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DÅ JÄRNVÄGEN KOM TILL
ÖSTERSUND
En milstolpe i stadens
utv eckling

MINNESANTECKNINGAR

av E. Cl-!R. GENBERG

U T GIVEN AV

FÖ R EN INGEN GA ML A ÖSTERS UND

ÖSTERSUND 1948. ÖSTERSUNDS·POSTENS TRYCKERI AKTIEBOLAO

Erik Christian Genberg
är född i Borgen, Oviken den 7 september 1868. Under sina sex första
levnads~r vistades Genberg hos sin mormor, »Lisa i Borgen», som hon
kallades, varefter mormodern och han flyttade ·in till Ostersund. Där
fick han sin första plats på Ostersunds-Postens tryckeri under åren 1880
- 1882. Försökte sig sedan som tjänare inom handeln hos specerihandlaren Karl Sandberg. ·Han prövade även på tegelhantlangarens arbete
samt som dräng hos garv.aren G. Sandberg.
Då inget av dessa arbeten helt tilltalade honom tog han anställning vid
Jämtlands Fältjägarekår den 17 mars 1887. Befordrades till vice korpral
1890, korpral1891, sergeant 1894 och till fanjunkare 1904.
Vid uppnådd pensionsålder 1918 befordrades han t-ill löjtnant i regementet.
Vid sidan om sin militärtjänst har han nedlagt ett uppskattat och omfattande arbete i statens och kommunens tjänst. Sålunda k-an nämnas:
skrivbiträde på pastorsexpeditionen och kronouppbördskontoret, ordförande i Föllinge-Laxsjö-Hotage~s taxeringsdistrikt, kronoombud vid
taxering i Ostersund, stadsfullmäktige 1918-1920, vice ordförande i
barnavårdsnämnden, vice ordförande i Sveriges Underofficersförbund
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1912-1914, Kungl. Pensionsstyrelsens ombud 1914-1939, kommissarie
för utställningen i Ostersund 1920, ombud vid mantalsskrivningar under
ett flertal ~r och verkställande ledamot i Jämtlands läns rustihållareförcning 1940.
Vidare kan nämnas att han var den som bildade den första gymnastikföreningen i Jämtland 1894 och var. en tid ledare för gymnoastiken inom
K. F. U. M. Sistnämnda år upprättade han och utgav den första upplagan
av Ostersunds adresskalender. Under sin tid som pensionsstyrelsens instruktionsombud gav han ut en i frågor och svar upplysande broschyr i
pensionsfrågor. Skriften utgick i 14 uppJ.agor. Som pensionsstyrelsens
ombud företog han även omfattande .föredragsresor i städer och landsbygd
i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs, Södermanlands,
Västmanlands och Värmlands län. Genom dessa resor blev han mycket
känd och kallades allmänt för »Pensionsaposteln» .
År 1936 tOg han ett synnerligen viktigt och värdefullt intiativ. Han
fromkastade då förslaget att bilda en I. S :s kamratförening och 1937
startade denna förening. Man kan säga att han från 1938 och allt fortfarande är en av de mest drivande krafterna inom denna sammoanslutning.
Från år 1939 är han föreningens skattmästare och har tjänstgjort även
som dess sekreterare. Inom denna förening har han också varit initiativtagare till det s. k. Daggtor pet, en inom I. S:s område ordnad plats där
ett gammalt soldattorp med ekonomibyggnader uppförts med tillhörande
gamla, intressanta inventarier, som han i stor utsträckning själv tiggt ihop.
Alla de olika uppdrag han haft om hand har han skött på ett utmärkt
sätt, vilket gjort att vederbörande på högre ort icke glömt honom, då det
varit anledning att belöna honom. Förutom Kungl. Svärdsorden, som han
erhöll 1913, hoar han även direkt ur Konungens hand fått mottaga Vasaorden 1920. För förtjänstfullt arbete inom Jämtlands Fältjägarregemente
har han erhållit regementets plakett i guld och för förtjänstfullt arbete
inom l. S :s Kamratförening dess förtjänstmedalj i guld.
Gift tvenne gånger har han i dessa äktenskap inalles 8 barn.
Inom Ostersunds stad torde hoan vara känd av de allra flesta. Alltid
hoar det varit av någon anledning man kommit i kontakt med. honom. Sitt
alltid visade intresse .för det gamla, då det gällt personer, platser och
händelser, har lockat många att ösa ur denna rikoa källa. Därvid har ham
enastående minne varit honom och andra till stor hjälp. Och detta minne
tycks inte ha svikit honom ens på ålderns dagar. Detta bevisas av den nu
föreliggande berättelsen om gamla gårdar, om timade händelser i forna
dagar, om i staden verksamma, nu hänsovna invånare.
A.].
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F ORORD
Föreliggande publikation har utgtvtts som n:r 1 i en
serie kulturhistoriska skrifter, som Föreningen Gamla
Ostersund planerar. Det är på tillskyndan av föreningens
ordförande borgmästare lwan Wikström som denna skrift
kommit från trycket och det är synnerligen tacknämligt,
att en sådan kunnig och minnesgod gammal östersundsbo
som löjtnant E. Chr. Genberg på detta sätt kunnat lämna
efter sig minnen av sådan betydelse för den framtida
forskningen om vår stad. 1880-talet karakteriserades av
det stora lugnet i Ostersund liksom i hela landet i övrigt,
men även här hade sådana omvälvande fenomen som
elektriciteten, telefonen och järnvägen fått terräng och
därmed banat väg för något nytt. Det är dock i första
hand den lilla rofyllda småstaden och dess problem, som
speglas i de genbergska anteckningarna.
Det är oss ett nöje att till E. Chr. Genberg framföra
ett tack för det goda samarbetet vid redigeringen av
denna bok.
Ostersund den 20 augusti 1948.

ALBIN ]O HANSS ON
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SVEN WA LL I N

Under ll.ratal har det lekt mig i hågen att skriva en redogörelse över
hur vår kära stad såg ut och tedde sig för länge sedan. Det .är ej en
tillfällighet, att jag valt tiden för järnvägens tillkomst eller den s.-k.
rallartiden, utan var det därför att staden då undergick en nära nog
revolutionerande förändring och även att jag därifrån har det bästa minnet. Då påstötningarna om att nedskriva mina hågkomster blevo mera
allmänna, beslöt jag hastigt och lustigt att sätta i gång.
Mina minnen om Storsjöstaden sträcka sig tillbaka till år 1874, då jag
med ångaren och hjulfartyget Carl XV - Storsjöns största och finas te
ångare - och ledsagad av min fader en grann junidag ankom till staden.
Jag var då en sexårig pilt. Som fullväxt kom jag så småningom under årens
lopp i beröring med de flesta invånarna i staden och jämväl länet, gamla
som unga, och härigenom blev jag i tillfälle lära mig känna de flestas
förhållanden, vilket jag har i gott minne än. Där det någon gång svikit,
har jag genom hänvändelse till gamla östersundsbor godhetsfullt erhållit
kompletterande uppgifter, och fått mitt minne uppfriskat. Till alla dem
som sålunda bistht mig, ingen nämnd och ingen glömd, ber jag få framföra mitt varmaste tack och vänder jag mig särskilt till herr Orvar J. A.
Thuresson, Ostersund. För verkets fullföljande har jag genom stort tillmötesgående fått låna 1881 års stadsplanekarta över det planlagda området samt 1879 och 1880 års mantalslängder, för vilket jag även varmt
tackar vederbörande.
Redogörelsen omfattar bebyggelsen med uppgifter om namn och ägare
samt hyresgäster inom varje fastighet ooh, så långt jag kunnat, personalia
om dessa. Dessutom relateras något om rallarna och järnvägsbygget.
Kanhända kan det bliva till något intresse för såväl de gamla som unga,
som ibland vimlet av namn kanske återfinna nära släktingar eller kära
vänner.
Till slut har jag gjort en resume från den av mig i april 1894 utgivna
adresskalendern över staden som en liten jämförelse om stadens utveckling 11 år efter denna beskrivning.
Tomterna upptagas enligt 1881 års stadsplanekarta med angivande av
såväl nuvarande adressnummer som dåvarande tomter ävensom registerbeteckning (kvartersnamn och nummer) å tomter, som nu äro uppförda i
tomtboken.
Ostersund den 7 december 1947.

E. CHR. GENBERG
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1879 och 1880 utgjorde en milstolpe i Ostersunds stads utveckling genom att tvärbanan genom Jämtland då började komma till stånd.
Det blev ny fart på de år 1879 till 2 581 i antal uppgående inbyggarna,
som redan påföljande år hade ökats till 2 854, därav 1 349 män och 1 505
kvinnor, och då banan år 1882 invigdes av konung Oscar II, som åtföljdes av kronprinsen, vår nuvarande gamle konung, hade befolkningssiffran
stigit till 3 407. Många av de hitflyttade järnvägsbyggarna kvarstannade här och bildade familjer och blevo genom arbetsamhet och driftighet bemärkelsepersoner i stadens vidare utveckling. Namnen Kilander, Englund m. fl. härstamma från denna tid. Alla bostadshus voro
av timrat virke och uppförda i allenast två våningar. Endast ett stenhus
fanns, nämligen det på stadsgårdens tomt vid Strandgatan liggande stadsarkivet, en liten fyrkantig byggnad.
När man betänker att vid stadens grundläggning år 1786 eller för 162
år sedan hela stadsområdet var en enda stor skog med sanka myrar här
och var, måste man beundra förfädernas initiativrika och banbrytande
9

arbete, som lade grunden till den nu 20 000 invånare rymmande staden,
men så fanns också bland dem en sådan kraftnatur som apotekare Samuel
Perman, vilken med rätta blivit kallad stadens grundläggare. Han var
under ett 40-tal år dess styresman och allt i allo. Pennan var född i Vänersborg 1760 och avled härstädes 1839 samt ligger begraven å Norra
kyrkogården, strax öster om gr-avkapellet, varest en stor minnessten pryder graven.
Stadens i 1881 års stadsplan intagna område begränsades i norr av
Cellgränd (Fältjägargränd), i östet av Odengatan (Litsvägen), i planen
framdragen söderut rakt fram över A 4:s då ännu ej utlagda kasernområde fram till Norra Postgränd (Tullgatan), i söder i bruten linje av Norra Postgränd från Odengatan till Repslagaregatan (Rådhusgatan) och
denna gata söderut till Gränsgatan samt av sistnämnda gata till Strandgatan, och i väster av Strandgatan. Långgatorna gingo i norr och söder
och utg,jordes av Strandgatan, en tid benämnd Sjögatan, Köpmangatan,
Storgatan, Prästgatan, Kyrkgatan, Repslagaregatan (Rådhusgatan), Gröngatan, Nygatan (Regementsgatan) och Odengatan (Litsvägen).
Av gränderna hade de flesta andra namn än nu. Så hette Fältjägargränd: Cellgränd, Brogränd: Norra Brogränd, Färjemansgatan: Södra
Brogränd, medan Residensgränd fått behålla namnet. Samuel Permans
gata bar namnet Drottninggatan. Törnstens gränd hette Kyrkgränd,
Biblioteksgatan: Norra Skolgränd, Postgränd var Södra Skolgränd,
Hamngatan: Norra Nygränd, Thomeegränd: Södra Nygränd, Tullgatan:
Norra Postgränd, Brunnsgatan: Södra Postgränd. Postgrändernas namn
härleder sig från den tid, då postkontoret var inrymt i huset n:r 56 vid
korsningen av Köpmangatan och Tullgatan.
GatOr och gränder voro smala och trånga. Man visste ju inte om bilismens tidevarv, då de utstakades. De liknade mest en mycket dålig landsväg med gröna diken om somrarna och igenfyllda av snö vintertiden.
Over dikena gingo broar till gårdarna.
Staden var indelad i fem kvarter. Femte kvarteret var den s. k. Myran,
som sträckte sig söderut från Hamngatan och var som en stadsdel för
sig själv. Varje kvarter hade sin tillsyningsman med assistent för att tillse
de fattiga och rapportera missförhållanden till fattigvårdsstyrelsen och
vid behov lämna hjälp, som utgick i naturaförmåner.
Gårdarna benämndes vanligen efter ägarnas namn, ty skyltar för tomteller gatnummer voro ej uppsatta. Sålunda funnos namn som Pernillagården, Glahans-Märtaghden, Stål-Ollegården, Krut-Märtagården o. s. v.
År 1880 uppsattes å fastigheterna svarta plåtar med gulmålade siffror,
som angåvo fastighetens tomtnummer.
10

I regel hade gårdsägarna förutom tomten sig tilldelade en eller flera
kålhagar samt vret- ooh skogslotter, så att de kunde föda upp till fyra
kor samt påläggskalvar och ett par getter med hjälp av tillköpt hö. Fler-·
talet hade hästar och hjälpte till med körningar vid behov. Man skulle
kunhat kalla dem för sm~brukare enligt nutida begrepp. Jordbruket
sköttes över lag väl. Betydlig handel med Trondhjem, Sundsvall och Hudiksvall förekom och en del östersundsbor besökte årligen Distingen i
Uppsala medförande renkött, fågel, ost m. m. och kommo tillbaka med
kaffe, socker och mjöl. En mjölsort, som var mycket omtyckt, var det
ryska, grova rågmjölet emballerat i bastmattor, varje matta vägande något över 300 sk·ålpund. Corneed beef, som var packad i bleckburkar om
cirka två skålpunds vikt och bestod av konserverat buffelkött och fläsk,
blandat med »niggerkött» enligt folkhumorn, va·r en mycket god och närande föda.
Jämtarna deltoga ej mycket i banbygget, utan de s. k. rallarna voro
mest smålänningar oc:h västgötar från »Stora» Skaraborgs län, så som de
själva uttryckte sig. De voro stora kraftiga karlar, många gifta, men dc
hade i allmänhet ej hustrurna med s·ig, utan dessa voro hemma och skötte
om familjen och de små torp många av dem brukade. Till stor del voro
de mycket sparsamma och sände hem sina avlöningar. En rallare bodde
på logen på min mormors ställe i Lugnvik. Han hette Niklas, en vaken
och pigg rallare. Rallarna bodde vanligtvis på somrarna i lador och logar
efter linjen. De rallare, som voro begivna på brännvin, kunde på lördagskvällar och söndagar ställa till otrevligheter och hade lätt att ta till kniv
och revolver. Rätt många mord begingos under rusets inflytande i staden.
Men de flesta voro som sagt präktigt folk. Med rallarna följde även en del
affärsmän, som tillhandahöll matvaror, arbetskläder m. m. De kallades för
»futta·re». Flera av dem blevo kvar i staden och blevo riktiga affärsmän
och grundade firmor såsom Pettersson (hans son har namnet Bosson), Gulle
och Piculell. Piculells avkomlingar äro starkt representerade i Östersund.
Rallarna hade även här en mycket duktig chd, som var kapten vid vägoch vattenbyggnadskåren och hette Ingelman. En synnerligen rejäl och
respekterad man, som efterträddes av sedermera överdirektören Christian
Fredrik Sundberg, vilken blev den förste bandirektören. Rallarnas dagpenning uppgick till2:50-3:- kr. Vid ackord steg den ännu mera. Arbetsdagen var 12 timmar och ofta mera. De sjöngo i arbetet och man lyssnade gärna därtill. År 1878 utbröt strejk bland dem, troligen på grund
av missnöje med avlöningen. Kapten Ingelman kallade dem till möte
ett visst klockslag på Stortorget för uppgörelse. När de tillstädeskommo, funno de sig omringade på övre sidan av två skvadroner häst11

jägare och p! nedre sidan av ·:!n bataljon fältjägare. Det blev ·:!tt ljungande strafftal och rallarna återgingo till arbetet. Det var liksom vid sågverksstrejken i Sundsvall tidigare.

