stillt o 9.g.k. o jag såld Hästen Hinke till J.
Alenius i Ugård Mattmar för 575:- kronor. den 5. på kvällen invigning af
Radiostationen i Östersund tal af Landshöf. Linér Fästin N. Tomasson o
musik af Tiren Bixo m.fl. samt A.4. Musikkår med Fältarna till hjälp. den
7. stillt o 21.g.k. den 8. S.väder o 3.g.k. den 12. N.O. o snö 6.g.k. den 13
S.O. vind o 5.g.k. lite snödref. den 14.15. o 16. samma snödref men från
N.O. ricktigt snödref o begrafning på Fru Huczkovski i Järpen. den 17.
Ö.väder o 0.g. o på kvällen snö den 17. Ö.väder o snödref. den 18. samma
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väder. den 19. o 20. uppehålsväder men mulet o grått o Ö.väder o mellan
0 o 5.g.k. den 21. stillt o 4.g.k. o dåsigt väder den 27. S. stark vind o 0.g.
den 28. vackert väder 3.g.k. o Ursila i Kaxås död o P. Sundqvist i Änge
död 91 år. den 29. S.väder o 0.g. den 30. lite snö o stillt den 31. stillt o
vackert väder 12.g.k.
Februari den 2. 10.g.k. o stillt o mycke rimfrost i skogen den 4. tö. den 5.
W.väder men lite fruset. 0.g. den 6. stillt o 0.g. den 7. 20.g.k. stillt o klart
o riktigt blankt. den 8. W.väder o tö 4.g.v. den 9. S.W. stark vind o tö
3.g.v. den 10 tö. den 11. o 12. stillt o vackert väder o 2.g.k. o
Komunaluppbörd o det läses i Tidningen om att sjöfarten är öppen till
Sundsvall som inte har hänt i mannaminne. den 13 o 14. omkring 5.g.k.o
stillt o den sednare dimma. den 16. W. stark vind o ricktig tö o regn. den
17. N.vind o kallt. den 18. stillt o vackert väder den 19. Ö.vind o bara
kallt den 20. Ö.vind o snödref o bitande kallt den 21. o 22. Ö.vind o
snöyra. den 24. S.W.väder o tö. 2.g.v. den 25. Ö.väder o lite rusk. den 26.
samma väder den 27. Ö.väder o snörusk hela dagen o 6.g.k.
Mars den 1. Ö.väder o uppehålls o 1.g.k. den 2. Ö.väder o snörusk o på
kvällen snöyra. o Petter Olsson i Trång död i dag. den 3. Ö.väder o snö o
de måste plöja vägarna. den 4. stillt o uppehålsväder men mulet o disit o
4.g.k. o mycke folk som är sjukt i influensa. den 6 Ö väder o tö. den 7.
S.O. väder o tö 3.g.v. den 8. samma väder o tö. den 9. samma väder o
solsken ricktigt sommarväder o marknan börjat. den 10. samma väder o
0.g. alla dagar den 11. samma väder o på kvällen lite kallare den 12.
vackert väder o Likfärd med Petter Olsson i Trång o han dog af
Hjärnblödning. den 13. S.W.vind o riktig tö o Wasaloppets dag o vi hörde
på Radio resultatet o musiken derifrån. den 14. samma väder. den 15.
samma väder mycke vackert den 16. stillt o fruset på måran o sedan mildt.
den 17 o 18 den förra W.storm o tö. den sednare tö lite västan blåst. den
19. stillt o regn hela dagen så det är många bara fläckar på backarna. o lite
snö o det börjar bli barfläckar efter vägarna den 20. samma väder den 21.
samma väder o Mejeristämma. den 22. N.W.vind o lite fruset på måran.
den 23. Ö.vind o 9.g.k. en bitande kall vind. den 24. samma väder. den
25. samma väder den 26. samma väder o vind o Läsbarnen läser i kyrkan
kl. 4 e.m. den 27. N.O.vind o 4.g.k. o på kvällen lite snö. Karl Staverfelt
från Östersund skulle åka skidor från Storlien till Blåhammastugan o det
blef storm i snö på fjället o motvind o han tröttnar o frös o dog de hitta
honom andra dagen o det skedde den 24. på e.m. o kvällen den 28. samma
väder. den 29. S.O.vind o 3.g.v. den 31. stillt o vackert väder. mycke
fruset på måran o i dag flyttas järnvägsbron öfver på de nya pelarna o det
skall på dagen på måran gick tåget på gamla o på kvällen på den nya o när
allting var i ordning så börja bron röras o skred i sakta mak öfver på den
nya plattsen o mycke folk var samlad.
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Aprill den 1. o 2. stillt o vackert väder. den 3. N.O.väder o lite snörusk
hela dagen o den första Bilen för i år som paserat herförbi. den 4. stillt o
lite snö på måran. den 5.6.o 7.vackert väder men mulet den 8. o 9.
Ö.väder o snön tinar så småningom bort. den 10. S.W.vind o vackert
väder den 13 o 14. N.W.vind o fryser om nätterna den 15. S.W. storm o
snödref (skurar) den 16. W.storm o slädföre på vägarna. den 17. stillt o
lite snörusk o på kvällen S.W. storm. den 18 S.W. storm o snöyra hela
dagen o sursnö. (ett rysligt väder)den 19. samma vind men inte snödref.
Auktion på Grusning å Landsvägen den 20 o 21. samma väder o fryser
hårdt om nätterna o snöskurar.den 22. stillt o vackert o på kvällen lite
snörusk. den 23. N.väder snöslask. o den 24. mycke snö på måran. den
26. W.väder o snöskurar då o då o fryser hårt om nätterna det ser inte
sommarlikt ut ingen lärka ännu. den 27. N.W.vind o ricktigt kallt o jag
köpt Hest af A. Hendrickson för 725 kronor. den 30. samma väder o
fryser hårdt om nätterna o ganska mycke snö kvar o Lärkan har kommit o
Duvan med o vi tagit upp fröpotatis.
Den 3. Maj S. stark vind o tide o i går dog O. Nilsson i Mo. 87 år o E.
Eriksson i Kogsta har hängt sig. den 4. S.vind o vackert väder o 20.g.v. o
på kvällen W.väder. den 5. N.O. snö o 2.g.k. o mellan 2 o 3 tums djup snö
o mycke kallt på natten. den 6. på måran klart o vackert. den 7. stillt o
vackert. auktion hos L.Halvarsson i Hållbacken. den 8. N.W. stark vind
riktigt storm o jag bytt hästar med A. Henrickson. den 9. samma väder o
ricktigt kallt o stark storm den 11. N.W. vind o ricktigt kallt det fryser
hårdt om nätterna. den 12. samma väder o vind. den 13. samma väder o
lika kallt den 14. samma väder o vind o Likfärd med Olof Nilsson i Mo.
den 15. N.väder o 3 tums djup snö så man begagnar slädan för
mjölksjutsen. o begrafning på Olof Nilsson i Mo. den 16. stillt o vackert
väder o 10.g.v. den 17. samma väder o fryser inte om nätterna den 18 o
19. samma väder o Svalan kommit. den 20. samma väder o 13.g.v. den
21. S.O.väder o vi sågat. den 22 samma väder den 23. snöslask på måran
o sedan regn den 24. samma väder den 25. Urbanus o regn hela dagen
från N.W. den 26. lite regn. den 27. W.vind o regn o på kvällen
snöblandad regn mycke regn. o sjöarna går upp o regn hela natten så det
står vatten i alla sänkor o fortsätter likadant. den 28.hela dagen o Fjällen
äro hvit ända ner i skogen. o fortsätter natten o andra dagen den 29. på
måran snöar det från N.O. den 30. stillt o vackert väder o 14.g.v. den 31.
vackert väder.
Juni den 1. vackert väder o de börjat så. den 2. samma väder o vi sådd 30
meling den 3. samma väder den 4. mulet o på kvällen lite regn o vi satt
potatis o sådd rovor. den 5. Pingsdagen de Gamlas dag o regn hela dagen
o stillt o ängarna gröna o löfskogen börjar gröna. den 6. N.W.vind. den 7.
samma väder o Auktion hos Signe Rosén i Trångsviken. den 8. lite regn o
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på kvällen riktigt regn. den 10. N.W.vind o lite regn o vi sådd ifrån oss
korn i Ottgården o Nötboskapspremiering i T.å. den 11. N.W.vind o
ricktigt kallt o mycke snö i fjällen o i storlien är fullt skidföre. den 12
N.W.vind o kallt o i natt var rimfrost så det var vitt o i fjällen är mycke
snö. den 14. W.väder o regn o bara kallt. den 15. stillt o Åskan lät höra
sig o på de N.W.vind den 16. stark N.W. storm den 17 stillt o 18.g.v. o vi
sådd grönfoder uti skogen. den 18. S.O. väder o 21.g.v. o åkrarna börjar
gröna o Auktion i Ytterån å Storhotellet i går o i dag o i Kaxås efter
Ursila. den 19. på måran dimma o sedan ricktigt varmt. den 21. N.W.vind
o Skallgång i Mattmar efter 2 st som gått åt skogen o inte kom tillbaka
(vid Kalkbruket) o inte hitta igen dem. den 23. N.W.vind ingen värme.
den 24. Midsommar- dagen S.O.väder o 16.g.v. o vackert. den 25.
S.O.vind o enstaka regnskurar. o Auktion hos Sven Olsson i T.å. den 28.
stillt o 24.g.v. o så mycke folk som far upp till Undersåker o Åre för att
öfvervara Solförmörkelsen i måron o extratåg från Stockholm som afgår
derifrån i kväll o kommer dit upp i måron bitti. o förmörkelsen börjar
5.39.47 o slutar 7.40.56 o är borta o flera hundra bilar har gått upp till
Undersåker o Åre o sycklare i mängd så det är flera tusen personer
samlade från olika håll. den 30. S.O.vind o uppehålsväder o varmt.
Juli den 1. regn hela dagen o i Tidningarna står en onaturlig nederbörd i
södra Sverige trafiken är afbruten genom översvämningar o i Amerika är
en olidlig värmebölja så sträng så inte en sådan i mannaminne. många
personer som dött af värmen. den 2. S.O.vind o regn hela dagen o
Auktion efter E.Ed i Bleckåsen. den 7. stillt o 30.g.v. samma väder en hel
vicka. så det växer bra. den 8 o 9. samma väder o värme. den 10.
S.O.väder o samma värme omkring 30.g.v. den 11. samma väder o åska
ibland den 13. samma väder o värme o kornsnärpen börjar synas. den 15.
samma värme o Åska o regnskurar den 17. stillt o samma värme o
kornaxen är framme o ärtblomman o det är ett härligt väder så det växer
bra. den 18. på e.m. börjar W.vind o temperaturen gått ner. den 19.
W.vind o bara kallt. den 23. på e.m. börjar det regna den 24. stillt o riktigt
med regn. den 24. N.O.väder o regn hela dagen o O. Hansson o Signe
Bäckman gifta sig o håller bröllop. den 26 o 27. vackert väder o vi börjat
slå den sednare ricktigt bra o sjusovare den 28. S.O.vind o på e.m. lite
regn. den 30. stillt o vackert o varmt o åkrarna äro jämt i ax o
potatisblommor. den 31. stillt o 23.g.v.
Augusti den 1. stillt o varmt o åska o ett starkt regn den 2 S.O.vind o
varmt o på kvällen o natten mycke regn den 3 o 4. W.vind o lite friskare
den 5 stillt o varmt Erk Gunnarsson i Ede död. 86 år. den 6 samma väder
o lite regn på e.m. o åkrarna börja mata den 10 samma väder o vi slagit af
o fick 180 Rolenkar hö o nu kör vi in hö o det är torrt o fint o värmen är
mellan 20 o 25 g.v. alla dagar o de har varit länge. mycke jämn värme o
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någon regnskur ibland den 11 o 12 regn. den 13 vackert o 18.g.v. den 14.
fint o Begrafning på E. Gunnarsson i Ede. Och vi åkte bil runt Storsjön
den 15. regn hela dagen. den 17. stillt o uppehålsväder. o en del körde in
hö. den 19. S.O.vind 18.g.v. den 20. N.O. regn hela dagen o hela natten
det har regnat mycke. men den 21. uppehålsväder men åkrarna är mycke
nerlagt o grön. o höhäsjorna mycke blöta o nu är W.väder den 22 starka
regnskurar o solsken emellan o stillt den 23 samma väder o målar J.
Panter kom o målar byggningen. den 25. W.vind o hökörning o
uppehålsväder. den 26. S.O. väder o ganska kallt på måran lite fruset på
vissa ställen. men vackert hela dagen o de börja skära men her är det inte
moget ännu. den 28. stillt o vackert o Invigning af Rödöns Kyrka. der var
mellan 3 o 4000 Personer o Biskop o många Präster. den 29 vackert den
30W. storm o alla börjar skära o mycke korn som tagit skada af regnet o
mycke som är grönt ännu. det är mycke ligsäd.
September den 1. stillt o vackert väder o vi börja ta ärter den 2 S.vind o
gott väder o vi rivit upp ärterna o präktiga ärter 32 Rolenkar. den 4. stillt
o vackert o 20.g.v. den 5. stillt o samma värme ett idealiskt väder. den 6.
samma väder o värme 22.g.v. den 7. samma väder den 8. mulet o N.O
väder o lägre gradtal o bli regn. den 9. N.O.vind o mulet o på kvällen regn
o vi skurit af kornet 450 skylar, men åtskilligt vattenskadad. den 10. N.O.
vind o snö i fjällen ända ner i skogsbandet. den 11.o 12. o 13. W.vind o
fruset om nätterna o potatisgräset har frusit lite. o vi börjat ta upp potatis
stora vackra, men sjukdom på riset den 14. W.väder o bara kallt. den 15.
W.väder o vi tagit upp potatis den 17. N.vind o regn hela dagen. den 18.
mulet o lite regn den 19. regn på natten o på dagen den 20. vackert väder
o på kvällen regn den 21. N.väder o regn. den 23. N.O.vind o mulet o
regn på kvällen. den 24. N.O.vind o regn hela dygnet så det är mycke
blött o regn hela natten o på måran den 25. regn o snöslask från N.O. o
begrafning på J.P. Wikström i Rödningsberg o Fru Jörgenson med dotter
från Bleckåsen som dog genom Drunkning. (både mor o dotter drunkna i
en å i Kall) den 26. uppehålsväder den 27. W.vind så det börjar torka upp
den 28. mycke fruset på måran o sedan vackert men på kvällen mulet o vi
kört in lite korn. den 29 o 30. S.vind o Kornkörning.
Ocktober den 1. S.vind o vackert väder o vi kört in allt korn o ärter o allt.
vi har bara rovorna uti nu o på natten regn. den 2. S.väder o vackert den
3. N.W.vind o mycke snö i fjällen på måran o mycke regn på natten. den
4. N.W.storm o lite rusk den 5. samma hårda storm. den 6. snöslask på
måran o sedan W.väder. den 7. samma väder den 8. stillt o vackert o vi
tagit upp rovor o det blef mycke 150 tunnor. den 9. samma väder. den 10.
stillt o mulet den 11. W.väder o klart o bara kallt. den 12. stillt o klart o
6.g.k. o mycke fruset den 13. N.O.väder o snö hela dagen. den 14. stillt o
vackert väder men mycke fruset o slädföre. o på kvällen ricktigt kallt. den
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15. tö. den 16. W.väder o vackert den 17. vackert den 19 o 20 stillt o
vackert väder men fryser hårt. o Nils Olsson i Ede dog i går 54 år. den 21.
22 o 23. vackert väder o lite snö men de begagnar både både vinter o
sommarkördon. o i går köpte jag en tjur för 140:- kron. den 25. N.O. snö
o hela natten snöar det 5 tum djup snö den 26. N.O. o mulet o mildt o
rusk. den 27. bara ruskväder o ingen kyla. den 28. samma väder o rusk
men ingen kyla. den 29. N.väder o snö hela dagen 1 fot djup snö riktigt
yrväder o utbärning eller Likfärd med Nils Olsson i Ede den 30. stillt o
vackert väder o Plöjning af vägarna det var mycke snö.
November den 2. 12.g.k. o på e.m. S.O. stark vind o Trångsviken har
frusit men blåser upp. den 3. stillt o tö. o Invigning af ostkustbanan i
dessa dagar den 4. tö o regn. den 5. uppehållsväder o stillt o på kvällen
fryser. den 8. stillt o rent o kallt. den 9 o 10. rent o vackert väder o N.O.
den 13. stillt o 18.g.k. o kallt o rent alla dagar förut. den 14. 21.g.k. på
f.m. 15. 16.g.k. på e.m. klart o stillt den 15 tö. den 16. o 17. kallt o rent
den 17 o 18. samma väder o Alsensjön lade is den 14. o 15. den 19.
S.O.vind o ingen snö på länge omkring 10.g.k. o rent. den 22 stillt o klart
19.g.k. o N. Olsson kom hem från Rysslandsresan den 23. 15.g.k. o rent
den 24. S.O.vind o lite snö o 4.g.k. den 26. stillt o milväder den 27. stillt
o vackert o lite fruset. den 29. W.vind o tö o på kvällen kallare så det blef
riktigt halt den 30. W.väder o rent. O.Holmsten vald till Fjärdingsman.
December den 1. stillt o 11.g.k. o dimma den 2 samma väder o 15.g.k.
den 3. stillt o 3.g.k. o Skogsauktion i Trång å Petter Ols skogen m.m. o
låga anbud. den 4. stillt o något kallare . den 5. 17.g.k. på måran 5.g.k. på
afton den 6. samma väder den 8. samma väder o total månförmörkelse o
ingen snö eller nederbörd. den 9 o 10. samma väder 10.g.k. den 11. 0.g. o
W.väder den 12. samma väder o en från Polen är här o skall köpa Hästar
Hingstar o Ston. den 13. N.W. väder o lite snörusk. den 15. N.väder o lite
rusk den 16 stillt o 11.g.k. jämn kyla alla dagar. den 17. stillt o 14.g.k. o
vi kört färdigt gruset på odlingarna neri skogen 190 lass o Mejeristämma i
T.å. den 18. 24.g.k. o klart. den 19. 10 o gick upp till 5.g.k. o ingen
nederbörd sen i Ocktober den 21. stillt o vackert o 7.g.k. man läser i
Tidningen hur kallt det varit. i Amerika har varit så kallt så folk frusit
ihjäl o i Frankrike o Italien är snö o kallt o det fryser ihjäl. den 23. stillt o
mulet o 10.g.k. o ingen snö den 25. stillt o 10.g.k. ett härligt väder o före.
den 26. samma väder o 10.g.k. den 28 på kvällen tö den ( 26 o 27 Basar i
T.å.). den 29. o 30. mildt den 31. 6.g.k. o stillt.
Januari 1928. den 1. 18.g.k. o stillt o klart. den 2. W.väder o 4.g.k. o
mulet. den 3. samma väder den 6. 3.g.k. o lite snörusk o inte kommit
någon snö sen de sista dagarna i ocktober. den 8. Ö.vind o 5.g.k. i lite snö
som drifver o Barnfäst i T.å. den 9. samma väder den 10. 10.g.k. o stillt o
klart i går skedde olyckshändelse i Ytterån vid ångsågen. G. Ledin från
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Walne blef överrasad i Sågspånsgropen o innan de hann gräva upp
honom var han död. o 2 andra som var med under raset men klarade sig.
den 11. o 12. lite snörusk den 13. N.O. snödref o 6.g.k. o vi kört
snöplogen första gången i vinter Maria Backéus dog den 7. den 14.
snörusk o 50 års uppvaktning med Fru Svensson i T.å. den 15. 9.g.k. o
Propagandaåkning i Östersund. den 15 åkningen i Östersund af 350 åkare
o bra väder o före den 16. 15.g.k. o uppehålsväder. den 17 stillt o 25.g.k.
den 18 stillt o 33.g.k. o ända till 45.g.k. på vissa ställen den 19. samma
väder o samma kyla o Gamla Bäck död. den 20. samma väder o 25.g.k.
den 21. stillt o vackert väder o 15.g.k. den 22. Ö.väder o 3.g.k. o
begrafning på Bäck. o Fäst i Logen Jägaren. den 23. börjas
nödhjälpsarbetet med stenkörning i Kvitsle brobyggnad. o Stora strejker
har börjat vid Gruvorna o Malmfälten i Kiruna o dithörande Grängesberg
o Metallvärken 2000 man. den 24. S. stark vind så det är snöyra omkring
5.g.k. den 26. o 27. stillt o 3 o 4.g.k. den 29. stillt o mulet o 12.g.k. den
30. S.O.vind o 3.g.k. o Lockut med sågverken o Pappersmasserfabriker
18000 arbetare som är utan arbete. den 31. S.O.vind o snödref o 2.g.k.
Februari den 1. S.O. stark vind o riktig snöyra 3.g.k. den 2. 0.g. o
S.W.väder o vackert. den 3. stillt o vackert o ingen köld den 4. stillt o
vackert o 2.g.k. den 5. S.O.vind o snödref o 1.g.k. den 6. 3.g.k. snö på
måran så de måste ploga den 7. S.O.vind o 0.g. o på natten stark W.storm
o ett rysligt snödref så det är fulla vägarna o stora drifvor. på måran den
8. stillt o mycke arbete på vägarna 2.g.k. den 9. S.W.vind o 2.g.v. o på
kvällen storm o snöyra (ett rysligt väder) den 10. W.vind o uppehålsväder
men på kvällen börja drifva.den 11. stillt o Klart o 15 o 25 g.k. o
Komunal uppbörd i Trångsviken o det slagit fel med vattnet i Mejeriet
den 12. 15.g.k. o stillt den 13. 8.g.k. o stillt o vackert o vi fått hämma
mjölken från mejeriet i 2 dagar genom fel i vattenledningen. den 14. stillt
o 20.g.k. o dimma. den 15. Ö.vind o 19.g.k. den 16. N.O. vind o hämsk
snödref hela natten o hela dagen o 5.g.k. o fortsätter på kvällen samma
väder. o fulla vägarna med snö o de plöjd vägen två gånger i dag. den 18.
20.g.k. den 19. 22.g.k.o klart o Skidtävlan i T.å. o öfver 60 nummer eller
tävlande från alla håll hela jämtland inbjuden. den 23. W.väder o 2.g.v.
den 24. stillt o solsken o vackert o 3.g.k. den 25. stillt o vackert o 15.g.k.
o på kvällen 3.g.k. den 26. stillt o 1.g.k. o på e.m. 0.g. den 27. samma
väder den 28. stillt o vackert den 29. samma väder o ricktigt vackert o
3.g.k. den 5. blockerad Pappersfabriken.
Mars den 1. stillt o vackert väder den 2. samma väder o 15.g.k. o solsken
den 3. o 4. samma väder den 5. W.väder o 1.g.v. den 6. samma väder
3.g.k. den 7. samma väder den 8. samma väder. o 10.g.k. på morgnarna o
sedan mindre o ingen nederbörd den 9. samma väder o 15.g.k. den 10.
samma väder o 20.g.k. den 11. W.vind o 2.g.k. Löpning i Wasaloppet o
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Karolinerloppet o gynsamt väder o före. I Wasaloppet 2 segrare
Utterström Boden o Hedlund Särna kom arm i arm i mål. den 12 W.vind o
1.g.v. den 13. samma väder men blåser mindre den 13. o 14. samma väder
vackert den 15 o 16. samma väder den 17. samma väder 1.g.v. den 18.
7.g.v. S.O. väder den 19. samma väder 3.g.v. den 20 samma väder o
Ockterlony har arenderad o börjat såga på Moviksågen. den 21. S.vind o
Klart o fryser om nätterna men tinar om dagarna o ingen nederbörd utan
samma väder alla dagar den 22. S.vind o 0.g. den 23. 9.g.k. på måran o
sedan billigare o Rakel Mellberg i Trång död 91 år gammal. den 25.
S.W.väder o tö den 26. S.O.väder o 0.g.den 27. S.O.väder o mulet 0.g.
den 29. stillt o mulet o ingen nederbörd. den 30. 2.g.k. N.O.väder o lite
snöruskhela dagen den 31. S.O. väder o snörusk.
Aprill den 1. Palmsöndag N.O.väder o snö hela dagen riktigt fult väder o
Begrafning på Rakil Mellberg i Trång o Läsbarnen i Mattmars kyrka. den
2. tö 1.g.v. den 3. N.O. snö den 4. S.O. o snö 2.g.v. den 5 o 6. tö den
7.8.9. tö o Påsk o 6.g.v. den 10. N.O. snörusk 5.g.k. den 12. Ö.väder o
bara kallt o arbetstvisterna mellan arbetarna o bolagen är öfverenskommit
så arbetet är i full gång som förr. men endast massafabriken o sågvärken.
Grufkonflikten är olöst ännu. den 13 Öväder o kallt den 14 o 15 stillt o
blankt o riktigt solsken men fryser hårt om nätterna o vattenbrist i åarna
så Kvarnarna stannar o sliperierna måste stoppa. ingen tö på hela vintern
den 16 o 17. samma väder o mycke kallt om nätterna. den 18. samma
väder o kvarnen i T.å. går både natt o dag genom vattenbrist. det är
många från Offerdal som far hit o mala det står i Offerdal både i Åflo o
Änge o i Waplan har Sliperiet stannat af brist på kraft från Långfors. det
har inte varit tö på hela vintern o inte ännu en tödag. den 21. milväder den
22. N.W.vind o fryser hårt. om nätterna den 23. samma väder inte något
bart ännu. den 24. stillt o vackert o 10.g.v. o det börjar bli vatten o
barfläckar. den 25.stillt o solsken o mycke snö smält bort så det är mycke
bart o mycke vatten i sänkor o diken. den 26. samma väder o mycke bart
den 27. samma väder o mycke bart o mycke vatten. den 28. samma väder
o sommarfoglarna kommit den 29. samma väder i går auktion efter
Gabriel Jonsson i Röde. o utmärkt sjöföre men efter vägarna alldeles bart
o tort o ingen nederbörd o mycke bart o kälen går ur o de börjat såga i vår
såg. den 30. samma väder stillt o härligt väder 15.g.v. o Älfvarna
öfversvämma o gör stor skada o gör nya gångar på sina ställen. milioner
timmer o is packas till så vattnet måste göra nya fåror. Jusnan Jungan
Härjeån o flera till. o i Bulgarien o Ungern är jordbävning o förstörer allt
öfver 100 000 mäniskor äro husvilla.
Maj den 3. samma väder o snön är borta o kälen går ur men lite kallt om
nätterna den 4 o 5. samma väder o vi sådd Morötter o Rödbetor den 6.
N.W.vind o något kallare den 8. N.W.vind o snöskurar o bara kallt den 9.
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samma väder o mycke kall vind o snöskurar o i Storlien är snöbetäckt af
ny snö o kallt. den 10 o 11. samma väder o N.vind o kallt den 12. samma
väder den 13 S.O.väder o 12.g.v. o ingen nederbörd o de börjar röra i
jorden. den 15 S.O. väder o jag sådd Ärter. den 16. N.O. väder o bara
kallt o på kvällen regn den 17. regn o N.O.vind o bara kallt den 18 stillt o
rengskurar o vi börja köra ut gödning den 19. W.väder o regn hela dagen
så det blef riktigt genomblött. sågvatten andra gången. den 20. stillt o
vackert men på e.m. W. stark vind o lite regnrusk o bara kallt den 23.
stillt o vackert väder o jag sådd korn o satt något potatis o Fjällen är vit af
ny snö. den 24. N.O.väder o vi satt Potatis o löfskogen börjar gröna o
odlingarna med men mycke bortruttna utaf vintern. den 25. i natt har det
regnat mycke o jag sådd rovor men mycke rått. den 26. N.väder o regn
sedan i går hela natten o hela dagen mycke regn o Alsensjön är isfri o
Trångsviken går upp i dag o Storsjön med. det är riktigt vattenfyldt öfver
allt. den 27. samma väder. den 28. W.väder o vackert den 29 mulet o lite
regn den 30. W.vind o solsken o de börja harva o så men mycke rått. den
31. N.vind o kallt o vi sådd norra delen af kornristan å Ottgården.
Juni den 1. i natt har varit 3.g.k. o åkrarna börja gröna o löfskogen likaså
o nylanden (eller ägorna) gröna men mycke som är utruttnat. den 2. mulet
o N.W.vind o bara kallt o lite regnrusk ibland den 3. samma väder. den 4.
samma väder o ricktigt kallt o det växer mycke lite, det är för kallt. den 5.
N.W. snöslask hela dagen o kallt o mycke ny snö i Fjällen o Elis Hansson
i Tossberg med söner reste till Amerika. den 6. vackert W.väder. den 7.
S.vind o 15.g.v. o på e.m. regn o åskan hördes i väst. den 8. S.O.väder o
mycke regn hela natten o hela dagen så det står lokar öfverallt der det är
någon sänka. den 11. stillt o vackert 19.g.v. den 12. W.väder på kvällen
riktig västanvind o bara kallt o vi sådd Grönfoder uti odlingarna. den 13.
stark W. storm o bara kallt den 14. samma väder o mycke kallt den 15.
samma kalla vind o åkrarna börja bli mullhöl. o Potatisen börja titta
upp.den 16. samma väder. Några Italienska Nordpolsfarare Kapten
Nobile har förlist med sitt luftskepp Italia har pr Radio medelat sin
ställning o beder om hjälp o det är så många som rest med både Fartyg o
Luftskäpp till deras undsättning men utan resultat ännu. den 18. stillt o
någon liten regnskur. den 20 N.regn hela dagen den 21. uppehåll o mulet
hela dagen. den 22. stillt o vackert o en stor katastrof ett Persontåg stött
ihop med ett Lock o 15 döda o 50 sårade o detta i närheten af Bollnäs
station. Merit Lindgren från Ede var med bland de döda. den 23. S.O.
vackert väder o Läsbarnen står i gången. den 24. mulet o på e.m. regn o
på kvällen W.vind den 26. S.O.väder o vackert.
Juni den 27. N.regn hela dagen o 10.g.v. den 28. N.W.vind o 10.g.v. den
29. stillt o vackert den 30. W.vind o regn.
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Juli den 1. vackert väder på f.m. o på e.m. W.vind o hagel o regnskurar o
Begrafning på Merit Lindgren i Kyrkan. den 2. samma väder regn o
Hagelbyar. så det är mycke surt i åkrarna. den 5 o 6. S.O.väder o uppehåll
så vi får ränsa Rovor o Potatis o Gallra rovor. o Auktion i T.å hos Lars
Johansson. den 7. S.O.vind o vackert väder den 9 o 10. W.väder o täta
regnskurar. den 11 S.O.väder o vackert o vi frakta in ved vid Mejeriet.
den 13. stillt o 23.g.v. den 14. N.W.vind o på e.m. vackert o varmt den 15
N.W. stark vind o regnskurar o Storm o kallt. den 16. W. stark vind den
17. samma väder o regnskurar. den 18. stillt o mulet o lite regn den 19
N.W. stark vind o regnskurar o på kvällen 3.g.v. den 20. samma väder.
den 21. samma väder o Bröllop i Mo på Olle Holmsten o Kerstin
Tylander. o Äldsvåda i Marby i Gärsta hos O. Hemmingsson 2 gårdar
nedbrunnen o hela byn hotad många hus tända men släcktes. den 22.
samma storm o kallt o Godköpsresa till Sundsvall på Utställningen 11:50
tur o retur. den 23. samma väder storm o regnskurar. den 26. stillt o varmt
o regnskurar den 27. stillt o 17.g.v. o regnskurar den 28. på måran mycke
regn det står som spö i backen den 29. stillt o varmt o någon regnskur då
o då. den 30. S.vind o vi börjat slå o åkrarna börja gå i ax o ärtblomman
börjar synas o nypotaris som Hönsägg o Nils Nordlöf från Nordannälden
är her som slåttkar.
Augusti den 1. N-W. stark vind o regnskurar den 2. samma vind o ricktigt
kallt. 7.g.v. på kvällen den 3. N.W.vind o riktigt kallt o regnskurar. o vi
köpt Kraftfoder 1820 kg. Sojamjöl. den 4. Uppehålsväder den 5. stillt o
vackert väder. den 6. N.W. väder o 8.g.v. o ricktig kallt. den 8. S.O.vind o
regn på e.m. o hela natten den 9. regn på måran o stillt o 10.g.v. o på e.m.
vackert den 10. N.W.vind o regn o kallt. den 11. N.W.vind o regn så det
blef mycke blött o åkrarna står alldeles stilla o inget höväder o vi har inte
fått köra in något hö ännu. den 12. regn. den 13. S.O.regn. den 14.
S.O.regn. den 15. samma väder o ricktigt regn så det är omöjligt att arbeta
på slåttern o kornet står alldeles tomt men lång halm så det blir inget
korn. den 15.o vi har nästan slagit allt o inte en ända länk inkörd o mulet
o mörkt alla dagar. den 16.S.vind o 16.g.v. o uppehålsväder till kvällen så
börja det regna o hela natten. den 17. N.O.vind o mycke regn så det är
vatten öfver allt i sänkorna. den 18. vackert väder 18.g.v. o stillt o
solsken. den finaste dag på hela slåttan. den 19. N.O.regn o på natten
likaså o 15.g.v. o det är mycke vatten i bäckarna o nu har vi nästan slagit
af o allt hö ute o inget hö har blommat. o kornet är ovanligt lång halm o
ingen mat i. den 20 o 21. Dimma på måran o sedan vackert o Hökörning.
den 22. vackert väder o Hökörning. den 23. stillt o vackert väder o vi
slagit af ifrån oss o fick 330 Rolenkar Hö. på e.m. N.W.vind den 25.
W.vind halva dagen o sedan fint o på kvällen Godköpståg till Stockholm
biljet fram o åter 22:50 den 26. N.O. o lite regn. o Nils Nordlöf reste hem.
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regn hela dagen o natten den 27. samma väder. den 28. uppehållsväder o
det kördes hö den 29. någon regnskur då o då den 30 o 31. N.W.vind o
uppehålsväder o hökörning.
September den 1. N.W.vind o en regnskur då o då o vi slår upp en del af
Kornet det är ingenting i. den 2. N.W.vind o regnskurar o bara kallt den
3. i natt har varit kallt o klart o rimfrost. den 4. W.väder o vackert men
regn på natten. den 5. stillt o uppehålsväder o vi kört in det sista af hö.
den 6. N.O.väder o regn lite kallt på måran. den 7. N.W.vind o kallt. den
8. stillt o vackert o varmt. den 9. utmärkt vackert väder o Föllingekonsärt
i Alsens kyrka. den 10. S.O.vind uppehålsväder o på kvällen regn. den 11.
stillt o vackert o varmt o vi slagit af Grönfodret uti odlingarna 50
Rolenkar. den 12.W.vind o bara kallt o de börjat skära korn o det är grönt
o ovanligt lång halm o mycke grönt men potatisen är ordentligt stor o
ingen ärter. den 13. W.väder o vackert. den 14. stillt o vackert väder den
15. stillt o på e.m. regn o Likfärd i Tossberg på Lars Persson. den 16.
S.O.väder o mulet o dimma på måran o Riksdagsmannaval.den 17.
S.O.väder o lite regn på e.m. den 18. S.O.vind o regn på måran o hela
natten. den 19. vackert väder den 20. åska o N.W.vind på den o vi slagit
blandsäden 42 Rolenkar 5 melingar mycke grönt. den 21. samma vind
som i går o bara kallt o vi skära korn o mycke Gulrost på kornet. den 22.
W.vind o uppehålsväder o vi skurit korn. den 23. stillt o klart men kallt.
den 25. N.W.vind o bara kallt o vi dragit upp kornet. 220 skylar 7
Rolenkar ärter. 80 Role. korn. den 26. mycke fruset på måran Potatisriset
riktigt nerfruset. den 26. N.W.vind o snö i fjällen 2 o 3.g.k. på måran men
kornet är uppskuret men det är nog någon enstaka som har oskuret o det
är riktigt fruset. den 27. N.W.vind o snöskurar o snön ligger kvar o fryser
på kvällen 4 o 5.g.k. o vi börja ta upp Potatis. o vi fått 220 skylar o 80
Rolenkar Korn o 42 Rolenkar Blandsäd. den 28. 5.g.k. på måran o
W.väder o vi tagit upp Potatis stora fina Imperi Potatis o fått 30 tunnor.
den 29. stillt o mycke fruset. den 30 fruset på måran o sedan N.O.snö 4
tums djup snö o på kvällen håller N.O. Holmsten i Mo 60 års kalas.
