EDEFORS SOCKENS NYA ÅLDERDOMSHEM
Av Inge Baeckström, Harads
Den
1 2
juli

1931 var en stor dag i Edefors kommun. Då invigdes det nya ålderdomshemmet i Harads i strålande väder. Närvarande var bl.a. byggnadskommittén representerad av inspektor Östman, Axel Nilsson, Robert Harlin, banmästare
Öhman och byggnadens arkitekt, Waldemar Granlund. Föreståndarinnan hette Frida Kågström och närvarande var också fattigvårdsstyrelsens ordförande
John Edegren och kyrkoherde Axel Baeckström samt andra berörda och intresserade. Flera tal hölls förstås med tillhörande applåder.
Fröken Alm sjöng två solosånger och högtidligheten avslutades med psalmsång. Hela skaran, omkring trehundra personer, bjöds på kaffe med dopp i en
lövsal utomhus med den hänförande vackra utsikten över älvdalen. Man besiktigade också hela byggnaden och beundrade bl.a. den praktiska inredningen i källaren med bageri och tvättstuga. Boendeutrymmena befanns ljusa och
trevliga med dekorativa väggmålningar. Enda anmärkningen gällde trappan
ner till källaren – inte så lättgången.
Kostnaden för hemmet uppgick till kr 67 000. Byggmästare var Frithiof Engström.
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Verksamheten kom snabbt i gång och lär ha fungerat väl. Men jag minns
en gammal farbror från mina pojkår. Han var rädd att ”komma på kommun”. Så tänkte man då.
Under hösten flyttar de första gästerna in. Föreståndarinnan Frida Kågström visar oroliga tillrätta. Biträdena Elsa Björklund och Siri Johansson
får långa arbetsdagar, som börjar med att de gamla får kaffe och smörgås på sängen. Sedan fylls dagarna med allehanda rutiner som bäddning, städning, badning, tvätt, matförvaring i isboden och tusen andra
göromål. Man är noga med att fira stora helger och att de intagna är extra välputsade och finklädda på söndagar.
Personalen utökades småningom, men inte förrän 1962 anställdes särskild nattpersonal.
1965 stängs hemmet och man flyttar till det nybyggda Edestrand.
Utförliga artiklar om det nya ålderdomshemmet fanns i Norrbottens Tidningen av den 13 och 14 juli 1931, varur det mesta av ovanstående är
hämtat.

Boende och personal utanför det nya ålderdomshemmet
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Annonser införda i tidningen i samband med invigningen av hemmet:
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