Bebyggelse, agare m. m.
Sjögatan (nu Strandgatan)
N:r 1 A, tomt 163, Filosofen 4. A.gare läroverksadjunkten N. D. Augustin. Han var gift med Lovisa Nordquist och had·:! fem barn. Byggnaden
var ett tvåvåningshus och hade uthus och ladug!rd för 2-3 nötkreatur.
För deras utfodring ägde A. en fastighet i Lugnvik, vilken nu äges av
skinnhandlaren S. Johansson härstädes. Familjen hade två tjänarinnor. A.
var svåger till dåvarande landshövding Asplund och landskamrer Ekberg.
Han var en mycket stark rökare och gick ständigt med en stor, stark
cigarr i munnen. I hans rum kunde man för tObaksröken knappt se något.
N:r 2, tomt 161, Auditören 1, jämte fyra skogslotter ägdes av auditören
och riddaren O. Em. Ocklind. Hade hustru och nio barn. Fastigheten, som
sträckte sig mellan Strand- och Köpmangatan ser än i dag ut som på 80talet med mangårdsbyggnad och uthusbyggnader. Familjen hade tre tjänarinnor och svärmodern Märta Söderberg innebodde i familjen. Många
av barnen leva ännu, däribland borgmästarinnan Linda Olsen, som nu
äger fastigheten. Ocklind ägde även ett hemman i Ås, vilket begagnades
som sommarställe.
N:r 3 och 4, tomt 1/2159+ 160, Auditören 2, 4 och 5, jämte en vretlott och
fyra skogslotter ägdes av hand!. N. O. Näs jämte hustrun och sonen Per.
Se även Köpmangatan 12 och 14! Näs var född i Sundsjö. Som ung
pojke började han som timmerhuggare. Genom idoghet och affärsblick
blev han så småningom en ledande trävaruman. Han var kort till växten
och undersätsig. Hade för vana att småspotta och säga »Tvi jäviken» åt
det han ej tyckte om. Utom uthusbyggnader funnos fyra bostadshus.
Inom fastigheten förhyrde överstelöjtnanten H. L. von Hohenhaussen,
chef för I 23, våning, jägmästaren W. Tigerhielm, sedermera ägare av
Verkön, vilken han försålde till överstelöjtnant Behm, samt skräddaren
Johan Welander med familjer. Welandcr var far till länsman W. i Ragunda. Dessutom bodde där fem ogifta personer, däribland häradshövding
Sten Gecte, bliv.ande måg till von Hohenhaussen, och kapten W . Brandelius.
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N:r 5, tomt 1/2158, Onkel Adam 1, jämte halv skogslott. 1\gare var
landskamrer C. H. Ekberg, en torr, mager person. Han hade hustru och
sju barn. Fastigheten har ej undergått någon förändring utan ser ut som
på 80-talet. Av Ekbergs barn blevo många kända; dottcm Eva, som var
den första kvinnan i Ostersund, som avlade studentexamen och sedan
blev kamrer i Sparbanken. Dottern Anna blev folkskollärarinna och sonen Karl, känd advokat i staden. En dotter, Karin, gift Högström, blev
mor till provinsialläkare A. Högström härstädes. Dottern Tekla blev som
liten helt blind på grund av en olycka med en sax. Ekberg ägde jämväl
en jordbruksfastighet i Björkbacka, som han själv brukade. Han hade tre
tjänarinnor, och rättare för egendomen blev med tiden schaktmästare
Johansson, fader till stadskamrer W . Wörlund.
I fastigheten bodde jämväl läroverksadjunkten M. Holmbäck med
hustru Emclie, född Burman, och sonen· Vidar, vilken år 1942 avled som
1 :e lantmätare i Uppsala. Adjunkt Holmbäck var Jämtlands Folkbanks
förste tjänsteman.
N:r 6, tomt 157, Onkel Adam 3, ägdes av Sven och J. Henriksson.
Obebyggd. Se n :r 8 vid Köpmangatan!
N:r 7, tomt 156, Onkel Adam, jämte en skogslott. Obebyggd. Se n:r
20 Köpmangatan!
N:r 8, tomt 153+ 154+ 155, Hövdingen 1. Se Köpmangatan 22!
N:r 9, tomt 1/2151+ 152, Handelsmannen 1. Agare: Ostersunds stad.
Se även Köpmangatan 24! Del av Stadsgården. Å tomten fanns uppförd
en bostadsbyggnad i två våningar av liggande timmer. I övre våningen
var A. Olssons fotografiatelje inredd. Firman finnes ännu kvar och belägen vid Storgatan n:r 15 och innehaves av V. Lundberg. På tomten fanns
ladugård och stall samt stadens arkiv uppfört av sten. Det var mycket
folk i rörelse på tomten. Synnerligast på somrarna genom belägenheten
intill hamnen . Genomgång fanns i uthusen till Köpmangatan 26, så stor
att foror med häst kunde passera genom densamma. Allt är nu borta.
N:r 10, tomt 1/;z150, Handelsmannen 3, jämte två skogslotter. Kgarc
var läroverksadjunkten L. Weinbergs sterbhus. Ankefru Karolina W.
bodde där med tv~ fosterbarn, Aug. T. Sundberg och Hildur Sofia Eng,
samt en tjänarinna. Adjunkt W. donerade under sin livstid penningar till
stadens folkskola så att två premier om 5:- kr. i guld kunde utdelas per
läsår. Fastigheten bestod av en mangårdsbyggnad i en våning med inredd vind, uthusbyggnad med bryggstuga, ladugård m. m. Där bodde
också skräddaren Per Thalen med hustru och sonen Ivar, kommissionslantmätaren Rosengren med hustru och en tjänarinna samt arbetaren Per
Rickardsson med hustru och två söner.
.
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N:r 11, tomt 149, Bryggaren 1 och 2, jämte en vretlott och en skogslott. Ägdes av fabrikör Edvard Berg, som var änkeman och hade fyra
barn. H uset föres tods av en hushållerska. Vid Strandgatan, nu Temperance, var ett större ölbryggeri med mälteribyggnad m. m., benämnd
»Gambrinibrygget'iet», som sysselsatte rätt många a·rbetare och utkörare.
En av de sistnämnda var Joh. Thomasson, vilken bodde på Bergvik å
Frösön. En rätt stor, kraftig man. På sommaren hade han vagn med lämpliga korgar försedda med fack för de olika buteljstorlekarna. På vintern
kälkar med flake på vilka korgarna sattes och väl övertäcktes med fårskinnsfällar. Sedermera hade han en flake med låg överbyggnad av bräder och inuti denna en liten kamin, som eldades med träkol. Å tomten
fanns även ett boningshus vari bryggeriets kontor var imett jämte förstugukammare och skrubbar. På övre våningen boningsrum. Tomten var
heltomt och sträckte sig mellan Strand- och Köpmangatan. Se n:-r 28 sistnämnda gata!
N:r 12, tomt 148, Bryggaren 3 och 6. Heltomt jämte en vr·etlott och
halv skogslott. Som ägare stod rådman A. P. Fjellman. Å tomten fanns
en färgeribyggnad i en och en halv våning med härför avsedd inredning.
Sköljningen av färggodset verkställdes i sjön nedanför. Rörelsen var tydligen arv av fadern . Se n :r 30 Köpmangatan!
N:r 13, tomt 147, Bryggaren 4 och 5. Heltomt och ägdes av målaren
Olof Wiklund. Se n:r 32 vid Köpmangatan!
N:r 14, tomt 146, norra hälften av Färgaren 1 jämte 2. Heltomt mellan
Strand- och Köpmangatan. Obebyggd. Ägare änkefru Edla Ohrling. Se n:r
34 vid Köpmangatan!
D:o, tomt 145, södra hälften av Färgaren l jämte 3. Heltomt mellan
Strand- och Köpmangatan. Ägare färgaren J. Holmbäck Ängfärgeri med
vadmalsstamp i träbyggnad. Ångmaskin drog vadmalsstampen. Se n:r 36
vid Köpmangatan !
N:r 15, tomt 144, Färgaren 4 och 5. Heltomt mellan Strand- och Köpmangatan. Ägare skräddaren A. Nordcnström, Stockholm. Sc n:r 38,
Köpmangatan !
N:r 16, tomt 142, Räntmästaren l. Ägare tanträntmästaren O . P . Hellberg. Sodde där med hustru, fyra barn och en tjänarinna. En av döttrarna, Josefine, blev gift med läroverksadjunkten Gillberg härstädes. Fru
Hellberg var en begåvad och enligt folktron en överbegåvad kvinna.
Folk hade fått för sig att hon umgicks med andevärlden. Detta grep även
mig, då 12-årig po}ke. När hon avled vågade jag ej bära dit den mjölk
min mormor sålde. Hon bisattes innan begravningen i kyrkan och folk
'trodde att hon spökade där.
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Fastigheten var en halvtomt med huvudbyggning i t rä och tv1 våningar. Ovre våningen var inredd med fyra rum. En mindre byggning låg vid
gränden och på g1rd~n i övrigt fanns nödiga uthus. I fastigheten bodde
även ingenjör K. G. Kuylenstierna och läroverksadjunkten O. E. Lindström, kallad »Putte» och av läroverkseleverna äve11 kallad »pomadaburken», enär han bar en väl pomaderad peruk och hade alltid stormhatt
liksom de övriga läroverkslärarna.
N :r 11, tomt 141, Räntmästaren 4. Obebyggd. Se n :r 42 Köpmangatan !
Agare sadelmakare Hermansson.
N:r 18, heltomt 139, Filialbanken 1 och 2, jämte en ldl.lhage, två vretoch en skogslott. Agare tullinspektor E. Lindberg. I fastigheten, som hade
en mang1rdsbyggnad av trä jämte uthus med ladugård och foderskulle,
bodde disponenten Al.fr. Pennerström med hustru och 3 barn samt maskinisten Karl Karlsson med lika stor familj.
N:r 19, tomt 138, Filialbanken 3 A och 3 B. Obebyggd. Agare E. Lindberg. Se n:r 46 Köpmangatan !
N:r 20, tomt 137, Filialbanken 4 och 5, jämte en vret- och en halv
skogslott. Obebyggd. Agare gördelmakare K. O . A. Granqvist. Sc Köpmangatan 48!
N:r 21, tomt 136, Borgmästaren 1 och 2, jämte en kålhage. Obebyggd.
Agare Tunadals Aktiebolag. S.e n :r 50 Köpmangatan!
N:r 22, tomt 135, Borgmästaren 3 och 4, jämte en kålhage och en
skogslott. Obebyggd. Agare postiljon O . Åslund. Se n:r 52 Köpmangatan!
N:r 23, tomt 1/2134, Borgmästaren 5, jämte en halv kålhage. Agare
handlanden Åslund. Obebyggd. Se n:r 54 Köpmangatan !
N:r 24, tomt 1/2134, Borgmästaren 6, jämte en halv kålhage. Agare
postmästaren Elof Sodenstierna. Obebyggd. Se n:r 56 Köpmangatan!

I<..öpmangatan, västra sidan
Nuvarande adressnummer äro fra mflyttade med fyra helnummer genom att vretlotterna n:r 21, 66 och 72 väster om gamla Åsvägen ingå
stadsplanen för bostad åt lasarettsöverläkare och underläkare.
N:r 58, tomt 133, Tullen 1, Ostersunds stad. N u tullhus.
N:r 56, tomt 1/'1134, Borgmästaren 6, jämte två skogslotter . .Agare postinspektoren Elof Sodenstierna Familjen bestod av hustru, fyra barn
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samt ·en mamsell Maria Lund och en tjänarinna. Postinspektoren var en
kort och satt person med grått helskägg och ilsken till humöret åtminstone
mot vissa kunder. Posthuset står ännu kvar med nästan oförändrat utseende. Märken efter postluckan finnas kvar. Lösbrev expedierades direkt
genom denna ut på gatan. Ingången till posten var från gården, där man
först kom in i en förstuga och sedan i den rätt stora postkontorslokalens
som var avdelad med ett träskrank, vars yttre del vid dörren var avsedd
för allinänheten.. Några bord eller skrivutensilier funnas ej. Posten ankom från Sundsvall 4 gånger i veckan med en postdiligens, på sommaren
en större vagn. och på vintern en kälke med flake på. Förutom körkarlep
medföljde en postiljon, vilken med posthornet signalerade ankomsten
redan vid Ange gård. Han var beväpnad med en skarpladdad revolver.
Stadens småpojkar mötte i allmänhet posten där och medföljde den till
postkontoret under jubel. Utom posthuset fanJ1S uthus med ladugård
m. m. En av sönerna blev postmästare i Karlstad.
N:r 54, tomt 1/2134, Borgmästaren 5. Jli..gare handlanden John Åslund,
som hade hustru och två barn.
N:r 52, tomt 135, Borgmästaren 3 och 4. Postiljonen O. Åslund ägare.
Hade hustru och ett barn, dottern Märta, som blev moder till konstnären
Acke Aslund. Märta uppehöll familjens ekonomi genom att taga mot
inackorderingar, som mest bestode av officerare däribland löjtnanten,
greve C. Cronhielm »innan han sin Ebba fick» som en strof ur visan vid
hans bröllop löd. Längre fram bodde där kapten Jansson, löjtnant Stålhane m. fl.
N:r 50, tomt 136, Borgmästaren 1 och 2, med kålhage, vret- och skogslott. .fli..gare Tunadals Aktiebolag. Där bodde inspektoren C. A. Steenmark med hustru och två barn. samt tjänarinna. Ena sonen, Carl, blev
riksbankdirektör, den andre, Ossian, emigrerade till Australien och blev
tandläkare. Fastigheten var av trä och uppförd i två våningar vid Köpmangatan och gränden. ·s. hade även ·en fastighet å Frösön, Rosenhill,
vilken han lät bebygga.
N:r 48, tomt 131, Filialbanken 4 och 5. Agare gördelmakaren A. O.
Granqvist. Å fastigheten var uppförd en längre tvåvåningsbyggnad av
liggande timmer och brädfodrad utvändigt jämte uthusbyggnader med
ladugård, vedbodar m. m. Där bodde bokhållaren F. Frendin, änkan
Charlotta Sundberg med sonen Per, som var murare, timmerman Anders
Isaksson, nivellör Joh. Alfr. Pettersson och löjtnanten G. A. Silfverling
innan han förvärvade en fastighet på Osvberg å Frösön vid Byvägen.
Efter honom har ·~n skidbacke, livligt frekventerad ända in på 1900-talet,
kallats »Silfverlingsbacken».
16