Ocktober den 1. stillt o slädföre. den 2. snöföre o vi börjat ta upp rovor ur
snön. den 3. W.vind o tö så snön går bort o vi tar rovor. den 4. W.vind o
vi tagit upp all rovorna o fina rovor. den 5. stillt o vackert o vi kört in
grönfoder den 6. stillt o dimma den 7. stillt o dimma o lite regn. den 8.
stillt 11.g.v. o mulet. den 9. kallare. den 10. mulet o snöbyar. men tinar af.
den 11. 5.g.k. o sedan fint den 12. samma väder 6.g.k. på måran o vi kör
in korn. den 13. samma väder o Fjällen hvita af snö. den 16. snö så det är
slädföre men klart o fint den 17. S.O. stark storm o snöfock o Äldsvåda i
Röde hos J. Säll. Mangårds o Ladugårdsbyggningarna har nedbrunnit till
grunden samt lösöre o kläder. den 18. tö. den 19. S.O. vind o tö o
snöslask o regn. den 20. tö o barmark o vi har plöjd åkern o Auktion efter
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Merit Lindgren i Ede o fastiheten såldes för 1650:- kronor till en från
Månsåsen, Lars Söderlund. den 21. utmärkt vackert väder den 22 o 23.
samma väder. den 24. S.O.väder o 1.g.v. på måran o riktigt bar mark o de
håller på o tröska men det är så mjukt så det är omöjligt att mala säden
utan att torka den. den 25. S.vind o 10.g.v. den 26. stillt o det härligaste
sommarväder den 27. stillt o dimma o vi kört in korn men bara rått o
tungt. den 28. stillt o dimma hela dagen o begrafning på en son till Otto
Ohlsson i T.å o på kvällen snö. den 29. N.O.väder o snöslask hela dagen
o 1.g.v. den 30 tö.
November den 1. vackert väder o börjar frysa o Ragnar Nord har börjat
som dräng her. den 2. vackert o vi kört in det sista af kornet. den 3. stillt o
mulet o 5.g.k. den 6. stillt o vackert o 11.g.k. o samma väder i flera dagar
o i dag är presidentval i Amerika mellan Hover o Smitt. den 7. samma
väder o Trångsviken har frusit o det fryser ganska hårt. den 8. samma
väder. den 9. samma väder o Hoover vald till President i Amerika med
stor majoritet. den 10. samma väder o på kvällen snödref. den 11.
W.väder o lite snödref o på kvällen stillt men inget slädföre ännu. den 12.
Ö.väder o lite snö o Grusauktion i T.å. den 13. S.W. o tö så snön tinar
bort så det är bara is o vi satt in värmeelement uppe på vinden för 45
kronor den 14 o 15. stillt o vackert väder härligt väder 1.g.k. den 16 tö o
S.O.väder o lite snöslask. den 17.Ö.väder o regn hela dagen så det är
barmark o efter vägarna bara is men den 18 på måran lite snö o han
fastnar så det blir före. o snöar hela dagen den 19. uppehålsväder den 20.
N.O.väder o snörusk hela dagen o sur snö. den 21 o 22. Ö.väder o
milväder. den 23. regn o på e.m. riktigt hällregn. den 24. samma väder o
bara is efter vägarna o i Tidningarna läses att i Amerika är stora
öfversvämningar o även her i svärje på sina ställen. den 25. stillt o dimma
o lite snörusk men ingenting fruset. den 26. stillt o vackert väder o P.J.
Blixt i T.å död. den 27. samma väder o ingen snö o mycke is öfverallt.
den 28. samma väder den 29. samma väder. den 30. S.W.vind o tö.
December den 1. samma väder. den 2.W.väder o mildt den 3. stillt o
mulet o lite fruset den 4. samma väder. den 5. W.väder o tö 3.g.v. den 6.
W.väder o vackert o 6.g.k. den 7. N.O.vind o snö. den 8. snö hela dagen o
ett rysligt oväder o storm på havet o många olyckor på sjön o i dag dog
Kristina Jönsson i Rödningsberg på Sabatsbergs sjukhus i Stockholm i
Lunginflamation. den 9 o 10. o 11. mulet o 12.g.k. den 12. N.O.väder o
17.g.k. den 13 samma väder o mulet den 14. samma väder den 15. samma
väder o några snöflingor då o då. den 16. stillt o klart o 20 till 27.g.k. den
17. 15.g.k. o klart den den 18. samma väder o Anis Olsson reste till
Lasarettet för en operation den 19. stillt o 3.g.k.den 20. samma väder o
3.g.k.den 21. samma väder den 22. stillt o 10.g.k. den 23. 2.g.k. den 24.
0.g. o S.vind o alsensjön är icke körför till Jul. den 25. W.väder o tö men
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på e.m. kallare på måran 2.g.v. på e.m. 2.g.k. den 26. lite snö på kvällen o
basar i Trångsviken o 2.g.k. den 27. samma väder o 2.g.k. den 28. stillt o
5.g.k. o lite snörusk o Kristina Olsson i Mattmar o Kluk har hängt sig o
nyförlovad. den 30. stillt o vackert väder 10.g.k. o födelsedagskalas 50 år
hos Margreta Olsson o der var många gäster ett 70 tal.
1929.
Januari den 1. stillt o vackert o Wigsel i Alsens kyrka af Anders
Färnström i Finsätter o hans hustru o Walter Sundell o hans hustru. o ett
dödsbud Karin Håkansson från Tegefors har doge på lasarettet. den 2.
samma väder. den 3. S.W.vind o 3.g.v. o ingen snö 4 tum djup o nu är
Alsensjön körstark. den 4. stillt o tö. den 5. lite fruset. den 6. stillt o
dimma o 8.g.k. den 7. 10.g.k. o stillt o klart den 8 o 9. samma väder o
ingen nederbörd den 10. 2.g.k. o klart den 11. W. storm o 4.g.v. så det
börjar bli halis. o Riksdagen öppnad den 12. samma väder o all snö har
tinat bort. den 12. all snö är borta o bara Is öfverallt o W. stark storm. den
13. samma starka storm o Begrafning på Fru Karin Håkansson i Tegefors
o det är ett svårt före bara blankis. den 14. stillt o 14.g.k. o rent o klart.
den 15. N. stark kall vind o 14.g.k. den 16. stillt o klart o 19.g.k. den 17.
samma väder o 20.g.k. o ingen snö, men i södra sverige har varit en
ovanlig stark storm med snö så han har gjord stor förödelse på många slag
både till lands o sjöss. den 18. Ö.väder o lite snörusk o 15.g.k. o 4
Turister har gått vilse i Fjällen o frusit ihjäl mellan Walbo i Bydalen o
Walbo o Tåssåsen o det har varit 30 sekundmeter stark storm o snöyra.
den 19. 20.g.k. den 20. stillt o 21.g.k. o återigen oväder o snö. i södra
sverge storm o snö så det är alldeles insnöad på vissa ställen o trafiken är
inställd o afbruten både till lands o sjöss. Tågen kör fast i drifvorna o
Fartygen nerisas så de måste söka hamnar för att rädda sig. o många har
gått under i den svåra stormen. i Westervik ligger snön upp på andra
våningen efter gatorna o de måste taga sig ut genom fönstren. Och de 3
turisterna från Stockholm som gick ut från Wålådalen till Bydalen har
ingen sett till ännu o de har spanat mycke efter dem med flygmaskin o
mycke folk från flera håll o militärer har sökt men utan resultat ännu. o nu
är utlåvat 1000 kronor till den som hittar dem inom 14 dagar. den 21.
stillt o 10.g.k. den 22. stillt o 3.g.k. o de hittat igen de två
Stockholmspojkarna som gick vilse i Fjällen ihjälfrusna men inte föraren
Lappen Johansson ännu. den 23. N.O.väder o 7.g.k.o lite snörusk den 24.
samma väder o 14.g.k. den 25. samma väder o 15.g.k. o lite snörusk. ännu
har de inte hittat igen P. Johansson. den 27. samma väder o 19.g.k. men
nu har de hittat föraren ett långt stycke ifrån de andra. han var tänkt ta sig
till Glen men stupade på fjället af utmattning. den 28. o 29. N.O.vind o
snö o 6.g.k. o de plöjd vägarna första gången i vinter. den 30. S.O.vind o
snödref den 31. stillt o 3.g.k.
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Februari den 1. 1.g.k. o stillt o vackert. den 2. samma väder lite kallare
den 3. stillt o vackert o 3.g.k. den 4. stillt o 0.g. på kvällen N.O. snö man
läser o Tidningen att i Italien o Argentina o på många andra ställen är
snöstorm o kallt till 20 a 30 g.k. o storm o folk o kreatur fryser ihjäl o
sjöfarten hindras af isbildning i hamnarna det har inte intreffat något
sådant på etthundra år. den 5. Ö.vind o 15.g.k. den 6. stillt o 12.g.k. o
klart. den 7. 0.g. o stillt den 8. 5.g.k.o stillt o klart. den 9. S.vind o Klart o
3.g.k. I Tidningarna läses om de svåra snöstormarna i Polen o på flera
ställen o kylan ända upp till 25 o 30 o 40 g. kallt o floderna fryser igen
något som inte hänt på 50 år. den 10 vackert väder o 11.g.k. o S.O. blåst.
den 11. stillt o 15.g.k. o Klart. den 12. samma väder o 27.g.k. den 13
N.W. snå o 24.g.k. men gick upp sednare på dagen till 16. o jag låta sätta
in nya lagerbussningar i Motorn. den 14. Ö.väder o 15.g.k. den 15.
samma väder o 14.g.k. o man läser i Tidningarna om den svåra kylan i
Tyskland 36.g.k. i Polen 34.g.k. o ett Sigenarband på 34 personer har
frusit ihjäl. o i England var mellan 16 o 25 g.k. o på sina ställen flera
mater djup snö o kylan till ja ända till 20 o 30.g.k. så det är mycke folk
som fryser ihjäl o så många fartyg som är fastfrusna i alla sunden o
farlederna o alla Isbrytare måste ut o asistera ångarna fram o
Flygmaskinerna måste tillföra de fastfrusna ångarna lifsmedel. så det är
många långa spalter om den svåra kölden o i södra Europa är den
skarpast. den 16. samma väder o 17.g.k. o Komunaluppbörd den 17. stillt
o klart o 21.g.k. I Malmö o Skånetrakten samt Öland är ett rysligt oväder
med snö o storm så Tågen körer körer fast i drivorna. det har beårdrats så
mycke folk som går att uppbringa för skottning efter banan så de kan köra
de har haft 3 lok för tåget men omöjligt komma fram ändå o de efter
banan mellan Stockholm o Malmö.
o Öland är alldeles utan förbindelse med uttervärlden o insnöad men de
hoppas få banan klar i natt. den 18. stillt o klart o 26.g.k. den 19. samma
väder o 24.g.k. den 20. 24.g.k. o mitti dagen 15.g.k. den 21. 1.g.k. o lite
snö men men stillt den 22. N.O. väder o snö hela dagen o 8.g.k.o det står i
Tidningen om snöstormen i Skåne ett järnvägståg som körde fast i snön
förra Lördan o suttit fast till nu o det har varit 200 snöskottare ute her o
var på banan. o så många fartyg som är fastfrusen i isen men det lösgöres
något då o då af Isbrytarna o det är packis som pressar dem på somliga
ställen de prässas både upp o ner o brist på lifsmedel på somliga fartyg o
flygmaskinerna måste tillföra dem. Wåldsamt snöfall begraver New York
15000 Snöskottare o 800 Plogar o 2000 bilar utkommenderas för
snömassornas bortförande. den 24. 19.g.k. den 25. stillt o riktigt solklart o
23.g.k. o nere vid Trångsviken öfver 30.g.k. den 26. stillt o klart o 29.g.k.
på måran o på e.m. 12.g.k. i Lit o sörfors 42.g.k. den 27. W.väder o 5.g.k.
på f.m. o på e.m.0.g. den 28 2.g.v. o W.väder.
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Mars den 1. vackert väder o ingen kyla den 2. stark W.vind o tö o 4.g.v. o
regn ibland den 3. W.vind o 2.g.k. o årets Wasalopp i dag som hördes på
Radio o segraren Persson från Arjeplog som hemförde lagerkransen af 80
löpare. den 5. 4.g.k. o mulet den 6. 10.g.k. på e.m. på f.m. W.vind o
snöbyar. den 7. W. o 12.g.k. på f.m. o 3.g.k. på e.m. o på Mejeri har
vattenledningen frusit så man måste köra vatten den 8. W. stark vind lite
kallare den 9. stillt o 10.g.k. f.m. o e.m. 4.g.v. o Koperativa håller årsmöte
i T.å. den 11. tö o 5.g.v. den 12. W.storm o tö så det blir alldeles bart o
bara is o vatten efter vägarna o den 6. dog Joel Byström i Slåtte Alsen 96
år. den 13. W.storm o tö stark storm som förstör belysningsledningen så
vi fick det mörkt den 14. samma väder men ej så stark storm o snön o isen
tinar bort så det blir bart efter vägarna. den 15. W.vind o någon grad kallt
o ingen snö utan bara is efter vägarna o ombyta af drängar Ragnar slutar o
skall till Amerika o Konrad tager platsen i stället o det är brodern. den 16.
W.stark vind o tö 4.g.v. den 17. W.vind o 5.g.v.o isskorpan försvinner så
det blir alldeles bart. den 18. samma väder o 4.g.v. o det smälter bort isen
efter vägarna så de börjar begagna hjuldon o det är så tjock solrök. den
19. soligt o varmt o stillt o Prinsessan Märta reste till Norge med sin Olav
kl. 10.10 e.m. afresan skädde med stor ståt. den 20. stillt o vackert väder o
tö. den 21. stillt o mulet o Olav o Märta viges i Oslo idag kl. 11. den 22.
samma väder o auktion hos Ek i Röde han skall till Amerika. den 23.
samma väder o 7.g.v. o det börjar bli alldeles bart ingen is kvar häller.
den 24. stillt o snöslask o 7.g.v. den 25. samma värme o snöslask den 26.
samma väder o ingen snö kvar ingen strimma efter gärdesgårdarna en
gång. den 28. W. stark storm o 7.g.v. det ramponerar Telefon o
Lysledningar stolparna blåser omkull o på e.m. snöbyar den 29. W. stark
storm o på e.m. stillt den 30. stillt o fruset o lite snö på f.m. den 31.
samma väder o tort efter vägarna så det dammar efter Bilarna.
April den 1.Ö.vind o 7.g.k.o någon snöflinga då o då. den 2. N.O.väder o
9.g.k. men ingen snö utan bara torra vägar o uppi fjällen har varit mycke
Påskturister o skolungdom från södra Sverige 6 a 700 i Storlien som har
liggit i järnvägsvagnar. den 3.o 4. Ö.väder o 13.g.k. o tort o ingen snö. det
ryker efter vägarna o Lisbet i Långsve i Mo dog i dag på e.m. 80 år den 5.
S.O.väder o bara kall blåst. den 6. W. stark vind o 0.g. o Ragnar Nord
reste åt America. den 7. samma väder o torrt o ingen snö men kallt om
nätterna. den 8. samma väder den 9. 3.g.k. på måran o lite snö. den 10.
stillt o vackert väder o 7.g.k. på måran o sedan går det upp. o Auktion i
Wången på Hingstar. den 11. samma väder o Erika Persson i Åse dog 58
år. den 12. vackert väder den 13.W.vind o Likfärd med Lisbet i Långsved,
Mo. den 15. N.W.vind o bara kallt o Auktion i Kluk efter O.N.s Ros
sterbhus. den 16. W.väder o bara kallt om nätterna det fryser hårt men
ingen nederbörd. den 17. samma väder den 18. samma väder, den 19.

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 181 av 246

N.O. snödref så det blef lite slängföre. den 20. N.vind o 12.g.k. o
slädföre. den 21. N.W.vind o 12.g.k. o solsken o klart den 22. S.O.vind o
bara kallt den 23. W.väder o lite snö. den 24. W.väder o snöslask o Otto
Kirsti i Trång död. den 25. N.väder o snö. den 26. samma väder den 27.
stillt o vackert. den 28. samma väder o vi tagit upp fröpotatis. den 29.
samma väder. den 30. stillt o vackert väder o Walborgsfirande i T.å. med
Teater af barnen o en stor brasa o fyrverkeri o marchaller m.m.
Maj den 1. N.vind o bara kallt . den 2. N.W.vind o ricktigt kallt o i
Gräfte- trakten har varit snöstorm stark storm o mycke snö så bilar o
bussar har stoppat o snöplogen måste ut. den 3. N.W. stark vind o ricktiga
snöbyar o solen sticker fram emellan o så fryser hårt om nätterna. o vi fått
Läggägg från Wanås. den 4. stillt o vackert väder men kallt om nätterna.
den 5. stillt o vackert o S.O. den 6. S.O. snöslask o e.m. uppehåls men
slaskit o Auktion i Hof Alsen hos Sara Alenius. den 7. stillt o dimma hela
dagen o lite regn ibland. den 8. S.O.väder o solsken o varmt. den 9.
W.vind o e.m. stillt den 10. S.vind o klart. den 12. stillt o 16.g.v. o Svalan
har kommit. den 13.S. stark blåst o på kvällen lite regn den 14. stillt o
vackert väder. den 16. samma väder men mycke surt i jorden ännu o
sjöfarten på Storsjön har börjat. den 17. N.väder o sjöarna blir isfria o vi
satt o sådd i kryddgården. den 18. samma väder o det börjar torka upp.
den 19. N.O.väder o snöslask på e.m. ett riktigt slaskväder. den 20.
N.O.regn hela dagen o 5.g.v. så det är stora vattlokar. den 21. N.O. o
mulet o regnskurar ibland o Auktion i Offerdals Prestgård. den 23. stillt o
21.g.v. o de börja så. den 24. samma väder o 24.g.v. den 25. vackert väder
o samma värme o jag satt Potatis o sådd rovor o Mattis har sådd Korn.
den 26. S.O.vind o 24.g.v. o solsken o löfskogen börja bli grön det är
musöron de kallar. o i går var auktion efter P. Ersson i Trång den 27.
samma väder o värme o det är brått med vårarbetet. den 28. W.vind o
regn o något kallare. den 29. N.W.vind o 6.g.v. o regnskurar ibland. den
30 N.O. regn hela dagen o ny snö i Fjällen. den 31. N.W.vind o mycke
kallt o Fjälltopparna vita af ny snö o jag sådde åkern
Juni den 1. 3.g.v. på måran o sedan 5 o 6 o på kvällen kallt igen o snö i
Fjällen den 2. bara kallt o i går dog A. Nilsson i Trång å Lasarettet han
blef slagen i underlivet af en fåle. den 3. W.väder o regn o bara kallt o
åskan hördes i väst första gången i år. den 4. samma väder o bara regn
hela natten o hela dagen snöblandad regn. den 5. N.W.vind o snöslask o
2.g.v. på måran o i Fjällen är mycke snö ända neri skogbandet o i
Rönåsvallen i Alsen ligger snön hela dagen o det är riktigt kallt. den 6.
N.W.vind men uppehålsväder men bara kallt den 7. vackert väder. den 8.
mulet o jag sådd ristan i går o i dag. den 10.N.W.vind i klart o
Nötbosk.premiering i T.å. den 11. N.W,vind o klart o bara kallt. den 13.
S.O.väder o solsken o 19.g.v. o kornet börja komma upp. den 14. stillt o
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mulet o varmt o jag sådd grönfoder i kallhålristan o på kvällen lite regn så
det växer riktigt o Häggen står i blom. den 15. stillt o 21.g.v. o mulet o på
e.m. regn o S.vind. den 16. samma väder o 16.g.v. o regn o solsken om
vartannat. den 17. samma väder. den 18. W.vind o 10.g.v. o Per
Bengtsson fyller 50 år o håller kalas på födelsedagen å Hotellet i T.å. den
19. W.väder o klart. den 20. stillt o vackert väder o 20.g.v. den 21. samma
väder. den 22. stillt o 15.g.v. den 23. N.väder o regnskurar o solsken om
vartannat det är ett utmärkt växtväder. den 24. N.vind o lite regn o bara
grått. den 26. stillt o vackert väder o en flicka till Sunqvist i Trångsviken
dog i dag. den 28. stillt o varmt o vi galrat rovor o vedfrakt vid Mejeri.
den 29. samma väder o Telefonstämma o besluttades fortsätta som förut.
den 30. stillt o regnskurar o Hembygdsfäst i Alsen.
Juli den 1. stillt o mulet men bara kallt om nätterna. den 2. S.O.väder o en
duktig regnskur den 3. stillt o 11.g.v. o någon regnskur. den 5. samma
väder. extra tåg till Östersund för att se Sirkus Strassburg. den 6. stillt o
varmt o mycke folk som far in till stan på Sirkus. o Sara Alenius i Hof
död. den 7. stillt o vackert o de gamlas dag o Fäst i Rödö kyrka. den 9.
N.väder o regn hela natten o något på dagen med. den 11. stillt o 21.g.v. o
på kvällen regn. den 12. W.vind o lite regn. den 13. N.W.vind o
Komunaluppbörd i T.å. den 14. W.väder o regnskurar hela dagen den 15.
N.W. den 16. stark N.W.vind o bara kallt. den 17. N.W.vind o lika kallt
7.g.v. o vitabands möte vestigården den 18. W.väder o varmt o Kornet
börjar gå i ax o de börja slå. den 22. stillt o öfver 20.g.v. alla dagar o lite
åska men bara någon regnskur i Östersund har sjöld gatorna. den 23. lite
regn. den 24. W.vind o regn hela dagen det regnar mycke. den 25. regnigt
hela dagen o ärtblomman är synlig.o gräfning o omläggning af
vattenledningen vid Mejeri. den 26. W.vind o 10.g.v. o grått o ingen fart
med slåttan. den 27. samma väder o kallt om nätterna. den 28. N.W.vind o
8 o 9 g.v. o grått o allt står stilla. den 29. S.O. vackert men ingen värme.
den 30. stillt o varmt o åska o regn på kvällen rikligt med regn den 31.
stillt o åska o regn- skurar.
Augusti den 2. regn på natten o halva dagen o 70 års kalas på Anton
Hansson i T.å. den 3. N.W.stark vind o på kvällen 8.g.v. den 4. S.O.vind
o varmt den 5. S. stark vind o solrök o varmt den 6. S.W.vind o någon
regnskur. o nu är slåttan i full gång o i kornet fins ingen mat än men
Potatisen är någorlunda men lös ännu. den 8. stillt o vackert väder. den 9.
samma väder o 15.g.v. o vi såld 2 Kor. den 10. stillt o varmt o regnskurar
så det går inte slå. den 13. N.W.vind 9.g.v. o bara regningt. i går var stark
W. storm så Höhäsjorna blef hårdt omluska. den 14. stillt o vackert o vi
slagit af allt o fått 255 Rolenkar hö. den 15. vackert o vi hade hökörning
hela dagen o skolorna börjat. den 16. vind från östan o Westan o
regnskurar o vi börjat slå upp blandsäden som gröfoder o kornet der har
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inte börjat blom. den 17. S.vind o på kvällen regn. den 18. samma väder o
fäst i Torsta. den 19. N.W. svag vind o regn hela dagen o bara svalt. den
20. N.vind o klart på kvällen kallt. den 21. på måran klart o fruset potatisriset är lite svädd blana o vi kör in Hö o snö i Fjällen (Anarisfjällen). den
22. S.Ö.vind o mulet. den 23. S.O. storm o på natten regn. den 24.
vackert. den 25. samma väder på e.m. regskurar den 26. N.W. stark vind o
regn - skurar o 9.g.v. den 27. N.W.vind o 5.g.v. o regnskurar. den 28.
vackert. den 29. S.O. o regn hela dagen den 30. N.W.vind. den 31. samma
vind o bara kallt o vi slagit af hela kornristan 167 Rolenkar.
September den 1. S.O. stark vind o mycke regn hela dagen den 2. samma
väder. den 3. W.vind o bara kallt den 4. S.O.väder o regn. den 5.
N.W.väder o regnskurar. den 6. N.W. stark vind o de börja skära korn
men mycke grönt o vi kört in Hö i odlingarna. den 7. N.W. stark vind o
bara kallt o kallt på natten. den 8. Öväder o mulet o 1½ g.v. på måran. den
9. stillt o mulet o regn hela dagen o de skär kornet o det är mycke grönt.
den 10.N.W.vind o 8.g.v. den 11. stillt o mulet o vill bara regna o 12.g.v.
o vi skurit korn mycke grönt. den 12. stillt o 16.g.v. o solsken o vi skurit
af vårt korn 110 skylar grönt o O. Sjögren är på Lasarettet för magfel. den
13. stillt o regn hela dagen bara ruskväder o 9 o 10 g.v. den 14. S.O.vind
o solrök så tjock. den 15. stillt o mycke tjock solrök o 13.g.v. o konsär i
Alsens kyrka. den 16. o 17. vackert väder o S.O.väder den 18. stillt o
vackert o 16.g.v. o vi kört in grönfoder. den 19. S.vind o lite regn på e.m.
den 20. S.O.vind o regn hela dagen o på e.m. W.väder. den 21. N.W.vind
o 5.g.v. o regn hela dagen mycke ohjälpsamt väder. den 22. W.väder o
vackert o 6.g.v. o fjällen hvita af snö. den 23. stillt o mycke fruset på
måran potatisgräset har frusit o jorden var frusen o tjock is på vattnet o
den 24. o 25. vackert väder o vi börja ta upp Potatisen o fina sådana. den
26. vackert väder o vi Tagit upp Potatisen 40 tun. stora fina. den 27. stillt
o mulet o på kvällen W. stark vind o regn. den 28. S.vind o uppehålsväder
o vi börjat ta upp rovorna o de är stora. den 29. stillt o vackert o varmt
väder. den 30. stillt o vackert.
Ocktober den 1. stillt o mulet o på kvällen kallt. den 2. S.O.väder o bara
kallt o vi tagit upp Rovorna o mycke o stora o 4 tun. Kålrötter o 2
Morötter o mellan 60 o 70 st kålhuvuden mellan 3 o 4 kg. st. den 3. stillt
o mulet o jag öfvergödd med Tomas o Kali. den 4. stillt o snö i fjällen o
norrom Rönnåsen är alldeles vitt af snö. den 5. stillt o mulet o lite regn
med snö- blandning. den 6. stillt o vackert men fruset på måran. den 7.
N.O. regn hela dagen o föregående natt så det är mycke blöta. o 5 o 6.g.v.
o på kvällen stark S. storm som bröt ner Lys o Telefonstolpar så det blef
mörkt. den 8 stillt o uppehålsväder o uppkörning af en kornvagn till
kvarn. den 9. mulet o lite rusk. den 10. på kvällen kallt o på natten mycke
regn den 11. stillt o klart 6.g.v. den 12. W.vind o uppehålsväder o Pastor
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Lindgren i Mattmar död den 14. vackert väder den 15. W. stark storm o
lite snö på måran o sedan storm så Telefonstolpar blåst omkull flera
stycken o lyset var borta en tid men Telefon är fortfarande obrukbar. den
17. S.O.väder o 5.g.k. på måran o vi kört in Grönfoder. den 18. Ö.vind o
snö o snödref den 19. Ö.vind o slask. den 20. o den 21. milväder o 4.g.v.
o snön smälter bort. den 22. stillt o vackert o 6.g.v. den 24. S.vind o
9.g.v.o vi kört in korn o på kvällen regn. den 25. S.vind den 26. stillt o
vackert o vi såld en Kalf till I.Holm i Nordannälden den 27. snöslask hela
dygnet så det är mycke blött. den 28 o 29. lite kallare o Fjällen är vita o i
Rönåsen är snö den 30. N.W.vind o kallare. den 31. samma väder.
November den 1. o 2. mildare så det tinar upp. mycke snö i Fjällen den 3.
N.O.väder o 2.g.v. o lite regnslask. den 4. W. stark kall vind. den 5. stillt
o kallt o det fryser den 6. stillt o vackert o 6.g.v. den 8. S.vind o lite regn
o flera grader varmt den 9. stillt o snö från N.O. o på kvällen kallt. den
10. lite snö från S.O. o mildt. den 11. stillt o 4.g.k. o Dimma o O. Sjögren
har Såld Gården till E. Wikström o skrivit handlingarna på 15000 Kron.
den 12. S.O. vind o tö flera grader varmt. den 13. S.Ö. vind o lite fruset
2.g.k. den 15. N.vind o snö o på kvällen Ö. o regn den 16. S.O.vind o tö.
den 17. o 18. kallare. den 19.samma väder den 20. S.O.vind o snörusk o
på kvällen snödref. den 22. mulet o lite snörusk o Trångsviken har lagt is.
den 23. samma väder o ingen kyla o i skogen börjar tina upp det lilla som
frusit. den 25. samma väder o bara S.vind o ingen köld.den 26. S.O.vind o
tö så det är bara is efter vägarna o ingen snö, bara så det vitar lite på
marken o Lämlar i mängd o Rottor med. den 27. stillt o dimma 1.g.k. den
28 stillt o tjock dimma men ingen kyla o vi fått Radiomottagaren som
kostar 300 kronor den 30 samma väder. Ingen snö ännu.
December den 1. S.O. o på kvällen lite snörusk o 0.g.den 2. samma väder
o 0.g. den 3. S.O.väder o tö den 4. stillt o vackert väder den 5. Ö väder o
lite snö o 2.g.k. den 6. S.O.väder o ricktig tö så det är bara Is öfverallt.
den 8. samma väder o ägorna äro alldeles bara ingen snö på något ställe o
efter vägarna bara Is o på somliga ställen är bara grus. den 9. Ö vind o tö.
den 10. S.O.väder o lite snö men sur snö. den 11. stillt o vackert väder o
5.g.k. nu har vi fått lite slädföre o sjöarna äro öppna ännu. den 12. samma
väder o 10.g.k. den 13. Öväder o 0.g. den 14. samma väder o på natten
S.W. stark storm o tö o snöyra o belysningsstolpar blåst öfver ända så det
blef mörkt. den 15. W. stark storm o snöyra ett hämskt väder 1.g.k. den
16. W.vind men uppehålsväder. den 17. samma väder o 5.g.k. den 18.
stillt o på kvällen tö 2.g.v. o Likfärd på Algrin i Trångsviken. den 20.
vackert o på kvällen S.vind. den 21. S.O.vind o 5.g.k. den 22. S.O. stark
vind o 0.g. den 23. samma väder o 0.g. den 24. samma väder. den 25.
S.O.vind o lite snörusk(snödref) o 5.g.k. den 26. S.vind på måran 5.g.k. o
på kvällen 3.g.v. o Basar i T.å. den 27. samma väder den 28. S.O.väder o
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mildt 0.g. den 29. 6.g.k.o N.O.väder o lite snörusk den 30. S.O.vind o 0.g.
den 31. samma väder o Alsensjön är ofarbar ännu han bär inte gå öfver o
ingen kyla.
1930
den 1.Januari S.W.vind o 0g. den 2. Ö.väder o 5.g.k. den 3. S.O.vind o
snödref tidtals på dagen o 0.g. den 5. samma väder o 3.g.k. o på kvällen
milt. den 6. samma väder 2.g.v. den 7. stillt o vackert o 2.g.k. o i
Östersund 4 cm. djupt snötäcke i Storlien 20 cm. o stor massa folk som
Julgäster aldeles öfverfullt alla platser. Danskar Tyskar amerikaner till
o.m. Japaner o.s.v. den 8. S.W.väder o 5.g.v. den lilla snö som är smälter
fort så det är barfläckar nu.den 9. stillt o vackert o 2.g.k. o is efter vägarna
den 10. samma väder. den 11. S.O.vind o 0.g.o 1.g.v. o Tidningen
förmeler att i Kina har frusit ihjäl 1700 meniskor under en köldvåg. den
12. S.O.vind o 0.g. o ingen snö ännu men nu är väg öfver Alsensjön. den
13. stillt o vackert o några grader kallt. den 14. samma väder o 5.g.k. o
Prosten Stenqvist i Alsen död (han dog i går) den 15. stillt o 11.g.k.o på
kvällen snö. den 16 vackert väder 10 cm. djup snö har fallit. den 17. stillt
o 10.g.k. den 18. S.väder o 2.g.v. den 19. stillt o vackert o på kvällen
S.W.vind o riktig tö. den 20. S.W.vind o tö o 5.g.v. o på kvällen lite kallt.
den 21. vackert väder o begrafning på Prosten Stenqvist i Alsen. den 22.
stillt o 6.g.k. den 23. stillt o 6.g.k. den 24. samma väder den 25. stillt o
10.g.k. den 26. samma väder. den 27. snö men stillt o 5.g.k. den 28. N.O.
snö hela natten o hela dagen så de måste ploga vägarna båda dagarna o
5.g.k. den 29. samma väder o 6.g.k.o uppehålsväder den 30. samma väder
den 31. samma väder.
Februari den 1. N.O.vind o 10.g.k. o snödref den 2. N.O.o samma väder o
11.g.k. den 3. N.O. snö hela dygnet o 9.g.k. den 4. Ö.väder o 8.g.k. den 5.
N.O.väder o lite snörusk o 8.g.k. den 6. stillt o klart o 18.g.k. den 9. tö. o
Brandförsäkringsbolaget Mattmar o Alsen har extrastämma angående
ord- förares försnillning o valdes P. Svensson i Mo o Jonas Olsson i
Ytterån till revisorer. den 10. W. stark vind o 0.g. o tö den 11. W.väder o
0.g. den 12. W. stark vind o tö den 13. samma väder o 5.g.v. så det är
barfläckar på egorna som är lite högre. den 14. västan väder o tö o 5.g.v.
den 15. stillt o klart o 4.g.k. den 16. samma väder den 17. stillt o lite
västan o tö. den 18. samma väder den 19. stillt o vackert o 2.g.k. den 20. o
21. o 22. samma väder mellan 5 o 11.g.k. o klart o idag komunaluppbörd.
den 23. stillt o klart på f.m. 11.g.k. o på e.m. 0.g. o solen tinar bort isen
mot väggar m.m. o många bara fläckar o mycke is bortöfver ägorna den
24. samma väder den 25. samma väder o 12.g.k. på måran o så går det
upp till 0.g. o samma väder en lång tid stillt o så solklart o ingen snö bara
is efter vägarna o lite öfver allt på åker o äng o på vissa ställen på
utlandet är stormigt o snö o köld så mycke folk fryser ihjäl o husen rasar
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o stora sträckor översvämmas den 26. samma väder den 27. samma väder.
den 28. S.W. stark vind o tö 6.g.v.
Mars den 1. S.W. stark vind o tö 6.g.v. o mera bart än snö eller is öfver
ägorna o efter vägarna är bara is o der det är motorplogat är de mycke
bart. den 2. samma väder o nästan barmark o Wasaloppet har löpts i dag
af 90 startande men några afbröt o deri Mora var 15000 åskådare o det
härligaste vårväder solsken o 9.g.v. den 3. S.W.vind o samma väder o det
blir alldeles bart o 5.g.v. o Utterström Boden har segrat i Holmenkollen i
Norge i dag. den 4. N.W.vind o 0.g. den 6. W. mycke stark storm så det
knakar o brakar i alla fogar o tö. den 7. W. stark vind o tö o sjöarna börjar
bli mycke osäkeer att trafikera o på landet är mycke bart den 8. samma
väder den 9. stillt o lite fruset o på e.m. S.O. snö. den 10. snödref från W.
den 11. stillt o klart o 10.g.k. den 12. stillt o klart o 12.g.k.o Hingstarna
från Depåten till Östersund o skall säljas. den 13. samma väder den 14.
samma väder den 15. samma väder o 12.g.k. o Marknan o ett härligt
marknadsväder stillt o ett härligt solsken. men på utlandet oväder o översvämningar i Frankrike o Spanien katastråfer för hundratals milioners
förstörd o mycke folk har gått åt. den 16. stillt o solklart mycke vackert
väder o några grader kallt. den 16. om nätterna 12 o 15 g.k. om dagarna
5.g.k.o så stillt o så blankt solsken. den 17. samma väder vid midagen
3.g.k. o lite kallare kväll o morgon. den 18. samma väder den 19.
N.O.väder o snö så det blev slädföre den 21. stillt o milt 0 g. den 22. S.O.
snöskurar o 1.g.v. den 23. W.vind o snöfock. den 25. stillt o mycke
vackert väder. den 26. S.O.vind o snöfock. den 27. S.O.väder o snöbyar o
5.g.v. den 28. samma väder den 29. S.O.väder o tö 5.g.v. den 30. samma
väder så det börjar bli bar mark igen. den 31.stillt o vackert väder o 7.g.v.
Aprill den 1. samma väder o Jöns Persson varit hit för kor. den 2. samma
härliga väder o snön är alldeles borta o de börjat såga. den 3. samma
väder men fryser hårt om nätterna den 4. S.O.väder o vackert men i
Kiruna o i norrbotten har fallit mycke snö i dessa dagar o Drottning
Wicktoria har dött i dag på e.m. o hon dog i sin Willa i Rom den 5.