N:r 46, tomt 138, Filialbanken 3. Agare Erik Lindberg. Å fastigheten
var uppförd en träbyggnad rymmande lägen'heter för fyra familjer.
Där bodde änkan Sofia Hclldahl, vars make var guldsmeden och hemmansägaren Helldahl i Scm. Helldahls tantfastighet försåldes vid hans
död till auditör Ocklind. Vidare bodde här muraren E. D. Åström med familj, arbetaren Karl Arlin, arbetaren Erik Olofsson och målaren K. F.
Wadström samtliga med stora familjer.
N:r 44, tomt 139, Filialbanken 1 och 2. Agare tullinspektor E. Lindberg. Byggnaden var ett tvåvåningshus av timmer och brädfodrat. Den
inrymde 3- 4 familjer. På södra sidan av tomten fanns en mindre bostadsbyggnad. Dessutom uthus med ladugård.
N:r 42, tomt 140, Räntmästaren 3. Agare sadelmakaren J. Hermansson jämte familj. Sonen Jonas var också sadelmakare och blev genom
gifte jordbrukare i Bölåsen, Oviken, varifrån han dock återflyttade till
staden och drev åkerirörelse. Mangårdsbyggnaden belägen vid gatan var.
inredd i två våningar om tre rum och kök. Uthus som inrymde stall, ladugård samt sadelmakeriverkstad. Se även Strandgatan 17!
N:r 40, tomt 143, Räntmästaren 2. Agare Emil Du Ritz sterbhus, som
bestod av änkan och en dotter. Mangårdsbyggnaden var belägen i gränden (nuvarande Turisthotellet) ehuru nu p~byggd och moderniserad. Fru
Du Rietz hade ej kreatur utan hela tomten brukades mest som trädgårdsanläggning, varav hon gjorde sig goda inkomster. De levde mycket enkelt.
Dottern Hilma hade på Storgatan 38 en tapisseriaffär och blev gift med
kontorsskrivaren O. Gylfe. Sonen Gregor blev konstförvant och · hans
dotter Lydia kom som mycket ung till F. O. Tannlunds cigarraffär, där
hon va·r anställd i flera år tills hon startade egen affär i samma bransch i
fastigheten 34 Prästgatan. Denna firma finnes ännu kvar fast numera i
andra händer.
N :r 38, tomt 144, Färgaren 4 och 5, jämte en vret- och skogslott. »Pernillagården», så kallad efter en. släkting till ägaren, som var skräddaren
Andreas Nordenström i Stockholm. Där fanns den nuvarande mangårdsbyggnaden jämte uthus, numera påbyggda och moderniserade. I fastighe-

ten bodde änkefru Inga Grafström, en fryntlig liten gumma, svärmoder
till lektor Hammargren och mormor till majoren Axel Hammargren och
komminister Hasselgren i Häggenås, vars son Carl blev komminister i
Alanäs och ingift i familjen Sundeman därstädes. I gården bodde även
målaren Nils Moberg. Samtliga åldringar. Några år förut hyrde fru Grafström övre våningen i min mormors gård vid Storgatan 36 och hushållade
för Hasselgrens barn Carl och T eofon. Hammargrens barn vor o därför
dagligdags där. Jag minns, att blivande major Hammargren kastade bort
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en mössa för mig, som jag aldrig fick igen. En gång då vi röko ihop på
Frösö läger, H. då kapten och jag fanjunkare, krävdes han på mössan
och det slutade med skratt och försoning.
N:r 36, tomt 145, Färgaren 3. Agare färgaren J. Holmbäck med nio
barn, två tjänarinnor samt två bröder an.ställda i färgeriet. H. var en
driftig man, men det ville aldrig lyckas för honom, antagligen för att familjen var för stor och tung och de då nedgående tiderna. H. var en av
bildarna av Jämtlands Folkibank och en blan.d bankens första styrelseledamöter. Han slutade som bankens vaktmästare och blev pensionerad.
Fastigheten ägdes i slutet av 80-talet av den kände Gunnar Jonsson i
Vaplan.
N:r 34, tomt 146, Färgaren 1 och 2, jämte en vret- och skogslott. Agare änkefru Edla Ohrling. Dottern Cecilia hade en tapisseriaffär, och Martina en modeaffär, som var mycket välkänd. M.artina donerade en fond
till staden. Sonen K. G. Z. Ohrling lät bebygga nuvarande tomterna 7 och
8 vid Litsvägen, vilka ej då ingingo i stadens planlagda område. Släktcn
finrres ännu kvar i staden och i !-!allens socken. (Se vidare n:r 32 här nedan!)
N:r 32, tomt 141, Bryggaren 4 och 5. Kgare målaren Olof Wiklund.
Dottern Hilda blev gift med blivande handlanden K. Axel Carlsson, vilken även blev ägare till fastigheten n :r 34 här ovan, och dottern Anna
gifte sig med skräddaren H. Norclius. Wiklund hade även en son som
omkom under segling vid Ohneudden i slutet av 70-talet, då en svår storm
rådde. Fastigheten var bebyggd med trenne bostadshus belägna vid Köpmangatan, i gränden och mitt på tomten och uthusbyggnader, vilka kvarstå f.astän moderniserade. I fastigheten bodde skräddaren Karl Asker,
som hade en stor skrädderiaffär i huset mot Köpmangatan. Firman tecknades Asker & Bellman. I övrigt bodde därstädes konstförvanten A.
Björkstrand, anställd å Jemtlands Tidning, samt två äldr·e kvinnor.
N:r 30, tomt 148, Bryggaren 3 och 6. Kgare rådmannen och färgaren
A. P. Fjellman. Hos familjen vistades en släkting, mamsell Karolina Perman, och voro två tjänarinnor anställda. F. hade två döttrar av vilka
Erika blev gift med apotekaren Tesch och Eulalia med ryttmästaren Södermark. De sistnämndas dotter Hertha blev gift grevinna Spens. F. var
mycket välbärgad och hade stort inflytande. I Sundsvalls Enskilda Banks
avdelningskontor härstädes var han styrelseordförande och direktör.
Han ägde även Runeborg, Hornsbcrg, som det då hette, å Frösön och
satte detsamma i förnämligt skick i det han ordnade parken och anlade
ankdamm. Fru Fjellman var en mycket korpulent kvinna. Det berättas
att en närsynt läroverksadjunkt hälsade på en ko i tanke att det var fru
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F. han hade framför sig. De läto uppföra ett större mausoleum å Norra
kyrkogården, där de nu vila. Både Fjellman och makarna Tesch donerade till staden.

N:r 28, tomt 149, Bryggaren 1 och 2. (Se n:r 11 Strandgatan!). 1\.gare
fabrikör O. E. Berg, som hade uppfört huset v id gatan och en mindre
bostadsbyggnad vid gränden, som sammanhängde med uthusen, vilka innehöllo ladugård och stall. I byggnaden mot gatan bodde ägaren och hans
familj samt landssekreteraren och riddaren P. G. Rissler, som var gift två
gånger och i senare äktenskapet hade sonen Hadar, som blev borgmästare
i Hudiksvall. Vidare vistades där svärmodern Maria Delin samt tre tjänarinnor. Landssekreterare Rissler uppnådde hög ålder ..
Fabrikör Berg gick ekonomiskt helt under och blev till slut omhändertagen av kommunen. Ett sorgligt slut efter ett arbetssamt och strävsamt
liv.
N:r 26, tomt 1/2150+ 1!2151, Handelsmannen 2. 1\.gare urmakaren P.
Wassen. Han var ungkarl och hade hushållerska samt två lärlingar. Fastigheten har i yttre hänseende ej undergått någon förändring. Bostadsbyggnaden sträcker sig efter gatan hela tomten. Ett mindre tvåvåningshus är beläget i gränden. I gatuibyggnaden fanns tre butikslägenheter. I
grändbyggnaden var en skräddarverkstad, där man såg 3-4 gesäller i
arbete. Inom fastigheten bodde förutom värden postiljon H. Wikström
vars dotter Ruth sedermera blev gift med järnhandlaren Gustaf Lundholm i Strömsund, systerdottern Maria Eriksson, en urmakerska H edvig
Bergstedt och materialförvaltaren B. Fredriksson med hustru. Sundsvalls
Enskilda B.anks .avdelningskontor hade sin lokal i mitten av byggnaden
vid gatan och vaktmästaren vid banken Oskar Hertz,berg bebodde en
lägenhet. Dennes dotter Anna gifte sig med förste kontorsbiträdet vid S.
J. Linder. Där hade ättiksfabrikör Torbjörnsson sin fabrik i gårds-byggnaden. Dessutom bodde där skräddarmästaren S. M. Lin.dholm med familj och slutligen tillskäraren Jöns Dahl med hustru samt tre enskilda
personer. Fastigheten var ett större hyreshus enligt nuvarande uppfattning.
N:r 24, tomt 1/2151+152, Handelsmannen 1. Ägare Östersunds stad
och kallad Stadsgårdcn. Fastighetens huvudbyggnad av trä vid Köpmangatan och förlängd med korsbyggnad åt gränden i två våningar. På den
övre voro lokaler för rådstuvurätt, stadsfullmäktige, drätselkammare
m. m. I nedre våningen var i hörnet handelslokal med packbod samt bostad för stadsvaktmästaren m. fl. Uthusbyggnaden på södra sidan av
tomten. En fyrkantig byggnad intill dåvarande Drottninggatan i två vå19

ning·ar av trä, benämnd »Fyrkanten>>, var lokal för telegrafstation och
blev sedermera polisstation och stadsfiskalskontor. Huset nun:era rivet.
N:r 22, tomt 153-155 (Residenset), Hövdingen 1, jämte två vret- och
tre skogslotter, vilka sistnämnda utgjorde det område som sträcker sig
från Nyvik till Lugnviksgränsen väster om gamla Åsvägen . .i\gare Kronan. Byggnaderna på södra sidan mot Drottninggatan var bostad för
gårdskarlen med familj. Intill densamma vagnsskjul, vedbod m. m. Residensbyggnaden var heläg.en på samma plats som nu fast betydligt kortare.
På norra sidan om densamma var landshövdingens stall. Han hade nämligen mycket granna ridhästar och red i regel var je morgon ut med sina
två döttrar. Landshövdingen och kommendören G. Asplunds döttrar An!la och Maria blevo gifta, den förstnämnda med framlidne regementsläkare O. E. Warodell härstädes ooh den sistnämnda med greve F. U.
W r angel. Hon var skicklig violinist och en stor konstnärinna, vars alster
finnas representerade å härvarande länsmuseums konstavdelning. Landsstatens expeditionslokaler voro i nedre våningen och de två andra våningarna disponerades av landshövdingen. Länsstyrelsen ·eller Konungens
Befallningshavande, som den då mest kallades, bestod av landshövdingen,
landssekreteraren, landskamreraren, länsnotarie och läMbokhållare, tanträntmästare, landskanslist, landskontorist och två vaktmästare.
N:r 20, tomt 156, Onkel Adam 5, jämte en skogslott. Kgare skräddare
P. Bahrd. Byggnaden vid Köpmangatan var ett mindre envåningshus med
plats för två familjer. Utom B:s familj bodde där änkefru Sara Ohlen med
sonen .fil. kand. Magnus Fridolf Ohlen. Byggnaden revs för åtskilliga år
sedan och på platsen står nu ·~tt större stenhus.
N:r 18, tomt 157, Onkel Adam 3 . .i\gare bryggarna Sven och J. Henriksson. Å tomten v·ar ett mindre ölbryggeri benämnt >>Drängarnas>>. Det
hade av vad jag kunde förstå rätt stor rörelse, enär på somrarna sågs flera arbetare där. Bryggeriet .blev avvecklat genom a.tt Grönborgs bryggeri
i Sundsvall öppnade filial Storgatan 8 härstädes.
N:r 16, tomt 1 /2158, Onkel Adam 2. Fasti~heten ägdes gemensamt av
mamsellerna Maria och Emma Sundberg samt landskamrer Ekberg. Mamsdl Emma Sundberg hade även en skogslott. Mamsellerna hade i fastighetens övre våning åt norra hörnet ·en skola där flickor från bättr.e lottad.:! familjer såväl från staden som landet fingo undervisning i ämn·en, som
ej förekomme i folkskolan. Det var således en föregångare till den blivande flickskolan. Fastigheten hade två bostadsbyggnader i två våningar.
Den ena åt Köpmangatan i vilken även en butikslokal var inredd. I bostadsbyggnaden åt gränden hyrde sadelmakaren E. Myhrfeldt, anställd
vid Jämtlands hästjägare, bostad för sig och sin familj. Han hade fem
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flickor av vilka Jenny en lång tid var anställd i Singers filial och blev
slutligen föreståndarinna för densamma.
N:r 14 och 12, tomt 1/2159-160, Auditören 2, 3 och 5. Se Strandgatan
3-4 !
N:r 10, tomt 161. Se n :r 2 Strandgatan!
N :r 8, tomt 162, Filosofen 3, jämte en skogslott. 1\gare gårdsägaren M.
Mellgren. Fastighet-en hade en bostadsbyggnad inpå tomten i en våning
med vindsrum, uth usbyggnad med stall och ladugård. N uvarande byggnader uppfördes i bör jan av 1880-talet. M. h ade fem barn däribland Maria, som blev gift med åkaren och h andlanden Per J onsson och flyttade
först till L ugnvik och sedan till Sundsvall. Där jämte bodde där m uraren
J oh. Johansson med h ustru och sergeanten K arl T eodor Johansson .
N:r 6, tomt 164+ 165, Filosofen 1 och 2. 1\gare kakelugnsmakaren O .
Frank. Han hade två gesäller och två lärlingar. Fastigheten bestod av ett
envåningshus med ett vindsrum sammanbyggt med gjuteriverkstadsrum
med brännugn. Tomten gick ner till sjön och n :r 164 i ngår i nuvarande
tomt med adress n :r 1 vid Strandgatan. Frank tillverkade lerkärl och kakel, gullackerat enligt den tidens sed, och lergökar. Affären gick på sin
tid rätt bra, men rörelsen nedgick betydligt på grund av konkurrensen
med vitt kakel och Franks tilltagande ålderdom m. m. I början av 1880talet kom godtemplarrörelsen till staden och F. blev en av dess främsta
förkämpar.
N:r 2 och 4, Garvaren 1. Se »Hestermannska gården» och »Garverierna»!

I<öpmangatan, östra sidan
N :r 1 och 3. Se »Lasarettet»!
N:r 5, tomt 1/297, norra Kronofogden 1. 1\gare jungfrun Sara Fahlström, »Moster Sara» kallad. En liten torr, rnager men mild kvinna. Hon
hade skola för små ny;börjare och eleverna voro många. Alla kände moster Sara. Hon bodde och hade sin skola en trap pa upp på byggnadens
östra sida. Byggnaden var sammanbyggd med övriga uthus. I hörnet mot
gränden och gatan var en mindre tvåvåningsbostad. I densamma residerade barnen till Storsjöns förste ångbåtskapten Fastborg.
· N:r 7, tomt 1/291, södra Kronofogden 6 . 1\gare garvaren A. Söderberg.
Å tomten fanns en mindre bostadsbyggnad av liggande timmer i två vå21

ningar om två rum och kök. I fastigheten bodde f . fouriren Erik Rislund
med familj om tre barn, av vilka må nämnas sonen Oscar, trumslagare
vid I. 23, skarpskytt och sedan anställd vid Ostersun,ds-Posten. Slutade
sina dagar i Stockholm som sättare vid Aftonbladet. Dessutom bodde där
kakelugnsmakaren J. P . Ekholm med hustru och fem barn samt bokbindaränkan Anna Rislund också med fem barn, så att det nog var trångbott som nu, och fattigdomen var stor.
N :r 9, tomt 1/298, norra hälften, Kronofogden 5, med 1/6 vretlott.
Kallades »Häggollegården» och ägdes av O . Hägg. Där var uppfört bostadshus i två våningar om två rum och kök med uthus inrymmande stall
och ladugård inne på gården. Förutom ägaren med fami lj bodde där länsbokhållaren Astorf Ström med modern, överstelöjtnantskan Sofia Ström.
Häggs dotter Anna blev gift med fotografen Schi.irer Werner, framstående sångare. De emigrerade till Amerika jämte dottern Gahriella.
N :r 11, tomt 1/298, södra hälften, Kronofogden 4, Agare fångföraren
Olof Jonsson vars döttrar Anna och Karolina blevo duktiga affärskvinnor och hade affär Köpmangatan 8. Dessutom bodd·e där sadelmakaren P.
C. Berglund med hustru och tre barn. Gården, vilken ännu kvarstår utan
några vidare ändringar i utseende, hade stall och ladugård.
N:r 13, tomt 100, Majoren 1 och 2, heltomt jämte en vretlott. Agare
kommissionslantmätaren O. Ollanders sterbhus, Inpå gården en mindre
byggnad med nödiga uthus. Vid gatan bostadsbyggnad av trä i två våningar. I fastigheten bodde stadskassören A. Rodling, regementsveterinären A. Å.kerman vid hästjägarna, mamsell Henriette Festin. Hon drev på
sin tid en större galanteriaffär, vilken en tid var i Stadsgården men flyttades sedan. Hon var en drivan.de kraft, oaktat hon var liten och otymplig. Hon var syster till löjtnant Festin, vilken i sin tur var fader till nyligen
avlidne överste Festin. Släkten härstammar från Hallen. Fastigheten är
sig lik fastän delvis moderniserad.
N :r 15, tomt 1/2101, Majoren 6. Agare gårdsägaren A. G. Karlsson.
Var bebyggd med endast ·en mindre envåningsbyggnad innehållande ett
större rum och kammare, som i muren hade bakugn, samt ett mindre röstrum. Uthus med stall, ladugård och v·edbod. Det nuvarande bostadshuset
vid gatan uppfördes omkring 1884. På mitten av 1880-talet bodde i bageribyggnaden en duktig bagerska benämnd »Bagar-Brita», vilken drev ett
mycket välkänt hembageri.
N:r 17, tomt 1/2102 , Majoren 5. Agare vaktmästare E. Kallström, som
var mycket känd och uppskattad av allmänheten bl. a. för sin artighet
mot dem som besökte länsstyrelsen. Han bockade sig så djupt att man
var rädd för att han skulle slå huvudet i golvet. Landshövding Ericson
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Köpman-gatan 24 på 1880-ta!et.
Obs.! Roben Fresks skylt ovanför dönen.

säges ha bidragit till denna artighet. Han hade många uppdrag hos länsstyrelsen, ty någon kommissionär fanns då ej. K. kom som ung man till
landshövding Asplund som stallknekt eller skötare av ridhästarna. Han
v.ar i tjänst under fyra landshövdi,ngar. K:s fastighet bestod av ett bostadshus i gränden i två våningar jämte uthus för vedbodar m. m. Utvändigt
är byggnaden lika som på 1880-talet men till det inre moderniserad. Kallströms 1barn Erik och Elsa bo alltjämt härstädes.
N:r 19, tomt 103, Lagmannen 1, jämte en halv vretlott. Kgare garvaren A. G. Sandberg. Han hade fem barn, av vilka den äldste, Gustaf,
lärde sig faderns yrke och övertog rörelsen, men började sedan med agenturrörelse under firma Gustaf Sandberg. Gustaf S. var en av stiftarna av
föreningen Gamla Ostersund. Sonen Per studerade och reste till U. S. A.
Dottern Brita gifte sig med fotograf Oscar Olsson. Dennes i Stadsgården
bedrivna rörelse har sedermera övertagits av Viktor Lundberg, Storgatan
15, und·er oförändrad firma. A. G. Sandberg träffades även av den ekomisk-a kris som inträffade i mitten av 80-talet. Han öppnade därför en
biljard~along v-id Kyrkgatan n:r 30, av vilken han hade god inkomst
under alla de år han drev den. Det spelades nämligen friskt biljard på
den tiden och pilsner serverades fritt. Rörelsen upphörde med Sandbergs
död.
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N:r 21, tomt 1/2104, Lagmannen 5, jämte en halv skogslott. l\.gare
handlanden P. Wiken. En torr, mager och knarrig herre. Byggnaden, som
var uppförd av liggande timmer, hade två våningar. Den har ännu samma utseende, fastän moderniserad. Där bodde också inspektoren P . J.
Pålsson, anställd å utskänkningsbolaget. De hade fem barn. Ingen av familjen finnes numera kvar här.
N :r 23, tomt 105, Lagmannen 4, »Glahans-Märtagården». l\.gare Näringsidkerskan Märta Hansson, med drängen Lars O lofsson. Bebyggd vid
Köpmangatan med ett tvåvåningshus samt uthus. Byggnaderna stå ännu
kvar som förut ehuru något moderniserade. Märta Hansson blev gift
med ·en maskinist O . P. Berg, som förde hennes lilla båt »Gurli», vilken
på somrarna gjorde turer mellan staden och Framnäs, där hon drev ett
mycket besökt värdshus. Det blev slut med rörelsen på 80-talet. (S·~ Storgatan 14)» . I byggnaden bodde på sin tid J.andssekretera-r.en P. G. Rissler, som var .en mycket ståtlig man. Jag minns första gången jag såg honom. Jag trodde det var Gud själv, för han liknade en tavla, som jag
hade som bokmärke och som uppgavs skulle likna honom. I början på 90talet bodde bankdirektören N. Näsström där; ävenså var stadens pastorsexpedition under t. f. stadspredikanten J. A. Edströms tid inhyrd där på
ett års tid. Jag var skrivbiträde på expeditionen.
N:r 25, tomt 1 /2106 och 107, Ordningsmannen 1. Gränsade även till
torget. l\.gare kramhandlanden N. Åström. Byggnader: Ett tvåvåningshus
i gränden på tomtens norra sida jämte uthus. Densamma är numera som
då förfallen. I fastigheten bodde läroverksadjunkten H. Kökeritz med
hustru och två barn. K . var en aktad lärare. Två fröknar Falk, som hade
modeaffär på annat ställe i staden jämte modern Kristina, bodde i gården.
Slutligen bodde där även två äldre sömmerskor. Se även St.orgatan 16
(Åströms) !
N :r 27, tomt 108, Ordningsmannen 3. Uppgiven ägare järnhandlanden
Gustaf A. Svensson. I hörnet av byggnaden var butiken, där två bodbiträden voro anställda. Byggnaden har samma utseende nu som förr och
är mär.klig så till vida att stadens förste ordningsman, apotekaren Samuel Perman bott i densamma, vilket utmärkts genom en av föreningen
Gamla Ö stersund uppsatt .qtinnestavla. Vidare bodde där garnhandlanden Emil Werner, vilken drev en betydande affär, som senare överläts på
sönerna. På grund av ekonomisk kris på 90-talet gick affären omkull. W .
var en strängt religiös man och blev med tiden kyrkvärd och söndagsskollärare samt var jämte hustrun mycket hjälpsam mot de fattiga. Det var
många stora matkorgar fru Werner delade ut. Alla som i sin nöd vände
sig till dem finge hjälp, där det ansågs nödvändigt. Werner och hans
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hustru slutade sina dagar på K. F. U. K:s Vilan i Fillsta. Vid gränden
hade en änkefru Wollenhaupt jämte dotter en leksaksaffär m. m. Hon
bodde där många år. Efter moderns död övertog dottern Emma affären,
vilken hon någon gång på 1900-talet "flyttade till Prästgatan l 5. Hon
avled på 1940-talet och donerade 5.000 kronor till kyrkorådet för bekostande av värmeanläggning i Gamla kyrkan. I fastigheten fanns även
en handlande Selinder, som fram på 80-talet flyttade t.ill Strömsund och
gifte sig med en dotter till prosten Wagenius. Han var sjuklig och avled
därstädes samt var ·en rätt väl känd man. I fastigheten bodde dessutom
diversehandlanden W . Malmb-erg, som hade två bodbetjänter. Där bodde
även arbetaren Anders Bardosen, norsk undersåte, som med tiden blev
naturaliserad svensk och stor åkare i Ostersund. På övre våningen hade
rådmannen, vice häradshövding J. F. Langeen sin expedition. Han hitflyttade från Sundsvall år 1882 men hade redan 1874 en kortare tid varit t. f. borgmästare här i staden. Familjen hade sin bostad på olika ställen i staden, sist i fastigheten där Sparbankens hus nu är uppfört. Söner
äro f. överlantmätaren och stadsfullmäktiges ordförande F. C. R. Langeen och kaptenen Wolter L. Rådman Langeen bar alltid redingote och
vit kravatt.
N:r 29, tomt 109, Apotekaren 1. Agare änkan Euphrosyne Hjelm.
Fastigheten hade tvåvånings bostadshus, som gränsade till Drottningsgatan
och Stora torget med magasinsbygg.nad på södra ändan, som användes
till hövåg, uthusbyggnad på södra sidan och en envåningsbyggnad vid
Köpmangatan. Alla byggnader stå ännu kvar fast moderniserade och
ägas nu av korghandlaren C. Olaussons (Korg-Olle) sterbhus. Fastigheten beboddes av A. T. Hjelm med hustru och fem barn, av vilka sonen
!sidor uljbildades till sångare, reste utrikes och blev internationellt känd
sångare. Vidare bodde där handlanden G. F. Boström, vilken blev gift här
i staden men sedermera flyttade till Sundsvall.
N:r 31, tomt 110, Apotekaren 3. Agare apotekaren N. Justelius. Obebyggd.
N :r 33, tomt 112, Rektom 1 och 2. Agare änkefru Josefina Berg. Obebyggd. Se Storgatan 26!
N..,- 35, tomt 112113, Rektorn 6. Agare Per Larsson i Mjälle, På nordöstra sidan av tomten fanns en mindre bostadsbyggnad, som vaktmästaren P. Lundström bebodde.
N:r 37, tomt 1/2114, Rektom 5. Agare rektor Abraham Sundberg, som
hade hustru och sju barn. Vid den tiden jag kände honom hade han ett
grått, stort och något ovårdat helskägg. skolpojkarna kallade honom
för »Näver-Abraham». Han var en rätt originell man och gick som övriga
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lärare klädd i stormhatt. Läroverksungdomen var på den tiden jag minnes helt annorlunda än nu, synnerligast i gymnasiet. De flesta hade skägg,
mustascher eller delvis helskägg, och sågo ut som mellan 25-30 år. När
de kommo ut till Frösö läger, hade många vid 21 års ålder ännu ej tagit
studenten. Där kallades de för »herrbeväringar» och levde flott. De åto
ej med de andra beväringarna kronportionen utan spisade på marketenterierna, krogarna, som de kallades, eller i en särskild paviljong, som stod
intill officerspaviljongtn. Om undervisningen i de högre klasserna berättas det, att när det gick trögt sade läraren: »Ni få så och så många
minuter på Er för att gå till Thaiens och få er en klar.» Från lärov·erket
utgick emellertid flera bemärkta män såsom professor Charlier m. fl.
N:r 39, tomt 1/2115, Boktryckaren 1. Kgare urmakaren 01. Melander.
Hans dotter Edla Holmertz anställdes som telegrafist vid härvarande telegrafstation. Hon donerade en fond till staden. Mangårdsbyggnaden,
som var ett envåningshus med två vindsrum, ett på vardera gaveln, stod
i gränden. I övrigt fanns där också nödiga uthus. Där bodde också en arbetare Anders Wretling, som utom annat arbete även drog tidningspressen åt Jemtlands Tidning. Melanders gå·rd blev särskilt uppmärksammad
genom en klocka som hängde i verkstadsfönstret, ett gesällprov av urmakaren C. A. Lundström. Klockan var så konstruerad, att urtavlan fanns
i pendeln. Den hängde sedan i många år i fönstret till Lundströms verkstad, som var inrymd i kopparslagaren Lundholms gård Prästgatan 21,
huset vid Drottninggatan. Numera har föreningen Gamla Ostersund fått
klockan av Lundströms son, f. tågmästaren Axel Lundström.
N:r 41, tomt 1/2116, Boktryckaren 6. Kgare boktryckaren C. M. Berg,
som hade sonen Alfred. B:s änka Edla, född Sundin, blev omgift med häradsskrivaren Forsell, vars dotter Kerstin är gift med fältläkaren R. Odenius härstädes. Fastigheten är ännu i släktens ägo. B. var ägare av Jemtlands Tidning och i tryckeriet arbetade två konstförvanter (typografer),
tryckare och lärlingar varav den ena var blivande målarmästar·en Axel
Skyttberg, död i !juli 1947. Redaktör var litteratören W . Blomquist. Där
bodde också hästjägaren Anders Grahn, som var utkörare åt utskänkningsbolaget och som hade sonen, nuvarande 1 :e hälsovårdsinspektören i Ö stersund Grahn. Byggnaderna voro en vid gatan och en mindre inpå gården
samt uthus, vilka ännu stå kvar. Berg avled år 1881.
N:r 43, tomt 112117, Boktryckaren 5, jämte 'en halv vretlott ägdes
av änkan Katarina Ostman, som hade 5 barn. Hon idkade bageri med
öppen butik. Den byggnad, som nu står nordöst på tomten, Annas bageri,
stod då mitt på tomten vid Köpmangatan och var i två våningar. Byggnaden på södra delen av tomten uppfördes år 1881 i två våningar av
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riksdagsmannen 01. Larsson i Häste, som sedermera blev ribbanksdirektör härstädes. Mellan dessa byggnader voro uthusen belägna.
N:r- 45, tomt 119, Tullvakten l, ägdes av en mamsell Fjellström i Offerdal. Mamsell var tilltalsordet för bättre räknade, ogifta kvinnor liksom madam för lborgaränkor. Bebyggelsen, gammal och förfallen, sträckte sig både efter gatan och grä~den där även uthusen funnos. I fastigheten bodde målaren H. F. Vadström med hustru och fyra barn, av vilka
dottern Eleonora blev gift med en man från Sundsjö och lever ännu och
har en dotter, som är lärarinna därstädes. Aven en postiljon Hemming
Rahm bodde där.
N:r 47, tomt 120, Tullvakten 5, ägdes av änkefru Anna Edlund, som
hade fyra barn av vilka Gideon blev läkare i Stockholm. Abraham drev en
tid affärsverksamhet men var sjukli.g. Dottern Hildur gifte sig med handelsbokhållaren Barthel, anställd hos Ernst Gustafson, och Helga med
en biljardäg·are Lundequist. Byggnaden var i två våningar och sträckte
sig utmed gatans norra sida över halv.a tomten. Där bodde även änkefru
Justina Sahlstedt, släkting till färgaren och rådmannen Fj-ellman. Hos
henne innebodde blivande överpostiljonen Johansson-Osterberg och änkefru Klara Gustafsson med tre barn, av vilk-a dottern Ida var anställd som
sättarinna å Östersunds-Posten, men gifte sig och for till Norge. Brodern
Carl var telegrambud och emigrerade sedermera. Två andra familjer
bodde även i byggnaden. I slutet av 1880-talet revs byggnaderna och
lämnade plats i sydöstra hörnet av tomten åt en tvåvåningsbyggnad, som
ännu kvarstår.
·
N :1· 49, tomt 1 /2122, Riksbanken 1. Agare inspektoren E . Lindberg. I
sydöstra hörnet var en mindre byggnad stötande intill en byggnad å tomt
1/2123 jämte uthusbyggnad. Tomten förvärvades av Sunds bolag som
uppförde nuvarande byggnaden.
N:r 51, tomt 1/2123, Riksbanken 6. Agare kommissionslantmätaren O.
Sundgren. I sydöstra hörnet av tomten fanns en bost adsbyggnad i två
våningar jämte uthus och en mindre bostadsbyggnad nordost på tomten.
Sundgren sysslade med mekaniska uppfinningar, däribland uppfann han
en frörensningsmaskin, Sonen. Alexander blev tjänsteman vid S. J I fastigh.eten bodde också en gammal fanjunkare J. Lundström med hustru.
Han blev fader till Hornsbergs förste »borgmästare» J. P. Lundström,
känd av den nu levande äldre generationen. Dennes son Per var fanjunkare vid Jämtlands Hästjägarcorps, sedan vid Norrlands dragonregemente. Pers dotterson är fänrik Nordinge vid I. 5.
N :r 53, tomt 112124, Riksbanken 5, jämte en halv kålhage, som ägdes
av muraren Anders Johansson, en mycket driftig och verksam person,
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som åtnjöt allas aktning. Dottern Sara gifte sig med lokföraren Ols6n i
Odenslund och Anna blev småskollärarinna, numer.a pensionerad och boende i Odenslund. Bebyggelsen var en liten kort reveterad byggnad i
gränden och vid gatan och sammanbyggd med lika stor byggnad i gränden och ett mindre uthus. På östra delen av tomten låg även ett uthus.
I fastigheten bodde Johanssons svärfader, kopparslagare Lind och fanjunkaren Elias Swanberg, vilken efter sitt avsked blev lasarettssyssloman
några år till sin död. Hans dotter Hildur startade sedan en inkassobyrå,
vilken hon med f ramgång drev till sin död 1946. I sitt andra gifte hade
Swanberg två barn, av vilka sonen är nuvarande riksbankskamreraren
Herman Swanberg.
N:r 55, tomt 1/2125, Skjutbanan 1 . .i\gare G. Fellbom och J. Bloms
sterbhus. En mindre bostadsbyggnad fanns i sydöstra hörnet av tomten
och hade en butikslokal. Längs gränden funnos brygg- och bakstuga sammanbyggda med uthusen . Fastigheten beboddes av skräddaren E. P. Hedin med hustru och två barn. Sedermera öppnade Hedin och drev bagerirörelse med försäljning i butikslokalen. Vidare bodde där på gården
arbetaren Nils Fahlquist med tre barn. Fastigheten övertogs sedermera av
smidesfirman Lundin & Söner.
N:r 57, tomt 1/:!126, Skjutbanan 7, jämte en kålhage oc~ tre vretlotter,
vilka ägdes av fanjunkaren J. F. Wettersten., som hade hustru och tre barn.
Där fanns en mindre envånings bostadsbyggnad vid gatan samt uthus. Vid
50-årsåldern synes W., efter att ha försålt fastigheten till skolläraren Sellström, flyttat och bosatt sig i Lugnvik.
N:r 59, tomt 1/2127, Skjutbanan 6, jämte en halv kålhage och en halv
vretlott samt en skogslott. .i\gdes av gårdsägaren Nils Nyberg, som hade
hustru och en dotter, Brita, gift med grosshandlare E. M. Hallman från
Hallen. En liten försynt man, var kyrkvärd och brukade sitta vid nummertavlan i kyrkan . Bostadsbyggnaden var ett tvåvåningshus, timrat och
brädfodrat. Dessutom uthus efter gränden. I fastigheten bodde inspektoren H. Hagström, en. kraftig, bestämd man och allmänt omtyckt.
N:r 61, tomt 1/2128, Härbä1·get 1, jämte en halv kålhage . .i\gare Pål
Olsson. En mindre bostadsbyggnad i nordvästra hörnet av tomten samt
uthusbyggnader i gränden och beboddes av handlanden P. Norman med
familj.
N:r 63, tomt 112129, Härbärget 6, jämte en halv kålhage och en skogslott. .i\gdes .av åkaren Nils Nilsson och bebyggd med ett mindre tvåvåningshus vid gatan och uthus med ladugård och stall och nödiga visthus.
Nilsson hade två barn, av vilka den ene var ·blivande barberaren och
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afärsmannen P. M. Nilsson, vars rakstuga ännu finns kvar fastän överlåten. Affärsrörelsen drives av sonen T. E. Nisser.
N:r 65, tomt 1/2130, Härbärget 5, jämte en kvarts skogslott. Ägare
postiljonen M. Sandman och bebyggd med en mindre tvåvåningsbostad
med gaveln vänd åt gatan på norra sidan av tomten jämte uthus. Beboddes av inspektoren O. Sellström med f.amilj.
N:r 67, tomt 1/2131, Myrstacken 1, jämte en skogslott. Ägdes av änkan Maria Gisslen, vilken hade fem barn. A v dem blev en sjöman och en
trävaruhandlare. En dotter blev gift med sedermera lokföraren Söderberg.
I sin krafts dagar ·en. duktig och betrodd man, på ålderdomen något originell. Sonen Olle blev gift till R.agunda och emigrerade. Sonen Nils, allmänt kallad Nicke, hade på sin tid rätt stor trävarurörelse i Ytterån.
Bodde även en tid på Mariedal å Frösön och var gift med en engelska.
Tomten var bebyggd med ett större tvåvåningshus vid Köpmangatan.
Byggnaden äges nu av S. J. I gränden fanns en mindre bostadsbyggnad jämte uthus. På sin tid inrättades där en läskedrycksfabrik, som dels
drevs av bankdirektör Carl Lignell, dels .av disponenten N . E. Stavling,
som lärde sig yrket och gemensamt med handlanden Olof Andersson i
Botgvik inköpte och överflyttade rörelsen till Dalhem å Frösön. Stavling övertog Anderssons del och drev rörelsen jämte bryggeriverksamhet
i flera år tills han slutligen överlät rörelsen till Ångbryggeriet. Dalhem
var ett mycket gammalt öl- och svagdricksbrygg.eri.