Öväder o 2 3 g.v. den 6. samma väder o snön är borta men fryser om
nätterna men på dagen tinar det. den 7. stillt o mulet men blidväder den 9.
samma väder o fryser inte om nätterna den 10. S.väder o 9.g.v. den 11.
samma väder o lite regn den 12. stillt o vackert men 2.g.k. på måran o
begrafning med Drottning Wicktorias stoft i Riddarholmskyrkan o det
utsändes på Radio den 13. S.O.vind o lite kallare den 14. N.O.vind o lite
snörusk. den 15. stillt o lite regn. den 16. stillt o mulet o kälen går ur. den
17. samma väder den 18. lite snö så marken blef vit o kallare den 19.
samma väder o N.väder o bara kallt o lite snö. o Påskafton den 20.
N.O.snö den 21. N.O.snö o snöat hela natten o fortsätter idag med o
Branstodstämma i Tå. med Alsen o Mattmars bolag o välja styrelse. den
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22. Ö.väder o snön tinar af. o Auktion i Trång efter Anders Nilsson den
23. stillt o vackert väder den 24. mycke vackert väder den 25. samma
väder o 15.g.v. den 26. samma väder o 15.g.v. den 28. N.W.väder o lite
kallare o Isarna börja röra på sig den 29. samma väder men fryser om
nätterna den 30. samma väder men kallt om nätterna o Kärnen har blivit
isfri o Storsjön går upp. o det börjar gröna i nylanden.
Maj den 1. o 2. gick sjöarna upp för W.vind den 3. N.W.vind o riktigt kalt
3.g.v. o på kvällen Kälar marken så det är vinterligt. den 4. N.vind o
mycke kälat på måran o sedan 3 o 4 .g.v. o det börjar gröna i nylanden o
även löfskogen börjar. den 2. satte vi i kryddgården den 6. stillt o vackert
o vi börjat köra ut gödsel o det är ganska fort den 7. de har börjat med
vårbruket att harva o plöja o gödsla o på kvällen lite regn. den 8. Ö.vind o
5.g.v. o blåser bara kallt o snöflingor dansar i luften den 9. N.O.vind o
regn med snöblandning o 3.g.v. den 10. stillt o varmare lite regn. o vi
sågat men lite vatten. den 11. regn hela dagen men gott väder. den 12.
S.O.väder o solsken o varmt så det blir grönt o löfskogen börjar gröna.
den 13. mycke vackert väder o varmt så det växer mycke så det är riktigt
grönt. den 14. N.W.väder o O.B.s har sådd korn. den 15. S.O.väder o
mycke fruset på måran men sedan varmt 15.g.v. o solsken. den 16. stillt o
vackert o 17.g.v. o Utställningens öppnande o jag sådd rovor. den 17.
S.O.väder o 15.g.v. o många som sådd o Fritiof Nansens begrafning o
Läsbarnen står i gången i Alsens kyrka. den 18. samma väder den 19.
samma väder o jag har sådd Korn o första svalan för i år. den 20. samma
väder mellan 13 o 15 g.v. den 21. samma väder o vi satt Potatis o 17 g.v.
o solsken den 22. stillt o solsken o 22 g.v. den 23. stillt o solsken o 25
g.v. o vi sådd färdigt. endast grönfoder kvar. det är 3 a 4 tum långt gräs på
nylanden o rovorna börja titta fram. den 24. samma värme o åkrarna som
var först sådd börja gröna. o Häggblomman slår ut o allting är så tidigt.
den 25. 20 g.v. o på e.m. lite regn. den 26. lite regn. den 27. regn på f.m. o
på kvällen solsken o varmt. den 28. samma väder o värme men på nattten
W.vind o regn den 29. N.W. stark vind o 7 g.v. o regn på f.m. o sedan
uppehålsväder o åkrarna börja gröna o de först sådda mullhöljda o
nylanden är mycke långt komna o ser låvande ut men på låga ställen
mycke isbränna. den 31. N.W. vind o 14 g.v. o vi sådd Grönfoder.
Juni den 1. Ö.vind o 10 g.v.den 2. S.O.vind o bara kallt den 3. S.O.väder
o klart o kallt på natten. den 4. Vackert väder o vi satt Kålplantor. den 5.
samma väder o examen i T.å. skolor. den 6. samma väder o lite regn o på
natten mera regn. den 7. W.väder o lite regn o solsken ett ypperligt
växterväder åkrarna äro mullhöljda o Potatisplantorna äro framme o
gräset räcker halvägs till första roen i häsjorna. den 8. N.W.väder o
Pingst. den 9. stillt o vackert o 17 g.v. den 10. vackert 20 g.v. o på
kvällen lite regn. den 11. stillt o åska o regn o hagelskurar. den 12. stillt o
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vackert väder. den 14. solsken o W.väder o vi galrad rovor fina plantor
men på många ställen har jordlopporna ätit upp dem. o jag sådd
kalkkväve på gräsvallen o långt gräs. den 15. stillt o vackert väder o 20
g.v. o rönnblomman är utslagen o Potatis blasten är uppe så raderna äro
klara. den 16. stillt o 22 g.v. o Hans Persson i Ede dog i natt 63 år. den
17. stillt o 22 g.v. o det börja bli mycke torrt. den 18.stillt o 29 g.v. o
infrakt af ved på Mejeriet. den 19. 26 g.v. o Likfärd i Ede med H.
Persson. den 20. 27 g.v. o det börja torka bort gräset o åkrarna börja gulna
o många som reser på utställningen i Stockholm. o förra söndan den 15.
var tre ynglingar som drunkna i Krokom. den 21. samma väder 28 g.v.o
på kvällen några regndroppar o åska skarpa knallar. den 22. soligt o 25
g.v. o på kvällen åska o lite regn den 23. S.O.väder o 20 g.v. o åska åt alla
sidor o Peder Svensen från Norge Talar i T.å. på midsommarfäst. den 24.
S.O.väder o soligt o 20 g.v. o alla blomster är utslaget o på kornet är
skottbladet uppe men det är så torrt så det kryper neråt på grundare ställen
o torkar i stället för att växa. den 25. S.O.vind o 18 g.v. o på e.m. en riktig
regnskur o Kornaxen är uppe o Potatisriset är så stort så de måste ålas o
allting så ovanligt tidigt. den 26. lite regnrusk. den 27. W.väder o 14 g.v.
den 28. S.O.väder o 17 g.v. o auktion hos Rejsik i T.å. o han skall resa till
södra sverige. den 29. stillt o vackert o Fest på Römmen den 30. stillt o
vackert öfver 20 g.v. o den 28. dog Rut Gärdin i Ytterån. den 4. dog Lars
Nilsson i Ede.
Juli den 2. stillt o 29 g.v. den 3. S.O.vind o klart o samma värme o många
har börjat slå, o det torkar så det blir alldeles brunt.25 g.v. på e.m. o inte
en molntapp på himlen den 4. samma vind o 28 g.v. o det torkar förfärligt.
den 5. samma väder o värme o åska den 6. S.O.väder o 25 g.v. o det
torkar både gräs o träd (löfträd) som står på grundare jord. den 7. Ö. på
f.m. på e.m. W.vind o regn hela dagen o på natten mycke regn o
fortfarande N.W.vind o 8 g.v. den 6. begrafning på Rut Gärdin i Ytterån o
Skogsäldar har rasat förfärligt i Lappland på flera ställen. den 9. samma
vind o 10 g.v. lite regn ibland o Margreta Olsson i T.å.(Sven märgit
kallad) dog 82 år. o på kvällen åska o regn o samma temperatur som förra
dagar. den 10. N.W.vind o uppehålsväder o stora ärterskidor den 11. stillt
o vackert o 20 g.v. den 12.13.14. var vi till Rödningsbergsbodarna o
reparerade husen åt stämplarna som började den 15. den 16. Sydlig vind o
tort o inget regn o mycke torrt o Potatisen blommar o Hallonen börjar
mogna o med höskörden är det brått innan det torkar bort. den 17. samma
väder o värme den 19. samma väder o inget regn o det är mycke torrt. den
20. stillt o samma värme o några regndroppar på kvällen o Begrafning på
Ingeborg Olsson i Tullus. den 21. samma väder den 22. o 23. varmt 25
g.v. o vi slagit af allt o fått 180 Rolenkar hö o inte regn på hela slåttan o
jämn värme 25 o 28 g.v. den 24. samma väder N.W.vind o vi kört in Hö o
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det är så torrt så det blir mycke smolk eller donga.o i Ösa i Ås har de
skurit korn o her är åkrarna gula så det skall skäras med första. men det är
mycke torrt, det är mycke som börja torka. den 25. 20 g.v.o hö är så torrt
så det smulas sönder. den 27. S.O.väder o 19.g.v. o lika torrt. den 28.
samma väder o värme den 29. samma väder o vi kört allt hö mycke torrt o
de har börjat skära korn på många ställen o tagit upp ärter o mycke som
torkar den 30. samma väder o lika tort. den 31. samma väder o lika tort o
vi tagit upp potatis o små.
den 1. Augusti. W.väder o på e.m. några regndroppar bara så stenarna
blef våta. den 3. samma väder o värme o i skogen är så tort så man får inte
blöta skosulorna det fins inte vatten o en del träd börja torka. det lästes i
tidningen att kornet har sådd o skördats på 2 månader o 11 dagar den 2.
70årshippa i Trång på Ingeborg Leklem. den 5. S.O.väder o lite regn o
16.g.v. den 6. uppehålsväder o 17.g.v. o vi skurit korn. o vi tagit upp
Grönfoder 20 Rolenkar den 9. stillt o varmt 16.g.v. o inget regn. Träden
på torrare ställen torkar så löfvet faller af o i Amerika är en svår torka på
vissa ställen o i Stockholmstrakten har rägnat ovanligt alldeles skyfall så
det är översvämt med vatten o det har gjort skada på banvallen så tågen
måste inställas. den 11. samma väder o värme. den 12. samma väder o det
korn som först blef skuret är inkördt o torrt o man läser i Tidningen att de
har tröskat o malit af årets skörd o fint är det o inte en regndroppe ännu.
den 13. samma väder en liten regnskur på e.m. med åska. den 15. samma
väder o vi skurit upp det sista af kornet 275 skylar fint korn. den 16.
N.vind o regn hela dagen den 17. stillt o mulet 17 g.v. lite rusk ibland o
sista Presten profpredikat i Alsens kyrka. den 19. vackert väder. den 20.
Ö.väder o mulet o regn o vi rödjat uti skogen för bete. den 21. stillt o
vackert väder o varmt den 22. N.O. o regn den 23. N.O. regn hela dygnet
den 24. W.väder o mycke regn o det som står ute Grönfoder o säden blir
alldeles grått o ruttnar o säden börjar gro. den 25. W.vind o på e.m. lite
regn o lite kallare. den 26 N.W. stark vind o kallt o vi kört in lite korn.
den 27. stillt o klart o vackert väder. den 28. samma väder o vi kört in
korn. den 29. stillt o 23.g.v. den 30. samma väder o 23.g.v.o vi kört in all
vår säd torr o fin. den 31. W.vind o 11.g.v. o begrafning på P. Jonsson
Ytterån.den 5.Potatisriset fruset.
den 1.September N.W.vind o regnskurar. på e.m. 6.g.v. den 2 o 3.
N.W.vind o regnskurar o bara kallt. den 4. samma väder. den 5. rimmfrost
på måran o termometern visar 0 g. men stillt o klart. den 6. S.O.väder o
mulet o 11.g.v. den 7. regn. den 8. S.O.väder o klart men bara kallt o de
har hittat igen Nordpolsexpeditionen Andrée o Fränkel o Strindberg efter
33 års bortovaro men det är bara ben efter dem. den 9. Ö.väder o på
måran 3.g.v. o mulet den 10. samma väder den 11. S.O. solsken
idealväder o folket börja taga upp sina potatis. den 12. stillt o dimma o
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potatisriset fruset. o sedan vackert. den 13. S.O.vind på f.m. dimma o
sedan klart. den 14. Ö.vind o mulet o regnlikt hela dagen o extra
Branstostämma i T.å. den 7.Prestval i Alsen o valdes I. Forsberg i Mörsil.
den 15. Ö.väder o lite ruskigt o 10.g.v. den 16. stillt o mulet o 13.g.v. o vi
tar upp Potatis, stora fina potatis. den 17. N.W.vind o snö i Fjällen. den
18. samma vind o klart. den 19. Ö.väder o mycke fruset på måran men
sedan klart den 20. S.O.vind o bara kallt o fruset på måran den 21.
N.O.väder o lite regn hela dagen o Landstingsmannaval o
Komunalfullmäktigeval. den 22. stillt o mulet o vi börjat ta upp rovor
stora fina. den 23. S.O.vind o regnrusk hela dagen. den 24. S.O.vind o lite
rusk o vi tar upp rovor. den 25. stillt o vackert väder. den 26. N.W.väder
o kallare o vi tagit upp rovorna 250 tunnor o 40 tun. Potatis o vi flyttat ur
sommarstugan. den 28. N.W,vind o 9.g.v. o löfskogen alldeles Gul men
inte aflövad. den 29. N.W.vind o regnrusk o 10.g.v.
Ocktober den 2. N.W. stark vind o lite snö på måran. den 3. N.W.vind o
bara nmågon grad varmt. den 4. stillt o vackert väder 4.g.v. den 5.
N.O.vind o regn o 4.g.v. o Storartad mottagande o begrafning af André o
hans kamrater i Stockholm i Storkyrkan. den 6. Ö.väder o lite snö ibland.
den 7. Ö.väder o 0.g. den 8. stillt o vackert väder den 9. N.O.vind o snö
hela dygnet 7 tums djup snö o 1.g.k. den 10. W.väder 3.g.v. o mycke snö
den 11. samma väder den 12. S.Ö.väder o 5.g.v. o snön smälter så
småningom så marken blir bar. den 13. stillt o 7.g.v. den 14. o 15. samma
väder o mulet. den 16. stillt o lite regn o 7.g.v. den 18. S.vind o mulet o
11.g.v. den 20 S.O.vind o mulet den 21. o 22. stillt o 10.g.v. den 23. o
24. S.O.väder o mulet o omkring 8 o 10 g.v. den 25. Ö.väder o lite regn
hela dagen o hela natten o den 26. sydlig väder o regn på f.m. o Fjällen
äro vita ända neri skogbandet. den 27. stillt o 5.g.v. den 29. stillt o klart o
vackert o 5.g.v. den 30. stillt o fruset 3 g.k. på måran. den 31. kallt o
klart o lite snö
November den 1. W.vind o omkring 0 g. det klagas i Tidningarna
öfverallt det blir arbetsinställelser så det är mycke folk utan arbete. den 3.
N.vind o snö o 0 g. den 4. stillt o dimma o lite regn 2 g.v. o det är 5 tums
djup snö o så lite fruset så det tinar upp. den 5. stillt o fint lite fruset. den
6. stillt o dimma o 0 g. den 8. S.O.vind o snö o 2 g.v. o på e.m.S.W.vind o
snödref. den 9. vackert o 2 g.v. på f.m. o sedan S.W.vind o sursnö. den
10. samma väder. den 13. S.W.storm o tö o sursnöyra ett rysligt oväder
med snö o storm. den 14. stillt o någon grad kallt o lite snörusk o vi
plogat första gången i vinter. den 15. W.vind o lite rusk ibland o någon
grad kallt.den 16. stillt o klart o 12.g.k. den 17. stillt o klart o 11.g.k. o
Trångsviken börjar frysa. den 18. samma väder den 19. samma väder. den
21.S.O.vind o snödref den 22. stillt 3.g.k. den 23. N.väder o dimma o 2
g.v. den 24. stillt o klart o någon g.k. den 26. Ö.väder o snörusk den 27.
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stillt o dimma o 0.g. den 28. stillt o dimma o 1.g.k. den 29. samma väder.
den 30. stillt o mulet o bara någon grad kallt.
December den 1. stillt o ingen kyla o Inspektor Sven Olsson i Tå har dödt
mycke hastigt genom en förkylning o Slag. den 2. stillt o tö 0.g. o dimma.
den 3. W.vind o tö den 4. tö 7.g.v. o stark S.W. storm. den 5. stillt o
vackert väder 6.g.v. o på kvällen börjar det frysa. den 6. stillt o vackert
väder ingen kyla o barmark bara is efter vägarna o i skogen äe alldeles
tide eller öppna myrar o bäckar. den 7. Ö.väder o 1.g.k. o begrafning på
Sven Olsson i Tå. den 8. Ö.väder o 0.g. den 10. Ö.väder o någon grad
kallt o lite snörusk. den 11. N.Ö. snö hela dagen o 1 g.k. den 12. Ö.väder
o mycke snö på måran o sedan 0 g. den 13. uppehålsväder o 0 g. den 14.
S.O.vind o snödref o 2 g.k. den 15. samma vind o disigt väder o 3.g.k.
den 17. Ö.vind o mulet o 13 g.k. o Alsensjön har blåst upp en stor sträcka
i västra ändan. den 18. S.O,vind o 13.g.k. den 20. tö o Märtas 75 års
uppvaktning. den 21. vackert. den 22. W.vind o snödref o 0 g. så det är
sur snö. den 25 N.O.väder o 12.g.k. den 26. stillt o klart o 15.g.k.o Basar i
Tå. den 27. stillt o klart o 21.g.k. o Storsjön har frusit. den 28. S.O.vind så
snön drifver o 5.g.k. den 29. S.O.väder o på kvällen 0 g. den 30. S.O.vind
o 0 g. den 31. S.väder 0 g.
1931
Januari den 1.Ö.vind o 3.g.k. o ruskväder ising den 2. Ö.väder o lite dref
o 6.g.k. den 4. stillt o mulet o 6.g.k. o mor håller 75 årskalas. den 6.
W.väder o 8.g.k. den 4. Landstingsval omval i Alsens valdistrikt. den 9.
stillt o mulet o 14.g.k. den 10. stillt o klart o 17.g.k. den 11. stillt o lite
snörusk o 9.g.k. den 12. stillt o klart o 10.g.k.den 13. o 14. samma väder
den 15. Ö.vind o 8.g.k. o lite snörusk. den 16. Ö.väder o 10.g.k. o på
kvällen lite snö. den 17. snörusk o 15.g.k. den 18. N.W.väder o 14.g.k.
den 19. samma väder o 14. g.k. o Jöns Persson varit här o Kurerat en ko.
den 20. stillt o grått o 20.g.k. o Jon Jonsson i Åse d.y. död o Influensan
regerar våldsamt öfverallt. heri byn är inte många ännu. den 21. stillt o
klart o 28.g.k. den 22. stillt o 17.g.k. den 23. S.O.vind o dref o 5.g.k. den
24. S.O.vind o mulet o 1.g.v.den 25. S.O.vind o 0 g. o Skidtävling i
Trångsviken. Distriktsmästartävling. den 27. S.O.väder o 3.g.k. den 29.
N.O.väder o lite snö o 14.g.k. o Influensan går öfverallt det är mycke folk
som är sjuk. den 30. N.O.väder o klart o 15.g.k. den 31. stillt o klart o
14.g.k.
Februari den 1. stillt o mulet o 24.g.k. den 2. samma väder o 30.g.k. den
3. stillt o mulet o 12.g.k. den 4. stillt o klart o 20.g.k.den 5. samma väder
o 22.g.k. den 6. samma väder 23.g.k. den 7. S.o.vind o 19.g.k. o klart den
8. samma väder o 11.g.k. o klart. den 9. stillt o 5 o 4 o3 g.k. den 10. stillt
o 1.g.v. den 11. 0 g. den 12. 0 g. den 13. S.O.vind o snödref o 4.g.k. den
14. S.O.vind o dref o 4.g.k. o utbärning eller Likfärd med Anders
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Magnusson i Trång. den 15. S.O.vind o snödref den 17. stillt o lite
snörusk o på e.m. 15.g.k. den 18. stillt o klart o 20.g.k. den 19. samma
väder o 24. g.k. på f.m. o på e.m. 12.g.k. den 20. 0 g. o på kvällen stark
S.W.storm o snöyra. den 21. vackert väder o Komunaluppbörd o stämma i
Jordbrukskassan o Bengt Andersson död. den 22. stillt o vackert o
Karolinerloppet går o 5.g.k. ett härligt väder o Åreväckan börjar. den 23.
samma väder men 14.g.k. o klart. den 24. 5.g.k. den 26. stillt o 7.g.k. på
f.m. o e.m. 12.g.k. den 27. N.O.väder o 10.g.k. den 28 stillt o klart o
19.g.k.
Mars den 1. Klart o 26.g.k. o Wasaloppet går o 117 åkare o A. Ström
Mora blef segrare. den 3. stillt o 7.g.k. o på kvällen lite snö den 5. stillt o
klart o 12.g.k. den 6. N.O.vind så den gamla snön driver den 7. Ö.väder o
8.g.k. o utbärning af Bengt Andersson den 8. stillt o lite rusk o 0.g. o
Begrafning på Bengt Andersson. den 10. stillt o mulet o 4.g.k. o vi köpt
Gris i Kluk. den 12. N.O.vind o snöfock o marknan men dålig, Kalfskinn
2:75 o efter vartannat dålig inga trävaruafärer o nämna o i Hälsingland o
Medelpad o trakterna deromkring har haft oväder snö o storm så det har
uppstått trafikhinder på både vägar o banor o likadant i utlandet på många
ställen, snö o storm o kyla o jordbävningar så det har dött mycke folk o
stor förödelse. den 14. stillt o vackert o vackert väder o 20.g.k. den 15.
samma väder o 10.g.k. den 17. samma väder o termometern visar på 0.g.
men kväll o mårnar är kallare. den 18. W.väder o 0.g. den 19. stillt o
vackert o 0.g. den 20. samma väder på f.m. 12.g.k. på e.m. 4.g.v.o på
kvällen kallt igen den 22. stillt o blankt 12.g.v.o snön smälter. den 23.
samma väder. den 24. N.W.vind o lite snöfock o 6.g.k. den 25. S.W.vind
o 1.g.v. den 26. stark W.vind o 5.g.v. den 27. samma vind o 0.g. den 29.
N.W.vind o några grader kallt men klart den 30. stillt o vackert o samma
kyla. den 31. 3.g.v.
Aprill den 1. några grader varmt o mulet. den 4. samma väder men fryser
hårt om nätterna. den 5. 3 tums snö. den 6. N.W.vind o snöyra o 5.g.k.
den 7. W.väder o Auktion i Trång efter Anders Melander den 9. samma
väder o Auktion i Wången på Hingstar. den 10. samma väder o fryser hårt
om nätterna den 11. stillt o vackert den 12. S.O.vind o Trafkörning å
Alsensjön den 13. S.O.snö hela dagen mycke snö. den 14. stillt o lite
snörusk. den 15. N.W.vind o solsken o Konungen af Spanien abdikerat o
förklarades Republik. den 15. samma väder o P.E. Andersson ( Per Erik)
i T.å. dog 69 år 11 mån. 24 dag. den 17. samma väder o vi tagit upp
sättpotatis den 19. samma väder o snön tinar för solen men fryser hårt om
nätterna. den 20. samma väder den 21. S.O.väder o mulet o Skidåkning i
Klöfsjö. den 22. samma väder den 23. N.O.snö hela dagen den 25. vackert
väder 15.g.v. o snön skiner af eller bort men fryser hårt om nätterna. den
28. stillt o regn hela dygnet så det är mycke vatten o de sågar i vattsågen.
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den 29. samma väder o snön försvinner fort o 4 o 5 g.v. den 30. samma
väder o mycke vatten.
Maj den 1. o 2. vackert väder o snön tinat bort frampå egorna o kälen går
fort ur o 14.g.v. den 4. samma väder o det börjar gröna i backarna o det är
10 o 12 g.v. den 6. W.väder o lite regn o 5.g.v. den 7. W.väder o vi sådd
Gödning på e.m. lite regn den 9. N.W.vind o Auktion i T.å. efter
Inspektor Sven Olsson. den 10. stillt o vackert men mycke fruset på
måran. den 11. samma väder den 12. stillt o vackert o 12.g.v. o åkrarna
torra. den 13. W.väder o Hästuppvisning o jag satt Lök. den 14. S.väder o
17.g.v. den 15. samma väder o i Ådalen vid Kramfors har varit stora
arbetaroroligheter de har måst beordra militermakt för ordningens
återställande o de måste sjuta skarpt o dödades 6 personer. den 18.
N.O.regn hela dagen o de ha börjat sådd lite en del. o det var riktigt tort o
fint men nu blef det stopp. den 19. N.W.vind o 5.g.v. o lite regn rusk. den
20. stillt o mulet o 5.g.v. den 22. vackert väder o vi satt Potatis o första
svalan för i år. den 23. S.O.vind o mulet o börjar regna den 24.
Pingstdagen stillt o vackert o 10.g.v. den 26. stillt o klart o 20.g.v. o åska
o löfskogen är grön o nylanden är riktigt grön den 27. samma väder o
värme o Jöns Persson varit här o skurit upp en kospene. den 29. stillt o
jag sådd i Rödde östanför vägen o rovorna har kommit upp.
Juni den 1. stillt o regn hela dagen den 2. samma väder mycke regn hela
dygnet den 3. N.vind o regn o snöblandad regn o i Rönåsen o Nilshallen
är alldeles vitt af snö o riktigt genomblött. den 4. N.W.vind o kallt o på
måran vitt af rimo lite snö o i fjällen är mycke snö ända neri skogen o
alldeles helvita. den 5. samma väder men stark vind o mycke kallt o
snöskurar o marken var hård frusen så det smäller när man går o i
Tidningen läses att tjärnar har frusit o sentimeters tjock is. den 6. samma
kalla vind o snöskurar o 3.g.v. på måran den 8. stillt o bara svalt. den 9.
N.W.vind o klart o kallt o jag sådd till grönfoder i Engtekten o i
Ottgården 18 melingar den 10. N.W.vind men klart men bara svalt o
mycke snö i fjällen ännu både ny o gammal den 11. N.W.vind o
snöflingor som kommer dansande o på f.m. 3.g.v. o e.m. 7.g.v. o mulet o
grått. den 12. samma väder den 13. samma väder o regn på e.m. o
Auktion i Slåtte mejeri på huset o inventarierna o allt. den 14. samma
väder o N.w. storm. den 15. stillt o vackert o varmt. den 16. stillt o klart o
19.g.v. på e.m. o åska o W.vind o 6 st. Flygmaskiner har gått öfver her åt
Årehållet. den 17. samma väder o varmt. den 18. 13.g.v. o lite regn med
åska den 19. N.W.vind o kallvind den 20. samma väder men uppehålls
mrn bara kallt. den 22. N.W.vind kallt o mycke regn o snö i Fjällen o
äfven här var snö- blandad. den 23. 8.g.v. o N.W. stark storm så allt gräs
m.m. blir alldeles brunt. den 25. W.vind den 26. stillt o 22.g.v. o vackert
den 27. W.vind o regnskurar o potatisen är uppe så ränderna syns. den 28.
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o 29. W.vind o regnskurar o 11.g.v. o Häggblomman faller inte af. den
30. samma väder o bara kallt.
den 1. Juli stillt o någorlunda bra väder men på kvällen regn. den 2.
S.O.vind o lite soligt o 12.g.v. den 3. S.O.vind o mulet. den 4. S.O.vind o
klart o varmt o Auktjon hos Prostinnan Stenqvist i Alsen. den 5. samma
väder 25.g.v. den 6. S.O.vind o 26.g.v. den 8. N.O.väder o lite regn o
varmt den 9. NO.vind o regn. den 10. regnskurar. den 11. N.W.vind o
regnskurar o kallare. den 12. N.W.vind men solsken o Fest i Änge i
Offerdal. den 13. stillt o 22.g.v. den 14. stillt o mulet o varmt o
kornsnärpen synes. i går årda vi Potatisen den 15. stillt o mulet o på e.m.
strida regnskurar o varmt. den 16. N.O.väder o regn den 17. S.O.vind o
strida regnskurar o 14.g.v. den 18. S.O. o regnrusk hela dagen o
Komunaluppbörd i T.å.o nylanden lägges ner af regnet så det blir mycke
hö. den 19. vackert väder . den 21. stillt o regn den 23. stillt o vackert den
24. stillt o vackert. den 25. stillt o mulet o 22.g.v. o ärtblomman är
framme o kornet är gått i ax o potatisen är som skatägg. den 26. S.Ö.vind
o 24.g.v. den 27. 24.g.v. o på e.m. ett stridt regn o O. Ström dog i dag 78
år. den 28. samma väder o 14.g.v. o strida regnskurar den 29. vackert
väder o varmt den 30. stillt o 22.g.v. o vi slår o mycke Hö.
Augusti den 1. lite regn men sedan vackert. den 2. vackert o stor Fäst i
Hallen det går många Bilar o Bussar herifrån.Exilensen G. Ekman talar.
den 4. W.vind så höhäsjorna blir skamfilad. den 6. stillt o 20.g.v. o på
e.m. åska. den 7. mulet o 19.g.v. den 8. N.W.vind o regn o 9.g.v. o kornet
börjar mata. den 6. dog Erik Persson i Ede 84 år den 10. N.vind o regn o
9.g.v. o utbärning på Erik Persson i Ede. den 11. vackert den 12 mulet o
lite rusk. den 13. stillt o vackert o varmt. den 14. stillt o regn hela dagen o
vi slagit ifrån oss o fått 356 rolenkar hö, men allt hö ute. den 15. stillt o
regnskurar tätt tätt. den 18. o 19. vackert väder o hökörning o Potatisen
äro som hönsägg o vi ätit dem bra länge. den 20. riktigt höväder den 21.
regn. den 22. W.vind o uppehålsväder. den 23. N.W.vind o regn hela
dygnet o 7.g.v. den 24. W.vind o regn o bara kyligt det har regnat mycke.
den 26. vackert men W.vind o vi kör hö den 27. vackert o vi kört hö.den
28. samma väder o vi kört in det sista af höet o blef fulla alla lador. den
29. W.vind o på e.m. 5.g.v. den 31. N.W.vind o kallt det var fruset på
måran potatisriset blef svart det var flera grader kallt på måran.
September den 1. N.W.vind o bara kallt o vi börjar skära kornet mycke
grönt. den 2. W.vind o regnskurar o 7.g.v. o vi skurit korn på Rödderistan
mycke grönt. den 5. vackert väder men mycke fruset på måran o auktion
efter O. Ström o hämmanet köptes af N. Persson Högåsen för 5 200
kronor o korna betalades med öfver 300 kronor. den 6. N.W.vind o
10.g.v. den 7. N.W.vind o riktigt kallt på kvällen 3.g.v. den 8. samma
väder o lika kallt. den 9. N.W.vind o vi skurit färdigt 150 skylar Korn 70
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Rolenkar Blandsäd men grönt 59 Rolenk Grönfoder i dag är der
regnskurar o bara kallt det fryser om nätterna. den 10. NW.vind o
regnrusk o bara kallt. den 11. klart N.W.vind o 9.g.v. o fjällen vita af snö
den 12. stillt o fint väder o vi skurit höfrö 9 rolenk. den 13. samma vind
men klart o 9.g.v. den 14. samma väder o vind o bara kallt. den 16. stark
W. storm o vi körde in Grönfoder. den 17. stillt o mulet o 13.g.v. o lite
regnrusk. den 18. stillt o vi tagit upp Potatis den 19. N.W.vind o kallvind.
den 21. N.W.vind på måran mycke fruset o sedan någon g.v. på kvällen
kallt. den 22. stillt o mulet o rusk. den 23.W.vind o vi tar upp Rovor. den
25. N.W.vind o klart o vi tagit upp rovorna. den 26. W.vind o 5.g.v. o
Auktion i Åse hos L. Åsvall. den 27. stillt o 10.g.v. o Begrafning med
Astrid Mattson i Åse. den 28. vackert väder. den 29. vackert väder o vi
börjat köra in korn. den 30. stillt vackert väder.
Ocktober den 1. S.vind o dimma på f.m. o sedan klart. den 2. S.W.vind o
10.g.v. o på e.m. regn. den 3. N.W. stark storm så lyset försvann på
kvällen o Auktion efter Erik Persson i Ede. den 4. stillt o klart. den 6.
stillt o vackert o 8.g.v. den 8. W.vind o regn hela dagen den 9. stillt o
mulet o lite regn på kvällen. den 10. W.vind o regnskurar den 11. W.vind
o 7.g.v. den 12. samma väder o Grusauktjon. den 14. samma väder o
mycke ostadigt väder alla dagar o vi har höfrö ute än. den 16. o 17.
N.W.vind storm o regnskurar med snöblandning o vi kört in höfrö 9
rolenkar men mycke grönt. den 18.W.väder o 3.g.k. på måran o den stora
uppfinnaren Tomas Edison död i natt kl. 3 f.m. den 19. W.vind sträng
vind o lite regnrusk. den 20. W. sträng vind o snöyra. den 21. N.W.vind o
2.g.k. den 22. stillt o 0.g. o mulet alla dagar en lång tid bakåt. solen är
alldeles borta o det har börjat frysa lite. den 23.N.O.väder o snö hela
dagen o de bytt om kördon efter vägen till slädarna. den 24. N.O.vind o
7.g.k. den 25. stillt o vackert väder o 11.g.k. den 26. stillt o vackert väder
6.g.k. o infrakt af ved vid Mejeriet. den 27. stillt o på kvällen S.W.vind o
tö den 28. S.W.väder o 2.g.v. o snön tinat bort o vackert väder. den 29.
stillt o vackert väder 3.g.k. den 30. stillt o klart o solsken. den 31. samma
väder o 10.g.k. o Biskops- visitation i Alsen i dag o i morgon.
November den 2. stillt o vackert väder. August Svensson i Ytterån är död
o idag är en arbetare som har fått ena armen eller axeln krossad i ett
grustag. den 4. 7.g.v. o stillt o regn o i tidningen läser man om många
sjöolyckor genom storm. den 6. stillt o vackertväder 0.g. o riktigt solsken.
den 7. S.O.vind o regn o utbärning af Lisbet Simonson i Mo. den 8.stillt o
mulet o någon grad varmt. den 9. S.O.vind o 3.g.v. o mulet o disigt o N.
Berghult har flyttat hit till f.d. Ströms hemman. den 10. S.O.väder o
regnrusk hela dagen o det tinar upp. den 11. samma väder o 5.g.v. den 12.
samma väder den 13 o 14. o 15. samma väder mulet o disigt den 16.
samma väder den 17. börjar det frysa lite men mulet o grått. den 18.
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samma väder o 0.g. den 19. samma väder den 20. samma väder o ingen
snö o 0.g. den 21. samma väder den 23. N.O.väder o snö o omkring 0.g.
den 24. S.O.vind o 2.g.k. den 25. samma väder den 26. S.O.vind o 0.g.
den 27. samma väder den 28. samma väder o jag betalt Kronutskylderna
157:49 öre. den 29. stillt o dimma o 9.g.k. o Sjöarna börjar frysa. den 30.
stillt o klart o 13.g.k.
Disember den 1. stillt o lite snö. den 2. stillt 5.g.k. den 3. S.vind o 4.g.v.
den 4. samma väder den 5. tö så snön smälter bort o blir bara is efter
vägarna den 6. N.O.vind o snö mycke snö. den 7. stillt o 1 fot djup snö
sen i går. den 8. N.O. snörusk hela dagen o 7.g.k. den 9. stillt o mycke
snö på måran o 12.g.k. den 11. stillt o lite snö. den 12. S.W.vind o tö o på
kvällen
snöskurar o dref. den 13. W.vind o snö så det yrar. den
14. stillt o lite snö. den 15. N.W.vind o snödref på måran o sedan klart o
kallare. den 16. stillt o klart o 7.g.k. o i södra Sverige har rasat ett rysligt
oväder med storm o snö i Stockholm är 2600 arbetare som arbeta med
snön o Telegraf o Telefon o lysledningar är mycke ramponerad o till sjös
är mycke stor förödelse. den 17. stillt o vackert väder den 18. samma
väder o 3.g.k. den 19. W.väder o tö o Ärkebiskop är vald ( Professor
Ejdem) den 20. samma väder tö. den 21. samma väder o tö den 22. klart o
vackert väder. den 24. på aftonen S.O. snö o på kvällen S.W. stark vind o
regn o på natten snö o stark vind o den 25. W.vind o ett rysligt snödref.
den 26. samma fula väder o vägarna är nästan oframkomliga det är meters
djupa drifvor efter vägarna på sina ställen. den 27. uppehållsväder o
upptagning af vägarna o det är mycke drifvor o stora till 2 meter så det är
mycke arbete. den 29. stillt o uppehålsväder o de har motorplogat den her
vägan första gången. den 31. N.O. o 18.g.k. N. Berghult har köpt f.d.
Ströms ställe 1. December.