Storgatan, västra sidan
N:r 64, tomt 132, Myrstacken 3, jämte en kålhage ägdes av gästgivaren
Eric Jönsson och handlanden J. Olsson. Obebyggd. Å tomten låg i flera
år ångpannan efter Storsjöns första ångbåt »Jemtland» och omgivningen
var en kär tillflyktsort för en del av stadens småttingar.
N:r 62, tomt 1 /•l131. Myrstacken 2. 1\.gare änkan Maria Gisslen. I nordvästra hörnet låg en mindre del av uthusen från nedre tomten. I övrigt
ob-ebyggd.
N.T 60, tomt 1/21JO, Härbärget 4. Ägar.e faktor Petrus K.ällgren och
Margareta Kämpe. Där var i nordöstra hörnet uppförd ·~n mindre bostadsbyggnad i två våningar samt i gränden på södra sidan ett mindre
bostadshus jämte visthus m. m. Beboddes av ägarna och två andra familjer. Under K.ällgrens tid hade fastigheten ett mycket dåligt rykte.
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N:r 58, tomt 1/ 2129, Härbärget 3, jämte en skogslott, ägdes av slaktaren E. D. Håkansson. Familjen hade fyra barn och hustrun var en mycket energisk kvinna. Aldsta sonen emigrerade. Han hette Håkan. På tomten var uppförd en mindre mangårdsbyggnad samt uthus med ladugård,
stall och slakteri. Efter mannens bortgång måste »Erik Daniels-Kari» ensam taga ansvaret för lbarnen och slakteriet och det gjorde hon med heder. Hon sålde fastigheten till några vällviksbor. Gården kaJl.ades sedan
»Vällviksgården.». Hon köpte fastigheten, nu 37 vid Kyrkgatan~ där hon
fortsatte rörelsen och varje torgdag stod hon med sin dragkärra med kött
och korv på torget, varifrån hon ej avlägsnade sig förrän lagret slutsålts.
Vällviksköparna uppförde i början av 1880-talct ett större tvåvåningshus med inredning efter dåtida mod.
N:r 56, tomt 1/2128, Härbärget 2, jämte en halv kålhage och en och en
halv skogslott, som ägdes av postiljonen Johan Hedman, en broder till
den kände Anders Hedman i Järpen. Där fanns en kortare mangårdsbyggnad i två våningar vid Storgatan jämte en mindre i gränden med uthusbyggnader på västra delen av tomten. I fastigheten bodde ägaren jämte familj. Två av Hedmans döttrar, Lydia och Märtha, blevo världsberömda skådespelerskor med engagemang på de främsta scenerna i England och Amerika. Lydia, med konstnärsnamnet Marguerite Leslee, gifte
sig med markis Carillo de Albournoz et di Santa Rosa och är bosatt på
Chateau Rennemoulin utanför Paris. Märta blev gift med en amerikan,
major House, och bosatte sig i Koalifornicn. Sonen Olof, numera död,
blev affärsman och avlönad svensk vice konsul i Hamburg, medan
sonen Ture är professor vid. Torontouniversitet i Kanada. Dottern.~ Greta,
gi.ft Severin, bosatte sig i Stockholm. Därjämte bodde aär även materialföreståndaren J. Michal med familj, vars dotter Alma blev anställd som
kontorsbiträde vid s. J:s byggnationcr. slutligen bodde där också rättaren, sedermera stenhuggaren, O. Foge1berg, som blev en drivande man i
stadens utveckling. Fastigheten nedbrann vid den stora branden, som övergick kvarteret Myran i augusti år 1884, men efter något år reste sig där
en stor tvåvåningsbyggnad, som sträckte sig över hela tomtens längd vid

Storgatan och en bra bit ner i gränden. Den var inredd med flera butikslokaler och rymliga källare •enligt tidens fordringar.
N:r 54, tomt 1/ 2121, Skjutbanan 5, jämte en halv kålhage och en halv
skogslott. Agare postiljonen C. G. Bergstrand, som hade hustru och fem
barn. Sonen Karl var först volontär vid I. 23 och blev sedan länsman.
Han bodde sin mesta tid i Bräcke, där han även slutade sina dagar. Sonen
Erik var veterinär och dog i Ström. Dottern Maria gifte sig med en sergeant Andersson och emigrerade till U. S. A. De hade en son, landskonto30

xisten Gustaf B. Andersson, som i dagligt tal kallades ))Gustbe» och sedermera även tog detta till familjenamn. Han blev sedan länsman i YtterhagdaL Dottern Amanda blev gift med landsfiskal Johnsson i Oviken,
broder till komminister Johnsson i Hotagen, som ännu lever. Landsfiskal
Johnsson avled för cirka 15 år sedan, men änkan lev·e r och bor fortfarande
i Oviken. Byggnaderna å fastigheten utgjordes av ·~n mindre byggnad i
sydöstra hörnet av tomten samt en mindre bostadsbyggnad jämte uthus
i sydvästra hörnet. I fa.stigh.eten bodde vidare en kontorsskrivare Johannes Skoog, anställd vid postverket, en mamsell Matilda Köhler m. fl.
Byggnaderna brunno ner vid den stor·a branden 1884 och uppfördes å
tomten ett tvåvåningshus, som sträckte sig efter hela tomten. Inr·eddes
med butikslägenheter. Å övre våningen var hotellrörelse, Järnvägshotellet,
samt bostadslägenheter.

N:r 52, tomt 1/2J26, Skjutbanan 4, jämte en halv kålhage och en och
trefjärdedels vretlott, ägdes av målaren Nils C. Edfund. Bebyggd med ·~tt
mindre tvåvåningshus vid gatan med butik för hans färghandel. Denna
affärsrörelse, numera nedlagd, fortsattes av sonen Johan. Fastigheten
nedbrann 1884 och i stället uppfördes ett tvåvåningshus. med butikslokaler och bostadslägenheter samt uthus och magasin. På sin tid bodde där
landskanslisten O. C. Ahlström och på husets norra gavel voro uppsatta
tvenne namnskyltar, vi!.ka folkhumorn tydde »0, se AhlstrÖm>>, vartill
svarades >>An Se Edlund». Då godtemplarrörelsen i början av 1880-talet
gjorde sitt insteg blev Edlund en av de ledande krafterna och blev den
lugnande part, som höll de mera aggressiva stången. Det gick nämligen så
till, att många helt simpelt föstes in i logerna utan att veta vad det betydde och ramlade sedan över styr igen. E. hade hustru och fyra barn och
var hjälpsam och allmänt aktad. Var, i likhet med de övriga nykteristerna, starkt begiven på ka.f.fe, som förtärdes å stadens kafeer i samhand med
kortspel.
N:r 50, tomt 1/2125, skjutbanan 2 och 3. Delad i två kvarttomter.
Agare till hela tomten var år 1879 G. Mellbom och J. Bloms sterbhus. I
nordvästra hörnet i gränden funnos några små byggnader och där bodde
arbetaren Nils Fahlgren med familj jämte en mycket gammal änka Maria
Olsdotter.
N:r 48, tomt 1/2124, Riksbanken 4. Agare inspektor J. Arnberg. Bebyggd med en mindre tvåvåningsfastighet vid Storgatan och ett i gränden
jämte uthus. På 1890-talet uppfördes på tomten metodisternas kapell,
>>Metodistkyikan>>. Fastigheten beboddes till största delen av judar, nämligen .h andlanden Levinsson med familj och handlanden A. I. Pickarsky
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med hustru och fem barn. Dessutom bodde även hovrättsnotarien G.
Fahlcrantz där.