Nyårsdagen 1932 mulet o grått o 12.g.k. på kvällen snö. den 2. N.W,vind
o snödref den 3. rent o kallt den 4. stillt o 20.g.k. o klart den 5. snödref
den 6. uppehålsväder o mycke snö att arbeta med för att få upp vägarna.
den 7. stillt o mulet den 8. W.vind o snödref. den 9. stillt o vackert o
10.g.k. den 10. Ö.vind o snödref hela dagen o natten på måran 10.g.k. o
på kvällen 2 a 3 g.k. den 11. S.O.vind o 0.g. o snödref. den 12. stillt o
vackert väder. den 13. stillt o vackert väder o 12.g.k. den 15. 2.g.k. o
S.vind den 17. o 18. S.W. stark vind o riktig tö så det är bara is efter
vägarna den 19. stillt o regn o 3 a 4 g.v. o det börjar bli barfläckar den 20.
W.väder o tö o bara is efter vägarna. den 21. stillt o lite fruset. den 22.
stilt o 2.g.k. den 23. stillt o 1.g.v. på måran o föll 7 tums djup snö på 2
timmar o sedan uppehåls o 2.g.k. den 24. stillt o milt 2.g.v. den 25.
W.vind o mildt lite snödref o jag varit tillYtterån. den 26. W.vind o
snödref o på kvällen tö o regn. den 27. S.W.vind o 4.g.v. o Isgata efter
vägarna den 28. W.vind o 7.g.v. det börjar bli barfläckar här o var o bara
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is efter vägarna. den 29. W. storm o 0.g. på kvällen yrväder. den 30. N.W.
stark storm o yrväder på måran o sedan uppehålls o stillt o 2.g.k. den 31.
på kvällen regn.
Februari den 1. N.W. stark storm o starkt yrväder o 3.g.k. den 2. stillt o
uppehålls o2.g.k. den 3. W.vind o tö o 3.g.v. o snön smälter bort så det är
bara is efter vägarna. den 4. N.W.vind omkring 0.g. o glasblankis efter
vägarna. den 5. stillt o vackert väder 9.g.k. på måran den 6. W.väder o tö.
den 7. W.väder o tö på kvällen lite snö. den 8. stillt o lite rusk. den 9.
stillt o 14.g.k. den 10. N.W.vind o 14.g.k.på måran på e.m. 7.g.k. den 11.
N.W.vind o 5.g.k. den 12. samma vind o mildt 2.g.v. den 13. samma
väder 1.g.v. den 14. S.W.vind o 2.g.v. en snöskur då o då. den 15. N.W.
stark vind o snödref o 2.g.k. ricktigt yrväder. Sång o Musik på Radio från
Amerika genom Motala (Trådlöst) den 17. S.W. stark vind o tö 5.g.v. den
18. samma vind o 5.g.v. o efter vägarna blir bart frampå ägorna är bart
bara någon driva här o var. den 19. N.W. storm o på e.m. ett rysligt
yrväder o någon grad under 0. den 20. W.vind o 10.g.k.o
Komunaluppbörd i T.å. o Auktion efter Anna Stickerskan kallad. den 21.
snö på måran o sedan tö o regn. den 22. N.W.vind o någon grad under 0.
den 23. stillt o någon grad under 0. den 24. samma väder den 25.
N.W.storm o tö 5.g.v. den 26. samma väder o tö. den 27. stillt o tö o klart
o 4.g.v. den 28. stillt o utmärkt vackert väder o 4.g.k. o solsken o
Trafkörning på Alsensjön. den 29. stillt o vackert väder o 3.g.v. o mycke
bart men hårda drifvor efter gärdesgårdarna.
Mars den 1. o 2. stillt o vackert väder o kallt om natten men på dagen
något bättre. den 3. o 4. samma väder. den 5. o 6. S.O.vind o lite snörusk
6.g.k. den 8. o 9. N.O.vind o 12 o 15 g.k. den 10. N.O.vind o 20.g.k. o
klart. den 11. samma väder o 20.g.k. den 12. W.vind o 1.g.k. o snödref o
Ingenjör Kryger har begått själfmord i Paris. den 13. N.O.väder o mycke
snö på kvällen. den 14. N.W.vind så det är yrväder. den 16. N.W.storm o
yrväder så man kan knappast gå ut. den 17. stillt o vackert o på kvällen
lite snö o 1.g.k. den 18. stillt o vackert väder o 10.g.k. på måran o sedan
dagsmeja. den 19. o 20. N.W.väder o vackert 5.g.k. den 21. samma väder
den 24. samma väder den 25. samma väder 0.g. den 26. samma väder.
den 27. o 28. samma väder stillt o mycke vackert o solen smälter bort
snön så det är mycke bart o Likfärd i Åse med Anna Jonsson. den 29. o
30. samma väder den 31. samma väder o snön smälter bort så nu begagnar
man hjuldon i stället för slädar, så det börjar våras.
Aprill den 1. o 2. samma väder. den 3. N.O. o lite snö den 4. o 5. samma
väder alldeles stillt o klart solsken men fryser hårt om nätterna. den 6.
samma väder den 7. N.O.vind o lite snö på måran som ligger kvar o
termometern omkring 0.g. den 8. o 9. W.vind o bara kallt o fryser hårt om
nätterna. den 10. Ö.vind o snö o riktigt snödref. den 12. stillt o vackert

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 198 av 246

väder o Auktion å Hingstar på Depoten i Wången den 13. samma väder
den 14. 15. o 16. samma väder. den 16. W.vind o Likfärd med Fru Walin i
Trångsviken o 7 st. Bilar i prosetionen o på e.m. snöskur. den 18.
N.W.vind kall blåst o vi tagit upp sättpotatis. den 19. o 20. samma väder
den 21. S.Ö.väder o lite sursnö. den 24. stillt o vackert väder samma
väder alla dagar o snön smälter bort för solens strålar den 25. S.O.väder o
sursnö hela dagen så marken är vit den 26. S.O.väder o vackert o snön
tinar bort. den 27. samma väder. den 28. o 29. samma väder o
sommarfoglarna har kommit.den 30. vackert väder o 7.g.v.
Maj den 1. o 2. stillt o vackert väder o snön är borta frampå egorna men
alldeles grått den 3. Ö.väder o på e.m. lite snö den 4. mulet o lite snö på
kvällen o jag sågat men lite vatten den 5. stillt o lite torr snö på måran o
3.g.v. o fryser hårt om nätterna. den 6.N.O.väder o solsken o på kvällen
lite snö o sen hela natten snö o på måran den 7. var alldeles vitt men
smälte bort på dagen den 9. stillt o vackert väder men mycke kallt om
nätterna. det går sent det gröna i marken. den 11. N.W.vind o bara kallt o
Hästuppvisning. den 12. N.W.vind o kallt o vi satt i kålsängen Lök
Rödbetor morötter m.m. den 13. S.O.vind o klart den 14. stilt o lite
duggregn. den 15. Pingsdagen o vackert väder. den 16. samma väder
20.g.v. o Ingeborg Backlund reste ifrån oss som piga. o P. Melander i
Trång dog i dag i lunginflamatjon. den 17. stillt o 23.g.v. o första svalan
är kommen o så har de sådd ärter den 18. 22.g.v. o klart o det börjar bli
grånt o löfskogen börjar gröna den 19. W.väder o jag sådd rovor. den 20.
S.O.väder o 14.g.v.o lite regn. den 21. N.W.väder o bara kallt o sjöarna
går upp. den 22. stillt o klart o begrafning med P. Melander. den 23. N.O.
snödref mycke snö drifvor som är öfver ½ meter o börjar på natten o
fortsätter hela dagen så det är fullt slädföre o på kvällen börjar det frysa.
den 24. samma väder o mycke snö många har sådd färdigt, men många
har det ogjordt. den 25. stillt o mulet o snön smälter bort så småningom.
den 27. stillt o vackert väder. den 28. stillt o vackert o 22.g.v.o vi satt
potatis o det växer bra o löfskogen börjar bli grön o Häggblomman börja
slå ut. den 28. samma väder o 22.g.v. o 50 årskalas hos Anders Nilsson i
Rödningsberg, o den 26. 50års kalas hos hans fru Märta Nilsson. den 29.
o 30. o 31. samma väder o åkrarna börjar gröna.
Juni den 1. samma väder o värme men N.W.väder o ärterna har kommit
upp o rovorna har runnit o jag har sådd korn den 2. N.W.vind o kallt
9.g.v. o på kvällen 3.g.v. o på natten snö så det är vitt på måran o 2.g.v. o
snöskurar o sträng vind den 3. samma väder o 3.g.v. den 4. samma väder
o snöskurar o 3.g.v. o Fjällen är helvita ända neri skogen o i Norrbotten
har fallit metersdjup snö med storm så tusentals telegraf o telefonstolpar
brustit så de är utan förbindelse med världen. den 5.någon grad varmare
men samma vind men klart. den 6. samma väder o vind o examen i
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skolorna i T.å. o vedfrakt vid Mejeriet. den 7. stillt på måran men på
e.m.N.W.vind igen samma kallvind. den 8. samma väder o vind o jag
sådd Grönfoder. den 9. N.W.vind o bara kallt i Norrbotten ligger snön
meterdjup på vägarna o så hård. det är omöjligt köra ur den med
motorplog. den 10. samma vind men på kvällen stillt o 10.g.v.o klart o vi
flyttad i sommarstugan o åkrarna som förts såddes är grön o löfskogen
grön. den 11. klart o 22.g.v. den 12. 15.g.v. o S. stark vind o mulet o på
kvällen lite regn. den 13. W.vind 10.g.v. o klart den 14. W.vind o klart
den 15. samma väder den 18. stillt o mulet o 15.g.v. o Auktjon hos N.
Persson Högåsen. den 19. N. vind men klart o varmt den 21. stillt o
18.g.v. den 22. klart o 22.g.v. den 23. samma väder o utbärning o Likfärd
af Brita Öberg i T.å. den 24. S.vind o 24.g.v. o det börjar torka af på
torrare backar. Olyckshändelse i Ytterån. Kolisjon mellan Bil o Tåg o 3
dödade. den 25. mulet o det föll lite regndugg o skurar med åska på skilda
ställen den 28. W.vind o torrt o vi gallrar rovor o släpper ut Korna. den
29. N.O. o regn på f.m. o sen klart. den 30. stillt o vackert o varmt.
Juli den 1. stillt o varmt den 2. S.O. stark vind o samma värme 22.g.v. o
vi ränsat potatis o rovor o gallrad. den 3. samma väder o värme o Fest vid
Glösabacken den 4. W.väder o varmt o torrt o skottbladen är uppe på
kornet den 5. stillt o 25.g.v. den 6. 27.g.v. o S.O.vind den 7. mulet o
varmt på f.m. o e.m. N.W.vind o kallvind på några regndroppar. den 8.
stillt o vackert o varmt o kornaxen är uppe o ärtblomman o det torkar bort
gräset på torrare ställen o de börjar slå. den 11. W.väder o några droppar
regn o öfver 20.g.v. den 12. stillt o lite regn. den 13. W.väder o klart den
14. stillt o klart. den 15. W.väder några regndroppar den 16. Ö.väder lite
kallare o mulet o Komunaluppbörd i T.å. den 17. samma väder den 18.
börjar det regna. den 19.Juli N.W. stark vind o 10.g.v.o vi börjat slåttan.
den 20. samma starka vind o lite regn ibland o 10.g.v. den 21. stillt o
vackert väder den 22. stillt o vackert den 23. stillt o regn på e.m. o Elin
Olsson ( Pe Eli kallad) har dödt. den 25. stillt o varmt o A. Hansson i
Bringåsen har doge. den 26. samma väder öfver 20.g.v. den 29.
S.O.väder o lite åskregn o varmt o potatisen står i blom o kornet börja
mata den 30. samma väder o lite regn på f.m.
Augusti den 1. regn. den 2. mulet o blött efter regnet den 3. S.O. o mulet
den 4. stillt o mulet 11.g.v. den 5. stillt o lite regn o vi slagit af o fått 250
rolenkar Hö. den 6. stillt o vackert o 21.g.v. den 7. samma väder den 8.
stillt o varmt o vi kört hö hela dagen den 9. stillt o mulet o vi kört hö den
10. o 11. solsken o riktigt varmt o kört in det mästa höet den 13. stillt o
26.g.v. o det är mycke torrt o vi kört in det sista af hö o P. Persson i
Trången höll föredrag i T.å. den 14. samma väder o 25.g.v. o Fäst i
Alsens kyrka sångare från flera socknar den 16. S.O.vind o regn på e.m. o
de har börjat skära korn. den 17. stillt o varmt den 18. W.vind o lite
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kallare den 19. W.vind o klart o vi skurit åkern o fint korn (49 skylar)
den 20. på kvällen regn den 21. N.W. stark vind o kallare den 22.
N.W.vind o på kvällen 5.g.v. den 23. samma vind o mulet den 24. o 25.
samma väder den 26. stillt o varmt o vi skurit Höfrö 3 Rolenkar den 28.
W.vind o 15.g.v. den 30. stillt o varmt o mycke torrt. potatisriset torkar
af.250 Rolenkar Hö, 17 Rolenkar Grönfoder, 215 skylar Korn.
September den 2. lite regn på e.m. o vi skurit Korn i Ottgården den 3.
vackert den 4. N.W.vind o bara kallt o vi slagit blandsäd den 6. lite regn
på f.m. o sedan uppehålsväder i natt har potatisblasten frusit. o vi tagit
upp all vår säd. 215 skylar Korn, 11 Rolänkar blandsäd. den 8. stillt o
mulet o vi kört in korn af åkern den 9. S.O.vind o vi börjat plöja men det
är så torrt så det går tungt den 10. S.O.vind o lite regn på f.m. o
Komunaluppbörd. den 13. N.W.vind o bara kallt. den 14. på måran vitt af
rim o samma vind den 16. W. stark storm så ärthäsjorna blef mycke
ramponerad. den 17. W.väder o inget regn det blir vattenbrist. när man
plöjer så är det alldeles torrt neri fåran den 18. S.O.vind o regn hela dagen
o Riksdagsmannaval. den 20. o 21.N.W.vind o kallt o vi tagit upp Potatis
storra präcktiga. den 22. västanvind o fruset på måran o lite snö i fjällen.
den 27. regn o snöslask på måran o vitt i Rönåsvallen o på flera ställen.
den 29. 10.g.v. o vi tagit upp rovor . den 30. vackert väder.
Ocktober den 1. N.väder o regn den 4. N.vind o snö så marken är täckt af
snö o på kvällen kallt o vi tagit upp rovorna 10 stukor vackra rovor. den
8. S.O.vind o vi Gjutit brunnen. den 9. S.O.vind o vackert o 7.g.v. den 11.
N.W.väder o snöslask. den 12. N.O. o regn hela dagen den 13. stillt o
vackert den 16. begrafning på O. Andersson i Ytterån. den 17. stillt o
uppehålsväder. den 18. ingenting fruset på måran den 19. stillt o vackert
men börjat frysa till 4.g.k. på måran. den 21. S.O. o på kvällen snö. den
22. stillt o dimma o disit o omkring 0 g. den 23. W.vind o milt o snön
smälter bort den 25. W.vind o snöskurar den 27. stilt o grått o disigt o
någon grad kallt o ingen snö. den 29. stillt o grått den 30. S.O.vind o lite
snö o någon grad under 0.
November den 1. S.O.vind o snörusk 2.g.k. den 2. Ö.vind o 3.g.k.lite
snörusk den 3. N.O. snö o första snöplogen har gått i dag för första
gången i år i vinter. den 4. N.O.vind o snödref riktigt snödref 4.g.k. den 6.
W.vind o tö stor fästlighet för firande af Gustaf II Adolfs 300 års
dödsdag. utsändning på radio från Lyttsen o några andra städer ( det är
storslaget) många, många tusen personer samlade. i Göteborg var 40000
personer samlade. den 8. stillt o vackert o mycke bart o is efter vägarna.
den 9. samma väder den 11. samma väder o 3.g.v. den 12. stillt o vackert
o 1.g.k. den 14. samma väder o Trångsviken är frusen o de går öfver. den
18. Nov. bar mark o bara is efter vägarna o ingen kyla. den 19. samma
väder omkring 0 g. eller någon grad under. den 21. stillt o Dimma tjock
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dimma o ingen snö. den 23. S.O.vind o tö 2.g.v. den 24. S.O.väder o
vackert o sjöarna äro frusna den 25. o 26. samma väder till den 27. så S.o.
snö. den 28. W.väder o klart den 29. riktig tö så det blir bart o is. Brita
Olofson ( Lansbrita) dog i dag.
December den 1. snö. den 2. 6.g.k. o stillt den 4. stillt o vackert väder o
omkring 0 g. o lite snö så det täcker marken o Brita Bertilsdotter ( Jöns
Brita ) kallad dog i dag på Alsens ålderdomshäm den 6. samma väder o
någon grad under 0. den 7. samma väder o 12.g.k. o ingen snö den 10.
stark W.vind o utbärning af Brita Rudberg ( född Lans) den 11. W. stark
vind o tö o 5.g.v.o begrafning af två Brita i Rödningsberg. den 13. o 14.
stillt o några grader under 0. Jakob Hedman i T.å har hängt sig. den 16.
samma väder dimma o omkring 4 o5 o 6 g.k. o ingen snö o Sotar Erikson
i T.å. har drunknad i Trångsviken nära Ytterån. den 18. W. stark storm o
8.g.v. o bar mark o is efter vägarna. den 19. o 20. samma väder omkring 0
g.den 21. o 22. samma väder den 24. o 25. lite fruset på kvällen S.W. o tö
den 26. borta allt rim så det är bara is o bart o öfver 5.g.v. den 27. stillt o
2.g.k. o bart. den 29. ssamma väder men lite fruset bara lite rimfrost ingen
snö. Anna Persson i Legden håller 50års kalas. den 30. o 31. samma
väder.
1933
den 1. o 2. Januari samma väder den ena dagen under 0 g. o den andra
öfver 0 g. o ingen snö. den 3. S stark vind o tö så det blir blankis öfver
allt den 4. S.vind o 0.g. o ingen snö den 5. o 6. samma väder ingen snö.
den 7. o 8. samma väder den 9. S.O.vind o snödref men sur snö. den 10.
uppehålsväder o 12.g.k. den 11. lite rusk den 13. stillt o klart o 14.g.k.
den 14. samma väder 12.g.k. o lite snö på marken 2 tum. den 16. S.O.
stark vind o 10.g.k. den 17. samma väder den 18. N.O. vind o lite snö o
10.g.k. den 19. samma väder o lite snö. den 20. samma väder o 14.g.k. o
blåser den 21. samma väder o 12.g.k. den 22. samma väder o 16.g.k. den
23. samma väder. den 24. Tö. den 25. stillt o vackert o 2.g.v. den 26.
samma väder 2.g.v. den 27. samma väder o G. Myrin i Nordbyn har
begått själfmord. den 28. N.W. stark vind o lite kallare o bara is igen. den
29. o 30. samma väder blåser mindre lite kallare o ingen snö.
Februari den 2. lite snö på natten så marken blef vit o sedan vackert o
5.g.k. den 3. N.W.vind o snödref. den 5. stillt o vackert den 4, 5. o 6.
samma väder o den 7. stillt o 13.g.k. o sednare 8.g.k. S.O.vind den 8. 0.g.
o S.väder o lite snö på natten. den 9. S.W.vind o tö 4.g.v. den 11. samma
väder på natten lite snö. den 12. S.W.vind o tö o Trafkörning på
Alsensjön den 13. S.W.vind o snöskurar den 14. snö. den 15. stillt o
14.g.k. den 16. stillt o 14.g.k. den 18. samma väder o 12.g.k. o
Komunaluppbörd i Tå. den 19. stillt o 21.g.k. o Skidlöpning af
Wasaloppet o i Åre löptes af 30 löpare. den 20. S.O.vind o snödref o
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12.g.k. den 22. o 23. Ö.vind o 12.g.k. o Flygare o öfningar af militärer her
på Trångsviken. den 24. Ö.vind o lite snörusk o 16.g.k. den 26. S.O.väder
o 16.g.k. o Biltävlan på Rimen o Skidtävlan i Boden på 50 km. o 25.g.k.
där. den 28. W.väder o 3.g.k.o vackert.
Mars den 2. S.O.väder o några grader kallt den 3. samma väder den 6.
Ö.väder o snörusk o 12.g.k. o samma väder alla dagar. den 7. 7.g.k.o
Ö.vind o snödref o vi plogat första gången i år. den 10. stillt o 2 o 4 g.v.
den 11. stillt o 8.g.v. tö. den 12. S.W.vind o tö 9.g.v. den 13. tö o 8.g.v.
den 14. 0 g. på kvällen snö. den 17. N.O. snödref hela dagen o 5.g.k. den
18. N.O.snö hela dagen o natten den 19. 13.g.k.o någon snöflinga
kommer dansande den 20. samma väder o någon snöskur den 23. stillt o
8.g.v. den 24. stillt o vackert väder o 10.g.v. den 25. W.väder o 10.g.v.
den 27. o 28. tö. 5 -7 g.v. så det blef fulla brunnarna med vatten o mycke
bart efter vägarna o på ägorna o i skogen den 29. W.väder o tö 6.g.v. o det
blir alldeles barmark o mycke vatten den 30. samma väder den 31. snö på
måran o sedan tinar bort.
Aprill den 1. snöslask. den 2. o 3. o 4. S.O.vind o snödref så vi har
slädföre o 5 o 6 g.k. den 5. 0 g. den 6. N.W. stark vind o snödref o 3.g.k.
den 7. stillt o några grader öfver 0. den 9. o 10. stillt o vackert o 9.g.v.
den 11. stillt o vackert väder o 12.g.v. den 13. N.W. stark vind o
snöskurar. den 14. 2.g.v. den 15. Ö.vind o snö riktig snöyra o några
grader under 0. den 16. vackert väder men kallt om nätterna o de måste
plöja Landsvägen med motorplog i dag det var mycke snö den 17. o 18.
N.W.väder o bara kallt den 19. samma väder o vackert o kallt. bra väder
för alla turister som är i fjällen ovanligt många. den 20. vackert men
blåser kallt o fryser om nätterna den 21. stillt o någon grad öfver 0. den
22. o 23. samma väder men blåser hårdt från N.W. den 24. N.W. stark
vind o kallt den 25. vackert väder den 26. o 27. o 28. stillt o vackert väder
o 10 o 12 g.v. den 29. samma väder den 30. samma väder.
Maj den 1. o 2. vackert väder o Brita Roos i Trång död. den 3. N.W. stark
vind o snöskurar o kallt den 5. stilt o vackert o jag sådd Gödning o frö i
Bränbacken den 6. stillt o vackert väder o 12.g.v. den 7. begrafning på
Brita Roos i Trång. den 9. vackert väder o varmt o vi satt i kryddgården
den 10. Ö.vind o mulet o vi börjat plöja den 11. S.O.vind o 5.g.v. den 13.
vackert o de sådd Ärter o första Svalan har kommit Edekärn är isfri den
15. N.O. snöslask den 17. N.O.väder men vackert o jag sådd lite ärter o vi
kör ut gödning den 18. samma väder o jag sådd Rovor o lite korn. den 19.
stillt o lite regn. den 20. mulet o bara kallt o på kvällen klart den 21. på
måran mycke fruset marken alldeles vit af rimfrost den 23. stillt o vackert
o 17.g.v. o vi satt Potatis. den 24. o 25. vackert väder o jag sådd Korn o
löfskogen börja bli grön o sjöarna äro isfria den 26. samma väder o
17.g.v. o natten mot den 27. kom riktigt regn så det står stora lokar o
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mycke vatten efter dikena o sedan stillt o varmt på regnet. o Likfärd med
Erick Erickson i Ytterån. den 28. vackert o Läsbarnen gör ifrån sig i
kyrkan. den 29. lite regn på måran den 31. N.W.vind o 10.g.v. o vi har
gjordt färdigt såningen.
Juni den 2. stillt o varmt o åkrarna börja bli gröna. Jonas Bardh i Trång
död 50 år. den 4. 18.g.v. o mulet o Häggen börja blomma den 6. o 7.stillt
o 27.g.v. o ser mycke lovande med allting Häggen står i högsta blomning
den 8. samma väder o 28.g.v. den 9. 25.g.v. o starkt åskväder o en kraftig
regnskur o N.W.väder o Hästpremiering. den 10. o 11. stillt o vackert
väder det synes lovande ut till en god skörd potatisfårorna synes åkrarna
äro mullhöljda. den 15. stillt o varmt alla dagar 20 o 25. g.v. o det börjar
torka o Gräsmasken ärjar hårt på sina ställen o potatisen har växt så
fårorna synes riktigt o rönn står i full blom o allting mycke tidigt
Timotejen börjar börjar gå i ax den 16. varmt o åskan gjort skada tänt i
skog på många ställen o riktigt med regn o hagel här regnade bra. den 17.
S.O.vind o uppehållsväder o midsommarblommor o blåklockor äro
utslagna o timotejen går i ax. den 21. S.O.vind o torrt alla dagar o samm
värme omkring 20. g.v.o inget regn. den 22. stillt o varmt o snärpen på
kornet börja synas den 23. åska o lite regn o Rönnblomman har fallit af o
Krusbärkarten är stor o likadant på Häggen. den 24. o 25. samma värme o
N.vind o Kornsnärpen o Ärtblom är framme den 26. W.vind o lite regn
som är mycke välkommet den 27. W.vind o lite regn hela dagen. den 29.
o 30. N.W.vind o kallare o Bertil Lithner död .
Juli den 1. o 2. W.vind o Kornet går i ax men på kort halm. den 3.
N.W.vind o regn. den 4. samma väder o lite regn. den 5. samma väder den
6. stillt o 27.g.v. den 7. samma värme 27.g.v. den 8. o 9. samma värme
den 9. har i Stockholm 33 g.v. o här öfver 30 i skuggan den 10. S. stark
vind o inte så varmt o skogsäldar rasar på 10 a 15 ställen o ödelägger
skog för många milioner kronor o många har börjat slå. det torkar af. den
12. mulet o lite regnrusk. den 13. stillt regnrusk eller skurar hela dagen o
skogsäld öfver hela Sverige. den 13. skogsbrand på över 100 olika ställen
i Sverige o i Finland har mycke skog brunnit o även gårdar har antänts
genom skogsäldar. den 14. o 15. stillt o 16.g.v. lite regnrusk o Potatisen
blommar o kornet börjar mata den 18. W.vind o regn hela dagen o 14.g.v.
den 19. samma väder o lite regnrusk hela dagen o 10.g.v. den 21. stillt o
varmt den 22. samma väder den 23. åska med regnskurar den 24. samma
väder o vi Ätit Nypotatis första gången i år den 25. vackert o varmt den
26. N.W.vind o kallare den 27. vackert väder. den 28. S.O.vind o regn på
e.m. den 29. W.vind o regn hela natten o på f.m.
Augusti den 1. vackert o det är kornskylar uppdragen. den 2. vackert o
varmt o jag sådd Råg o vi har oslagit lite ännu. o regnskur o på natten
regn. den 3. regnskurar. den 4. N.W. stark vind så höhäsjorna bryts ner o
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någon regnskur ibland den 5. N.W. stark vind o vi slagit ifrån oss o fått
190 Rolenkar hö o Nils Olsson fyller 60 år o blef uppvaktad. den 6.
S.O.väder o varmt o på natten regn. den 7. W.vind den 8. W.vind o vi kört
Hö den 9. samma vind o de skära Korn. allmänt fint moget men tunna
åkrar den 10. samma väder o regnrusk. den 12. vackert o vi slagit
Grönfoder 30 Rolenkar. den 15. körde vi hö. den 16. mulet o vi kört in
det sista af hö. den 17. N.O.regn hela dagen den 18. S.O.väder o vi slagit
Blandsäden 10 Rolenkar. den 19. N.W.vind o mycke regn hela dagen o
fortsätter hela natten o påföljande dag samma regn. den 21. vackert väder
den 24. stillt o vackert väder o vi skurit af 220 skylar korn 6 Rolenkar
Ärter. den 25. W.vind o vi skär Löf. den 26. o 27. vackert väder den 29.
mulet o på kvällen regn. den 30. stillt o ruskigt väder.
September den 1. vackert väder o Brita Andersson (Bengt Anders Brita)
dog i dag. den 3. stillt o vackert o ( De Gamlas Dag). den 4. W.väder o de
frakta in säden o Tröska. den 7. stillt o lite regnrusk o vi börjat ta potatis
stora vackra potatis. den 8, W.väder o vackert. den 9. W.vind o Likfärd
med Erik Magnusson i Trång. den 10. N.W. stark vind (storm) o
begrafning af Brita Anderson i Rödningsberg o Erik Magnusson i Trång.
den 11. samma vind lite lungnare. den 12. o 13. samma väder den 14.
N.W. vind o mycke fruset på måran första dagen det var rim på måran den
15. stillt o vackert väder o vi kört in allt korn o ärter. den 18. vackert
väder o Drängen Lasse har slutad. den 19. soligt o vackert väder den 20.
stillt o mulet. den 22. o 23. N.O.väder o regn hela dygnet den 25. dog
Henrik Svensson i Ytterån o Per Helgeson i Trångsviken. den 28. Dimma
o sedan vackert o vi tagit upp rovor o mycke stora den 29. 14.g.v. på
kvällen den 30. W.väder o vackert. den 28. militärer i Undersåker o
dränkte 5 hästar o två man i Liten.
Ocktober den 2. N.W.vind den 3. stillt o fruset på måran o snö i
Fjälltopparna o på kvällen mulet o bättre väder. den 4. W.vind o regn. den
5. o 6. regn hela dygnen duggregn. den 7. N.W.vind den 8. samma vind o
på kvällen klart o kallt. den 9. o 10. samma väder den 12. W. stark Storm.
köpt 2 st. Grisar af Olof Olsson i Hållbacken. den 13. W.väder o lite regn
på kvällen o fryser lite om nätterna. den 14. regnigt den 15. stillt o klart o
vackert den 16. o 17. vackert väder o 8 o 9. g.v. den 18. lite dimma o
sedan vackert o varmt. den 19. o 20. utmärkt vackert väder o ingenting
fruset. den 21. stillt o dimma hela dagen den 22. o 23. samma väder den
24. mulet o på kvällen kom den första snön från N.O. men på tide mark.
den 25. o 26. är första snötäcket öfver marken o 5 a 8 g.k. o klart. den 27.
Ö.väder o disit o lite snörusk o millt den 28. samma väder o 0.g. den 29.
utmärkt vackert den 30. N.O. o disigt o dimma o lite snörusk den 31.
mycke snö på måran o snö hela dagen så han är en fot djup o 0.g.
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November den 1.uppehållsväder o de har plogat Landsvägen. den 3. stillt
o vackert väder den 5. S.W.vind o tö 2.g.v. o snörusk. den 6. o 7. vackert
väder o ingenting fruset under snötäcket o omkring 5.g.k. den 8. stillt o
snörusk hela dagen o 2.g.v. den 9. W.väder o tö. den 10. stillt o vackert
1.g.v. den 12. stillt o 5.g.k. o Walter Persson i N.Nälden varit hit efter 2
st. Kokalvar till pålägg för 37 kronor. den 13. stillt o mulet o 6.g.k. o
Stattions föreståndaren Källman i Trångsviken har kommit bort under jagt
i Abisko. de har gått ner i en vak o drunknad. den 14. vackert väder.den
15. S.O.väder o ingenting fruset under snön. den 16. Ö.vind o några
grader kallt o vi lossat o kört häm Wetekli o Havre fodermjöl till foder åt
kreaturen 2000 kg. den 17. stillt o vackert o 13.g.k. den 18. samma väder
o dimma o 17.g.k. den 19. samma väder 18.g.k. den 20.samma väder o
15.g.k. o sjöarna fryser igen den 21. stillt o 9.g.k. den 22. vackert väder o
6.g.k. o sjöarna frusna.den 23. W.snö hela dagen o 0.g.o på kvällen kallt.
den 24. stillt o vackert väder 9.g.k. den 25. stillt o 18.g.k. den 26.
W.väder o tö 1.g.v. den 27. stillt o dimma lite kallare den 28. dimma o
disit den 29. stillt o Klart 6.g.k.
December. den 1. samma väder 12.g.k. o så lungt o så fulla skogen med
rimfrost. den 2. samma väder o 11.g.k. den 3. tö o W.väder .1.g.v. den 4.
W. stark vind o tö. den 5. W. stark vind o tö så det blir bara is efter
vägarna.o Elin Olsson i Ede fyller 60 år. den 6. stillt o bara isföre efter
vägarna o mycke bart. den 7. stillt o klart o 15.g.k. den 8. stillt o 1.g.v.
den 9. o 10. W.vind o 1.g.v. den 10. lite sur snö som fastnar på isgatorna
den 11. stillt o vackert väder. den 12. klart o 17.g.k. den 14. N.W.vind o
lite snöfock o sedan lungt den 15. stillt o kallt o 15.g.k. o klart o vid T.å.
22.g.k. den 17. stillt o dimma o 0.g. o begrafning på en flicka från
Trångsviken Fröken Bengtsson o Gustaf Lindkvist från Ede har dödt på
Lasarettet i Östersund den 18. W.vind o tö så det blir bara is den 19.
W.vind o snö, sur snö. den 20. stillt o snö o 1.g.k. den 21. W.vind o tö
3.g.v. så det blir is igen o halt. den 22. W.vind o tö 5.g.v. så det blir
barmark o bara is efter vägarna den 23. samma väder o 6.g.v.så åkrar o
ängar äro bara ingen snö bara lite is o efter vägarna är bara is den 24.
samma väder den 25. stillt o klart o 7.g.k. o 6 tums djup snö på måran den
26. samma väder den 27. o 28. N.O. snödref o 14.g.k.den 29. samma
väder o kyla 14.g.k.o vi plogat första gången i år den 30. o 31. samma
kyla 14.g.k. o mulet.
1934
Januari den 1. klart men 20.g.k. den 2. stillt o vackert o 5.g.k. den 3.o
4.S.vind 2.g.v. den 5. stillt o vackert o 2.g.k. den 6. vackert väder
omkring 0.g. o Begrafning på G. Lindkvist i Ede den 7. samma väder o
Begrafning
på J.A. Karlsson (Lillkalsson kallad) från T.å. den 8. S.W. stark vind en
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liten stund snödref o 2.g.k. den 9. stillt o vackert o omkring 0.g. den 10.
stillt o 0.g. den 11. samma väder den 12. S.O.vind o klart o 2.g.k. den 13.
samma vind o omkring 0.g. o lite snöfock. den 14. S.O.vind o 4.g.k. den
15. samma vind o snödref o omkring 0.g. den 16. Ö.väder o 5.g.k. den 17.
stillt o 0.g. den 18. N.O. snö o 3.g.k. den 19. stillt o snö o 0.g. den 20.
N.W. storm o snödref så det blef stora drivor o 4.g.k. den 21. S.W.vind o
snödref o på kvällen mildt den 22. stillt o vackert o 3.g.k. den 23. samma
väder o 0.g. den 24. S.W.väder o tö 2.g.v. den 25. öfver 0.g.den 26. stillt o
vackert väder o någon grad under 0.g. Olle son till P. Andersson i Åse
död, 19 år. den 27. samma väder den 28. W.väder o 2.g.v. den 29. samma
väder o 3.g.v. den 30. W.vind o snödref den 31. stillt o 6.g.k.
Februari den 2. W.vind o snödref. den 3. stillt o fint o vi kapat ved. den 4.
W. riktig storm o tö den 5. S.W.stark storm o tö 5.g.v.bara is efter
vägarna. den 7. stillt o vackert men föregående dag var riktigt yrväder
hela natten o dagen den 8. stillt o 12.g.k. den 9. stillt o 4.g.k. den 10. W.
stark storm o ett rysligt snöyra så det blir höga drior o fulla vägar. den 11.
samma yrväde ro vi plogat Landsvägen den 13. stillt o vackert o 5.g.k.
den 14. W.vind o tö 4.g.v. den 15. S.W.vind o 1.g.v. på e.m. snö den 16.
W. stark vind o tö 6.g.v. o snön tinar bort så det är bara is den 17. samma
väder o 5.g.v. det är bart efter Landsvägen på långa sträckor o
Komunaluppbörd i T.å. den 18. W.vind o 0.g. den 19. N.W.storm o
snödref så det är nästan omöjligt vara ute.det driver så det är nästan mörkt
den 20. stillt o klart o 9.g.k. o arbete efter vägarna efter gårdagens
drifsnö. den 21. N.W.vind o lite snörusk o 6.g.k. den 22. W.vind o tö
3.g.v.på kvällen o natten stark storm o snöyra. den 23. W.väder o 1.g.k.
den 24. 6.g.k. o N.O. snödref hela dagen den 25. stillt o 2.g.v. den 26.
stillt o vackert o 2.g.k. den 27. N.O.väder o snö o 7.g.k. den 28. N.O.vind
o snö hela dygnet o 0.g. sur drifsnö. det drifver igen vägarna.
Mars den 1. Ö.vind o snödref o 4.g.k. o nederbörd så det är fulla vägarna
af snö. En Göteborgare har kommit bort i Fjällen. den 2. S.O.vind o
snödref hela dygnet o 0.g. den 3. stillt o vackert väder o 4.g.v. den 4. stillt
o vackert omkring 0.g. den 5. samma väder på måran 9.g.k. den 6.
S.O.väder o 2.g.v. den 7. stillt o vackert väder o 2.g.k. på måran något
kallare den 8. stillt o 8.g.k. på måran o sedan omkring 0.g. o snö o jag
varit till Mörsil på tinget den 9. 4.g.k. o lite snö på f.m. o de har hittat
igen Dr Ärnmark som gick vilse i Fjällen. den 2. för i år som gått åt. den
10. stillt o vackert väder o 5.g.k. den 11. stillt o vackert o 10.g.k. den 12.
stillt o vackert väder o på måran 21.g.k.o på e.m. 9.g.k. den 13. stillt o
vackert väder o 9.g.k. på måran den 14. N.O.väder o lite snörusk o 9.g.k.
den 15. Ö.väder o snö hela dagen o 9.g.k. den 16. Ö.vind o snörusk hela
dagen den 17. stilt o tö 4.g.v. o Auktion å Wångenhingstarna i Östersund.
den 18. S.O.vind o lite snö på f.m. o 0.g. den 19. Ö.vind o snö hela dagen
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o 0.g. den 20. stilt o vackert väder 3.g.v. den 21. stilt o vackert väder 0.g.
den 22. stilt o utmärkt vackert o 4.g.v. den 23. o 24. samma väder o 6
extratåg dagligen till Åre o Storlien o flera ställen med öfver 4000
skolbarn till ferier eller sport. den 25. samma väder o 0.g. den 26. samm
väder fryser hårt om nätterna o öfver 0.g. på dagen den 29. samma väder
o alla dagar solsken om dagen o kalt om nätterna den 31. Ö.vind o mulet
o omkring 0.g. den 16. tog vi upp fröpotatis.
Aprill den 1. o 2. samma väder som föregående dag. den 3. samma väder.
den 4 samma väder kalt om nätterna på dagen 5.g.v. den 5. N.W.väder o
0.g. den 6. stilt o vackert väder men bara kalt. den 7. samma väder. den 8.
N.W.väder o snö hela dagen den 9. stillt o vackert o kalt. den 10. stilt o
solsken men kalt den 11. samma väder den 12. samma väder o kallt den
13. samma väder starkt solsken på dagen om nätterna kallt. den 14.
samma väder solsken o varmt på dagen men kallt om nätterna o Auktion
hos M. Roos i Trång o ingen barfläck ännu utan snö öfver allt den 15.
samma väder o bart efter vägarna. den16. S.O.vind o regn på f.m. o sedan
vackert o 6.g.v. den 17. samma väder o snön smälter fort det börjar bli
bara fläckar her o var den 18. samma väder o på e.m regn så snön smälter
bort. den 19. sama väder men lite snöhar fallit i natt o jag fått hem Grisar
6 st. från Skåne. den 20. stilt o vackert den 21. stilt ovackert o varmt i går
den 20. började såga på vattsågen den 22. samma vackra väder den 23.
stilt o mulet o regnslask den 24. W.väder o regnslask hela dagen lite kalt
om nätterna den 25. samma väder den 26. stilt o riktigt vackert 6.g.v. den
27. samma väder o12.g.v.men på natten riktigt kallt o en Flock Renar
kom genom byn på flyttningstur till Fjällen den 28. stillt o vackert väder
den 29. samma väder o snön tinar bort o kälen går ur den 30. samma
väder o 18.g.v.
Maj den 1. samma väder o 17.g.v. den 2. samma väder o samma värme
den 3. samma väder 15.g.v.o ingen snö eller is är kvar nu frampå ägorna o
kälen är borta i jorden o det börjar torka. den 4. samma väder o 19.g.v.
den 5. samma väder o 22.g.v.o jag satt Lök. den 6. mulet o 17.g.v. o inte
något regn o nylanden börjar bli gröna den 7. samma väder o 20.g.v. o vi
sådd i kryddgården o Storsjön är isfri. den 8. samma väder o 25.g.v. på
e.m.åska en riktig regnskur med hagel o mycke vatten som gör skada
efter älvar o åar. o skogsäldar på många ställen. o Löfskogen är grön o
kälen gått ur o det börja torka upp. den 10. W.vind o 10.g.v. den 11.
samma vind o snöskurar på f.m. o bara kall vind den 12. samma väder o
lite regn o så hög vårflod kan ingen minnas stora öfversvämningar på
många ställen her o det är 3 meter öfver det normala i en del sjöar o i
Järpen går vattnet in i boningshusen. den 13. N.W.vind o 8.g.v. den 15.
mulet o någon liten skur o 8 o 10 g.v. den 15. samma väder o bara
kallt.den 16. S.Ö.vind o de börjar så. den 17. S.O.vind o mulet o lite regn
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o jag sådd ärter den 18. S.W.vind o 10.g.v. o många som satt potatis men
det är bara kallt. den 19. W.väder o 11.g.v. o jag sådd rovor. den 20.
samma väder o Pingst. den 21. stillt o vackert väder den 22. N.W.vind o
11.g.v. o vi satt potatis. den 23. N.W. stark vind o på kvällen 2.g.v. o jag
sådd korn. den 24. samma väder o mycke kall vind o 8.g.v. på dagen den
25. samma väder o jag sådd färdigt kornet. den 26. samma vind o riktigt
kallt på kvällen 2.g.v. o torrt. den 27. samma väder o 10.g.v. den 28.
samma väder o vind o 10.g.v. på midagen o på e.m. 4.g.v. den 29. N.W.
samma vind o bara kallt gräset har blivir brunt af kallvinden o löfvet är så
gult af kölden o ärterna börja titta fram. den 30. W.vind o lite duggregn o
vi flyttar in i sommarstugan o vi plöjer neri skogen till Grönfoder. den 31.
samma kallvind o lite regn 10.g.v.
Juni den 1. stillt o bra väder 14.g.v. den 2. N.W.vind o kalt riktig kallvind
10.g.v. den 4. N.W.vind o klart o 14.g.v. o torrt o åkrarna börjar gröna.
den 5. S.O.vind o 18.g.v. o solsken den 6. samma vind o samma värme o
det blir för tort när det blåser o solen gassar så o examen i skolorna. den
7. stillt o 22 o 25.g.v. den 8. samma väder o värme men W.vind den 9.
N.W.vind o solsken o Rågaxen är framme o det torkar af gräset på torrare
ställen o häggen står i blom. den 10. N.W. kall vind den 11. samma väder
kallt o torrt den 12. samma väder o vund o lika kallt o inget regn den 13.
samma väder den 14. samma väder o Fjälltopparna äro vita af ny snö, o
det är så kallt o växterna står stilla.den 15. stilt o vackert väder o 12.g.v.
den 16. S.O.väder o 25.g.v. o auktjon i Wärmon hos Palmqvists stärbhus.
den 17. stilt o lite regn o fäst vid Glösa-bäcken. den 18. N.W.vind o kall
vind på lite regn o vi släpt ut korna första dagen den 19. stillt o vackert på
e.m. mulet o ser regnlikt ut o i tidningen läses att i norrbotten på vissa
ställen härjar gräsmasken o förstör deras slått. den 20. S.O.väder o regn
hela dagen men på e.m. W.vind den 21. N.W. kall vind o regn på f.m. o
sedan uppehåll men kallblåst o snö i fjällen. den 22. 10.g.v. på F.m.
N.W.vind o på e.m. stilt men bara kallt o timotejen börja gå i ax. den 23.
på f.m. regn o stillt o sedan N.W.vind den 24. stillt o vackert väder
16.g.v. den 25. stillt o vackert men kallt om nätterna den 26. stillt o klart
o 24.g.v.o vi galrar rovor. den 27. samma väder o 25.g.v. den 28. stillt o
24.g.v. den 29. stillt o 24.g.v.o på e.m. åska o regn den 30. N.W.vind o
lite regnrusk o kall vind.
Juli den 1. N.w. vind o 12.g.v. den 2. stillt o regn hela dagen den 3.
N.W.vind o regn hela dygnet o bara kallt. den 4. N.W.vind o upehåls men
bara kall vind den 5. stillt o solsken o varmt den 6. samma väder o 24.g.v.
o Bröllopp på O. Eriksson o Ingeborg Jonasson i Rödningsberg. o Kornax
o ärtblom äro framme den 8. N.W.vind lite regn på f.m. men sedan
uppehåls o Hembygdsfest i Mörsil o 20 sångföreningar från hela Jämtland
o fortsättning på bröloppet för ungdomen i Föreningshuset i Trångsviken.
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den 9. N.W.vind lite regn rusk ibland deb 10. N.W.vind o regnskurar på
e.m. regn o bara kallt den 11. samma väder o regn. den 12. S.O.väder o
ricktigt varmt o solsken. den 13. stillt o 24.g.v.regnskurar o lite åska. den
14. samma väder o andra Komunaluppbörd. den 15. soligt o varmt o stillt
o Hembygdsfäst i Ede Offerdal den 16. stillt o mycke varmt o de börja
slå. den 17.stillt o 25.g.v. den 18. samma väder o värme den 19. S.O.vind
o lite regn o mulet den 20. mulet o varmt 19.g.v. den 21. S.O.väder o
24.g.v. den 22. samma väder o stillt den 23. samma gradtal på värmen o
alldeles lugnt. den 24. samma väder 24.g.v. o lungt den 25. o 26. samma
värme på f.m. lika o e.m. åska o lite regn. den 27. stillt o lite regn. den 28.
N.O.väder o regn o 18.g.v. den 29. S.O. o 20.g.v. o åska o regnskurar o
solsken om vartannat den 30. stillt o 18.g.v. vi ätit nypotatis.
Augusti den 1. vackert väder o 24.g.v. o N. Abrahamsson i T.å död. den
2. stillt o 24.g.v. o strida skurar den 3. stillt o 26.g.v. o vi slagot färdigt o
fått 208 Rolenkar Hö. den 4. samma väder o värme o det köres in Hö. den
5. mulet på f.m. o sedan solsken o Begrafning på Abrahamsson i T.å. den
6. stillt o varmt o Jonas Nilsson i R.b.g. dog der han gick o arbeta. den 7.
stillt o klart 23.g.v. den 8 o 9. samma väder o torrt så Kornet blir vitt o de
börja skära o Ärterna äro mogna eller (Grå). den 10. lika varmt men mulet
på e.m. några regndroppar den 11. samma väder o vind o varmt o torrt så
det börjar vissna o torka o vi körde in hö. den 12. stillt o varmt o
regnskurar o begrafning på Jonas Nilsson o mycke folk i kyrkan. den 13.
lite regn o v.vind. den 14. W.vind o torrt väder o många som skär korn.
den 15. stillt o regnskurar o vi slakta 2 st. Grisar såld till Ledin. o tagit
upp löken den 16. S.O. lite regn. den 17. N.W.vind o 14.g.v.o regnskurar
o vi skär Råg o Ärter. den 18. N.W. stark vind 11.g.v. o den 19. stillt o
vackert väder. den 20. regn hela dagen. den 21. stillt o mulet o någon
regnskur den 23. S.O.väder o på e.m. regn o vi skurit Korn den 25.
vackert väder o vi dragit upp 230 skylar korn. den 26. stillt den 27.
vackert väder o vi skurit färdigt 345 skylar den 28. vackert väder den 29.
Ö vind o regnskurar den 30. N.O.vind o regn den 31. samma väder.
September den 2. regn hela dagen den 3. S.vind o vackert den 4. S.vind o
vackert o vi kört in Grönfoder. 345 skylar Korn. 40 skylar Råg .23
Rolenkar Ärter 45 Grönfoder. den 5. vackert. den 6. N.O.regn hela dagen.
den 8. S.O.vackert den 9. S.O.väder o 20.g.v. den 10. o 11. 20.g.v. o vi
kört in korn. den 12. mindre varmt den 13. uppehålsväder o vi kört in råg
o höfrö. den 14. vackert o vi kört in det sista af skörden Potatis o Rovor
kvar. den 16. stillt o vackert väder o val af Landstingsmän o
Komunalfullmäktige. den 18. vackert väder o vi tagit upp Potatis stora
fina. den 19. S.O. lite regn på e.m. den 20. S.O.vind o mulet den 21.
S.vind o lite regn o på natten regn. den 22. stillt o vackert väder. den 23.
Ö.vind o mulet o blåser bara kallt. den 24. Ö.vind o regn hela dygnet. den
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27.regn våldsamt regnblask med W. stark storm så det blef stora lokar
med vatten o bröt ner gärdesgårdar m.m.den 28. vackert väder.
Ocktober den 1. upehålsväder o ovanligt varmt för årstiden. den 3. stillt o
vackert o vi tar upp rovorna. den 5. i natt har det regnat mycke men i dag
uppehåll. den 6. stillt o vackert 10.g.v. i natt har Ångsågrn i Yterån
brunnit. den 7. S.vind o mulet o på kvällen regn den 8. vackert o 10.g.v. o
vi tagit upp det sista af rovorna. 14 stukor fina rovor. den 10. stillt o regn
o första snön i fjällen för i år. den 11. regn den 12. stillt o regn hela
dagen den 13. samma väder den 16. N.vind o den första snön har kommit
den 17. uppehållsväder men snö från föregående natt. den 18. S.Ö.vind o
regn o snöslask. den 19. stark W.vind o 4.g.v. så snön tinar af. den 21.
W.vind o 3.g.v.o klart. den 22. S.vind o 8.g.v.o regnfritt o Olof Persson i
Ede död. den 23. S.vind o 9.g.v. o klart. den 25. stillt o klart o 4.g.k. på
måran. den 26. S.O. stark vind o någon grad öfver 0. den 27. S.O.vind o
Likfärd med Olof Persson i Ede. den 28. stillt o vackert väder. den 29.
stillt o snöslask på e.m. den 30. W.väder o kallare. den 31. stillt oklart o
8.g.k. på måran.
November den 1. W.vind o snödref o 2.g.k. o Jonas Berg har flyttat hit
sina Rävar. den 2. stillt o klart 0.g. den 3. S.W.vind o snödref o 0.g. den
5. N.O. snö hela dagen den 6. samma väder. den 7. N.O.blåst o ingen
nederbörd o vi haft spekulanter på Rödningsbergsbodskogen från
Westsjön i Offerdal. den 9. stillt o disigt väder o 1.g.v. dimma den 10.
stillt o 2.g.v. o Auktjon efter Olof Persson i Ede. den 11. samma väder o
disigt den 12. samma väder o omkring 0.g. o S.O.vind. den 13. samma
vind o snö yrväder hela dagen o alldelels tide under snön. den 14. stillt o
tö någon g.v. den 15. stillt o klart o någon grad under 0.den 16. stilt o
vackert 1.g.k. den 17. o 18. samma väder.den 19. samma väder den 20.
Ö.väder o 0.g. o disit o dimma den 21. stillt o vackert väder o 4.g.k. den
22. stillt o 0.g. den 23. stillt någon grad under 0. den 24. stillt o 1.g.k. o
alldeles tide under snön. den 25.stillt o vackert o öfver 0.g. den 27.
S.W.vind o snö hela dagen o 0.g. o i natt var riktig orkan så lyset släktes o
Telefon bröts ner. den 28. W.stark vind o snöyra 0.g. den 29. samma
snödref riktigt yrväder. o Furste bröllop i England. den 30. samma
W.vind lite svagare 4.g.k.
December den 1. stillt o fritt för nederbörd o 2.g.k. den 2. stillt o 4.g.k. o
lite ising den 3. stillt o disigt o 0.g. o många drunkningsolyckor på de
svaga isarna. den 4. samma väder o 2.g.v. den 5. samma väder o snörusk
2.g.v. den 6. samma väder o 1.g.v. den 7. 0.g.o samma väder o mulet o
stillt den 8. samma väder o ingen kyla o Alsensjön är öppen men
Trångsviken är frusen längst upp men öppen vid Trång. den 9. samma
väder o dimma hela dagen o 0.g. den 10. tö 3.g.v. den 12. samma väder o
0.g. den 13. S.O.vind o tö 2.g.v. det blir is efter vägarna den 14. samma
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väder men 2.g.k. o klart den 15. lite snö. o Eskil Persson Nordannälden
död. den 16. N.O.väder o disigt o lite snö o 2.g.k. den 17. samma väder o
snö o disigt o 1.g.v. den 18. stillt o tö 1.g.v. o Mejeristämma. den 20.
samma väder o Saar-truppen har rest i kväll från Stockholm till Saar. den
21. stillt o 5.g.k. den 22. samma väder o 4.g.k. o dimma o disigt. den 23.
samma väder o ingen nederbörd på länge o 4.g.k. den 24. S.O.väder o
12.g.k. o klart o Alsensjön hat lagt is men försvag änu. den 25. stillt o
14.g.k. den 26. samma väder o 10.g.k. o mulet o lite rusk. den 27. stillt o
9.g.k. den 28. Ö.vind o snörusk o 8.g.k. den 29. stillt o klart o
Mejeristämma med Tossberg o Trångsvikens mejerier om ett gemensamt
Mejeri i T.å. den 30. stillt o 4.g.k. o lite snörusk den 31. stillt o mulet o
disigt o 4.g.k.
1935
Januari den 1. stillt o snörusk hela dagen o 4.g.k. den 2. stillt o klart o
8.g.k. den 3. S.O.vind o snö hela dagen den 5. N.O.vind o 10.g.k. den 6.
samma väder o snö o norröfver åt Ångermanland har varit snöstorm så de
ha varit insnöade i flera dagar bilar o bussar ha kört fast i snön efter
vägarna. det har blivit drifvor på 5 meter. den 7. stillt o klart o mellan 20
o 30 g.k. den 8. stillt o dimma o 22.g.k. den 9. stilt o klart o 26.g.k. den
10. stilt o klart o 28.g.k. på måran o på kvällen 15.g.k. o det har varit 38 o
öfver 40 g.k. på sina ställen. den 11. S.W.o tö o 4.g.v. den 12. samma
väder o 1.g.v. den 13. stilt o 2.g.k. o Skidlöpning i Trångsviken af 19 lag.
( stafettlöpning). den 15. stilt o mulet 10 o 5.g.k. o Radierades kl. 8 f.m.
omröstningen i Saar. den 16. stilt o vackert o 3.g.k. den 18. S.W.vind o tö
4.g.v. den 19. samma väder o tö 4.g.v. den 20. N.W.storm o tö på måran
börjar det frysa på. den 21. samma vind o tö 4.g.v. o bara is efter vägarna
o sjöarna blir ofarbara. den 22. samma väder o storm o 5.g.v. den 23.
samma vind o tö på e.m. snöyra o 1.g.k. den 24. 3.g.k. o N.W.vind o i natt
har varit riktigt snö o yrväder men på e.m. sakta af vinden men ganska
stora drivor. den 25.Yrväder utaf det kraftigaste slaget från N.O. o 4.g.k.
o håller ut med samma kraft hela dygnet den 26. N.W.vind o 11.g.k. o
uppehålsväder. den 27. stillt o 16.g.k. o klart. den 28. stilt o klart o 24.g.k.
på måran den 29. W.vind lite snörusk o 1.g.k. o Gammalhästen 31 år såld
till slakt. den 30. stilt o klart o 14.g.k. den 31. S.O.vind o 14.g.k. man
läser i Tidningarna om svåra snöstormar o stark kyla ända till 40 o 50 g.k.
o det är i Amerika o Afrika o Spanien, samt översvämningar o mycke folk
fryser ihjäl.
Februari den 1. stilt o 11.g.k.o Skidåkning i Järpen den 2. 5.g.k. på måran
o sedan blef det storm o ett yrväder så det blef alldeles mörkt snön yrde
våldsamt o det blef alldeles bart o stora hårda drifvor . den 3. samma
yrväder o 4.g.k. ett yrväder utaf värsta det blir stora drivor o alldeles bart
emellan. den 4. stillt o 4.g.k. o det är stora drivor 2 o 3 met. djupa. den 6.
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stilt o vackert o 11.g.k. den 8. W.väder o 3.g.v. den 9. stilt o tö. den 10.
stillt o lite snörusk o 1.g.k. den 11. stilt o klart o 1.g.k. den 12. stilt o
1.g.k. o i utlandet är ovanligt kallt o snö så det är aldeles insnöade o
fryser ihjäl både folk o kreatur o Tåg o bussar kör fast i snön. den 13.
S.O.väder o 5.g.k.o i natt var en våldsam storm med snöyra. den 14.
S.W.vind o 3.g.k. den 15. stilt o klart o 3.g.k. den 17. Ö.väder o 5.g.k. o
Trafkörning på Alsensjön o Begrafning med Anders Persson i Åse. den
18. 2.g.k. o på utlandet på många ställen har rasat svår storm med snö.
husen har vräkts öfver ända o skorstenar har sopats ner o mycke folk har
dödats o skadats. den 19. tö. den 20. W.vind o någon grad kalt o Lisbet
Person (Jonas Pers Lisbet) i Trångsviken död i dag. den 21. stilt o vackert
väder 1.g.k. den 22. stillt o 0.g. den 24. stilt o klart o 2.g.k. i
Göteborgstrakten eller Mölndal har varit översvämning af 2 åar o sjöar så
att trafik har varit afstängd o vatnet stigit in i husen. den 25. S.väder o
7.g.k. den 26. stilt o 0.g.den 27. stilt o 19.g.k. o klart. Maria Lindqvist i
Ede död. den 28. stilt o klart o 28.g.k. på måran o mitt i dagen 11.g.k. o
sen mer igen.
Mars den 1. stilt o 7.g.k. den 3. stilt o klart o 24.g.k. o Begrafning med
Lisbet Person i T.å. o Maria Lindqvist i Ede. den 4. stilt o klart o 24.g.k.
på måran den 5. samma väder 18.g.k. den 6. samma väder 11.g.k.den 7.
samma väder o 0.g. den 8. stilt o tö 3.g.v. den 9. samma väder o tö. den
10. samma väder o 4.g.v. den 11. o 12. samma väder o solsken o snön
smälter efter vägarna. den 13. samma väder o jag satt in nytt motstånd i
motorn. den 15. o 16. samma väder flera grader varmt o klar himmel på
dagen o på natten kallt. den 17. samma väder den 18. samma väder men
lite kallare den 19. o 20. samma väder den 21. lite snö på natten o sedan
fint den 22. N.O.väder o lite rusk o vi kapar ved. den 23. samma väder
den 24. stilt o vackert väder o 0.g. den 26. stilt o 8 tums djup snö på
måran o sedan uppehålls. den 27. stilt o klart o 15.g.k. den 28. N.W.vind
o snöyra. den 29. N.W.vind o snödref o bara kallt o klart. den 30. klart o
N.W.vind den 31. stilt o solsken.
Aprill den 1. N.O.snö hela dagen den 2. stilt o klart o 0.g. mitt i dagen
men kallt om nätterna den 3. N.O.väder o snö hela dagen o mycke snö.
den 4. en fots djup snö på måran o sedan lite snö. den 5. stilt o vackert
väder, den 6. stilt ovackert väder o kallt om nätterna. den 9. stilt o vackert
väder o jag börjat hem Taktegel till tak på byggningen o Lasse rest att
tjäna kronan o jag fått S. Holm i stället som dräng. Auktion på Hingstarna
i Wången. den 10. Ö.vind o mulet den 11. W.väder o tö. den 12. tö o regn
o snön smälter ihop. den 13. samma tö men uppehålsväder. den 14. snö
hela dagen sur snö. o jag slutat räkning med O. Ek om
timmeraverkningen. den 15. W.väder o klart o på kvällen snö. den 17.
stilt o vackert väder o tinar bort snön o vägarna börjar bliva bara. den 18.
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S.O.väder o tö o vi tagit upp det sista af rovorna o mycke frusna. den 19.
stilt o fryser inte om nätterna. den 20. samma väder o snön smälter fort
det blir mycke vatten öfver ängen den 21. samma väder. o Otto Jönsson
har såld sin Gård eller hämman till bröderna Karl o Gustaf Karlsson för
6000 kronor o Jonas Persson i T.å. har såld sin legenhet till Slaktar P.
Karlsson. den 22. S.O.väder o snön försvinner o det är mycke bart o
fryser inte om nätterna den 23. samma väder o mycke bart. den 25. samma
väder o vi såga första dagen i år på vår såg. den 26. W.vind o mulet o på
kvällen snö o vi tagit upp sättpotatis den 27. stilt o regn o jag såld Lök i
Järpen. den 28. o 29. uppehålsväder men fryser hårt om nätterna den 30.
N.vind o kallt fryser mycke om nätterna.
Maj den 1. kallt. N.W.vind den 2. samma vind o lite snörusk den 3. stilt o
5.g.v. den 4. W.väder o lite rusk o Auktion hos Otto Jönsson i
Rödningsberg. den 5. mulet o 10.g.v. den 7. N.W.väder o klart o jag rökt
Fläsk. den 8. N.W.vind kallvind den 9. samma kalla vind den 11. samma
kallvind o snötäckt mark o Auktion efter Maria Lindqvist i Ede o Önet o i
Ytterån auktion i Gunnarsvik å Såg-Hyvleri-oTjärugnar m.m. den 12.
N.W.vind o mycke fruset på måran o snöskurar den 13. samma väder o
snöskurar så marken blir vit den 14. mycke fruset på måran o sedan 2.g.v.
o på kvällen snöar det så marken blef vit. o termometern på 0.g. den 15.
S.O.vind o uppehålls den 16. S.O.vind o kall vind o Storsjön är isfri. den
17. på måran är marken täckt af snö alldeles vit o vi satt i Kålsängen,Lök
Moröter Röbettor. den 18. N.W.vind uppehåll o klart men mycke fruset
på måran. den 19. N.W.vind o regn o snöslask o fryser hårt om nätterna o
sjöarna är isfria. den 20. N.W.väder o uppehåls o vi sådd gödsel. den 21.
N.väder o klart o jag sådd ärter. den 22. samma väder den 24. W.väder o
klart o Kronprins Fredrik o Prinsessan Ingrids Bröllopsdag. den 25.
N.vind o bara kallt o Auktion efter Eskil Persson i N.Nälden den 26. stillt
o klart o ricktigt sommarväder. den 27. klart o N.W.vind. den 28. N.vind
o 7.g.v.o jag sådd 30 meling korn. den 29. N.W.vind o kallt o 2.g.v. på
måran. den 30. N.vind mulet o 4.g.v. den 31. samma vind o lika kallt o
snöskurar tätt tätt o jag sådd Rovor 5 meling.
Juni den 1. samma kalla vind o snöskurar o 4.g.v. på måran 2.g.v. den 2.
N.O.väder på måran o snö. i Högåsen är alldeles vitt o i Källåsen likaså o
de på e.m. den 3. stillt o på måran mycke fruset o vitt af rimfrost o vi satt
potatis den 4. N.W.vind o 2 tums djup snö på måran o 4.g.v. på m.o snön
ligger på hela f.m. den 5. stilt o lite regn o åska o 7.g.v. o vi satt Kålplant
o åkrarna är alldeles svart ännu o ängarna grå o löfskogen börjar gröna
lite. den 7. stilt o vackert o 18.g.v. o nu börjar det gröna i skog o mark o
vi köpt ett badkar för 30 kronor af Hallström. den 8. S.O.väder o 15.g.v. o
strida regnskurar o jag sådd korn Norr på åkern den 9. Pingstdag f.m.
16.g.v. o en stark regnskur o N.W. stark vind o 7.g.v.den 11. S.O.vind o
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5.g.v. o klart o på kvällen rägnlikt o Auktion hos Henrik Eriksson i
Åssve. den 12. Ö.väder o regn o 10.g.v. den 13. mycke regn i natt o
N.W.vind o 10.g.v. den 15. S.O.väder o klart o 18.g.v. o Auktion hos O.
Bergvall i Blekåsen o åkrarna som först blef sådd är mullhöljda. den 16.
N.O.väder o regn så det är som bäckar efter vägarna den 17. S.W.väder o
regn både natt o dag mycke regn. den 18. samma W.väder o regnskurar o
åkrarna mullhöljda jorden mycke blöt den 20. stillt o vackert den 21. stilt
o klart o 22.g.v. o vedinslag vid Mejeri. den 23. stillt klart o 29.g.v. den
24. stilt o 29 o 30 g.v. den 25. samma väder den 26. 23.g.v. lite åska. den
27. 23.g.v. o åska o lite regn o det är ett utmärkt växterväder o
Potatisgräset är framme så fårorna synes riktigt o Rovorna galras. den 28.
W.väder o mulet lite regn. den 29. samma väder o W.vind o öfver hela
sverige i värmen har åskan gjort stor skada i nedslag o antänt hus o i Lit
har haglat stora hagel som hönsägg o piska sönder 3000 fönsterrutor o
förstörd på på många andra slag. Småfåglar ihjälslagna.
Juli den 1. stilt o vackert väder o varmt den 2. stilt o vackert o vi varit till
Sällsjö. den 3. regn hela dagen o mycke o på kvällen W. stark vind o
kallare den 4. stilt o uppehålls men på kvällen regn. Den 5. W.vind o
regnskurar. den 6. N.W.vind o bara kalt o jag köpt ett sto i 4 året af Eskil
Hansson i Tossberg för 850 kronor. den 7. samma vind. den 8. stilt o regn
den 10. stillt o varmt . den 13. stilt o 26.g.v. o det växer fort ärtblomman
är synlig o Kornaxen den 15. öfver 20.g.v. o omöjligt få tag på en
slåttkarl. den 16. o 17. stilt o disigt väder o lite regn o nu börjar slåttan o
ovanligt mycke hö den 18. stilt o regn o solsken o 20.g.v. den 19.
S.O.väder o regn mycke regn. den 20. stilt o klart o Komunaluppbörd i
T.å den 21. stilt o varmt den 22. stilt o klart o varmt o vi börjat slåttan o
21.g.v. den 24. många sorters väder o regnskurar. den 26. W.vind o regn
den 27. stilt o klart o varmt den 28. N.O. regn den 29. N.W. stark vind o
bara kalt den 30. N.W. stark storm så höhäsjorna ramlar o blåser ur. den
31. samma väder.
Augusti den 1. vackert den 2. stilt o sol på måran o sedan kall vind o
regn. den 4. regn o solsken om vart annat så åkrarna blir så nedbrutna så
det blir bara lägg o det är ingen mat i axen. den 5. regn o W.vind den 6.
stilt o regn hela dagen. den 7. regn e.m. W.vind den 8. regn. den 9.
solsken på måran o e.m. regnskurar så det är omöjligt få in något hö. den
10. stilt sol o på e.m. en orrkan så höhäsjorna bröts ner o hö yrde i luften
o en störtskur af regn. den 11. stilt o klart på e.m. regn. den 12. stilt o
klart på e.m. mycke regn. den 14. stilt o klart o vi kört in Hö 90 Rolenkar
den 15. stilt o lite regn på måran. den 16. 17. o 18. stilt o solsken o mycke
hökörning. den 19. o 20. samma väder o varmt o vi slagit färdigt o fått
330 rolenkar Hö. den 24. stilt o vackert alla dagar. den 25. de Gamlas dag
o stilt o 20.g.v. o på e.m. ett starkt regn med åska den 27. S.O.vind o klart

Arkiv: C:\Documents and Settings\Conny\Skrivbord\Dagbok.doc

Sida 215 av 246

o vi tagit upp Grönfodret 47 rolenkar, den 29. S.O.vind o mulet o
Drottning Astrid af Belgien död genom bilolycka. den 31. stilt o klart o
Märta dog kl. 3 på måran lungt o stilla.
September den 1. vackert väder o åkrarna börja mogna men ärterna tar vi
som Grönfoder. den 2. stilt o klart o vi tagit upp all ärterna 46 Rolenkar.
den 5. mulet o bara surväder o de börjar skära o mycke liggsäd. den 8.
W.vind o Begrafning i Kyrkan af min maka Märta o middag hemma. den
10. o 11. W.vind o bara kallt den 11. är fjälltopparna vita o lite rim på
marken her också o vi skurit korn. den 12. 7.g.k. på måran så potatisris o
Korn o Ärter frös i grund. 7.g.k. i Trångsviken. den 13. S.O.vind o gott
väder o på natten regn. den 14. regn på måran o sedan fint den 15. mulet o
12.g.v. den 16. mulet o regnigt o vi skylat det sista af kornet 360 skylar
100 af de som är fruset. den 17. vackert väder. den 18. stillt o regn på
måran o sedan klart den 20. stilt o regn. den 21. stark W.vind o
regnskurar den 22 N.W.vind o regnskurar o solsken mellan.den 23.
N.W.vind rimfrost på måran o sedan regn hela dan. den 24. stilt o lite
regn från N.O. den 25. N.vind o snöbland. regn 1.g.v. o snö i Rönåsen.
den 26. stilt o klart men mycke fruset på måran den 27. N.O.väder o
uppehåls o vi tagit upp Potatis fina sådana den 28. vackert väder men
fryser om nätterna den 29. S.O. stark vind i början o sedan lugnare o regn
hela dan o föregående natt. den 30. vackert väder o vi Tar upp Rovor.
Ocktober den 1. regn på måran o sedan uppehåll o S.O.vind den 3. stilt o
vackert 9.g.v. den 4. mulet o 7.g.v. den 5. Öväder o regn hela dagen så det
blir mycke surt o Auktion i Berge i Alsen hos E. Arnsten. den 6.
S.O.väder o klart på e.m. mulet den 8. stilt o klart den 9. S.O.vind o mulet
o vi kört in Ärterriset. den 10. O.vind o mycke regn hela dagen det står
vatten i alla sänkor stora vattenlokar öfverallt. den 11. S.W. stark vind o
5.g.v. o lite regn den 12. W.vind o klart. den 13. S.W. stark storm o
regnskurar o snö i Fjälltopparna. den 14. stilt o mulet den 15. klart o
kornkörning den 16. stilt o klart o Kornkörning hela dan. den 17. stilt o
klart det var regn i natt så kornet är blött. den 19. N.O.snö hela dagen den
första o snödref riktigt o termometern omkring 0.g.den 18. Dog Mattis
Johansson i Trångsviken. den 20. N.O.väder mulet o snörusk hela dagen
o 5 tums djup snö öfver marken o 0.g. den 21. stilt o klart o 3.g.k. den 22.
stilt o klart den 23. stilt o 3.g.v. men kalt om nätterna. den 24. stilt o klart
o 5.g.k. på e.m. den 25. N.O. väder o mulet den 26. Ö. vind o snörusk o
5.g.k. den 27. S.O.vind o snörusk o 2.g.k. o Agda rest till Stockholm. den
28. S.O.väder mulet o 3.g.k. den 29. S.O. vind o snödref o 4.g.k. den 30.
N.O. snö hela dagen o 1 o 2 g.v. den 31. stilt o 2.g.v.
November den 1. stilt o klart o 3.g.v. den 2. stilt o klart o någon grad
varmt den 3. stilt o klart o 4.g.v. o snön smälter bort o bara is efter
vägarna. de den 4. S.O. vind o 4.g.v. den 6. Ö. väder o mulet o disigt o
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0.g. o jag målat i drängkammaren. den 7. N.O. väder o disigt o lite
snörusk o 0.g. den 8. samma väder bara rusk den 9. stilt o dimma o
regndis o 4.g.v. o vi såld Rödningsbergsbodskogen till Hismofors för
13 000 kronor. den 10. stilt o vackert väder o 2.g.k. den 11. stilt o dimma
o omkring 0.g. på måran 4.g.k. den 12. stilt o klart o 4.g.v. på måran o på
kvällen börjar det frysa men dimma den 13. stilt o flera grader varmt o de
plöjer i åkern. den 14. lite snö från Ö. o mildt. den 15. samma väder den
16. samma väder 0.g. den 17. samma väder o någon grad varmt den 18.
samma väder 2.g.v. den 19. samma väder o snön tinar bort så det är
barmark o tide mark. den 20. stilt o klart 3.g.k.men barmark. den 21. stilt
o lite snörusk. den 22. stilt o mulet o 2.g.k. den 23. N.O.väder mulet o
4.g.k.den 24. N.O.väder o lite snörusk 3.g.k. den 26. S.O mulet o 0.g. den
27. stilt o vackert o någon grad under 0. den 29. stilt o mulet. den 30. stilt
o 4 tums djup snö på måran o sedan vackert.