N:r 46, tomt 112123, Riksbanken 3, jämte kålhage och en och en halv
vretlott ägdes av snickaren N. Uhlin, vars familj bestodo av hustrun och
fem barn. Den äldste sonen var målare och emigrerade till Amerika. Dottern Emma blev gift med lokomotivföraren Collin, som avled 1946. Lars
blev länsman och sedermera landsfiskal. Han tjänstgjorde å flera orter i
länet och slutade som landsfiskal i Sunne distrikt, Jämtlands län. Han
var mycket omtyckt för sin l1jälpsamhet och allmänt aktad . Tomten var
bebyggd med en mindre tvåvåningsbyggnad vid gatan jämte uthus. Desamma stå ännu kvar men mycket ändrade.
N:r 44, tomt 1/ 2122, Riksbanken 2, ägdes av lektor P. Olsson. Å densamma var uppförd en mindre mangårdsbyggnad vid Storgata~ i nordöstra hörnet. I början av 1880-talet överläts fastigheten till staten för
12 000 kronor till blivande riksbankhus. I Norrland fanns förut ett
sådant kontor i Lul.eå och motion om inrättande av en sådan bank i Ostersund väcktes 1879 av riksdagsman Gunnar Eriksson i Mörviken med
instämmande av Hans Andersson i Bringåsen och 01. Larsson i Häste.
Det blev avslag, men som de energiska män de voro, återkomme dc påföljande år och hade Bankoutskottet då ändrat mening och tillstyrkt.
Den l oktober 1880 öppnades banken i förhyrd lokal i nuvarande n:r 44
vid Köpmangatan. Hyran var 1.050 kr. Hösten 1885 kunde banken inflytta i sina nybyggda lokaler. Byggnaden var ett envåningshus av sten.
1927 ombyggdes detsamma för beredande av behövliga utrymmen och
tjänstebostäder för verkställande ledamoten samt för vaktmästaren. De
första styrelseledamöterna voro Qpotekaren C. A. Lignell, tillika handhavar·e av den dagliga förvaltningen mot ett arvode av 2 000 kronor, riksdagsman 01. Larsson i Häste arvode 750 kronor och lektor S. J. Kardell
mot ett arvode av 750 kronor. Suppleanter voro landssekreteraren
P. G. Rissler, riksdagsmannen Hans Andersson i Bringåsen och disponenten Erhard Berggren. De första tjänstemännen voro kassören vid huvudkontoret S. Sundeqvist, lön 1.900 kr. pr år, bokhållare och registrator, e: o.
tjänstemannen vid huvudkontoret A. F. Thelander, lön 1 200 kronor, ombudsman, kronolänsmannen, e. o. hovrättsnotari·en Karl Nilsson, arvode
500 kronor, vaktbetjänt, skrivaren Erik Johansson 400 kronor samt ·~. o.
tjänsteman, bokhållaren L. O. Hallström, sedermera stadskassör i Ostersund.
N:ris 42 och 40, tomt 1/ 2121, Tullvakten 3 och 4, jämte en och en halv
skogslott, ägdes av tullvaktmästaren G. Hallström. Den var bebyggd med
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en längre och en kortare bostadsbyggnad vid Storgatan med inkörsport
till tomten mellan byggnaderna och uthusen efter gränden innehållande
bl. a. bageri m. m. I fastigheten bodde ägaren med familj. H. hade flera
barn, bland dem döttrarna Märta och Lydia, som blev gymnastikdirektör
och gift i Holland. Vidare bodde där restauratrisen Ingeborg Krass, en
mycket driftig kvinna. På somrarna var hon restauratrice på Storsjöns
stolthet, ångaren Carl XV, som var en hjulbåt. Rätt stor, tvåmastad med
stort akterdäck utbyggt till schweizeri och mellan- och fördäck. Den var
utrustad med ångvinsch. Fria spriträttigheter och mycket gott bord. När
den låg i hamnen var det även f ullständig servering, utnyttjad av stamkunder från staden. Synd att båten ej togs till vara av länsantikvarie
Festin, när den utkonkurrerades av järnvägen och låg som vrak. Rorkulten finnes dock i Föreningen Gamla Östersunds samlingar. Ingeborg
Krass hade tre barn, vilka buro namnet Brandberg. Den ena sonen blev
lantmätare i Värmland. Dottern Cosette fortsatte i sin mors yrke. Mor
och dotter voro nog de första restauratriserna åt ))Sällskapet» i Östersund, som då hade egna lokaler med restaurangrörelse. Cosette hade i slutet av 1890-talet och tills regementet inflyttade till staden restaurangrörelse i officersmässen å Frösö läger. I fastigheten bodde också bagaren C. O.
Dahl med familj. Hade två gesäller, lärling och två tjänarinnor. Han
drev även kaferörelse, som var mycket starkt frekventerad. slutligen
bodde där också en handelsidkerska Ingeborg Larsson m. fl. enskilda personer. En mycket väl utnyttjad fastighet.
N:r 38, tomt 118, Tullvakten 2, jämte ·en vretlott, ))Jo-Svensgårdem),
vilken ägdes av gårdsägaren Jon Svensson. Byggnaderna voro en mangårdsbyggnad i två våningar i gränden. I början av 1880-talet byggdes
en större bostadsbyggnad efter Storgatan och uthusbyggnader med stall
och ladugård m. m. på tomtens västra sida. Byggnaden vid Storgatan
hade en hörnbutik och det var dessutom ordnat med 3 olika försäljningslokaler. Fastigheten härjades flera gånger a v eld, men manghdsbyggnaderna räddades utom ett å tomtens södra del och uthusbyggnaderna som
stodo på platsen där biografen Royal nu är. De sistnämnda byggnaderna
återuppbyggdes omedelbart, I fastigheten hade handlanden E. M. Andersson sin af.fär, troligen den första herrekiperingsaffären i staden, som han
sedermera testamenterade till sitt mångåriga biträde F. Forsius. A. flyttade
sedan till Storgatan 19. Handlanden Olo.f Dahlin bodde också där men
flyttade senare till Köpmangatan 24. Han var gift två gånger. Första
gången med en dotter till fånggevaldiger E. Eriksson, i vilket äktenskap
han hade sonen Carl, som blev postexpeditör men avled i medelåldern.
Andra gången gifte han sig med lärarinnan Brita Svensson, som var mos33
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ter till häradsskrivaren Nils Sundquist. Vidare hade fröken Hilma Du
Rietz, sedermera fru Gylie, sin modeaffär där. Vidare handlanden !sak
Bröde och buntmakaren E. Lindquist, som hade verkstad med butik,
skräddare Forsström samt Jon Svensson med hustru och fyra barn. Var
född i Oviken på Fröjdholmen i Myrviken, lydande under Over-borgen.
N :r 36, tomt 1/2111, Boktryckaren 4, jämte skogslott. Kgare änkan Elisabet Eriksson Genberg, »Lisa i Borgen», mormor till löjtnant Christian
Genberg. Hon inflyttade till staden 1873 och var en ovanligt energisk
kvinna. Knka .efter gästgivaren och tingshållaren Erik Jönsson i Borgen,
Oviken. Namnet Genberg antog hon och hennes familj efter brodern Paul
Genberg, biskop i Kalmar, .förutvarande professor i Lund och ·~cklesia
stikminister då läroverksinstitutionen infördes. A fastigheten fanns ett
bostadshus i två våningar med b utikslokal å nedre botten. Huset äges numera av Ostersunds stad och står vid Hov vid gamla Asvägen intill banvaktsstugan och kallas >>Norska bageriet». Hade på övre våningen runda
fönster och skiljde sig därigenom från andra. Uthusbyggnader, som stod
på tomtens västra del, med färdstall för resande och forbönder, ladugård
med plats för tre kor och svinstia. Madam Genberg hade kvarter för
landsortsbor, som besökte staden. Huvudsakligast va·r det oviks-, offerdals-, hotags- och föllingebor, vilka liksom hade ett hem där. Uthusbyggnaden var av kraftigt liggtimmer och såldes för något årtionde sedan av
ägaren Sundsvalls Enskilda Bank och av detsamma uppfördes den villa,
som står på R:uthsvägen 15 å Hornsberg. Det var nästan jämt någon resande där och madam Genberg tillhandahöll mat, kaffe och logi samt hö
åt hästar och kor. På tomten var uppfört ett hrädskjul för förvaring av
åkdon och andra redskap. Sådana skjul voro uppförda på flera tomter,
som hade inkvartering. Vid marknader, vissa torgdagar och det traditionsenliga missionsmötet, som hölls vid tiden mellan vårbrukets slut och
höskörden, voro inkvarteringsställena så överbelastade, att det måste
bäddas med halm på golven, s. k. »flatbädd», med kvinnor och män åtskilda i olika rum. Det förtärdes mången »kask» och under missionsmötena smögo sig nog en hel del gubbar till att hustrun ovetande dricka en
eller flera sådana mellan hesöken i kyrkan, där mötet hölls. Många av
länets prästerskap voro närvarande och kontraktsprosten Ernst Arbman,
en på sin cid mycket bemärkt prästman, var den ledande kraften. Kyrkan
var alltid överfylld och många fingo stå ute på kyrkogården.
Nedre våningen innehades några år av en möbelhandlande Wiklund.
Sedan uthyrdes den till en skomakarmästare E. Eriksson, som hade verkstad
och försäljning av skor och stadens då största affär i branschen. E. hade
tre till fyra gesäller och två lärlingar, däribland skomakaren Hallquist,
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som ~-edan blev sin egen och far till bok- och pappershandlandena Erik
och Sven Hallquist. Förre musikfanjunkaren Per Pettersson var även en
tid lärling där. Det var kutym att de skodon, som reparerats, tidigt om
söndagsmorgnarna av lärlingarna bars ut i stora knippen, blanka och
fina. Räkningen sändes efteråt. Madam Genberg hade även ett torp i
Lugnvik, som var beläget mitt i byn. Det innehöll 100 mälingar och
sträckte sig från gamla landsvägen till Nifsåsen. På dess myrmarker ungefär något väster om Inlandsbanan var en stor myr, som innehöll rikligt med lera. När hanbygget började, anlade hon ett tegelbruk vid sjön
väst·er om landsvägen. Märken efter detsamma finnas ännu. Byggde så väg
från lertaget till bruket, cirka en kilometer lång, och när tegelslagningen
började, gingo där dagligen tre hästar i taget. Arbetstiden var 12 timmar
och ibland mera. Själva bruket var enkelt: en kran, som drogs av en häst.
Kranen var en grov timmerstock försedd med skärblad, som sönderskar
och bredde leran i en kring kranen byggd holk, som även var försedd
med skärblad. När leran kom ut ur kranen togs den av tegelslagaren som
stod i en djup grop och slogs kraftigt i formen och. ströks över med en
brädbit. Formen var för två stenar, 10-tums och 12-tums, vilken sedan
bars av en man till torkhuset, där det slogs på bräda för att torkas och
så fortsatte det dagen lång. Torkhuset låg alldeles intill kranen och var
uppfört av resta timmerstockar med hål för slanor, på vilka bräderna
lågo. Man bar in det råa teglet och lade det längst bort från kranen och
sedan undan för undan, tills det var fullt. Då teglet var torrt, lades det i
ugnen, som låg tätt intill torkhuset. Den var byggd med två större eldpipor i botten. I allmänhet tog det tio. dygn att bränna en ugn. Sedan lastades detsamma på en gammaldags färja och forslades till det blivande
järnvägslokomotivstallet. Jag, tioåringen, var skeppare på skutan . Från
Lugnvik och madam Genibergs tegelbruk levererades allt tegel som kunde
slås. I tegelbruket voro anställda upp till tio arbetare, däribland kommunalmannen Johan Mattsson i Tegelvik och hans 'bror, Magnus i Hara,
Sunne socken. Den förstnämnde v.ar bas och han inköpte efter någon tid
Tegelvik på Frösön och blev Frösöns socken allt i allo i många år. Heder
åt honom.
Med järnvägsbyggets tillkomst uppfördes flera tegelbruk och de flesta
voro byggda i samma stil. Vålbackens blev nog det största och de övriga
måste så smhingom lägga upp.
Madam Genberg byggde även upp en bryggstuga med sammanhäng-ande stall och ladugård, vagnsbod m. m. När hon försålt sin stadsfastighet, flyttade hon till Lugnvik och brukade stället. Hon hade fem barn, av
vilka dottern Ingeborg blev min mor, sedan hon gift sig med Johan Pet-
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t-er Christoffersson från Ytteröija i Norge, strax utanför Levanger, vilken
kom som dräng till Oviken. Dottern Anna, som skötte hushållet i staden,
öppnade sedan eget hem bageri i staden som blev mycket välkänt. Kristina blev barnmorska i Brunflo. Anders tag studentexamen och låg två år
vid universitetet i Uppsala men insjuknade och dog. Yngste sonen Paulus
drev en tid handel med renkött och skinn men emigrerade 1893 till U. S. A.
Madam Genberg gjorde ett storverk som kvinna.

N:r 34, tomt 1/2116, Boktryckaren 3, jämte en vretlott, vilken ägdes av
ljusstöparen F. Gustins sterbhus och var bebyggd med ett tvåvåningshus
vid gatan, bestående av kök och tvenne r um varav ett rum en större sal.
Ett likadant hus fanns inne på gården jämte uthus. Fastigheten förvärvades sedermera av änkefru Anna Holmberg, en släkting till Gustin, och
där vistades även en annan släkting, Margareta, som blev gift med hemmansägaren Ante Larsson i Kläpp~. Vidare bodde där skomakaren M.
Roman med hustru och två barn. Sonen blev häradsskrivaren och riksdagsmannen Gottfrid Roman och dottern Olava blev småskollärarinna i
staden . Gubben Roman var uppbördsman för betesavgifterna för kreaturen på stadsskogen och titulerades »kofogde». Roman var en mycket pratsam man, ständigt glad och hade mycket att berätta. Mest glada historier,
som han nog själv till största delen fabricerade. (Se n :r 29, Storgatan!)
N :r 32, tomt 1/2115, Boktryckafen 2, ägdes av snickaren A. Strandberg,
som sedan blev möbelhandlare. Bebyggd med ett två våningshus i hörnet
till Storgatan och gränden jämte uthus. I nedre våningen startades firman
Norelius & Olsson, som blev staden~ största skrädderifirma. Några år efter Olssons död upphörde firman och övergick till annan finna. Norelius
var en mycket betrodd man i kommunala värv. Olsson däremot ägnade
sig helt åt sitt arbete. Strandberg byggde även på 80-talet upp fastigheten
Frösövägen 32. Där arbetade då snickarna Herman Holm och Moden, som
båda voro ivriga godtemplare och intresserade av kortspel. Holm berättade, att byggnadstiden drogs ut genom spel-et och att de voro rädda för
ut Strandberg skulle upptäcka detta. Det blev alltså dubbelt spännande.
Å Strandbergs verkstad utbildades bl. a. också en yngling från Bodal i
Brunflo, Erik Olof Eriksson, vanligen benämnd »Erik Olof i Strandbergs». Han övertog med tiden Strandbergs rörelse, vilken av ekonomiska
skäl upphörde omkring år 1913. Han öppnade då en mindre verkstad i
Köpmangatan 19, vilken han drev till sin död omkring 1936. Verkstaden
övertogs sedermera av en son, som avled 1947. Eriksson had·:: sex barn,
fyra söner och två döttrar, vilka samtliga det gått bra för. Eriksson själv
var en glad och sällskaplig människa.
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Storgatan 30.

Strandberg var något originell, synnerligast på äldre dagar. Varje dag,
då passande väder rådde, promen-erade han med en stor, svart cigarr i
munnen från sin bostad fram till torget. Framkommen dit gjorde han en
militärisk helomvändning och gick tillbaka. Detta kunde han upprepa
flera gånger. Han hade ej egna barn utan adopterade en fosterdotter, som
gifte sig med agronomen Karl Freidenfelt, nu ägare av tomten och fastigheten.
N:r 30, tomt 11:!114, Rektorn 4, jämte en halv vr-et- och en skogslott.
Agare var bleckslagaren F. A. Frisendahl och bebyggelsen var vid $torgatan, där ett mindre bostadshus i två våningar fanns uppfört. I hörnet
av nedre våningen fanns Karl Frimans urbandeL Intill denna var ett envåningshus, i vilket Frisendahls handel med bleckkärl, lampor och porslin
m. m. var inredd. Firman finnes ännu kvar å Storgatan 19. I gränden var
ett tvåvåningshus med bleckslageriverkstad å nedre botten samt bostad å
den övre. H ärjämte funnos nödiga uthus. F. hade 2-3 gesäller och ett
par lärlingar i sin tjänst. Familjen utgjordes av hustrun och två döttrar.
Utom dessa bodde där en mycket gammal snickare vid namn Eklund samt
en sömmerska.
N:r 28, tomt 1/:!113, Rektorn 3, jämte en vretlott, som ägdes av konditorn E . P. Levin. I två olika perioder uppfördes två bostadshus i två
våningar. I den södra var konditoriet inrett. Mitt under husen fanns en
stor lagerkällare med nedgång även från Storgatan och här hade Ange
bry·ggeri sitt nederlag jämte fullständig servering av öl och porter, som
var väl besökt. I den norra byggnaden hade handlanden och musikern
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E. W esterlund sin bod med cigarrer och andra tobaksvaror. W esterlund blev senare kassör i Jämtlands Folkbank. Han verkade såväl i yngre
som äldre dagar mycket för musiklivets höjande i staden och var i decennier framstående kördirigent. Med sitt kapell konserterade han ·ej ·endast
i staden utan gav sig ut på turneer. Bl. a. konserterade han ·en längre tid
år 1892 å S:t Petri-logens värdshus i Härnösand. En dotter gifte sig med
agronom I. TingdahL Inne på gården fanns ett tvåvåningshus, vari bageri-et och övriga bostadsrum voro inrymda. Levin ägde och brukade ett
större hemman i Odensala. I det kommunala livet var han verksam och
v.ar bl. a. stadsfullmäktig och ledamot av drätselkammaren m. m. Hans
hustru arbetade mest i konditoriet. Levin blev gammal och utsliten och
överlämnade i början av 1900-talet a~ffärerna till sonen, vilken dock ej
hade samma förmåga att sköta dem. Levin avled först och följdes .efter
o
o
nagra ar av sonen.
N:r 26 , tomt 112, Rektorn 1 och 2, ägdes av änkefru Josefina Berg.
Bebyggelsen utgjordes av tbcstadsbyggnad vid Storgatan längs hela tomt·en. På södra sidan var bryggstugubyggnad med övriga uthus. Fru Berg
övertog ·efter sin mans död dennes bokhandel under firma Ernst Berg.
Bokhandeln bytte flera gånger ägare. Den övergick i slutet av 1890-talet
till bokhandlaren Arvid Hiibinette, som drev den tills för ett par årtionden sedan, då bokhandlanden Carl Josefsson inköpte densamma, som
han ännu driver. Den är b land stadens äldsta och blir 100 år 1948. Fru
Berg hade i sitt första äktenskap fyra barn, av vilka äldsta dottern
Tekla reste till Amerika och gjorde sig där bemärkt som läkare och en
mycket lärd kvinna. Sonen Ernst emigrerade likaså och blev med tiden
professor. Hos fru Berg vistades såsom rb iträde mamsell Hulda Berggren,
som sedermera gifte sig med handlanden M. Håkansson-Åström.
N:r 24, tomt 111, Apotekaren 2, med tre vretlotter. Apoteket Hjorten.
Kgdes -av apotekaren C. M. Justelius. Byggnaderna voro uppförda vid
Storgatan och bestodo av ett envåningshus, sammanbyggt med ett tvåvåningshus, som sträckte sig nedom hörnet mot torget. Övn! våningen
var bostad. De andra byggnaderna användes uteslutande för apoteksrö-

relsen såsom laboratorium m. m. Själva apotekslokalen var inrymd i
byggnaden åt torget med ingång från Storgatan. Uthusen voro på tomtens södra sida. Hos Justelius voro anställda bl .a. apotekaren M. J.
Tesch. Justelius v.ar ·en drivande man. Han uppbyggde bl. a ..en 'villa på
vretlotterna, som sedermera överläts på trävaruhandlanden Pettersson, en
bror till grosshandlanden N. O. Näs. I villan var indraget vatten från en
kallkälla, vilken låg ovanför nuvarande I. 5 :s exercisfält, väster om Jägarvallen, där en skylt stått med orden »Justelii källa». Hov och Hof-
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Storgaran 16- 18 t. v., Srorgatan 17 t. h. (nuvarande Grand Hotell).