December den 1. S.O. vind o tö. den 2. N.O. vind o 0.g. o snö hela dan.
den 3. samma väder tö o snö den 4. samma väder o tö o snö. den 5.
samma väder o 5.g.k. o snö på kvällen. det är stora snöhinder norröfver åt
Norrbotten med tåg o Telefon m.m. äfven i Westeråstrakten har snön
förorsaka hinder i de förra har älvar o sjöar frusit till så de ha kört öfver o
nu brutits upp af tyngd af snön o 1½ meter djup snö på sina ställen der
uppe. den 6. samma väder o mycke snö hela dygnet så de måste ploga
vägarna o de snöar oupphörligt o vi rest upp snösjärmar. den 7. mulet o
uppehålsväder o omkring 0.g. den 8. stilt o mulet 6.g.k. den 9. stilt o klart
o 12.g.k. den 10. samma väder o 3.g.k. den 11. samma väder o 4.g.k. den
12. samma väder. den 13. stilt o 0.g. den 14. stilt o Dimma o 9.g.k. den
15. stilt o dimma o 4.g.k. den 16. Ö.väder o lite rusk o 4.g.k. den 17.
samma väder o 0.g. lite rusk.Artur Åström har dödt. den 18. N.väder o
snö hela dagen o vi fått första betalningen på Bodskogen. den 19. N.O. o
snö hela dagen. den 21. N.O.vind o snö hela dygnet 3 eller 4.g.k. o
Mejeristämma. den 22. samma väder o mycke snö hela dygnet så det
måste plogas. snön är meterdjup men lös. den 23. samma väder o mycke
snö o snöar hela dygnet o 4.g.k. den 24. W.vind o snödref o 0.g. den 25.
stilt o klart o 10.g.k.o snön är öfver metern djup o vägarna är som diken
med så höga kanter. den 26. Ö.väder o mulet o 4.g.k. o sjön är inte stickad
o mycke vatten på isen. den 27. stilt o disigt väder o 1.g.k. den 28. stilt o
mulet 0.g. den 29. samma väder o tö 1.g.v. den 30. stilt o klart o 4.g.k.
den 31. mulet o 3.g.k.
1936.
Januari den 1. stilt o lite snö. den 2. stilt o mulet o 4.g.k. den 3. N.O.vind
o snö hela dagen o kallare. den 4. stilt o 10.g.k. den 5. stilt o 17.g.k. o vi
säljär (utfärdar fullmakt) skogen å Rödningsberg kilen. den 6. stilt o klart
o 10.g.k. den 7. N.O.väder o mulet o 14.g.k. o vi gjort Bouppteckning
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efter Märta. den 8. N.O.väder o 14.g.k. den 9. Ö. vind o 8.g.k. o snörusk
den 10. N.O.vind o snödref hela dygnet o 0.g. den 11. stilt o vackert
1.g.k. den 12. W.vind o snödref o Skidåkning i T.å. o 3.g.k. 81 i
Stafettlöpningen 22 Juniorer. den 13. stilt o 15.g.k. den 14. samma väder
12.g.k.den 15. stilt o snö o 10.g.k. den 16. stilt o mulet o 15.g.k. den 17.
stilt o mulet o 15.g.k. den 18. N.O.vind o snö o snöyra så det är omöjligt
vara ute 5.g.k. den 19. uppehålsväder mycke snö o 12.g.k. i
Sundsvallstraktenär trafikhinder för snö. tågen kört fast i drivorna o i
Härjedalen likaså. den 20. stilt o vackert väder o 7.g.k. den 21. N.O.vind
o mycke snödref o snön är mycke djup efter vägkanter är han 1½ o 2
meter. Konung Georg af England död. den 22. stilt o disit 3.g.k. o vi
kapar ved. den 23. stilt o lite snö hela dagen. den 24. stilt o mulet. I Norra
Norrland är snön 1½ meter djup så all averkning måste inställas för snön.
o i Amerika har varit 48.g.k. o mycke folk har frusit ihjäl. den 25. stilt lite
snö på f.m. o 7.g.k. den 26. stilt o 12.g.k. o mulet den 27. S.O.snö o 9.g.k.
den 28. Ö.vind o snödref hela dygnet vägarna är som stora diken o efter
lansvägen är 1½ met. hög kanter. den 29. samma väder 9.g.k. o snödref. i
går begrafning med Konung Georg af England. den 30. Ö.vind o
10.g.k.på kvällen riktig snöyra. den 31. stilt o klart o 5.g.k.o snön ligger
öfver Gärdesgårdarna på många ställen.
Februari den 1. stilt o dimma o 9.g.k. den 2. stilt o klart o 4.g.k. o snökanterna efter vägen är 170 c.met. djup den 4. stilt o mulet o 6.g.k. den 5.
stilt o vackert väder 5.g.k. den 6. stilt o klart o 10.g.k. den 7. samma väder
o 5.g.k. den 8. W. stark vind eller storm o tö.2.g.v. den 9. stilt o vackert
16.g.k.den 11. N.W.väder o 0.g. den 12. N.W.vind o snöyrao 6.g.k. den
13. N.W.väder 8.g.k. den 14. o 15. stilt o klart o 12.g.k. den 16. S.O.vind
o 9.g.k.o storartad afslutning på vinterspelen i Garmis Partenkisen. den
17. S.O.väder o 8.g.k. o klart o Komunaluppbörd i Trångsviken den 18.
Ö.vind o snödref o mycke kall vind o 10.g.k. den 19.samma väder o vind
o 7.g.k. den 20. samma väder o klart. i Skåne o omnejd varit snöstorm så
bilar o bussar suttit fast i drivorna. den 21. samma bitande vind o 14.g.k.
o klart den 22. S.O. blåst o 19.g.k. o klart den 23. stilt o klart o 20.g.k.den
24. Ö.väder o klart o 10.g.k. den 25. samma väder o 12.g.k. den 26.
samma vind o 12.g.k.o mulet o kall vind från S.O. den 27. samma väder o
12.g.k. den 28. samma väder o 10.g.k. den 29. stilt o dimma o 10.g.k. i
Skåne varit snöstorm så det är drivor på 4 meter o bilar suttit fast i
drivorna o all trafik lamslagen.
Mars. den 1. snö hela dagen o i Danmark ha varit ovanligt med snö o
yrväder så alla vägar äro alldeles otrafikbara o tågen har kört fast i
drivorna o de många tåg ha suttit fast i snön. den 3. stilt o vackert väder o
avanserad gradtal. den 4. samma väder på f.m. 19.g.k. den 5. samma
väder o 12.g.k. o Folkräkning i var fämte socken. den 6. Ö.väder o snö
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hela dagen o 5.g.k. den 7. samma väder snö hela dygnet o 7.g.k. o drifver.
den 8. stilt o vackert väder 16 f.m. 2 e.m. g.k. den 9. stilt o vackert o
10.g.k. på måran o 0.e.m. den 11. stilt o solsken den 13. stilt o klart o
12.g.k. den 14. stilt o klart på f.m. 19.g.k. o e.m. 4.g.k. den 15. W.vind
lite snöfock o 0.g. den 16. W.vind o snöfock o omkring 0.g. den 17. stilt o
mulet o lite snö på kvällen o omkring 0.g. den 18. N.W. stark vind eller
storm o yrväder på måran 0.g. men gick ner på kvällen den 19. stilt o
vackert den 20. stilt o vackert väder 0.g. dagstemperatur. den 21. stilt o
vackert o 6.g.v. på middagen. Anna Bång dog på sanatoriet i Strömsund
30 år. den 22. W.väder o tö 6.g.v. den 23. samma väder 0.g. på e.m. fryser
det. den 24. Ö.vind bitande kallt. den 25. stilt men mulet o omkring 0.g.
den 26. N.O. o snö hela dagen o 0.g. i Amerika är översvämningar 430
000 meniskor äro husvilla o 500 000 000 dollars skador. den 27. stilt o tö
o lite regn. den 28. stilt o riktigt solsken det börjar bli barfläckar på
landsvägen den 29. samma väder men fryser hårt om nätterna o
begrafning på Anna Bång i Alsens kyrka. den 30. S. vind o mildt o
solsken. den 31. vackert o 7.g.v.
Aprill 1. fler grader varmt. den 2. o 3. N.W.vind o 5 o 6 g.k. o snöskurar
den 4. samma vind o klart. den 5. samma väder o 3 extratåg har gått upp
till Fjällen med skolbarn o turister skall bli 5 000 skolbarn deruppe till
Påsk den 6. o 7. N.W. bitande kall vind den 8. S.W.vind o tö o snöslask o
4.g.v. Ingeborg Persson Nordannälden död och E.Olofsson Wermon död.
den 10. N.väder o lite snörusk mildt. den 11. N.O.vind o snörusk. 8
extratåg til fjäls med barn o turister 6 000 skolbarn till Åre o Storlien. den
12. stilt o vackert o begrafning i Näskotts kyrka af Ingeborg Persson i
Nordannälden. den 13. samma väder den 14. samma väder den 15. o 16.
Ö. o N.O. vind o lite snöflingor då o då o bara kallt o landsvägen är
alldeles bar men på sidorna är meterdjup snö o inte en barfläck. den 17.
N.O.väder o snö o 2.g.k. den 18. N.O. snö hela dagen o omkring 0.g. den
19. bara snöslask så det är slädföre efter vägarna. den 20. samma väder
snöslask den 21. Ö.väder o uppehålsväder o mildt den 22. N. snöslask
hela dagen mildt den 23. stilt o soligt o varmt o vi Tagit upp Sättpotatis
den 24. stilt o vackert o 7.g.v. men fins inte en barfläck änu annat än
landsvägen. den 25. S.Ö.vind o fryser inte på natten den 26. S.O.vind o
mildt. det smälter på snön. afslutningsfäst med väfkursen o samtidigt
håller Slakteriföreningen årsmöte i Trångsviken. den 27. o 28. stilt o
vackert o snön smälter ihop. den 29. samma väder o snön smälter fort o
ingen käla i jorden så vattnet försvinner o de börjat såga neri sågen. den
30. samma väder o snön smälter.
Maj den 1. samma väder det är mycke snö kvar ännu frampå ägorna o i
skogen är ingen bar fläck. under snön växer gräset så grönt o friskt. den 2.
samma väder, den 3. samma väder o 12.g.v. i skuggan o snön försvinner
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fort. den 4. mulet o disigt o vi sågat o mycke vatten den 5. S.O.vind o
solsken den 6. o 7. samma väder stilt o klart men fryser om nätterna o
ingen käle i jorden. den 8. o 9. samma väder o 15.g.v. o det börjar gröna i
nylanden men isarna ligga kvar ännu. den 11. samma väder o vi satt Lök,
o vi averkad på sågplanen o sågad till rännan åt sågen. den 12. samma
väder o varmt o de börjar röra i jorden den 13. samma väder o vi börjat
plöja. i Dorotea o Ormsjö ha drunknad 14 flottare i en kantrad båt, båten
var för mycke lastad. den 16. samma väder o varmt o Löfskogen börja
gröna o de börja så. den 17. stilt o klart o 20.g.v. o sjöarna smälter upp.
den 18. o 19. mycke varmt 20.g.v. o över o torrt o jag sådd ärter o sjöarna
äro isfria. den 20. N.W.vind o kallare. den 21. samma väder o vind. den
22. samma väder o jag sådd rovor o den 20. Potatis. den 23. o 24. samma
väder men kallt om nätterna o inget regn sen snön smälte bort så åkrarna
äro torra som aska. den 25. samma väder o 22.g.v. den 27. N.W.vind kall
vind o Häggblomman börja slå ut. den 28. samma väder o N.W. kall vind
o fryser hårt om nätterna o vi sådd färdigt, o ärterna börja titta upp o
kornåkrarna börja bli mullhöljda, o Häggen står i blom den 29, samma
väder o kalla vind o snöskurar o morgon o kväll omkring 0.g. fryser om
nätterna. den 30. N.O. snö hela dagen så marken är vit o löfskogen är så
nertyngd af snö o 5 o 6 g.v. den 31. 10 cm. djup snö på måran o sedan
vackert o stilt men löfskogen är mycke nerböjd af snön o telefonstolpar
har ramlat ner.
Juni den 2. stilt o vackert o varmt . den 3. N.W.vind o kallare o åkrarna
börja gröna den 5. S.O.väder o klart o11.g.v. o vi satt Kålplantor. den 6.
S. stark vind o 14.g.v. o Auktion hos G. Lithner i Kösta. o vi sådd om
morötter. den 7. S.W.väder o solsken o någon liten regnskur. den 9. stilt o
varmt o vi lägger på tegel på byggningen. den 10. stilt o mulet o lite dugg.
den 11. stilt o klart o 23 g.v. o åkrarna äro mullhöljda den 12. o 13.
25.g.v. o åska o lite regn o Rönn står i blom o potatisplantor äro tätta. den
14. samma väder o lika varmt o det växer bra. i går sådde jag Grönfoder
neri odlingarna. den 15. samma väder o värme o Anton Hansson död. det
växer fort Timotejen börjar gå i ax.den 16 samma väder o 25.g.v. alla
dagar o Erik Jonsson i Mattmar död.(handlanden) den 18. W.vind o öfver
20.g.v.o tort o utbärning med Anton Hansson Tossberg sednare tiden i
Trångsviken. den 19. samma väder den 20. o 21. samma väder
27.g.v.begrafning i Mattmars kyrka på Anton Hansson. den 22. stilt o
28.g.v.o vedinfrakt på Mejeri. den 23. stilt o samma väder o värme så
gräset på torrare ställen torkar bort. den 24. N.W. vind o svalare o
Kornax. den 25. samma väder o vind den 26. samma vind den 27. N.W.
stark kall vind med regnskurar. den 28. svag vind o klart o 17.g.v. o det
torkar ned gräset o kornsnärpen är uppe kort halm. den 29. stilt o varmt
den 30. samma väder o det torkar så det blir brunt o kommer bort.
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Juli den 1. samma värme slåttan har börjat det torkar mycke fort så det
blir brått med att slå. den 2. S.O.vind o 26.g.v. o många som börjat slå.
ärtblomman är framme den 3. samma väder 26.g.v. på måran kom en
riktig regnskur. den 4. stilt o regn hela dagen men inget regn sen den 30.
Juni o en sån värme så det är mycke torkad o på torrare ställen har de
slagit mycke. den 5. W.vind klart o varmt den 6. samma väder o vi börja
slå. den 7. samma väder. den 8. stilt o varmt 24.g.v. den 10. klart o
24.g.v.o mycke tort den 11. samma värme o der de har slagit blir
brunbränd. den 12. samma värme 26 g. o stämma på mejeriet angående
byggnad o sammanslagning Tossberg o Trångsviken. den 13. samma
väder o 26.g. den 14. stilt o mulet o lite regn på måran o på e.m. den 15.
stilt o varmt o regnskurar. den 16. samma väder den 17. N.W.vind o vi
slagit af (eller färdigt) 196 Rolenkar.den 18. solsken o varmt Invigning af
kraftstation i Krångede o Invigning af utställningen i Östersund på 150års
dagen den 19. 22.g.v. mulet o på e.m. regn. den 20. regn hela dagen o
Komunaluppbörd den 21. regn på måran o på e.m. solsken o jag tagit ut
pengar i Östersund. den 22. stilt o varmt S.O.väder den 23. samma väder
den 24. samma väder o vi kört in hö. den 25. S.O.vind mulet o regn på
natten. den 26. stilt o regn hela dagen o jag köpt en intäkning på F.
Svensson. den 27. regningt hela dagen den 28. stilt o regnskurar o
solsken. o H. Bring har skurit korn. den 29. regnskurar. den 30.
regnskurar o W.vind den 31. stilt o regnskurar tätt tätt.
Augusti den 1. strida regnskurar o alt hö är ute, men kornet mognar. den
2. S.O.väder o regn den 3. stilt o mycke regn hela dagen den 4.
N.W.vädero regn hela dagen så diken o bäckar äro fylda. den 5. samma
vind o lite regn hela dagen den 6. N.W.vind o mulet o uppehål. den 7.
samma vind o Hökörning hela dagen den 8. vackert väder o vi örde in Hö
den 9. stilt o klart på e.m. regn o 19.g.v. o simuppvisning i Trångsviken.
den 10. stilt o vackert väder o vi kört in det sista af Hö. 196 länkar. den
11. klart men en kraftig Rengnskur. den 13. stilt o varmt. den 14. stilt o
klart o varmt o vi skurit åkern o fint korn. den 15. samma väder. öfver
20.g.v. alla dagar. den 16. o 17. regnskurar o solsken. den 18. uppehåll o
vi skurit åkern. den 19. stilt o regn strida skurar. den 20. regn hela dygnet
så diken o bäckar äro fulla af vatten o det står stora lokar i sänkorna. den
21. uppehålsväder på kvällen börja det regna. den 22. vackert . den 23.
samma väder den 24. regn hela dagen den 25. uppehålsväder, den 26.
uppehåls o W.vind o vi skär korn på röddristan. den 27. vi skurit färdigt
266 skylar o 15 Rolenkar blandsäd. 8 Rolenkar ärter. den 28. stilt o klart.
den 29. mulet o lite regn . den 30. stilt o mulet o lite regn ibland o
begrafning af Marta Gunnarson i Ede.den 31. regn W.vind.
September den 1. slagit upp Grönfoder uti skogen 48 Rolenk o disit o lite
regn o Anselm varit hit angående en skuld. den 2. N.W. o regn på f.m.
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den 3. klart o vackert väder den 4. vackert väder lite kallt på natten. den
5.S.O. vackert väder o infrakt af skylar. den 6. mulet o S.O.vind o de
Gamlas dag. den 7. N.O. regn hela dagen den 8. N.vind o 5.g.v.o på
kvällen kallt. den 9. stilt o solsken o varmt. den 10. vackert väder den 11.
stilt o vackert väder. den 12. vackert o varmt den 13. stilt o vackert väder
17.g.v. den 14. samma väder o vi tar upp Potatis stora fina. den 15.
samma väder o vi tagit upp Potatisen 40 tunnor stora. den 16. stilt o klart
o varmt o vi kört in Korn. den 17. samma väder o vi kört in allt Kornet.
den 18. stilt solsken o varmt o vi kört in Grönfoder den 19. mulet o lite
regn o N.W.vind o Auktion hos Spejer i Kluk. den 20. Riksdagsmansval o
W.vind den 21. vackert väder o varmt. den 22 N.W.vind, den 23.
N.W.vind o 5.g.v. O. Gustafson med fru hemma från Sydamerika. den 24.
N.W.vind o 2.g.v. på måran o vi tagit rovor den 25. mycke fruset på
måran o klart o vi tagit upp alla Rovorna stora fina. den 26. N.W.vind o
bara kallt o 2.g.v. o klart o skördefäst i T.å. den 27. samma väder. den 28.
W.vind o på kvällen mycke regnlikt. den 29. N.W.vind o bara kalt. den
30. samma väder.
Ocktober den 1. lite snö på måran Jonas Berg flyttar Räfgården. den 2
W.väder o fruset på måran o lite regndis. den 3. N.W.vind på kvällen snö
från N. den första snön. den 4. N.vind o omkring 0.g. den 5. N.vind o
1.g.v. den 7. stilt o mulet mycke snö i Fjällen. den 8. stilt o mildt o vi
harvar den 9. stilt o mulet o godt väder den 10. samma väder, den 11.
samma väder. den 12. lite regn. den 14. N.W.vind o kallt o har såld
Tjuren. den 15. stilt o snö hela dagen den 16. sur snö o stilt. den 17. stillt
o vackert. den 18. mycke sur snö har fallit under natten från Ö. o marken
är alldeles ofrusen o löfvet sitter kvar på många löfträd. o snö hela dagen
o 1.g.v. o N.O.snö den 19. stilt o vackert o 0.g. den 20. stilt o vackert o vi
har 6 tums djup snö o 0.g. den 21. samma väder den 22. stilt o dimma o
milt. den 23. samma väder. den 24. samma väder den 25. S.O.vind o
7.g.v. den 26. samma väder o snön tinat bort. den 27. regn o snöslask. den
28. 4 tums djup sur snö på måran. den 29. stilt o vackert. den 30. stilt o
vackert 5.g.v. den 31. samma väder o Lasse Bring har slutat som dräng
her.
November den 1. stilt o vackert omkring 0.g. den 2. samma väder o L.
Berlén kom hit o blir dräng. den 3. samma väder. den 4. samma väder den
5. Ö.väder o öfver 0.g. den 6. S.O.väder o flera grader öfver 0. o Auktion
i Ytterån på ångsågen den 7. samma väder lite fruset på måran men sedan
tide. den 8. S.Ö.vind o regn så det blir alldeles bart lite is efter lansvägen
o 5.g.v. den 9. S.Ö. regn hela dagen den 10. samma väder disigt o regn o
vägarna blir fria från is det är fullt sommarföre efter vägarna. den 11.
vackert väder. den 12. samma väder lite fruset på måran den 13. samma
väder den 14. samma väder men fryser om nätterna men ingen snö. den
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15. Ö.väder o mulet o grått o 6.g.k. den 16. N.O. väder o på e.m. snö. den
17. mulet o 4.g.k. den 18. stilt o fint den 19. samma väder o 5.g.k. o
dimma. den 20. S.W.vind o på kvällen regn. den 21. S.W.vind o
ruskväder o snön smält bort så det är alldeles bart. den 22. samma väder
(mildt) den 23. W.vind o lite fruset men ingen snö den 24. samma väder
den 25. samma väder den 26. samma väder o 5.g.k. den 27. stilt o dimma
o 12.g.k. den 28. samma väder o Trångsviken frusen. den 29. S.väder o på
e.m. snö o termometern visar på 0.g. den 30. S.O.vind o lite snö o 2.g.k.
December den 1. N.W. o lite snö. den 2. stilt o vackert 3.g.k. den 3. stilt o
5.g.k. den 4. S.Ö. stark vind o snöyra hela dagen den 5. W.vind o snöfock
o de plogat första gången i vinter. den 6. N.Ö. väder o på e.m. snö o
12.g.k. den 7. stilt o fint o 6.g.k. den 8. S.W.väder o lite snörusk o vi
slakta Grisen. den 9. stilt o vackert 2.g.k. den 10. vackert o 4.g.v. den 11.
samma väder o 0.g. den 12. samma väder den 13. samma väder o 5.g.k.
den 14. S.O.vind o 0.g. den 15. samma väder någon grad öfver 0. den 16.
S.O.vind o mildt den 18. S. stark vind o 4.g.v. den 19. samma väder
vackert. den 20. S.W.vind o på kvällen mycke regn den 21. vackert väder
o S.W. stark vind o snön smält bort så det är bara isföre. o Mejeristämma.
den 22. W.väder o lite snörusk o 0.g. den 23. W.vind stark vind o 2.g.k.
den 24. S.W.vind o mycke snö o 0.g. 8 tums djup snö som fallit på ett
dygn. den 25. W.vind o uppehåll med snön det är drivor på 1 meter djup.
o N.M.O. Svedén i Röde har gått bort för egen hand. den 26. på kvällen
W.vind o tö. den 27. W.vind o 0.g. på måran tö så det är bara is efter
vägarna o barfläckar her o var. den 28. S.W. o tö. den 31. S.väder o tö de
förra dagarna var någon grad under 0 o så lite snö o stora barfläckar, o
efter vägarna bara is.
1937.
Januari den 1. stilt o vackert väder. den 2. stilt o klart 5.g.k.o bara is öfver
åker o äng. igår den 1. begrafning på Svedén i Röde den 3. W.vind o
snöyra. den 4. stilt o vackert väder den 5. stilt o vackert den 6. stilt o
vackert o någon grad kalt. den 7. stilt o klart o 15.g.k. o de rest åt
timmerskogen till Jästen. den 8. stilt o vackert o 5.g.k. den 9. samma
väder den 10. o mulet o dimma 2.g.k. den 11. samma väder den 12.
S.O.vind o 7.g.k. o klart den 13. samma väder den 14. samma vind o lite
rusk o 4.g.k. den 15. samma vind o 4.g.k. den 16. samma väder o 4.g.k.
den 17. samma väder o Skidtävling i Trångsviken. den 18. 5.g.k.o S.O.
stark vind den 19. samma vind men hård o 5.g.k. den 20. samma vind o
snödref. den 21. Ö.väder o lite snö o 11.g.k. den 22. Ö.vind o 13.g.k. den
23. samma väder o 5.g.k. o snöyra. den 24. samma S.Ö.vind o snöyra på
f.m. den 25. S.Ö.väder 12.g.k. o klart den 26. stilt o klart o 18.g.k. o Lars
Jonsson död i sitt 90de år den 27. N.O.väder o snö hela dagen o 8.g.k. den
28. Ö.väder o 10.g.k.o mycke snö på måran den 29. stilt o lite snörusk o
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12.g.k. den 30. samma väder. den 31. samma väder o 15.g.k. men klart o
S.O.vind Begrafning af Lars Jonsson i Rödningsberg.
Februari den 1. stilt o klart o 13.g.k. den 2. N.O.väder o snörusk hela
dagen o 14.g.k. den 3. stilt o 10.g.k. den 4. samma väder 13.g.k. klart. den
5. Dimma o 6.g.k. den 6. samma väder 4.g.k. den 7. samma väder 12.g.k.
den 8. stilt o klart o 19.g.k. den 9. stilt o mulet o 24.g.k. på måran på e.m.
17 o stilt den 10. S.Ö.vind o 9.g.k. den 11. S.Ö. lite snörusk o 7.g.k. den
12. samma väder mulet o 9.g.k. den 13. stilt o mulet o 9.g.k. o
Komunaluppbörd o Tuberkulinundersökt korna. den 14. S.O.vind o snö o
19.g.k. f.m. o 9 e.m.o skidtävling i Alsen. den 15. vackert o Margareta
Bergman död. den 16. stilt o vackert o 12.g.k.den 17. stilt o vackert o
10.g.k.den 18. samma väder 5.g.k. den 19. S.O.väder mulet o 7.g.k. den
20. S.Ö. snödref hela dagen 8.g.k. den 21. N.O. snödref hela dygnet o
7.g.k.o Begrafning med Margareta Bergman i Rödningsberg. den 22.
samma väder o 10.g.k.den 23. N.W.vind o snö 7.g.k. den 24. stilt o
vackert o 10.g.k. den 25. stilt o vackert o 20.g.k. den 26. stilt o klart o
24.g.k. den 27. Ö.väder o 18.g.k. den 28. N.O.vind o snö hela dagen.
Mars den 1. stilt o mulet o 3.g.k. o Agnes Jonsson (Lars Jons Agnes) dog
i går. den 2. stilt o 0.g. den 3. Ö. vind o snödref o 1.g.k. den 4. S.O.vind o
klart o 5.g.k. den 5. stilt o klart o 8.g.k.den 6. stilt o klart o 10.g.k. den 7.
Öväder o 10.g.k. o Begrafning på Agnes Jonsson i Rödningsberg. den 8.
Ö väder o 14.g.k. den 10. N.O.vind o mulet o 18.g.k. den 11. Ö.vind o
20.g.k. den 12. samma väder men klart o 21.g.k. den 13. samma vind o
snö o 15.g.k. på måran 19.g.k. den 14. N.O. klart o 10.g.k.den 16. stilt o
disigt o 2.g.k. den 17. stilt o disigt o 0.g. den 18. stilt o klart o 0.g. den 19.
samma väder o Kirstin Roos i Trångsviken dog den 16. 77 år den 20. stilt
o 0.g. lite rusk den 21. Ö.väder o mildt den 22. samma väder o stämma på
mejeriet angående byggnad, intet beslut. den 23. samma väder mycke snö
på hustaken. den 24. vackert o snön ligger alldeles orörd ingen tö på snön
för vintern. den 25. stilt o klart o 3.g.v. den 26. nattfrost o dagsmeja o
solsken o stilt o Långfredagen den 28. stilt o klart o Påskdag. den 30.
W.väder 3.g.v. den 31. stilt o 3.g.v. i tidningen läses att 35 extratåg
jättetåg voro lastade till bristningsgränsen på Stockholms säntral med
barn o turister från Påskferierna i Fjällen.
Aprill den 1. stilt o vackert väder o kallt om nätterna o 3.g.v. på dagen o
Auktion å Hingstar på Wången den 2. vackert o 6.g.k. på måran o 5.g.v.
på middan den 4. stilt o vackert o 6.g.v. den 5. samma väder den 6.
samma väder o Landsvägen blir bar men annars ligger snön öfver allt. den
7. samma väder inte en bar fläck, men efter vägen är bart. den 8. samma
väder o vi måste ta hjuldon för mjölkskjutsen. den 9. samma väder den
10. samma väder den 11. samma väder det börjar bli bara fläckar öfver
åker o äng. den 12. O.väder o snön smälter den 13. samma väder men
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fryser om nätterna den 15. samma väder 10.g.v. den 16. stilt o lite regn.
den 17. N.O.väder o dimma o lite regnrusk den 18. samma väder o
Slakterisammanträde i Tossberg. den 19. samma väder o mulet o
5.g.v.den 20. samma väder. den 21. samma väder o 5.g.v. o mulet den 22.
S.O.vind o vackert o 9.g.v. den 23. lite regnrusk 9.g.v. den 24. regn hela
dagen o vi har sågat i någorlunda vatten. den 25. N.O. väder o mulet den
28 vackert väder o snön är borta o isarna dåliga den 29. W.vind o mulet.
Maj den 1. W.vind mulet o lite regn på e.m. o Drängen Lasse Berlen från
N.Nälden har slutat den 2. vackert 10.g.v. den 3. o 4. S.O.väder o 17.g.v.
den 5. stilt o 20.g.v.den 7. 15.g.v.o vi sådd gödsel den 11. stilt o vackert o
vi har sådd o satt i Kryddgården o sjöarna blef isfria för några dagar
sedan.Lärkan hördes den 1. Maj. den 12. regnskurar o Kungakröningen i
England på Radio hit. den 14. rimfrost på måran o sedan vackert den 15
stilt o vackert 17.g.v. o vi sådd ärter. den 16. Pingst o Läsbarnen o
vackert väder o 18.g.v. den 17. S.O.väder o lite regn på e.m. o 16.g.v.den
18. regn på måran o natten på e.m. uppehålsväder o mulet den 19. klart o
vackert o Häggen börja blomma o vallarna mycke vackra den 21. stilt o
mulet o vackert o 20.g.v. den 23. mycke regn på måran o sedan W.vind o
10.g.v. den 26. stilt o solsken på f.m.o på e.m. regn o vi satt Potatis o
nylanden är ovanligt i växt o det som först blef sådd börja gröna den 27.
Satt Potatis, sådd Rovor o Korn i Kallhålet o e.m. regn den 28. N.W. stark
vind o bara kallt. den 29. W.väder o klart o kallare den 30. stilt o klart
regn på kvällen. den 21. vackert men på kvällen regn, mycke regn, så det
blef stora lokar.
Juni den 1. W.väder o regnskurar o Hästuppvisning o vi satt Kålplant. den
2. N.W.stark vind o kall. den 3. samma väder o sträng vind från N.W. o vi
sådd kornet. den 4. N.W.vind o bara lite kallt o fruset på måran den 5.
S.O.vind stark vind den 6. S.Ö.väder o mulet den 7. vackert. den 8. stilt o
varmt o på kvällen börja de rägna. den 9. stilt o varmt o på e.m.W.vind.
den 10. S.W.vind o 22.g.v.o vi sådd i odlingarna Grönfoder. den 12.
N.W.vind o lite kallare den 13. stilt o varmt öfver 20.g.v.o vallarna är
förstklassig o Timotejen börja gå i ax o där det är som bäst nådde det
första roan. den 14. samma väder o värme den 16. lite regnrusk o W.vind
den 17. W.väder o regn hela natten o hela dagen den 18. N.O. o regn hela
dygnet så det blir mycke blött. den 19. vackert o varmt o S.O.väder. den
20. stilt o mulet o åska o lite regn o varmt på kvällen vållsamt regn med
hagel så det blef stora lokar på åkrar o vatten samlas i fördjupningar. den
21. S.O.väder o klart o varmt o infrakt af ved vid Mejeriet. den 22. S.O. o
lite regnrusk, men blåser hårt. den 23. S.O. stark vind o lite regnrusk. den
24. S.vind o regnskurar hela dagen på e.m. klarnar det. den 25. stilt o klart
på kvällen mulnar o börja lite regn. den 26. W.vind o klart på kvällen
mulet o börja lite regn. den 27. samma vind men kallare på kvällen o små
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skurar den 29. S.O.vind o regn på kvällen o 20.g.v. den 30. 17.g.v.o
mulet.
Juli den 1. mycke regn på måran o sedan W.vind o snö i Skuttoppen den
2. stilt o klart o varmt. den 3. vackert väder o Godköpsresa till
Trondhejm. den 4. stilt o klart o 25.g.v. den 5. S.O.väder o klart o samma
värme o kornåkrarna börja gå i ax. den 6. samma väder o värme o vi
börjar slå. det är präktiga vallar första års är ovanliga. den 7. samma väder
o 30.g.v. o Ärtblommor äro många o Kornåkrarna fullsjutit o slåttan är i
full gång. o förstårs vallar utmärkt. den 10. samma värme. den 11. samma
värme den 12. samma väder o 28.g.v.den 13. samma väder o värme på
kvällen åska. den 14. lite regn. den 15. klart den 17. S.O.vind o klart, på
kvällen S.W.vind o lite regn.
den 19. stilt o vackert den 20. lite regn med åska. den 21. stilt o varmt
Regnskurar. den 23. regnskurar o öfver 20.g.v. o åska o blixten har
förorsakat stora skador på vissa ställen i södra Sverige. den 24. stilt o
24.g.v. o åskskurar den 25. stilt o kraftiga regnskurar med åska o 18.g.v.
den 26. samma väder regnskurar med åska o 20.g.v.den 27. samma väder
o 18.g.v. på flera ställen i södra Sverige har nederbörden gjort stora
skador. öfversvämning o stoppat trafiken å järnvägen o landsvägarna o
vattnet har intränkt i källarna o efter gatorna är som riktiga bäckar. den
28. stilt o klart o 18.g.v. o vi har slagit af , 290 Rolenkar. den 29. stilt o
klart o 22.g.v. o vi kört in hö hela dagen den 30. samma väder o vi kört in
hö. den 31. samma väder o värme o inkörning af hö.
Augusti den 1. 24.g.v. o klart på f.m. o på e.m.W.vind o 11.g.v. den 4.
samma väder o öfver 20.g.v.o de börjar skära korn. det är mycke torrt.
den 6. samma väder o värme o vi kört in det sista af höet o en intensiv
värme så det torkar hårt o åkrarna mognar för fort. den 7. samma värme
men kom en riktig regnskur. den 8. stark S. vind o solrök o samma värme
den 9. samma väder den 10. W.vind den 12. samma väder o intet regn det
torkar af allt sammans o kornet blir vitt. den 14. samma väder o torkar så
marken blir brunbränd o kornet blir vitt o löfträden börja gulna. den 16.
samma torka o Elis Lindstedt död o amputerat ett ben. den 18. stilt o regn.
den 19. vackert o varmt den 21. stilt klart o 24.g.v.o vi skurit färdigt 340
skylar korn. den 22. stilt o klart o 25.g.v. begrafning på Elis Lindstedt.
den 23. samma värme 25.g.v. den 24. o 25. samma väder o 25.g.v. o det
torkar bort.den 26. 22.g.v. o åskan börja mullra den 27. samma väder o
värme potatisriset gulnar o torkar o mycke annat som torkar den 29. mulet
o lite regn o vi varit till Åre o Tänforsen. den 30. W.väder o 12.g.v. den
31. W.vind o bara kallt 10.g.v.
September den 1. rim på måran o sedan klart o vi kört in Korn. den 2.
regn hela dagen o 12.g.v.den 3. vackert väder o vi börjat ta upp Potatis
det blir lite. den 4. N.vind o 10.g.v. regn på e.m. den 6. i natt mycke regn i
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dag vackert men W.vind den 7. växlande vind o regnskurar hela dagen
den 8. N.W.vind o bara kallt o regnskurar. den 9. W.vind o kallt den 10.
samma väder o Ursila Jonsson i Trångsviken död. den 11. samma väder
med regnskurar. Storfonna i Meråker i Norge (snöfänne) som inte tinat
bort på 100 år, tinat bort i sommar. den 12. N.O.väder o någon regnskur
då o då o Gunnar Roos död. den 14. N.vind o snöslask hela dagen o 4.g.v.
på måran. den 15. regn hela dygnet. den 16. N.O. o regnskurar o snö i
Fjällen. den 17. N.O. regn hela dygnet den 18. regn på f.m.o sedan
uppehåll. den 19. uppehålsväder mulet. den 20. stilt o vackert väder o de
satt upp ny Transformator. den 21. N.W. regn hela dagen den 22. stilt o
klart o vi tagit upp Potatisen o lite men fina. den 24. lite regnrusk. den 25.
W.vind o vi kört in Korn. den 26. stilt o lite regn på e.m. den 27. stilt o
mulet den 28. vind o lite regn. den 29. N.W.regn den 30. vackert väder.
Ocktober den 1. vackert o 14.g.v. vi tar upp Rovor.den 2. stilt o mulet o
vi tar upp rovor. den 3. vackert väder o vi varit till Nordannälden den 4.