vallen ligga numera på den plats där villan fanns. Villan ombyggdes och är
i sitt nuvarande skick Restaurant Hov. Justelius donerade på sin tid
15 000 kronor till staden. Apoteket övertogs av apotekaren H}almar Wikander. Vid apot-eket fanns anställda fem apotekare och farmaceuter samt
fyra drängar och där fanns även en läskedrycksfabrik. Vatten kördes
från Trefald·ighctskällan på Frösön.
N:r 16, tomt 1/2106 och 107, Ordningsmannen 2, jämte en halv vretlott och två skogslotter, som ägdes av konditorn P. E. Sundin. Var bebyggd med bostadshus i två våningar vid Storgatan, i vilket på nedre
botten var b utik för konditoriet och den erforderliga serveringen. På gården åt tgränden var det bageri i en byggnad med ett vindsrum. Härförutom nödiga uthus. Byggnaderna stå ännu kvar. I övre våningen i byggnaden vid hörnet av Storgatan och Torget bodde disponenten Erhard
Borggren med familj. I nedre våningen var utskänkningsbolag·~t i hörnet
och vinhandel i butik åt Storgatan. Torget var då mycket lägre så att en
hög bro från detsamma ledde in till utskänkningslokalen. Från Storgatan
fanns även en ingång. Mellan utskänkningslokalen och vinhandeln var en
vägg. Innanför utskänkningslokalen var på västra sidan kontoret. Spriten
såldes då utan vidare och emballerades mest i bleckkärl i olika storlekar,
i kannmått eller träkaggar. Priset på en kanna brännvin varierade mellan
75 öre till 1 krona. En kanna innehöll som bekant 2 1/2 liter. Förvarings-
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magasinet för spriten fanns, såvit t jag minnes, vid Strandgatan 14 i ·~tt
större rödmålat magasin och vid sidan om detta fanns ett mindre badhus.
Utanför magasinet lågo stora högar av tomma brännvinsfat, vilket tydligen lockade till sig getingar, som i tusental svärmade omkring där om
somrarna. Magasinet revs i början av 80-talet och det stora kronamagasinet på andra sidan Frösöbron övertog dess funk tion. Denna sistnämnda
byggnad f lyt tades till Ostersund och är numera I. S:s huvudförråd. Sedan
Grand Hotells byggnad var färdig, flyttades lagerlokalen till hörnkällaren mot torget och en slang av något över l 1/2 dm. area var lagd över gatan, skyddad av en träbro, och så pumpades brännvinet in i magasinet
från de i lokalen på särskilda ställningar stående stora trätunnorna, som
voro lika stora som de i lagerlokalen och mycket vackert målade och dekorerade. E n större kran fanns p å tunn orna och genom densamma tappades spriten i de olika kärlen allt efter kundernas begäran. Vid bolaget
var anställd bokhållaren J. A. Pettersson, vilken efterträdde direktör
Borggren som disponent och var med vid f lytt ningen t ill de n uvarande
lokalerna i Ostersunds rådhus. Bland de drängar och utkörare, som funnos anställda, fanns en f. d. hästjägare Grahn, som bodde i Köpmangatan
31, vars son blev nuvarande hälsovårdsinspektör Grahn här. Disponenten
Borggren hade många järn i elden. Sålunda ha vi honom att tacka för
det elektriska ljuset. Borggren byggde nämligen upp en elektrisk kraftstation vid Strandgatan strax nedanför n:r 19, som ännu kvarstår och
numera utgör något slags mågasin. Kraftstationen hade en kraftig ångturbin, som drog maskineriet och den l oktober 1889 började stadens
elektriska gatubelysning fungera, som -efter hand moderniserades. På 70talet f unnos fyrkantiga gaslyk tor på järnstalpar uppsatta i varje gathörn.
Dessa fylldes under dagen med gasolja och sköttes i övrigt av en arbetare
vid namn Arlin, som var anställd för ändamålet. Detta pågick till elbelysningen kom. Förut fanns ·ej någon gat ubelysning. Det var disponent
Borggren, som grundlade det nuvarande elbolaget, vari staden ingick
som delägare, och sonen Fredrik fortsatte i sin faders spår. Dottern I rma
är lärarinna vid flickskolan härstädes. Disponent Borggren var starkt engagerad i det kommunala Iiv•ct.
Samma n:r, tomt 1/2106 och 107, Ordningsmannen 1. Gränsade även
till Köpmangatan, ägdes av kramhandlanden N . Aström, vilken drev en
rätt stor rörelse med tyger och kramvaror och hade 2-3 bodbetjänter i
sin tjänst. Systern Christina var gift med stadens förste folk'Skollärare Lindahl, vilk-ens son Erik i ett 40-tal år arbetade hos firman Ernst Gustafson
härstädes. Stadens ende fältskär Myhrström, hade sedan slutet av 80-talet
sin rakstuga i byggnaden, samtidigt han som fältskär behandlade mindre
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krämpor, omplåstringar och tandutdragningar m. m., som hans tjänst
tillät. (Se även Köpmangatan n:r 25 !)
N:r 14, tomt 105, Lagmannen 4. 1\gare näringsidkerskan Märta Hansson, »Glahans-Märta» kallad. (Se n :r 23 Köpmangatan !) Tomten var bebyggd med bostadsbyggnad, två våningar hög, efter hela tomtens längd
vid Storgatan och i gränden ihopbyggd med en envåningsbyggnad med
platt tak och skyddsräcke omkring. På norra sidan av huvudbyggnaden
var tillbyggt •ett badhus, som erhöll vatten från Stadsbäcken genom rör
nedlagda från någon högre punkt av densamma. Stadsbäcken leddes genom en trumma efter Residensgränden, innan dräneringen genomfördes
och den försvann då under jorden. På andra våningen i hörnet mot Storgatan och gränden var uppsatt en s. k. skvallerspegel, som särskilt maken
O. P. Berg syntes vara synnerligen intresserad av. Nu har forna krogen
blivit förvandlad till gudstjänstlokal för Svenska frälsningsarmen . Så
kan det gå under tidernas lopp. Uthusbyggnaderna med stall, ladugård
och vedbodar m. m. sträckte sig över båda tomt·erna. Fastigheterna ha
ej underght någon större förändring.
N:r 12, tomt 1/z104, Lagmannen 3, ägdes av handlanden P. Wiken. Å
norra sidan var uppfört ett bostadshus med i nedre v~ningen inrymt bageri och en mindre kammare samt ett rum med egen ingång på västra sidan. Sammanbyggt med huset fanns ett uthus med stall för flera hästar,
ladugård m. m. I slutet av 1880-talet bodde i denna byggnad en timmerman Bernt Halivarsson av norsk härkomst med hustru och många barn.
Av hans efterlämnade barn äro fem bosatta i Östersund, vilka äro
Olle, typograf, Bernhard, frisör, Per, föreståndare, samt döttrarna Hilma
och Anna. Förutom mannen bidrog också hustrun till familjens ekonomi
med inkvartering av landsbor och lappar, synnerligast under marsmark,naderna, då det var synnerligen rörligt och livligt på tomten. Under senare
delen av 1.880-talet innehades bageriet av fröken Anna Gen:berg, som med
stor framgång drev rörelsen.
N:r 10, tomt 1/z103, Lagmannen 2. Obebyggd. 1\gare grosshandlaren
N. Wikström i Sundsvall, senare Mons Aktiebolag.
N:r 8, tomt 1/z101 och 1/2102, Majoren 3 och 4, jämte en vretlott ägdes
av läderhandlaren J. M. Dedering och var bebyggd med en lång byggn~d,
som sträckte sig längs efter båda tomterna vid Storgatan. Huset var i två
våningar och innehöll närmast gränden bostäder i båda våningarna samt
någon del för garveri, vilken rörelse på 1870-talet var den mest inkomstgivande rörelsen i staden. Inne på tomten var i gränd-en en mindre bostadsbyggnad i en våning samt utefter hela tomten uthusbyggnader med
magasin, stall och ladugård m. m. I och med Grönborgs bryggeris förvärv
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av fastigheten revs den norra delen och den södra moderniserades. Sedan
~ngbryggeriet förvärvade fastigheten, uppfördes nuvarande byggnad ~
norra delen. I fastigheten bodde Dedering med hustru och tv~ barn samt
hans tre gesäller och lärlingar. Senare på 80-talet bodde där en målare
Hedin jämte familj, av vilka ene sonen blev boktryckare och hans broder
målare. Boktryckare Hedin var i flera år faktor och inköpte i början av
seklet jämte två andra personer Jämtlands-Postens tryckeri, vilket han
innehade till sin död. Han var mycket kommunalt intresserad och var i
flera år stadsfullmäktig m. m. Brodern drev en rätt stor målerirörelse och
var ägare till fastighet-en n:r 13 vid Köpmangatan. Garveriet var i likhet
med stadens övriga inrättade på samma sätt i två våningar med veranda
på den övre försedd med torkanordningar och stänger för hudarna. På
nedre våningen voro nedgrävda i jorden stora träkar, där hudarna nedlades i någon syra för att håren skulle lossna och genomgingo sedan olika
procedurer, tills de blevo lämpliga att flyttas till själva verkstaden p~
övre våningen, där de fingo sin slutliga behandling för att färdiga utsläppas i marknaden.
N:r 6, tomt 100, Majoren 1 och 2, heltomt, jämte en halv vretlott som
ägdes av änkefru Wilhelmina Olanders sterbhus. Tomthälften vid Storgatan obebyggd.
N:r 4, tomt 99, Kronofogden J. Samma ägare och obebyggd.
N:r 2, tomt 96, Kronofogden 2, ägdes av kronofogden P. Englund. Var
bebyggd med ett mindre bostadshus i grändens mitt och med uthusbyggnaden i nordvästra hörnet. Där bodde sömmerskan Magdalena Olofsdotter jämte en dotter och målaren Johan Nilsson, kallad »Tupp-Jonas». Var
ova.nligt småväxt.

Storgatan, östra sidan
N:r 1, tomt 95, Häradsskrivaren 1, jämte en vret- och två skogslotter,
vilka ägdes av kronofogden Per Englund. Var bebyggd med bostadshus
i två våningar efter en del av Storgatan jämte uthusbyggnad med gavel
åt samma gata och ett annat i nordöstra hörnet av tomten. Samma byggnader kvarstå men delvis ombyggda och moderniserade. Englund, som
var född ~ Frösön, hade hustru och åtta barn. Av dessavoro Bernhard en
tid stadskassör i Ostersund, Per musikdirektör i Luleå och Wilhelm
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bryggmästare och grundare av Ångbryggeriet, där sonen Gunnar nu
äger del. Kronofogdens döttrar blevo gifta med tvenne bröder, doktor
Tiren och kommissionslantmätaren Lars Tiren. Kronofogde Englund var
n~got av strebernatur och efterlämnade vid sin död en betydande förmögenhet. Ankan överlevde honom i m~ng.a ~r. I familjen funnos tv~ tjänarinnor. Egendomen Ange å Frösön, som efter tidens fordringar var ett
stort välskött jordbruk, ägdes också av kronofogden Englund.
N:r 3, tomt 92, Häradsskrivaren 5, jämte en och ·en halv vretlott ägdes
av häradsskrivaren och riddaren K. J. Cavallin (mantalslängderna stava
hans namn konsekvent med K.). Å tomt·en fanns uppfört ett bostadshus
i sydvästra hörnet i två våningar och kvarstår fortfarande med uthusbyggnader i gränden. Hela tomten var i övrigt en ·enda stor trädgård med
alla möjliga trädgårdsprodukter men mest blommor och s~ var fallet även
på vredotterna. För bevattningen fanns en särskild vattenledning med
intag från Stadsbäcken. Efter hans död sköttes anläggningarna av hustrun
och barnen. Cavallin var hesv~gr.ad med kronofogde Englund genom giftermål med en fröken Festin. Trädg~rdsrörelsen fortsattes som nämnts en
lång följd av år men överläts sli småningom på andra händer, under firma Cavallins Blomsterhandel. Trädg~rdsrörelsen i övrigt övertogs av Robert W ernmarks trädgårdshandel, som också övertog Östervalls handelsträdg~rd å Nybo, Frösön, genom arv efter modern, vi lken var gift med
trädg~rdsmästare Karlsson, som i sin tur varit gift med ·en av Cavallins
döttrar. Rörelsen blev s~lunda fördubblad. Dottern Hilda avled ~r 1946.
Under sin långa levnad sysselsatte hon sig med skrivgöromål ~ något av
stadens domsagokanslier. Hon var mycket musikaliskt begåvad. Sonen
Karl kom till universitet men på grund av sjuklighet blev det inget av
honom. Han led bl. a. av s. k. »torgskräck» yttrande sig så att han ej vågade sig ut på gatan. Hos Cavallin vistades som en trotjänare originalet
»Tull-Janne». Hans rätta namn v-ar Nyström. Ha1i uträttade alla en
tjänstekvinnas ~lig.ganden såsom skurning av rum och lägenheter, diskning,
tvätt m. m. Emcllan~t var han biträde i trädgården och var till stor nytta
s~ länge den gamla ledningen bestod. Var mycket ärlig och sparsam om
det lilla han fick. För c:a 25 år sedan avled han å Ås sockens ålderdomshem. Oaktat sin begränsade arbetsförm~ga och svaga ~jälsliga egenskaper
var han en person värd all .aktning.
N:r 5, tomt 1/291, Instrumentmakaren 1, jämte en vretlott ägdes av
fanjunkaren R. Festin i Marby ·eller, som man förr sade, »Hallmarby». P~
denna fastighet dyker för första gången upp i stadens annaler OstersundsPosten, vilken där blev grundad av redaktör Agathon Burman. Festin,
som var född i Hallen, blev med tiden fanjunkare vid l. 23 och vid
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sitt avsked blev han underlöjtnant. Sitt bostäJl.e hade han vid Marby
kyrka och gården fick efter honom benämningen »Löjtnantsgården» .
Han blev fader till den i Orebro helt nyligen avlidne 80-årige f. d. översten Festin. Å tomten fanns ett tvåvåningshus vid gatan samt ett liknande vid gränden jämte uthus.
N.T 1, tomt 1/290, Instrumentmakaren 6, jämte stor skogslott, ägdes av
åkaren Nils Jonsson, »Skarp-Nisch», och var bebyggd med en rätt stor
tvåvåningsbyggnad om tre rum och kök i varje våning samt nödiga uthus inredda till stall och ladugård m. m. Efter Jonssons av.flyttning bodde
urmakaren Karl Friman där och vidare en änka Sv·ea Forsgren med barn:
sergeanten Per Oscar Forsgren och fyra övriga syskon samt Forsgrens
svägerska, Katarina Forsgren och två arbetare. Gårdsägarens familj bestod av hustrun och fyra barn, bland vilka märktes Emma, nu pensionerad kassörska vid Svenska Handelsbanken, och Sally, gift med löjtnatlten Henrik Widell härstädes. Jonsson var en mycket strävsam och
arbetsam person, som 'själv, kan man säga, låg ute i ur och skur och slet
ont.
N:r 9, tomt 1/289, instrumentmakaren 5, ägdes av bankkassören i A.-B.
Sundsvalls Enskilda Banks .avdelningskontor härstädes, F. A. Ljungberg.
Fastigheten var bebyggd med en bostadsbyggnad i två våningar samt vid
gränden med ett mindre envåningshus, vartill kommo nödiga uthus. I fastigheten hade blivande stadsingenjören K. E. Runeberg sin bostad samt
ägarens familj, besrående av hustrun och fem harn, av vilka må nämnas
sonen Alfred, som blev kronofogde i Medelpads västra fögderi. Ellen var
slöjdkunnig och hade en tapisseriaffär. Hulda blev folkskollärarinna och
gift med överläraren Christensson. En dotter till den sistnämnde är bosatt
här i staden och gift med landsfiskal Höglund. 'A ven Ljungbergs dotter Anna bor här.
Nr 11 och 13, tomterna 87 och 2 /388, Auktionisten 1 och 3+6. 'Agare
grosshandlare N. Wikström i Sundsvall. Mons trävantbolag bebyggde norra tomten vid Storgatan med ett bostadshus i tre våningar, varav
den översta var vindsvåning med ett bostadsrum åt gatan. P å norra sidan
utefter gränden låg en uthusbyggnad med en mindre bostadslägenhet. I
fastigheten bodde inspektor.en och blivand·e bokhandlaren C. C. Ringdahl. A.-B. Sundsvalls Handelsbank hade här avdelningskontor. Vidare
bodde där handlanden A. G. F. Winnberg.
N:r 15, tomt 1/286, Auktionisten 5. 'Agare rådman John Ocklind. Bebyggelsen var en mangårdsbyggnad om två våningar, som sträckte sig
nästan ·efter hela tomten vid Storgatan. Den var sammanbyggd m~d en
liknande byggnad efter gränden jämte uthus. Genom byggnaden fanns
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inkörsport. N. övre våningen med ingång från gränden har sedan 1880talet Olssons fotografiatelje varit inrymd, vilken numera innehaves av
fotograf V. Lundberg. I fastighct·en bodde, förutom värden med fem döttrar, slaktaren J. A. Wasell jämte h ustru. Han flyttade sedermera till
Lugnvik och lät uppföra en byggnad vid sjöstranden mitt i byn och försörjde sig med tillverkning av korv, som han försålde på stadens torg.
Han var a lltså en föregånga re till de nuvarande korvgubbarna. Mycket
begiven på sprit gick han så småningom under såväl f ysiskt som ekonomiskt. I fastigheten bodde även en ölförsäljerska Anna Olsdotter, »01Anna».
N:r 11, tomt 85, Borgens 1, jämte tre vret- och en skogslott. A.gare var
kamrer O. H. Risen. Byggnaderna utgjordes av ett tvåvåningshus vid
torget lä ngst åt öster och sammanbyggt med detta ett m indre bostadshus,
som även sträckte sig efter Storgatan. I Residensgränden fanns ett tvåvåningshus, den s. k. »Teaterladan», vilken blivit mycket omskriven. I fastigheten bodde ägaren med två styvsöner : Axel Lindelius, som blev
kassör i Jämtlands Folkbank, vilken syssla han innehade till uppnådd
pensionsålder. Han var konst- och teaterintresserad och livlig sällskapsmänniska. Lars Lindelius avled däremot i unga år. I mindre huset vid
S torgatan hade handelsfirman G. Borg & Co. sin affär. I samma hus men
mot torget hade handlanden F. O. Tannlund sin tobaksaffär, som ännu
finnes kvar i annan fastighet och är den äldsta i branschen. V idare fanns
e.n ölkrog, som ägdes av mamsell Matbilda Billmark och var belägen i
hus-et åt torget på nedre botten under Grand hotells nuvarande matsal.
Rörelsen flyttades sedermera till Storgatan 22, där »Korg-Olles» affär
numera är belägen. R örelsen i förra lokalen övertogs av en fru Oden,
vilken drev den i många år. Borg förvärvade fastigheten omkring 1860 och
uthyrde densamma till allehanda nöjesföreställningar såsom panoramor,
panoptikon m. m. samt även för baltillställningar. Någon kontroll över
nöjena förekom ej. Huvudsaken var att hyresavgifterna inflöto. Salen
bar namnet »Borgens sal» och ansågs en tid som ett riktigt syndens näste,
så syndigt att det uppgavs sp öka där. Det berättas, att folk sett själva
Skarn krypa efter väggarna, särskilt den åt torget, och vidare in i salen
och detta trodde en hel del gott folk fast och säkert. Vid järnvägens tillkomst randades andra tid·er. Grosshandlare N. O. Näs inköpte fast igheten och lät riva de små byggnaderna åt Storgatan samt uppförde
det nuvarande Grand hotell, som blev färdigt år 1885. I detta var
på nedre våningen åt torget ett s. k. schweizeri med fulls t ändig servering
från kl. 9 p å morgonen till mitt i natten. Borgens sal steg i rang och för vandlades till matsal, på vars mitt ett stort smörgåsbord stod dukat med
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två större brännvinsbehållare, frå:n vilka man ur olika kranar kunde få
den sort man önskade. I hörnet åt Residensgränden var en större affärslokal.
N:r 19, tomt 80, Buntmakaren 1, jämte en skogslott ägdes av rådmannen oc-h köpmannen Robert Fresk. Byggnaderna utgjordes av •:!tt tvåvåningshus med gavel åt Storgatan och ett mindre uthus på östra sidan.
Senar·e uppfördes i sydvästra hörnet en tvåvåningsbyggnad och mellan
dem en envånings affärslokal. Byggnaden vid torget hade en mycket
rymlig källare. Fresk drev nämligen en efter tidens begrepp mycket stor
affär med allehanda varor. Firman övergick sedan till Bröderna Lundvall och samtliga affärshandlingar rör.ande firman jämte A. W. Lundvalls
från den tid han hade sin egen affär i Prästgatan 9, ha deponerats å härvarande länsarkiv. Fresks var en •stor familj med 12 barn, därav tre söner. David lever och är bosatt å Hornsberg. .tOdsta dottern Charlotta
äger och bebor Fresks mindre fast~ghet i Marielund, som fått namnet
efter fl'u Marie Fresk. De flesta döttrarna leva ännu och en av dem är
gift med över•ste Wikander i Stockholm. Under 1870-talet drog en stark
religiös väckelse fram över Jämtland, som hade sitt upphov i den kraftfulle kontraktsprosten Ernst Arbman i Sunne. Fresk var en av dem som
sta·rkt greps av hänförelsen och det berättas, att han lät sönderslå vinfaten, som han hade i af.fären och vinet fick rinna ut. I aHären hade han
på disken en större spar1bössa med en stor negergubbe på locket, vilken
rekommenderades till det bästa för kunderna. Han försökte även inleda
samtal med kunderna i religiösa spörsmål. Till en bondflicka från Hammerdal framställde han en gång frågan om hon älskade Herren, men
svaret blev: »Je tytt je bare om bonnpöjkan, je.» Fresk verkade mycket för
missionen och var mycket hjälpsam, bl. a. donerade han till staden större
belopp. Han förde ett mycket 6tOrt hus på grund av att präster och kolportörer samt kunder från landet gästade där vid sina besök. Handlanden P. A. Landby, som var släkt med Fresk, samt blivande bankdirektören N. Näsström började där sina banor som bodbetjänter iklädda gröna
förk läden. I det nyuppförda huset i gränden startade Jämtlands Folk-