S.W. vind 10.g.v. tagit upp det sista af rovorna o Morötterna o
Rödbetorna m.m. den 5. stilt o vackert o varmt den 6. stilt o klart o första
måran det är fruset. den 7. o 8. vackert den 9. N.W.o lite regn på f.m.o på
kvällen skördefäst i T.å. den 10. o 11. N.W.vind o bara kallt. den 14. stilt
o vackert den 15. vackert väder o vi flyttade in i vinterstugan o inte frusit
något ännu. den 16. S.O.väder o lite regnrusk. den 17. o 18. W. stark
storm o 8.g.v. den 19. o 20. dimmigt o grått 7.g.v. den 21. samma väder
den 22. dimma hela dagen den 23. S.O.vind o vackert o vi bygd ny ränna
till Sågen. den 25. S.O.vind klart o sommarlikt. den 26. samma väder den
28. stilt o klart lite rimfrost på måran o sedan vackert o vi satt in en ny
pump i Lagårn o lite snö på kvällen men regnar bort på natten den 29.
mulet o ruskigt o några grader varmt. den 30. S.O.väder mulet o Olle
Bring slutad som sommardräng. den 31. stilt o vackert o 9.g.v.
November den 1. stilt o tjock dimma hela dagen o Jonas Olsson i Krokom
är död. den 3. mulet o 8.g.v. den 4. samma gradtal o klart. den 5. Dimma
hela dagen o 2.g.v. den 7. stilt o vackert o begrafning med Jonas Olsson i
Krokom. i Alsens kyrka begrafning af Tyra Engström i Trångsviken. den
8. mulet o varmt. den 9. stilt o mulet o 1.g.v. o snö i Fjällen. i södra
sveerige plocka de Hallon en andra skörd. den 10. stilt o 5.g.k. första
natten o dagen som det har frusit o snö i Fjällen o snö i Rönåsen. den 11.
stilt o klart o 4.g.k. den 12. N.W.vind o den första snön kommen 3.g.k.
den 13. samma väder den 14. samma väder o kyla. den 15. samma väder o
4.g.k.den 16. samma väder o 6.g.k. den 17. 11.g.k. den 18. N.O.snörusk
hela dagen o 5.g.k. den 19. N.O. snö o 3.g.k. den 20. N.o.snödref hela
dagen (Yrväder) den 21. Ö.väder o snö o 0.g.den 22. S.väder o lite
snörusk o 0.g.v. den 24. stilt o 8.g.k.o Trångsviken har isbelagts. den 25.
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stilt o 0.g. den 26. 2.g.k.o N.W.vind den 28. stilt o 2.g.k. på kvällen lite
snörusk. den 29. N.O. snö hela dagen den 30. samma väder o snö 11.g.k.
December den 1. N.O. snödref hela dygnet så det är mycke snö o 10.g.k.
den 2. 15.g.k. o snödref samma som föregående dagar. den 3. samma
väder o 15.g.k. de Klagar i Tidningen öfver mycke snö vid Norska
gränsen den 4. stilt o klart 20.g.k. den 5. stilt o lite snö o 10.g.k. den 6.
Ö.vind snöfock o 10.g.k. den 7. Ö.väder lite snö o 8.g.k. den 8. mulet o
uppehåls o 8.g.k.o snön är omkring halfmetern djup. den 9. stilt o klart o
9.g.k. den 10. N.O. snö hela dagen o 12.g.k. den 11. samma väder den
12. samma väder o 10.g.k.den 14. stilt o uppehålsväder o 5.g.k. i Södra
Sverige o på många ställen på utlandet har snön vållat mycke hinder i
trafiken. tågen kört fast i snön o bilarna kört fast så pasaskerarna måst
övernatta i bilarna o O.Andersson på Koludden död 93 år. den 15. stilt o
vackert o 10.g.k. den 16. mulet o lite snörusk o 6.g.k. den 17. stilt o 6.g.k.
den 18. samma väder. den 19. samma väder o 11.g.k.o lite snörusk o
begrafning med O. Andersson i T.å. den 20. mulet o ruggit o 16.g.k. den
21. klart o 11.g.k. den 22. stilt o mulet o 13.g.k. den 23. stilt o mulet o
12.g.k. den 25. Juldagen uppehålsväder i dag på måran snö o på natten
har snöat 5 tum djup snö o 3.g.k. den 26. stilt o 2.g.k.o Basar i Håf o sjön
är ofarbar så de måste fara landvägen dit o dän. den 27. stilt o omkring
0.g. den 28. stilt o klart 1.g.k. den 29. samma väder o 2.g.k.o N.W. den
30. lite snö på f.m.o på e.m. tö. den 31. stilt o omkring 0.g.
Nyårsdagen 1938. stilt o vackert vädero 6.g.k. den 2. samma väder o
10.g.k.o sjöarna äro ofarbara ännu, inte ens att gå. den 3. stilt o 0.g. den 4.
stilt o tö 1.g.v. den 5. W.väder 2.g.k. den 6. W.väder o någon grad under
0. den 7. stilt o klart o 6.g.k. den 8. stilt o mulet o disigt o 14.g.k. den 9.
stilt o klart o 22.g.k. o skidåkning i Trångsviken. den 10. stilt o disigt o
6.g.k. den 11. stilt o mulet omkring 0.g. den 12. samma väder o 20.g.k.
den 14. stilt o mulet o 6.g.k. den 15. S.Ö. vind lite ruskigt o 5.g.k. den 16.
Ö.vind o snödref o 0.g. den 17. Ö.väder o snö hela dagen o 0.g. den 18.
W.vind snödref 0.g. den 19. Ö.vind o 8.g.k.o mulet den 21. S.vind o
3.g.v.den 22. stilt o vackert o 0.g. den 23. S.W. stark storm o tö o 3.g.v.
den 24. mulet o 0.g. den 25. S.O.vind o e.m. snöskurar. den 26. stilt o
klart o 9.g.k. den 27. S.W.vind o 2.g.k.resturang o Hotell strejk o sedan
Lockut öfver hela sverige den 28. S.O.vind o 10.g.k. o e.m. snöyra o
fortsätter hela natten. den 29. stilt o uppehåll o 2.g.k. den 30. stilt mulet o
2.g.k.Begrafning på Fru Sund i Hof. den 31. stilt o vackert o 6.g.k.
Februari den 1. Ö.vind o snödref på f.m. o e.m. tö lite öfver 0.g.den 2. stilt
o vackert o 0.g. den 3. W.vind o 0.g. den 4. S.W.vind o 1.g.v. den 5.
S.W.väder o 2.g.v. den 6. W.vind o snödref o 0.g. den 8. stilt o vackert o
någon grad öfver 0. den 9. stilt o vackert o ingen kyla. den 10. samma
väder o 3.g.k. den 11. N.W. snöyra den 13. stilt o vackert o 4.g.k. den 14.
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stilt o vackert o 0.g. den 15. W.vind o tö 3.g.v. den 16. tö o 4.g.v. den 17.
stark storm o tö. den 19. N.W. stark storm o tö den 20. samma vind o
snöskurar o 0.g. Trafkörning på Alsensjön. den 21. W.vind o 1.g.k. en
snöskur ibland den 22. N.W.vind o snöfock. den 23. N.W. storm o tö. den
24. tö. den 25. stilt o vackert o solsken den 26. stilt o 3.g.k. o vi kapad
ved. den 27. stilt o 1.g.v. mulet. den 28. Stilt o 3.g.v. den 6. begrafning på
Greta Nisén.
Mars den 1. W.vind o tö 2.g.v. o lite snö. den 2. N.W.vind riklig
Nederbörd i snö o sedan stark vind o yrväder den 3. S.W.vind o tö 6.g.v.
den 4. samma väder o Storm S.W. o Snöyra o 2.g.v. snön yrar så man ser
inte något den 5. f.m. stilt på e.m. S.W. storm o snöyra o 7.g.v. den 6.
N.W. storm o snöyra hela natten o hela dagen o 4.g.k. den 7. N.W.vind o
yrväder o 3.g.k. den 8. stilt o snö hela dagen o 2.g.k. den 9. S.W.väder o
tö 4.g.v. i natt föll 6 tums djup snö. den 10. W.väder o 0.g. den 11. stilt o
vackert o 0.g. den 12. samma väder o öfverenskommelse i Resturangkonflikten. den 13. tö o 6.g.v. den 14. S.W.vind o 6.g.v. o många
barfläckar o bart efter vägen den 15. samma väder o snön tinar bort o
ingen tjäla i jorden. den 16. samma väder o hjuldon är i bruk efter
Landsvägen. den 17. stilt o snö o 0.g. den 18. stilt på f.m. o på e.m.
W.vind o regn o snöo tö o storm. den 19. stilt o varmt. den 20. o 21.
samma väder snön tinar bort så det är mycke bart den 22. samma väder o
Magnus Nilsson satt upp rännor på taket. den 23. samma väder o klart den
24. S.väder o 10.g.v. den 25. samma väder den 26. 0.g. på e.m. snö från
Norr. den 27. N.W.väder o kallare E. Olofsson i T.å. död. den 29.
S.W.väder o lite sur snö.o 4.g.v. den 30. N.W. stark vind o snödref den
31. samma vind 0.g.
April den 1. N.W.väder o fruset. den 3. ett rasande yrväder ifrån N.W. o
4.g.k. o vägarna fulla af snö den 4. samma vind o yrväder o 5.g.k. o 4
turister som gått vilse i Fjällen o frusit ihjäl o den 5te var i lif men mycke
medtagen. den 5. stilt o vackert o 3.g.v. den 6. W. stark vind o 4.g.v. o 2
tums ny snö på måran. den 7. N.W.vind o snöskurar milt. den 8.
N.W.stark vind med snö hämskt yrväder omkring 0.g. den 9. stilt o
vackert o Läsbarnen står i gången o snöbetäkt öfverallt. den 10. N.W.
stark storm o tö så det blir bart igen. den 11. W. stark vind o mildt 6.g.v.
den 12. samma starka vind o snön smälter bort. den 13. samma vind o
6.g.v. den 14. samma vädero snön försvinner o ingen käle i jorden. den
15. vackert väder den 17. samma kalla N.W.vind o fryser om nätterna den
18. samma N.W. kalla vind o snöskurar. den 19. lite billigare vind
Nordlig. den 20. stilt men fryser hårt om nätterna den 22. N.W. o klart o
kallt om nätterna. vi tagit upp Fröpotatis 6½ tun. den 23. stilt o vackert
den 24. stilt o 7.g.v. den 25. o 26. o 27. stilt o vackert väder o 15.g.v. den
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28. sådd Gödsel o lite regn på e.m. den 29. N.W. vind (kall) fryser om
nätterna. den 30. N.W. o kallt o fryser.
Maj den 1. samma kalla vind o Storsjön isfri. den 2. N.W. stark vind på
e.m. riktigt kallt. den 3. o 4. samma kallvind den 5. samma kall N.W. vind
den 6. mulet o bara kallt. den 7. N.W. vind o snö hela dagen o kalt så han
yr o är 4 tum o Drivor den 8. N.O. snö hela natten han är 6 tum djup o snö
fortsät på f.m. den 9. snö hela natten o halva dagen det är 7 a 8 tums djup
snö. o så fryser det på natten. den 10. samma väder o snödref från N.W. o
fryser om nätterna den 11. samma väder den 12. stilt o vackert kl. 4 i
mårse upptäcktes äld i kornladan i Nils Olssons men släktes i tid innan
det tagit fart. den 13. stilt o lite regn på e.m. den 14. stilt o 16.g.v. den 16.
samma väder den 17. N.W. vind o regn hela natten 12 g. den 18. N. vind
på f.m.lite snörusk o kallt. den 19. N.O. vind o 3.g.v. o snöflingor komma
dansande ibland. den 20. samma kalla N.vind o 0.g. på måran på natten
har bildat is i vattnet. o Jag sådd Havra o sådd i kryddgården den 21.
N.väder bara kalt o jag sådd Ärter den 22. stilt o vackert o 16.g.v. den 23.
mulet o disigt o de sår. den 24. stilt o vackert o 20.g.v. o jag sådd 28
meling den 25. mulet o lite regn den 26. N.W.vind o kall. den 28. S.O.
vind o varmt o vi satt potatis o P. Bergman Gifta sig. den 29. S.O. vind o
20.g.v. den 30. S.O.vind o regn den 31. stilt o varmt o jag sådd rovor.
Juni den 1. varmt o stilt o regnskurar o det börjar gröna der det första var
sådd. den 2. stilt o vackert o vi satt Kålplant. den 3. stilt regnigt o disigt
första o andra års hövallar ser bra ut. den 4. stilt o regn hela dagen den 5.
Pingstdag vackert o 17.g.v. den 6. stilt o vackert 22.g.v.den 7. 22.g.v.o
solsken e.m. lite regnrusk. den 8. samma väder den 9. samma väder o
värme o vi sådd till Grönfoder o släppt ut Korna på bete. den 10. ett
våldsamt åskväder o regn som spö i backen o i Umeå Umeälven med
biflöden svämmar öfver sina bräddar o den 11. N.W. vind o kallare. den
12. N.W. vind svalare den 13. W. vind o bara kallt e.m. lite regn den 14.
stilt o regn hela dagen den 15. N.W.vind ( kall vind). den 16. stark N.W.
Kung Gustaf fyller 80 år stor fästlig uppvaktning. den 17. N.W. o kall.
den 18. samma väder den 19. S.O. vackert o varmt på kvällen mulnat o
lite åska på natten regn o N.O. den 20. N.W. kall vind o regn. den 21.
samma väder o vind o infrakt af ved vid Mejeriet o riktig kallvind. den
22. stilt o regn den 23. N.W. vind o regnskurar den 24. N.W. stark vind o
(Kallvind) o regn på f.m. den 25. stilt o varmt den 26. mulet o N.W. vind
den 27. stilt o vackert. den 28. N.O. o regn den 29. mulet o ställer till regn
i natt. den 30. regnskurar.
juli den 1. regnskurar. den 2. stilt o vackert o varmt den 3. regn på f.m.o
sedan klart den 4. samma väder den 5. samma väder den 6. S.O. regn hela
dagen o nylanden nerbrytes af regnet så det är lägg på 1a o 2dra årets
vallar den 7. W.vind o regn hela dygnet. det står fulla alla gropar den 8.
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stilt o vackert väder den 9. S.O.vind o 18.g.v. den 10. N.O. mulet o lite
regn. den 14. N.O. regn störtregn hela förmidagen alla fördjupningar är
fulla af vatten den 12. mulet uppehåls den 14. S.O.vind o vackert väder
den 15. samma väder o varmt den 16. stilt o vackert o 20.g.v.o Kornaxen
o ärtblomman börja komma fram. den 17. stilt o 23.g.v. den 18. regn o
stilt o vi börja slå. den 19. stilt o regn hela dagen riktigt störtregn ibland.
den 20. stilt o vackert 23.g.v. den 21. stilt o varmt o en regnskur den 22.
stilt o klart o 26.g.v. den 23. stilt o vackert o varmt o Komunaluppbörd.
den 24. S.O. vind o varmt o begrafning på O. Gunnarsson o Stina Bring
Kyrkbrud. den 25. stilt o 26.g.v. o åskregn. den 26. på måran regnar
vålsamt regn o stilt o bryter ner både åker o nyland. (bara lägg) den 27.
S.O. vind på kvällen regn den 28. vackert väder den 29. vackert väder o
varmt den 30. S.O. vind o lite regn på e.m. den 31. stilt o regnskurar på
e.m. o begrafning af Sven Kalsson i Rödningsberg o Sven Olsson.
Augusti den 1. N.W. vind den 2. N.W. vind den 3. W. vind o klart o
varmt den 4. stilt o klart o varmt den 5. stilt o varmt o klart. den 6. samma
väder o varmt. den 7. stilt o 24.g.v. kornet går fort o ärterna börja runda o
Marbysågen har brunnit ner. den 8. stilt o 24.g.v. den 9. samma väder o
26.g.v. den 10. samma värme o vi slagit färdigt o fått 364 Rolenkar den
11. samma väder o 26.g.v. den 12. samma väder o värme. den 13. stilt o
varmt o kört Hö o på aftonen ett våldsamt regn med åska den 14. stilt o
vackert väder. den 15. stilt o mulet o e.m. regn o svalare W.väder. den 16.
Ö.väder den 17. S.O.väder o regnskurar o de börja skära Korn. den 18.
N.W.vind o regnskurar o vi köpt 1 Kalf af Ek. den 19. uppehålsväder o vi
kört hö. den 20. regn hela dagen den 21. klart men några regnskurar den
22. halva dagen regn o sedan vackert. den 24. vackert väder o vi kör hö.
den 25. samma väder o samma arbete o ingen plats o vi gjort 2 st. Tak
eller sjul för hö. den 26. vackert o varmt o vi kört in det sista af hö. den
27. N.O. regn hela dygnet mycke regn. den 28. S.vind o klart den 29.
samma väder den 30. S.O. vind o vi skurit korn. den 31. Ö. vind o solrök
o vi skär med Själfbindare.
September den 1. regn hela natten. den 2. regn o hela natten mycke regn.
den 3. stilt o regnskurar. den 4. o 5. stilt o regnskurar så det är mycke
blött på åkrarna den 6. vackert o morgondimma. den 7 o 8 stilt o vackert o
16.g.v. den 9. samma väder den 10. samma väder 340 skylar korn. 110
Hafra 17 Rolenk Ärter 22 Rolenk Grönfoder. den 11. N.W. vind o
regnskurar o de Gamlas dag. den 12. mulet o regn på e.m. den 13. N.W.
vind o 5.g.v. den 14. samma vind 2.g.v. på måran o snö i Fjällen. den 15.
samma vind o bara kallt o Fjälltopparna vita af snö den 16 o 17. hårt
fruset på måran o vi tagit upp Potatisen lite o sjuka den 18. N.O. o
regnskurar o Landstingsval. den 19. Ö. väder o klart den 20. stilt o disigt
hela dagen den 21. Ö.vind o klart. den 22. stilt o vackert. den 24. Vackert
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väder o Auktion hos Kyrkoherde Forsberg i Alsen den 25. S.vind o klart
den 26. stilt o mulet o lite regn på e.m. den 27. stilt o vackert den 28. stilt
o klart o vi kört in korn. den 29. stilt o vackert o 15.g.v. den 30, samma
väder.
Ocktober den 1. vackert vi kört in det sista af säden den 2. samma väder
mellan 12 o 17 g.v. den 4. S.O.vind o dis o regn o stark vind den 5. S.O.
vind o regnskurar Ö. väder o regnrusk hela dagen vi tagit upp rovor. den
7. vackert väder. den 8. regn hela dagen den 9. mulet o disigt den 10. regn
hela dagen mycke regn den 11. stilt o vackert men snö i Fjälltopparna.
den 12. W.väder o klart den 13. Dimma på måran den 14. regn hela dagen
o 3.g.v. den 16. S. vind o 3.g.v. den 17. stilt o vackert den 19. samma
väder den 20. W.vind o klart, den 21. samma väder den 22. stilt o vackert
lite rimfrost på måran den 23. samma väder den 25. stilt o mulet men
uppehåls. den 26. stilt o lite regn hela dagen. den 27 o 28 mulet o
uppehåls den 29. stilt o klart o 4.g.k. på måran den 30. S.O. vind mulet.
November den 1. S.O. vind o vitt af snöi Rönåsen o fruset på måran. den
2. samma väder o klart o flera grader varmt den 3. stilt o vackert. den 4.
W.väder o fryser o snöskurar. den 5. stilt o vackert den 6. Ö.väder på
kvällen snö o mildt. den 7. stilt o klart o första dagen slädföre. den 8.
Klart o 2.g.k. den 9. lite snörusk. den 10 stilt o klart 6.g.k. på måran. den
11. stilt mulet o disigt den 12.dimma hela dagen o stilt jag betalt
kronskatten. den 13. tö så det blir bara is efter vägarna begrafning på Ove
Olsson. T.å. den 15. W.väder mulet. den 16. stilt o vackert den 17.
Dimma hela dagen den 19. S.O. kall vind o Auktion hos Enkan Anna
Melander i Trång. den 21. Ö.vind o på kvällen snö. den 22. N.O. mulet o
snöslask på e.m. den 23. 4 tums djup snöpå måran. den 24. sur snö hela
dagen 0.g. den 25. vackert väder 4.g.k. den 26. stilt o mulet o disit o
Telefonstolparna har ramlat ner från Postlådan i R.b.g. o till Mo. 20 st.
den 27. stilt o vackert. den 28. uppehålsväder o 3.g.v. den 29 o 30. samma
väder.
December den 1. samma väder den 2. samma väder 1.g.v. den 3. samma
väder den 4. stilt o vackert kallare någon grad. den 6. lite snörusk o 0.g.
den 7. samma väder den 9. S.Ö. vind o mildt o bara is efter vägarna. den
10. S.O. vind mulet o mildt o P. Hedberg håller 50 års kalas den 11. stilt o
1.g.k. den 12. stilt o vackert lite kallare den 13. samma väder den 14.
samma väder den 15. samma väder den 16. S.O.vind o lite snö. den 17.
stilt o klart o 10.g.k. den 18. stilt o vackert o 12.g.k. o Mejeristämma o N.
Persson dekorerad med stora Guldmedaljen för lång tjänst som Disponent
i Mejeriet. den 19. lite snörusk o kalt o Trångsviken är körstark o
Alsensjön är frusen. den 20. Ö.vind o 11.g.k. den 21. N.O. snö o vind o
11.g.k. i Skåne o flera ställen råder stark kyla o snöstorm som inte maken
på 40 år o i Moskva 51.g.k. i Frankrike 20.g.k. i England 25.g.k.o
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snöstorm så folk fryser ihjäl.i England 45 st. frusit ihjäl. på många ställen
Tågförseningar o bilarna sitter fast i snön o på flera ställen i Skåne o
Östergötland äro de alldeles insnöade. man läser långa spalter i Tidningen
om vädret o snön o kylan på utlandet har frusit ihjäl mycke folk. den 22.
samma väder o vind men 3.g.k. den 23. 10.g.k. o klart den 24. stilt o klart
15.g.k. den 25. stilt o klart 19.g.k. den 26. N.O. blåst o 18.g.k. den 27.
samma väder o 10.g.k.o mulet. den 28. samma väder 11.g.k. den 29.
samma vind o 10.g.k.den 30. samma väder o 7.g.k.
1939
Januari den 1. samma vind o klart. Basar i T.å. den 2. Ö.vind mulet o
6.g.k. den 3. N.O. vind o 7.g.k. den 4. N.vind o 9.g.k. o Lyset har strejkat
ett helt dygn den 5. N.O.vind o 10.g.k. lite snörusk. den 6. stilt o 12.g.k.
den 7. stilt o 25.g.k. den 9. Ö.vind o 5.g.k. i Skåne o omgifninghar de
måst inställa Tåg o biltrafiken för snöhinder för andra gången de har kört
fast i drivorna. den 10. Ö.väder o 6.g.k. den 11. samma vind från Ö. ruskit
o 7.g.k. den 12. stilt o 8.g.k. den 14. stilt o klart o 4.g.k. den 15. stilt o
klart o 6.g.k. den 16. N.Ö o snö o 4.g.k. den 17. stilt o klart o 5.g.k. på
e.m. W.vind o 1.g.k. den 19. stilt o vackert o 7.g.k. den 20. stilt o klart o
22.g.k. den 21. S.Ö.väder o 4.g.k. den 22. stilt o 1.g.k. den 23. samma
väder den 24. samma väder den 25. samma väder o 5.g.k. den 26. Ö.väder
lite snö o 9.g.k. den 27. Ö.väder o disigt o 9.g.k. den 29. S.W.vind o
2.g.v. o skid- tävling i Trångsviken. den 30. 2.g.v. den 31. samma väder.
Februari den 1. W.vind o 0.g. den 2. samma väder men stilt o 0.g. den 3.
samma väder o 0.g. den 4. tö o dimma 1.g.v. den 5. tö o 3.g.v. den 6.
W.vind o 4.g.v.o snön har smält bort i åkrar o ängar o bara is på vägarna
åkrarna bara. den 7. samma väder den 8. samma väder det blir bart, den 9.
samma väder. den 10. W. stark vind o snödref 3.g.k.den 11. stilt o 3.g.k.
på f.m. o 4.g.v. på e.m. den 12. samma väder mildt o haft Wätärinär O.
Berger till en Tjur som var sjuk. den 13. stilt o klart o 6.g.k. den 14. stilt o
3.g.k. o Erik Hedberg dog i dag 84 år. den 15. S.W. vind o 8.g.v. den 16.
stilt o 0.g. den 17. S.o.väder o 1.g.k. den 18. lite snörusk o 0.g.o
Komunaluppbörd den 19. vackert o 5.g.k. o Trafkörning på Alsensjön.
den 20. stilt o klart o solrök o 5.g.k. den 21. samma väder den 22. samma
väder den 23. S.O. vind o snöyra o 3.g.k. vi kapat ved. den 24. samma
vind ingen nedebörd o 0.g. den 25. S.O.vind o 2.g.v. o klart. Utbärning o
begrafning af Erik Hedberg i Rödningsberg. den 26. stilt o vackert 2.g.v.
på f.m. 2.g.k. på e.m. o solsken den 27. stilt o vackert o 1.g.k. o
Mönstring den 28. Ö.väder lite snörusk o 3.g.k.
Mars den 1. stilt o 1.g.k. den 2. S.väder o klart o 2.g.k. den 3. stilt o
vackert o 3.g.v. den 4. solsken o 3.g.v. den 5. samma väder den 6. N.O.
lite snörusk o 4.g.k. den 7. stilt o klart på f.m. o e.m. lite snö o 1.g.v. den
8. stilt o mulet o 0.g. den 9. mulet o 2.g.v. den 10. stilt o Klart 0.g. den 11.
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stilt o vackert o någon grad öfver 0. den 13. S.W.vind o tö 4.g.v. den 14.
W.vind o snöyra på f.m. den 15. N.W.vind 4.g.k. o snöskurar. den 16. stilt
o 15.g.k. på måran o sedan 6.g.k. den 17. stilt o klart o 19.g.k. på f.m. o
e.m det halva. den 18. 18.g.k.på måran o sedan 6.g.k. o Mejeristämma o
utdelning 1 öre på litern för 1938. den 19. N.W. vind o snödref o 5.g.k.
den 20. stilt o vackert o 0.g. den 21. stilt o klart o omkring 0.g. den 24.
Ö.vind omkring 0.g.samma väder de två förut. den 25. stilt o vackert
4.g.k. den 27. Ö.vind o 4.g.k. den 28. stilt o vackert o 0.g. o Slut på
Kriget i Spanien. den 29. o 30. samma väder riktigt solsken o flera grader
varmt på dagarna den 31. samma väder o snön smälter bort efter vägarna
o på åkrarna men kalt om nätterna.
Aprill den 1. soligt o blankt o öfver 0.g. den 2. samma väder den 3.
N.W.vind o lite snödref o 2.g.k. den 4. Ö.vind o lite snörusk o 3.g.k. den
5. Ö.vind lite snörusk o Hingstauktion i Wången. den dyraste 16 200. den
6. stilt i lite snö hela dagen den 7. 0.g. o N.W.vind igår såldes 9 st.
Hingstar ett pris för dessa 89 000 kronor. den 8. stilt o klart o 6.g.v. men
fryser om nätterna den 9. stilt o vackert den 10. samma väder den 12.
Ö.väder o lite snörusk o milt den 13. Ö.väder o snöslask. den 14
slaskväder o i Skåne o omnejd har börjat vårarbetet o sådd. den 15. stilt o
klart o flera grader öfver 0. den 16. samma väder. Handlanden E.A.
Månsson i Trångsviken död. den 17. W.vind o snön smälter den 18.
N.W.vind o svalare den 19. W.vind o mulet o vi tagit upp fröpotatis. den
20. samma väder. den 21. samma W.vind o bara kall den 22. samma väder
men Ö.väder den 23. N.O.vind o begrafning af E.A. Månsson i
Trångsviken o många bilar o Bussar i följet. den 25. samma väder fryser
hårt om nätterna den 27. N.W.vind o bara kallt o snörusk. den 28. mycke
fruset på måran o samma vind den 29. samma väder. den 30. samma kalla
vind med snöflingor.
Maj den 1. samma vind o kallt om nätterna den 2. o 3. N.vind o riktigt
kallt fryser hårt om nätterna. den 4. Ö.vind men bara kallt den 5. o 6.
samma väder fryser hårt om nätterna den 7. N.O. vind o samma väder
men mulet o grått. den 8. o 9. samma väder. den 10. o 11. S.O.vind
vackert o 15.g.v. den 12. mulet den 14 o 15. stilt o vackert o varmt o
Edestjärn är isfri. den 17. W.vind den 18. samma väder o Trångsviken
isfri den 16. den 19. N.O.vind o disigt den 23. stilt o varmt o vi satt i
kryddgården o många som sår den 24. S.vind o varmt den 26. vackert o
varmt o vi sådd Korn o Hafra. den 27. N.W.vind lite duggregn den 28.
N.W. stark vind o på e.m. 4.g.v. den 29. N.W.vind o kallt o tort inget regn
ännu. den 31. W. stark storm.
Juni den 1. o 2. stark N.W. storm o bara kallt o tort o vi satt Potatis o
rovor. den 3. samma väder den 4. Ö.väder o dis o regn. det första regn för
denna sommar. den 7. N.W. stark storm eller orkan. den 8. N.väder o bara
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låg tämperatur. den 9. N.väder o svalt o i Södra sverige är mycke torrt. det
är så många Eldsvådor o Skogsäldar o stark storm så det är svårt att
släcka det kastar långt fram. den 11. stilt o mulet 12.g.v. den 12. stilt o
regn hela dagen den 14. vackert väder o vi sådd Grönfoder uti
skogen,Häggen börja blomma o åkrarna börja gröna den 15. stilt o
vackert o varmt den 16. S.O.vind o varmt o Häggen alldeles vit af blom.
den 17. S.O.vind o varmt den 18. samma väder o klart o öfver 25.g.v. den
19. samma väder o vind o 29.g.v. den 20. samma väder den 21.N.W.vind
på e.m. kall vind den 22. samma väder den 23. N.Ö.vind o lite regn hela
dagen den 24.N.Ö.vind o regn den 25. N.O. regn hela dagen o 9.g.v. den
26. W.vind o klart den 28. S.O.väder den 30. S.O.vind o regnskurar hela
dagen o varmt.
Juli den 1. S.O. någon liten regnskur den 2. regn hela dagen vigning i
Alsens kyrka af S. Holm o Sally o Johan Harman o Hedvig. den 4.
vackert o varmt den 5. o 6. stilt o samma värme. den 7. vackert väder o
varmt den 8. stilt o e.m. regn den 9. stilt o mulet o 17.g.v. den 10. regn o
åska o vi börja slåttan den 11. N.W.vind o en Ny Slåttmaskin afprovad.
den 12. samma vind den 13. stilt o vackert den 14. W.vind o regn på
måran o sedan fint väder. den 16. stilt o 20.g.v. o kornet börja gå i ax. den
18. starkt regn på måran o sedan vackert. den 19. stilt o 21.g.v. den 20.
stilt o 23.g.v. den 21. samma väder 25.g.v. den 22. samma värme o
Komunaluppbörd. den 23. S.Ö.väder mulet o lite regn den 24. N.O.vind o
regn hela dagen den 25. mulet. den 26. stilt o soligt o varmt den 27.
W.väder o klart o 20.g.v. den 28. W.vind o klart o vi slagit färdigt all
Höslått. den 29. stilt o varmt o klart o slutslagit o 250 Rolenkar fint Hö.
den 30. stilt o mulet. på kvällen lite regn.
Augusti den 1. stilt o varmt o regnskurar med åska den 2. N.W.vind o
kallare o vi kört in Hö. den 4 o 5. vackert väder den 6, samma väder
25.g.v. o stor fäst å Flyget på frösön ovanligt mycke folk samlad o Bilar o
bussar i tusental. bilar o bussar ända i ända från frösön till stan. den 7. o
8. samma väder o vi kört in Hö. den 8. stilt o lite regn (skurregn) den 9.
S.Ö.vind regn på måran o sedan fint den 10. samma vind lite regn på e.m.
den 11. o 12. regn på f.m. o sedan klart. den 13. stilt o klart o varmt den
14. o 15. vackert väder o vi kört in allt hö. den 16. stilt o klart på e.m.
skurregn den 17. vackert väder den 18. vackert. den 19. samma väder. den
20. lite regn på måran o sedan grått den 21. o 22. vackert o öfver 20.g.v.
den 23. lite regn på måran o vi skurit åkern. den 24. o 25. S.O. vackert o
varmt den 26. vackert. den 28. stilt o vackert o vi skurit. samma väder de
återstående dagarna af månaden.
September den 1. samma väder o vi skurit allt Korn 440 skylar. o Kriget
har börjat den 3. mulet o disit o England o Frankrike har börjat i Tyskland
o här i Sverige är Mobiliserat mycke folk o motorfordon o det blir hästar
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också. de har redan nämt dem i Radio. den 6. fortfarande samma väder
det är mycke tort o vi skurit Hafran 105 skylar den 8. mulet o regn på e.m.
den 11. fruset på måran första kylan nu börjar lingonplockningen o
mycke lingon. den 13. vackert väder. den 15. stilt o vackert o
morgondimma. den 19. W.väder o vi kört in korn. den 21. N.W.vind o lite
regnrusk. den 22. samma vind o en regnskur e.m.o svalare o Fjälltopparna
är vita af snö. den 23. samma väder o mycke fruset på måran o Auktjon
vid Mejeriet på allt skrot som tillhört Mejeriet. den 26. N.vind 4.g.v. den
27. o 28. N.W.vind o Rovupptagn. den 29. regn hela dagen den 30. N.O.
snö så marken är fullständigt vit.
Ocktober den 1. stilt o klart o 6.g.k. på måran väder från N. den 3. samma
väder mulet o disigt den 5. stilt o klart o varmt. den 6. stilt o vackert o
varmt den 9. N.O. vind o mulet o disigt den 13. kom den första snön så
marken var vit o låg kvar hela dagen den 14. Ö. vind mulet o disigt
omkring 0.g. den 15. Ö.väder o mulet o tjock rök o 0.g. den 16. stilt o lite
snörusk. den 17. W.väder o 0.g. o snöskurar den 18. W.väder o 0.g.
Konung Gustaf har inbjudit Konungarna af Danmark o Norge samt
Presidenten af Finland för öfverläggning om vicktiga ting. den 20.
W.vind. den 21. stilt o vackert men fryser om nätterna den 23. stilt o
vackert väder. den 25. W.väder o 2.g.v. o fryser om Nätterna. den 26. stilt
o lite snörusk 1½ g.v. men fryser om nätterna. den 28. W.vind o
Kortsystemet införes. den 29. stilt o vackert men kallt om nätterna o
ingen nederbörd. den 30. o 31. samma väder o vattenbrist öfverallt.
November den 1 o 2 o 3. samma väder o ingen nederbörd. den 4. samma
väder 4 o 5.g.k. på f.m.o e.m. dimma. den 6. Ö.vind o snö så det är
slädföre o mildt (sur snö). den 7. uppehåls men milt den 8. milväder den
9. samma väder den 12. N.W.vind o vitt af snö i Högåsen o deromkring o
begrafning af P.Öd i Trångsviken. den 14. S.Ö.väder mulet o lite snörusk
o på kvällen mild. den 15. S.O.vind o 6.g.v. den 16. samma väder den 17.
N.W.vind o lite snö på e.m. kallare. den 18. stilt o 5.g.k. o klart. den 19.
stilt o klart o 15.g.k. o Trångsviken frusit. den 21. stilt o vackert väder o
2.g.k. den 22. S.W.vind o mildt den 23. S.O.väder 0.g. o mulet den 24.
samma väder 1.g.k.den 26. Ö.vind o snödref. den 27. Ö.vind o snö hela
dygnet o 0.g. den 28. stilt o vackert o 4.g.k. den 29. samma väder den 30.
mulet o 4.g.k. o Ryssarna har börjat krig mot Finnarna.
December den 1. samma väder o 6.g.k. o vi börjat köra vatten den 2.
Ö.vind o 12.g.k.o mulet den 3. Ö.väder o snö hela dagen den 4. samma
väder mulet o snörusk hela dygnet den 5. Ö.väder o mulet den 6. samma
väder den 7. stilt o klart o 13.g.k. den 8. stilt o dimma o 17.g.k. o
Inkallelse af värnpliktiga i alla årsklasser. det är barn o åldringar hämma.
den 9 stilt o mulet o 15.g.k. o inmönstring af hästar. den 10 stilt o 19.g.k.
den 11. stilt o mulet o 10.g.k. den 12. stilt o Dimma o 12.g.k. o skogen är
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så full af snö o rimfrost så grenarna hänger ner så det är vackert. den 13.
samma väder o 18.g.k. den 14. samma väder o 17.g.k. den 15. samma
väder 15.g.k. lugnande stilt. den 16. stilt halfklart 10.g.k. på måran o e.m.
4.g.k. den 17. S.W.vind o tö några grader varmt den 18. W.vind o tö så
det är mycke bart o 4.g.v. den 19. samma vind o lite kalt. den 20. är
mycke snö fallit o 10.g.k. den 21. på f.m. Ö.snö o på e.m. W. stark vind o
yrväder. den 22. yrväder utaf värsta slag, så det är stora drifvor o vägarna
fulla af snö o så stark vind den 23. N.O.vind o ett snödref som man inte
haft maken till på många år. den 24. stilt men mycke djupa snödrivor o
20.g.k. det är drivor på 2 meter. den 25. stilt o 18.g.k. den 26. stilt o
15.g.k. den 27. stilt o 25.g.k. den 28. stilt o klart o 8.g.k. den 29. stilt o
6.g.k. den 30. N.W. väder o 12.g.k.
1940
Januari den 1. stilt o 27.g.k. den 2. snöyra o stark vind o fallit mycke snö
som lagt i vägarna o drivor på 2 o 3 meter. den 3. W.vind o vägarna fulla
af snö o 5.g.k.drivorna flera meter djupa. den 4. N.O. snö hela dagen o
någon grad kallt mellan 4 o 5 tums nederbörd. den 5 1.g.v. på måran o
sedan på 0.g. o snö från N.O. den 6. Ö.väder o snö den 7. 5.g.k.o mulet o
dimma den 8. stilt o klart o 15.g.k.den 9. stilt o 2.g.k. den 10. samma
väder den 11. milväder eller S.O. den 12. tö o 4.g.v. den 13. riktig tö
5.g.v. den 14. W. stark vind o snöyra så det är fulla vägar af snö. den 15.
f.m. N.O. snöyra o e.m. N.W.vind o 27.g.k. den 16. Klart o 15.g.k. den
17. stilt o klart o 20.g.k. den 18. stilt o klart o 30.g.k. den 19. stilt o mulet
o 25.g.k. i Finland har varit 50.g.k. i Härjedalen 45.g.k. o 35 o 40g.k. på
många ställen. den 20. stilt mulet o 24.g.k. den 21. stilt o mulet o 16.g.k.
den 22. N.O. o mulet o 17.g.k. den 23. samma väder 16.g.k. lite snörusk.
Oväder o stark kyla råder öfver hela världen o mycke folk fryser ihjäl o
trafikhinder både till lands för snöhinder o till skjös för ishinder. den 24.
stilt o 20.g.k.o skogen är så full af rim o snö. den 26. stilt o klart o 15.g.k.
den 27. samma väder o 15.g.k. den 28. samma väder o 15.g.k. o Norsk
Johan är död. den 29. samma väder 23.g.k. den 30. stilt o klart o 27.g.k.
den 31. stilt o klart o 27.g.k. på måran sedan 25. i Skåne o lund är snöyra
o kallt så trafiken är instäld o Färjtrafiken öfver sundet är instäld af
Ishinder. igenfruset der inte det brukar frysa.
Februari den 1.samma väder o 27.g.k. den 32. samma väder o 27.g.k. den
3. samma väder o 30.g.k.den 4. samma väder 30.g.k. på måran o 20 på
kväln. den 5. samma väder 21.g.k. den 6. samma väder 20.g.k. sjötrafiken
är stoppat på många ställen i Kalmare sund, mellan Sverige o Danmark o
på flera ställen. den 7. samma väder o 20.g.k.den 8. samma väder o
20.g.k. den 9. W.väder o 16.g.k. den 10. 10.g.k. den 11. 12.g.k. o stilt o
Kalmare sund är tillfruset så trafiken är instäld o Färjorna är infrusna. de
12. 8.g.k. i Skåne har varit 34 o 35 g.k. o snöyra o Tågförseningar för snö
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o kylan. den 13. stilt o 7.g.k. den 14. 15.g.k. den 15. 12.g.k.på måran o
6.g.k. på e.m. den 16. W.väder o mellan 2 o 4 g.k. den 17. stilt o klart
mellan 15 o 18 g.k. den 18. stilt o klart o 20.g.k. i Skåne o på många
trakter deromkring är snöstorm så att tåg o bussar måste inställ trafiken de
sitter fast i drivorna o till sjös är igenfruset o instäld trafiken o fruset långt
ut till havs. den 19. stilt o klart o 34.g.k. den 20. på f.m. 31 o e.m. 15.g.k.
den 21. 5 tums djup snö o 3.g.k. den 22. N.O. snö hela natten o hela
dagen o 6.g.k. den 23. samma väder 10.g.k. o snö hela dygnet. den 24.
N.O.väder o 10.g.k. vackert på e.m. men mycke snö. snökanterna bredvid
vägarna är från 1 o 2 meter höga. den 25. N.W.vind lite snöfock 6.g.k.
den 26. stilt o mulet o 6.g.k. den 27. stilt o 4.g.v. den 28. stilt o vackert o
10 o 5.g.k. den 29. stilt på måran o 25.g.k. på e.m. 3.g.k. o W.vind. den
26. dog A. Lindstet i Slättan 87årig.
Mars den 1. stilt o vackert 16.g.k. på måran e.m. 4.g.k. o Per Wikström
tillträdd hemmanet i dag. den 2. S.W. kalt på måran o e.m. 3.g.v. den 3.
W.vind o 3.g.v. o Begrafning på A. Lindstedt. den 4. N.vind o snö hela
dagen o 5.g.k. den 5. stilt o mulet o 6.g.k. den 6. mulet o 5.g.k. den 7.
klart o 14. f.m. 5 e.m. kallt. den 8. samma väder den 9. N.vind o snö o
samma kyla den 10. samma väder den 11. N.O.vind o snö hela dygnet så
det är mycke o djup snö den 12. N.vind o bara rusk o 10.g.k. den 13. stilt
o 19.g.k. de sluta fred mellan Finland o Ryssland. den 14. N.o 20.g.k. den
15. klart mellan 20 o 12.g.k. o P. Wikström flyttat till sin gård. den 16. på
måran 22.g.k. på e.m. 4.g.k. den 18. Ö.vind o 6.g.k. den 19. samma väder.
den 20 S.O. vind 0.g. den 21. samma väder den 22. N.O.vind o lite snö o
några grader kallt. den 23. 24. o 25. stilt o vackert o omkring 0.g. den 26.
N.O.vind o snödref hela dagen o 6.g.k. den 27. N.O.vind o snö hela dagen
eller dygnet (mycke snö). den 28. N.vind o snödref hela dagen o 10.g.k.
den 29. N.W.vind 15.g.k. på f.m. o omkring 0.g, på e.m. o Auktion på
Wångens hingstarna. den 30. stilt o klart den 31. några grader öfver 0.g.
Aprill den 1. samma väder S.W.vind den 2. samma väder den 3. N.W.vind
o under 0.g. hela dagen den 5. samma väder men kallt om nätterna. den 6.
S.W.vind omkring 0.g. stark nattkyla. den 7. tö, den 8. S.W.vind o tö o
efter vägarna är bart efter bilspåren o på sidorna flera meter höga
kammar. den 9. 0.g. o N.W.vind o de krigförande har inseglat i de Norska
fjordarna o lagt ut minor på tre ställen den 12. fullt Krig i Norge mot
Tyskarna. den 13. S.vind o tö. men fryser hårt om nätterna. den 14.
Ö.vind 6.g.k. på måran o sedan några grader öfver 0. den 16. Ö.vind o snö
på f.m. den 18. stilt o vackert 6.g.v. den 20. samma väder nattkalt o
dagsmeja den 21. N.W.vind o snöskurar o omkring 0.g. o jag köpt Häst
för 1100 kron. den 23. N.W.vind o snöskurar o fryser hårt om nätterna.
den 27. samma väder klart o fryser om nätterna den 30. stilt o klart o
10.g.v. så det tinar på snön så det börjar bli någon bar fläck.
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Maj den 1. stilt o vackert väder o 13.g.v. o snön smälter så det blir
barfläckar både her o der. den 2. samma väder o värme. den 3. stilt o klart
14.g.v. den 4 o 5. stilt o 16.g.v. men fryser hårt om Nätterna den 7. mulet
o lite regn så snön smälter fort den 9. mulet några regndroppar o inte
fruset på måran den 11. N.W.vind o fryser om Nätterna men snön
försvinner så småningom. den 12. samma vind o kallt o mörkläggning
den 13. N.O.vind o snöslask hela dygnet. den 14. snö på måran o sedan
vackert. den 17. stilt o varmt den 18. stilt o 18.g.v. o Auktion efter
E.Hedberg. den 19. 20.g.v. den 21. stilt o klart o 22.g.v. o vi satt o sådd i
kryddgården den 22. samma väder o 24.g.v. den 23. samma väder o
värme den 24. samma väder. de börja så. den 25. Ö.väder o Trångsviken o
Alsensjön är Isfri. den 28. mulet. den 29. vackert väder det sås med full
fart o sätts Potatis. den 30. vackert väder o jag sådd rovor.
Juni den 1. N.W.vind o vi sådd Korn o rovor. den 2. samma väder den 5.
lite regnpå måran sedan uppehåls o vi sådd färdigt. i går sålde jag 2 oxar.
den 6. N.W.vind den 7. N.W.vind o regnskurar o 5.g.v. den 8. samma
väder o vind den 9. samma kalla vind från N.W. (stark vind). den 10.
samma väder o vind den 11. stilt o vackert o varmt. den 12. stilt o vackert
o Jag var till stan o köpt plant o satt. den 13. samma väder o torrt. den 14.
samma väder. den 15. Premiering af Hästar i Wången o Auktion i Vången
hos Maria Ekstam.den 16. stilt o klart o 29.g.v. den 18. lite regn med
N.W.vind den 19. aftagande vind klart o varmt den 20. N.W.vind o bara
kall. den 21. W.väder o på e.m lite regn. den 23. S.O.väder den 24. stilt o
en riktig regnskur o åskan låter höras. den 25. S.O.vind omkring 30.g.v.
den 26. samma vind o åska o regnskurar. den 27. klart. den 28. o 29.
samma väder.
Juli 1. stilt o klart o varmt. den 2. W.väder o regn. den 4. stilt o
regnskurar o varmt o åska den 5. samma väder den 6. uppehålsväder o
15.g.v. den 9. stilt o nån liten regnskur o varmt. den 10. stilt o vackert o
25.g.v.den 11. o 12. stilt o mycke varmt o vi börja slå o Kornet börja sjuta
ax. den 13 varmt o åska lite regn. den 15. stilt o varmt den 16. samma
väder Kornaxen o Ärtblomman är framme den 19. klart o varmt o aldeles
för tort den 21. Inget regn det är mycke torrt. den 23. N.W.vind o bara
kall o tort så det blir ingen återväxt efter slåtten, o kornet eller axen går ut
åt sidan. den 24. samma torka. den 25. samma väder inget regn. det blir
brunt o ingen åter- växt o vi slagit färdigt 235 Rolenkar. den 28. inget
regn o W.vind det torkar så det blir brunt. den 29. samma väder. den 31.
samma torka o N.W.vind o bara kallt om nätterna.
Augusti den 1. N.W.vind o bara kall. den 2. samma väder o vi kör in Hö.
den 3. samma väder o Hökörning. den 5. stilt o 24.g.v. o vi kört in det
sista af hö o inte en regndroppe på det. den 6. stilt o en riktig regnskur så
det blef stora lokar. den 10. lite regn från S.O. den 11. stilt den 15. någon
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liten regnskur ibland o åkrarna mognar så småningom. änu gröna. den 20.
mulet o lite regn som försvinner tvärt o de börjat skära. den 22. samma
väder den 23. N.O.vind o regn hela dagen den 24. regnskurar o bara
kyligt o åska o regnskurar. den 26. stilt o regnskurar med hagel. den 27.
N.W.vind o regnskurar o 9.g.v. den 29. samma väder o vind o 2.g.v.på
måran o vi skurit af. 217 skylar. den 30. samma väder o riktigt kallt o
Åreskutan är vit i toppen. den 31. S.O. vind o regn hela dagen o
Potatisgräset har frusit mycke.
September den 1. N.W.vind o regnskurar den 2. samma väder o vind o
kallt. den 4. stilt o vackert den 5. disigt o lite regn. den 6. uppehålsväder o
W.vind på f.m. e.m. stilt. den 7. W.vind o regnskurar Erik Gunnarsson
Åse död 94 år. den 8. stillt o regnskurar o 10.g.v. den 8. N.W.vind o kall
den 10. S.O.vind e.m. lite regn o dis o H. Henriksson i Offne död 84 år.
den 11. N.W.vind o snö i Fjällen. den 12. stilt o vackert väder den 13. o
14. S.O.vind o bara kall blåst. den 15 N.O.vind o Riksdagsmannaval o
bara disigt o grått. den 16. stilt o vackert den 17. stilt o vackert o vi tagit
Potatis. fina potatis den 18. lite regn. den 19. stilt o uppehålsväder. den
21. regn hela dagen. den 22. stilt o vackert den 23. uppehåll på kvällen
regn. den 27. N.O. o disigt o regn den 28. N.W.vind o regnskurar. mycke
snö i Fjällen ända ner i skogen.
Ocktober den 1. på f.m. N.W.vind o på e.m. stilt o vi kört in korn. den 2.
samma väder o vind o vi tagit upp rovor 6 stukor. den 5. regn halva dagen
den 6. N.W.vind o regnskurar den 7. samma vind o regn hela dygnet. den
8. W.väder o uppehålsväder den 9. W.vind o fruset på måran o kallt den
10. Ö.vind o mulet lite regn. den 11. S.vind o vackert den 12. stilt o
vackert. den 13. S.vind o mulet. den 14. S.O.vind o mulet. den 15. stilt o
vackert den 16. stilt o dimma o sedan vackert men fryser om nätterna. den
17. dimma hela dagen den 20. stilt o mulet den 21. N.vind o disigt o bara
kallt. den 22. stilt o vi fått den första snön o 3.g.k. o fryser fortfarande.
den 23. stilt o 10.g.k. men på e.m. 1.g.v. o vi flyttar in till vintern o
Aristänla ? korn första gången. den 25. stilt o några grader kalt o 45
militärer har drunknad i norrbotten. Färjkantring. den 27. stilt o vackert
väder den 28. W.vind o klart o omkring 0.g. den 30. stilt o klart 4.g.k. på
måran den 31. S.O.vind o mulet.
November den 1. samma väder. den 3. N.O. snö hela dagen omkring 0.g.
den 4. stilt mulet o 4.g.k. den 5. 7.g.k. den 8. samma väder den 9. W.vind
o lite snö som driver. den 10. S.O. o 10.g.k. o Trångsviken har isbelagt. o
Ångsågen o Strå kalkbruk i Åse har stannat för en vicka sedan. o
Trångsviken blåst upp. den 12. ruskväder o 0.g. den 13. N.O. snö hela
dagen o 0.g. den 14. samma väder. den 15. stilt o 0.g. den 16. stilt o klart
o Trångsviken frusit andra gången. den 18. N.O.väder o mulet. den 19.
N.O.vind o snö o 4.g.k. Yrväder. den 21. tö. den 22. samma väder. den
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23. samma väder. den 25. omkring 0.g. på kvällen riktigt snöblask. den 26
o 27. samma väder o marken är inte frusen. den 28. samma väder lite snö
o 4.g.k. den 30. W.väder snö på f.m. o på kvällen regn.
December den 1. stor tö 5.g.v. den 4. stilt o omkring 2 a 3.g.k. o lite rusk
ibland den 5. stilt o lite snö.den 6. N.O. o 3.g.k. o snö hela dygnet. den 7.
samma väder. den 8. stilt o uppehålsväder o 5.g.k. den 11. mulet o
dimmigt alla dagar o mellan 8 o 12.g.k. den 13. stilt o 5.g.k. den 14.
N.O.väder o 17.g.k. den 15. 5.g.k. den 16. 0.g. o S.O.vind den 17 o 18.
2.g.k. o stilt. den 19. samma väder i flera dagar. den 22. S.W.väder o
1.g.v. den 24. vackert o 5.g.k. den 25. mulet o lite snörusk o 5.g.k.o Olle
Pål o Karin vigdes i kyrkan. den 26. W.vind o 0.g. den 29. N.O. snö
mycke o 10.g.k. den 30. stilt o 30.g.k. den 31. 25.g.k. o öfver detta gradtal
på sina håll.
1941.
Januari den 1. 25.g.k. o klart. den 2. stilt o 33.g.k. den 3. W.väder o
1.g.k. den 4. 5.g.k. den 5. stilt o omkring 0.g. den 6. Auktion på
Wattensågen för ombildning af Sågbolaget. den 7. omkring 0.g. o
N.W.vind den 8. W.väder o 5.g.k. o klart den 9. tö o stark vind den 10.
samma vind o någon grad under 0. den 11 o 12 vackert väder. den 13.
N.O.vind o snödref hela dagen. den 15. stilt o 20.g.k. den 16. N.O.vind o
snö hela dagen o 20.g.k. den 17. N.O. o 24.g.k. 30 o 40 g. på sina håll.
den 18. stilt o 28.g.k. o klart. Karin Mattsson i Trångsviken död nära 100
år. den 19. 20 på måran o sedan 14.g.k. den 20. 12.g.k.den 21. stilt o
12.g.k. den 22. stilt o 28.g.k. den 23. 31.g.k. den 24. stilt o 25.g.k. den 25.
14.g.k. den 26. samma väder o 15.g.k. o öfver allt är stark kyla omkring
40.grader o öfver på många ställen o begrafning af Karin Mattsson i
Trångsviken. den 27. samma väder o 24.g.k. den 28. samma väder o
13.g.k. den 29. samma väder o 18.g.k. den 30 samma väder 26.g.k. den
31. stilt o klart o 16.g.k.
Februari den 1. Ö.väder o 15.g.k. den 2. stilt o 15.g.k. den 3. stilt o 15.g.k.
den 4. 15.g.k.den 5. samma väder 15.g.k. den 6. 10.g.k. den 7. Ö.vind o
15.g.k. Köpt Glasögon. den 8. stilt o 24.g.k. den 9. Ö.väder o 6.g.k. den
10. samma väder den 11. N.W.vind o snödref o 5.g.k. den 12. Ö.väder o
6.g.k. den 13. W.väder o 5.g.k. den 14. N.O. snö hela dagen o 4.g.k. den
15 mycke snö har fallit i natt o i dag uppehåls o 12.g.k. den 17. Ö.väder o
17.g.k. o snörusk hela dagen den 18. N.O. snö hela natten o dagen o
12.g.k. den 19. samma väder o 14.g.k. o Brita Åsvall i Åse död. den 20.
samma väder o 14.g.k. o mulet o lite snörusk från N.O. den 21. Ö.väder
mulet o 6.g.k. den 22. mulet o 12.g.k. den 23. N.O. snö hela dagen 9.g.k.
den 24. samma snöväder o 10.g.k. den 25. Stilt o klart o 12.g.k. den 26.
stilt o 20.g.k.o klart. den 27. samma väder o klart o 14.g.k. den 28. Ö.vind
o snöyra o 5.g.k.
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Mars den 1. N.O. snö hela dagen o 4.g.k. den 2. N.O. snö hela dygnet o
6.g.k. den 3. stilt o vackert o 5 o 3.g.k. den 4. stilt o vackert o 5.g.k. den
5. Ö.vind o 5.g.k. den 6. N.O. o snörusk 9.g.k. den 7. stilt o vackert o
4.g.k. den 8. stilt o vackert o 20.g.k. o dagsmeja 4.g.k. den 9. stilt o 4g
öfver 0. den 10. W. stark vind o 6.g.v. den 11. vackert väder 0.g. den 12.
W.vind o 1.g. öfver 0. den 13. tö o Rivning o uppkörning af Sågen. den
14. tö den 15. samma väder tö. den 16. samma väder den 17. stilt o riktig
tö det blir barfläckar efter landsvägen den 18. samma väder den 19. lite
fruset omkring 0.g. den 20. stilt lite snörusk o mildt 1.g.v. den 21. Ö.vind
o snödref hela dagen o 0.g. o mycke snö den 23. stilt o klart o 10.g.k. på
måran den 24. stilt o 15.g.k. på måran o sedan 5.g.k. o Petter Jons Ida
död. den 25. samma väder. den 27. stilt o 15.g.k. o vi kapar ved. den 28.
S.O.väder o 20.g.k. på måran o sedan 15.g.k. den 29. samma väder den
30. N.O. snö hela dagen o 10.g.k. den 31. N.väder o snörusk o 5.g.k.
Aprill den 1 o 2. stilt o klart men kallt. den 3. samma väder. den 4. stilt o
vackert o någon grad öfver 0. den 5. samma väder. den 6. N.W.vind o
snödref den 7. samma väder o vind den 8 o 9. samma väder. Kallt om
nätterna o dagsmeja. den 10. 4.g.v. på dagen o på natten kallt. den 11.
vackert väder o 5.g.v. den 12. samma väder o Påskdag. den 14. W.vind o
fryser om nätterna den 15. samma väder den 16. samma väder inte så
sträng vind o klart o fryser om nätterna. den 18. stilt o klart o 6.g.v. den
19. stilt o vackert o 9.g.v. o Karl Sandström i Ede har såld gården. den 20.
samma väder den 22. samma väder. Nattfrost. den 23. samma väder
nattfrost o dagsmeja ännu mycke snö kvar.
Maj den 1 o 2. samma väder kallt om nätterna solsken om dagarna. fryser
hårt om nätterna. den 4. samma väder o snön tinar så småningom men
fryser hårt om nätterna. den 5. N.W.vind o kallt o Riksdagsman P. Sam.
Hedlund i Häste Rödön död. den 6. samma väder N.W. kall vind. den 7.
fryser hårt om näterna. den 9. kallt så det fryser hårt om nätterna o vi
börjad sågbygge. den 10. samma väder o lika kallt o snöflingor kommer
dansande ibland. den 11. mulet o grått o bara kall W.vind den 12 o 13.
samma N.W. kallvind o snöskurar. o Stor foderbrist på många ställen i
södra sverige o Hö betalas med 24 öre o korn 24 öre de utfodrar sina
kreatur med ris o Granris o i Göteborgstrakten i några gårdar har svultit
ihjäl 3 st. kor o fäm andra som var mycke medtagna af svält. den 14.
samma N.W. kall vind o fryser om nätterna den 15. samma vind o
nattfrost den 16. samma kallvind o fryser hårt om nätterna den 17. samma
väder o 5.g.k. på måran den 18. mycke fruset på måran o sedan vackert o
stilt o ombyte af väder stilt o varmt. den 20 o 21. stilt o varmt o vi satt i
Kryddgården o de börjat köra ut gödning. den 22. stilt o varmt o Tåget
har tänt gräset i Trång vid banan. den 24. vackert väder 22.g.v. o de börja
så. den 27. stilt o klart o 25.g.v. Den 28. samma väder o värme. den 29.
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samma väder o jag sådd rovor o lin o Havra. den 30 o 31. N.W. stark vind
o bara kallt.
Juni den 3. N.W. stark vind o bara kallt,på en åker her o var börjar gröna
o ingen nederbörd sen det var vintern. den 4. samma kalla vind o vi sådd
färdigt den 5 o 6. samma väder o kalla vind o 1½ g. under 0 om nätterna o
inte en droppe regn. den 7. N.W.väder o vi satt plant o ingen nederbörd
det är så tort. den 8. S.O.väder o lite varmare o begrafning af Karin
Gärdin i Ytterån den 9. mulet o några regndroppar o i Herjedalen har de
sista nätterna varit 10.g.k. o här på vissa ställen 6.g.k. den 10. stilt o på
kvällen börja det mulna o lite rusk o på natten regn o stilt o 10.g.v. på
måran o ingen nederbörd sen i Aprill. den 11. Ö.väder o regn ett våldsamt
regn på e.m. den 12. W.vind o lite regn på f.m. o sedan fint den 13. stilt o
vackert väder. den 14. vackert väder. den 16. N.W.vind den 17. Ö.väder o
på e.m. ett våldsamt regn så det ser ut som em översvämning på åkrarna.
det forsar ner öfver åkrarna den 18. stilt o vackert väder till e.m. kom ett
liknande vålsamt rägn med åska som i går så åker o äng är översjöljda
som en sjö. ett våldsamt åskväder den 20. stilt o mulet. den 21. W.vind.
den 23. stilt o klart o 22.g.v. den 24. stilt o klart o 25.g.v. den 25. lika
varmt o vi släpt ut korna. den 26. stilt o 25.g.v. o på e.m åska rundt om.
den 27. mulet o regn på e.m. den 28. stilt o varmt på e.m. åska o regn den
29. vackert väder o varmt den 30. samma väder.
Juli den 2. samma väder öfver 20.g.v. den 3. stilt men på e.m. W.vind o
lite regnrusk den 4. W.vind o regn hela dagen den 5. 11.g.v. o N.W. stark
storm. den 8. stilt o varmt den 9. mulet o på kvällen regn, den 10. stilt o
varmt den 11. stillt o 30.g.v. o strängt åskväder. den 12 o 13. 20.g.v. o
åska på kvällen o på kornåkrarna är ax framme. den 15. samma värme o
profsågning på vår nya såg. den 19. samma väder o mycke varmt o slåttan
går för fullt o åkrarna går i ax öfver allt. en stor Katastrof vid Krylbo
omkring 15 milioner skadegörelse. den 22. 20.g.v. den 26. samma väder o
värme alla dagar. den 29. samma väder o omkring 25.g.v. o vi slagit af o
fint hö 300 Rolänkar. den 30. samma väder o Margareta Olsson död.
Augusti den 1. samma väder o värme den 3. W.väder o lite regn på måran
o sedan vackert o begrafning på Margareta Olsson i Rödningsberg. den 7.
regn på kvällen o W.vind o kallare den 8. mulet o bara kallt den 9. o 10.
samma N.W. kall vind. den 11. klart o vi kört in Hö. den 12. mulet o
Ö.väder o vi kört in hö den 13. S.Ö.vind o regn. den 14. samma väder
mycke regn stark vind den 17. mulet o regn på e.m. den 18. stilt o lite
rusk på e.m. den 19. stilt o klart o många som skär Kornet. den 20. regn
hela dagen o 10.g.v. den 21. regnigt. den 22. samma väder mycke blött o
hö ute. den 23. N.vind o mycke regn. den 24. stilt o regnskurar. den 25.
samma väder o bara regn. det står vatten i alla gröpper o Olof Rudberg
död. den 26. klart väder o jag lagt Lin i vatten till rötning. den 27. mulet o
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vi skurit Korn. den 28. kört in Hö mycke skämdt o på kvällen regn igen.
den 30. stilt o mulet o vi kört in det sista af Hö o det är mycke skämt af
det mycke rägnet den 31. stilt o mulet o Begrafning af Olof Rudberg i
Rödningsberg.
September den 1. stilt. den 2. N.O. regn. den 3. stilt o uppehålsväder. den
4. S.W.storm o regn o skylar o Häsjor blåser omkull, o Telefonstoplpar o
lysstolpar likaså. den 8. W.väder o vi skurit färdigt Korn 216, Havra 58
skylar. den 9. mulet o stillt o regn på e.m. den 10. regn. den 11. N.väder o
regn hela dygnet. den 12. oupphörligt regn så alla fördjupningar äro fylda
af vatten det är så genomblött. den 13. lite solsken o lite regn. den 14.
N.W.vind på kvällen 3.g.v. den 15. N.W. o bara kallt o blött den 16.
samma vind i natt storm så skylar o häsjor ramlat den 17. S.W.vind mulet
lite regn den 18. samma väder o vind den 19. stilt på f.m. o e.m.mulet o
disit o W.vind. den 20. W.vind. den 21. samma väder o stark W.vind. den
22. W.vind o regn. den 23. stilt o klart o vi kört in allt Korn o Havra. den
24. stilt o mulet o vi tagit upp o in Potatisen. den 25. o 26. vackert väder
den 27. samma väder men nattfrost. den 28 o 29. samma väder kalt på
måran. den 30. samma väder o vi tar upp rovor (små).
Ocktober den 1. stilt o vackert den 2. samma väder den 3. N.W.vind den
4. stilt o vackert den 5. vackert den 7. stilt disit o grått den 8. N.W.vind o
snörusk den 9. samma vind o fruset o kallt på f.m. den 10. fruset o 4.g.k.
på måran o klart den 11. 5.g.k. på måran på kvällen snöflingor. den 12.
stilt o lite snö på måran o sedan på dagen duggregn. den 14. N.O.vind o
disigt den 15. O.vind o snö den 16. samma väder snöfock o omkring 0.g.
o mörkläggning. den 17. stilt o milt den 18. Ö.vind o slask. den 19.
S.O.vind o regn hela dagen den 20. Ö.vind o snö hela dygnet. den 21.
ruskväder o snö o mildt. den 22. stilt o mulet o milt den 23. stilt. den 24.
stilt o snön försvinner den 26. W.vind o 3.g.k.o klart o ingen snö. den 27.
stilt o vackert o 10.g.k.den 28. stilt o klart o 15.g.k. den 29. samma väder
o 12.g.k. den 30. samma väder o 15.g.k. den 31. samma väder o ingen snö
o 17.g.k.
November den 1. stilt o 5.g.k. o sjöarna frusit. den 2. W.väder o 3.g.v. den
4. stilt o kom den första snön. den 5. mulet o dimma o någon grad under
0.g. den 6. S.O.vind o snödref o 0.g. den 7. N.O.vind o snödref o 0.g. den
9. stilt o klart o 7.g.k. den 10. N.O. o mulet o snöflingor o 7.g.k. den 11.
S.O.vind o mulet o 4.g.k. kall vind. den 12. S.O.vind o snöyra o 5.g.k.
den 13. samma väder o vind. den 14. klart o 10.g.k. o jag betalt
Kronskatten den 15. stilt o klart o 15.g.k. den 16. samma väder o 15.g.k.
den 18. S.O.väder omkring 0.g. den 19. samma väder o 5.g.k. den 19.
hade vi Weterinär till en Ko. den 20. samma väder o 9.g.k. den 22. stilt o
3.g.k. den 23. stilt o dimma o 6.g.k. den 24. samma väder. den 25.
S.W.väder o 0.g. den 26. några grader kallt den 27. stillt o 0.g. den 28.
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samma väder den 29. samma väder o ingen snö. den 30. stilt o vackert
väder 4.g.k.
I höst o sommar Bygdes Sågen her.
December den 1. stilt o klart o 14.g.k. den 2. stilt o 2.g.k. den 4. stilt o
0.g. den 5. 5.g.k. den 6. samma väder o 6.g.k. den 7. Ö.vind o snödref o
5.g.k. den 8.Ö.vind o 16.g.k. den 9. samma vind o 17.g.k.o snöyra ett helt
dygn. den 10. snödref från W.o 1.g.k. o sedan N.O. o någon grad under 0
o yrväder den 11. N.O. snöyra o 17.g.k. o mycke snö. den 12. samma
väder den 13. N.O.väder inte dräf o 18.g.k.den 15. O. snö o 8.g.k.den 16.
samma vind o mycke snö o några grader under 0. den 17. stilt o uppehåls
o 7.g.k. den 18. stilt o 5.g.k. den 19. milväder o djup snö. den 20. stilt o
klart o 5.g.k. den 21. tö stilt o 3.g.v. den 22. stilt o 0.g. den 23. samma
väder några grader under 0.g. den 24. N.O. snö o 12.g.k.den 25. 12.g.k. o
mulet. den 26. Ö.väder o 15.g.k. den 27. stilt o klart o 20.g.k. den 28. stilt
o 6.g.k. den 29. W.vind o snödref o 5.g.k. den 30. stilt o 10.g.k.
1942
Januari den 1. tö 3.g.v. den 2. 0.g. den 3. 5.g.k. o klart. den 4. samma
väder o 7.g.k. den 6. stilt o klart o 10.g.k. den 7. stilt o 4.g.k. den 8.
samma väder o några köldgrader. den 9. stilt o 12.g.k. den 10. samma
väder o 11.g.k. den 11. stilt o lite snö o några köldgrader. den 12. stilt o
6.g.k. den 13. snö o sen Ö.vind snödref. den 14. Ö.vind o 15.g.k. den 15.
stilt o 23.g.k. den 16. stilt o 22.g. den 17. samma väder o 22.g.k. den 18.
stilt o 26.g.k. den 19. 36.g.k. den 20. 24.g.k. den 21. samma väder 24.g.k.
den 22. 24.g.k.den 23. samma väder o 26.g.k. den 25. stark kyla öfver
hela Sverige 30 grader några grader under o öfver. den 26. samma kyla
25.g.k. den 27. samma kyla 25.g.k. i Stockholm har inte varit så stark kyla
på 50 år o på många ställen 30 o öfver o 36.g.k. på många ställen den 28.
samma väder o 25.g.k. de klagar i Tidningen öfver kylan o det är 30 o
öfver ända ner till 35 o 38 g.k. o snöyra på en del ställen den 29. samma
väder o 30.g.k. o många fryser ihjäl i södra sverige. den 30. 30.g.k. den
31. 20.g.k.
Februari den 1. samma väder 20.g.k. den 2. stilt o 16.g.k. den 3. samma
väder o köldgrader. den 5. samma väder 20.g.k. den 6. klart o 20.g.
Båtarna kom inte till land utan fryser fast ute i ismassorna. den 8. W.vind
o 8.g.k. o lite snörusk. den 10. 5.g.k. den 11. 6.g.k. den 12. Ö.vind o
10.g.k. den 13. samma väder 10.g.k. den 14. klart o 15.g.k. den 15. stilt o
12.g.k. lite snö på kvällen den 16. mildt 3.g.v. den 17. stilt o vackert o
0.g. den 18. samma väder 0.g. den 19. samma väder o 1.g.v. den 20.
samma väder o 12.g.k.den 21. samma väder o 15.g.k. o mörkläggning.
den 24. 12.g.k.o mörkläggning i två kvällar o stor manöver i Östersund o
omnejd den 25. stilt o öfver 20.g.k. den 26. 25.g.k. på f.m. o på kvällen
6.g.k. den 28. samma väder o 10.g.k. 16 på måran.
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Mars den 1. W.väder o 10.g.k.på måran midags 1. den 2. N.W. o yrväder
o 10.g.k. den 3. W.väder o 5.g.k. den 5. öfver 20 grader på måran o
10.g.k. på kvällen den 6. stilt o vackert någon grad under 0.g. i Skåne har
varit snöstorm o lamslagit all trafik o kört fast tågen. fyra lok inte
förmådde ta dem loss. den 7. samma väder. den 8. samma väder stilt o
vackert omkring 0.g. den 9. omkring 0.g. o lite snörusk o vattenledningen
fryser. den 11. stilt o 12.g.k. den 12. samma väder o kyla. den 13. 13.g.k.
o snö hela dagen. den 14. Ö.vind o 15.g.k.den 15. Ö.vind o 12.g.k. o
snöfock. den 16. svag vind o klart o 12.g.k. den 17. samma väder 20.g.k.
den 18. samma väder 15.g.k. o i södra Sverige är all trafik instäld af kyla
o snöstorm så tågen kör fast i drivorna o elektrisk o Telefonledningarna
ned- brutna af isbildning o vattenledningarna frusen. den 19. samma
väder o 20.g.k. den 21. samma väder o 15.g.k. på måran o dagsmeja öfver
0.g. den 22. tö o 6.g.v. S.W.vind den 23. samma väder o tö så snön tuktas
om åtskilligt den 24. samma väder tö. det börjar bli barfläckar den 25.
mildt o stark W.vind o några snöflingor då o då 0.g. den 26. samma väder
o starka vind någon grad under 0. den 27. Ö. snörusk. den 28. W. snörusk
den 29. snödref.
Aprill den 2. bara kalt. den 5. Påsk o samma väder ingen sommar synes.
en natt det var 20.g.k. den 8. 8.g.v. så snön smälter bort den 11. lite snö o
mildt. den 14. vackert väder o snön tinar bort. den 16. vackert o 12.g.v.
den 18. samma väder o varmt o snön smälter bort den 20. samma väder o
värme den 21. N.W.vind o 5.g.v. o snöflingor ibland . den 22. samma
väder. den 23. stark N.W.vind o snöskurar o några grader under 0. o vi
börjat ta upp fröpotatis. den 26. Öfverlämnat Hemmanet till John o Agda,
att tillträdas den 1. Maj.Herremanshandel
Maj den 3. samma väder alla dagar o Kallt om nätterna den 10. nattfrost
o dagsmeja alla dagar o ingen nederbörd. det går sent det börjar gröna o
isarna ligga orörda o inget arbete för vårbruket. den 14. mulet o grått o
kallt om nätterna o ingen nederbörd så vallarna är alldeles grå. den 15.
sådde vi ärter den 19. mulet o ser regnlikt ut.
1943.
Maj sålde jag allt vad mig tillhörer.
November den 7. kom den första snön.
1945.
den 13/2 afgick från Östersund till Hjärpen det första Elektriska tåget.
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