bank med sin blivande direktör A. G. Andersson som kamrer. I mellersta
byggnaden vid Storgatan inflyttade E. M. Anderssons herrekipering från
Stor.gatan 38.
N:r 21, tomt 1/279, Barberaren 1, jämte en halv vretlott. Agare var
järnhandlanden N. P . Hellström, som vid denna tid (1879) drev den
största handeln i branschen härstädes. År 1887 övergick affären till Gust.
Lundholm, fader till f. riksbanksdirektören Lundholm. Sedan har den
gått genom olika händer, men finnes kvar under firma Redskapshandeln.
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Byggnaderna utgjordes av ett tvåvåningshus, sträckande sig över halva
tomten efter gatan, räknat från hörnet, jämte erforderliga uthus. Järnaffären var åt gatan. Hellström hade hustru och fem barn av vilka sönerna Oscar och Carl emigrerade till U. S. A. De övrigas öden okända.
Hos honom vistades även en brorsdotter Johanna Hellström. Familjen
hade fyr-a tjänarinnor samt affärsbetjäning·en, bland vilka märktes handelsbiträdet Nils Nilsson, som gifte sig med en dott.cr till hästjägaren
Oden å Storgatan 23, vilken i mitten av 1880-talet startade en järnaffär
i Storgatan 27, där nu Bröderna Hallins färghandel är belägen. Den upphörde så småningom. NiJ.sson ägde även en fastighet i Lugnvik.
N:r 23, tomt 1/2?8, Barberaren 6, som ägdes av handlanden D. C.
Smith. Där var uppförd en bostadsbyggnad i två våningar efter hela
tomten samt med bostadsrum i vindsvåningen. Mitt på byggnaden var en
inkörsport. På östra sidan av tomten fanns en mindre bostads- och uthusbyggnad med magasin m. m. Smith var till börden norrman oc'h gift med
Wendcla Isaksson. Då Smith år 1887 avled funnos fyra barn i familjen.
Hustrun övertog ledningen av affären. Det stora hushållet måste hon dock
överlåta på andra. Fru Smith, som levde över 90 år, var en ovanligt energisk och framsynt kvinna. Från morgon till sena kvällen arbetade hon
på kontoret och deltog även på ålderns dagar i ai!betet med öppen blick
och klar syn på läget. Hon utövade stor välgörenhet i det tysta. I familjen vistades fru Smiths syster, mamsell Lovisa Isaksson. I affären funnos
anställda som bodbetjänter Olof Rostad, sedermera egen affärsman, och
Joh. Edv. Moe. Smiths döttrar blevo gifta, Anna med överlantmätaren
F. C. R. Langeen, Maria med järnvägsbokhållaren Ivar Ivarsson och Elin
med distriktschefen vid S. J., C. Dahlberg. Sonen Oscar är direktör för
Jämtlands läns Sparbank och Diderik (Diden) advokat härstädes. Storgatan var på den tiden lägre än nu och därför hade man höga broar in till
aHärslokalerna. Det var sed att på söndagarna företaga utfärder med
häst. Efter vanligheten lånte fästeparet Smith hos upptecknarens mormor,
»Lisa i Borgen», häst och ekipage försett med stort vitt slädnät. En gång
bar det sig ej bättre än att hästen skrämdes och råkade i sken, varvid åkdonet fastnade i bron till M. Håkansson-Aströms affär via Storgatan 25,
som rubbades ur sitt läge och blev stående mitt på gatan. Det gick emellertid väl. Ett bland stadens finaste konditorier, som ägdes av fröken
Maria Helin, var inrymt i fastigheten. Mitt över gatan hade hon Levins
konditori som konkurrent. På den tiden serverades även öl och porter
på konditorierna. Mamsell Helin gifte sig på 90-talet med sergeanten vid
I. 23, E. Lönruborg, sedermera stadskamrer, köpte av rådman Olsson fastigheten 45 vid Prästgatan och öppnade där en ölservering i hörnet. Mam-
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sell Helin var en mycket .energisk och begåvad kvinna. Hon anlade tivoli
på Hornsberg, som blev .en av dåtida Ostersunds största attr-aktioner.
Desslikes var J10n med sin make och flera andra engagerad i ·e tt företag
med avsikt att infånga Storsjöodjuret, vilket dock misslyckades, men
fångstredskapet finnes ännu kvar, förvar-at å länsmuseet. I fastigheten
bodde vidare järnvägsbokhållaren R . E. Lychnou med familj, skomakaren Zetterström med familj och hästjägaren E. Oden.
N :r 25, tomt 1/211, Barberaren 5, jämte en halv skogslott, som ägdes av
byggmästare O. Sundqvist. Byggnaderna utgjordes av ett mindre tvåvåningshus i sydvästra hörnet .av tomten och inrymde å nedre våningen
två handelslokaler samt å övre bostadslägenheter. Byggnaden finnes ännu
kvar fast flyttad mot gränden. Därjämte funnos nödiga uthus. I huset
hade .h andlanden M. Håkansson-Åström sin diversehandel samt kramhandlaren Oscar Carlsson, som blev gift med traktör P. 01. Jonssons dotter Märta, sin affär. Sundqvist var ·en energisk man. Han hade tre barn,
däribland nuvarande häradsskriva·ren Nils Sundquist. Sedermera byggde
han det nuvarande stenhuset vid Storgatan.
N:r 27, tomt 76, Läkaren 1 och 2. Heltomt sträckande sig mellan
Präst- och Stor.g atan. Agare: handlanden O . Bergvall i Ragunda, vilken
sedermera inflyttade till staden. D:r Grenholm var ·en av förutvarand·e
ägarna, vilken jag minnes rätt väl. Han plåstrade om ett öga på mig, vilket jag fått skadat en pingsthelg genom att under ).ek en kamrat träffade
det med en isbit. Fastigheten var bebyggd med ett tvåvåningshus sträckande sig från norr ungefär 3/4 av tomtens längd efter Storgatan samt ett
uthus efter gränden. Under Bergvalls tid uppfördes där ·ett mindre bostadshus med sammanhängande uthus. Bergvall hade flera barn bland vilka märktes sonen Bror, som blev apotekare och numera avliden, hemmansägaren Viktor Bergv.all i Alanäset, f. d. handlande och kommunalman. I fastig·heten bodde vidare kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren E. Lundberg, vilken hade arbete vid det pågående järnvägsbygget.
Han hade hustru och sju barn av vilka en blev professor i biologi och
ägnade sig åt studier över samerna. Vidare bodde där arbetaren J ohan
Persson med familj och en sömmerska Kristi·na Nilsson. I början av 1880talet förvärvades fastigheten av redaktören Agathon Burman. I gränden
uppfördes ett tvåvåningshus, vars nedre våning inrymde OstersundsPostens kontorslokal, faktorsexpeditionen m. m. Åt gränden v.ar sätteriet
och inåt gården tryckeriet. I stället för att som förut pressen dragits för
hand, lät Burman anskaffa ängmaskineri som drog pressarna. Redaktionslokalerna förlades i övre våningen och där fanns även bostadsrum.
Förut var tryckeriet beläget vid Kyrkgatan 56 och r·edaktionen, som
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av 1·edaktören även ~~gagnades som sovrum, vid Prästgatan 35. Jag var
anställd en tid vid Ostersunds-Posten som tryckeripojke och tidningsbud
och mi-nnes en riktig feststund, då redaktör Burman i sätteriet lät bjuda
på en måltid hämtad. från gästgivargården, detta för att vi arbetat hårt
från tidig otta utan mat. Ostersunds-Posten kvarblev där tills den på
1930-talet inflyttade i sina nuvarande lokaler. I många år innan ångmaskinen anskaffades hade Burman en man vid namn Grelsson, som drog
pressen. Han satt i den gamla lokalen på ett bräde, fastspikat i väggen,
och med en säck som underrede samt drog det stora balanshjulet, vilket
fordrade karlatag. Men så var han en f. d. gruvkarl från Huså i Kall och
det behövdes masur i Mde redaktören och pressdugaren för att få fram
tidningen. Efter Östersunds-Postens flyttning blev Grelsson gårdskarl och
arbetade så länge han orkade, tills han äntligen pensionerades. Han bodde
jämte hustrun i ett rum i en gammal byggnad där Sveabiografen nu ligger och avled även därstädes.
N:r 29, tomt 1/215, Läkaren 6, jämte en vretlott. .i\gare var änkefru
Anna Holmberg. Maken J. A. Holmberg var i livstiden kopparslagare.
Byggnaderna utgjordes av en mindre gård i sydvästra hörnet a.v tomten
åt gatan samt verkstadsbyggnad med nödiga uthus nordöst på tomten.
Holmberg hade i sitt andra gifte med Concordia Gustin tre barn av vilka
sonen August avled i unga år. Dottern Coneardia (Ada) blev gift med lokföraren Åkesson. Jag minns bröllopet rätt väl, enär hela gatan var packad
med folk, som ville se 1bruden. Det var vanligt så på den tiden. Åkesson byggde gården n :r 17 vid Strandgatan och avled i början av 1900talet. Fru Åkesson avflyttade till Sollefteå. Den nuvarande byggnaden
vid gatan uppfördes i slutet av 1880-talet av en förmögen bonde från
Norderön, som för sin förmögenhet kallades »Norderökungen». I nedre
våningen fanns liksom nu affä·rslok.aler och i dem var inrymd bl. a. P.
M. Nilssons rakstuga. På 1880-talet var priset på klippning 50 öre och
rakning 12 öre. Rakstugan var öppen från kl. 8 f. m. till 9 e. m. samt på
söndagar .från kl. 8 f. m. till gudstjänstens början. Vidare hade O. A. Byström sin första diversehandel där och firman Hård & Forsberg m. fl.
N:r 31, tomt 1/:74, Läkaren 5. År 1879 var en mamsell Perman ägare
men år 1880 tillhörde fastigheten handlanden A. Höglund. Tomten var
bebyggd med ett hus i två våningar med en längd av 3f,t av tomtens bredd
utefter gatan. Ingången till gården var vid norra ändan av byggnaden.
Dessutom funnos erforderliga uthus. Mamsell ~malia Perman bodde där
med sin år 1793 födda moder. Handlanden E. Pennan med hustru och
sex barn inköpte 1880 fastigheten n:r l Prästgatan och flyttade dit, varest
han sedan avled. Familjen Perman var en fint bildad familj med aristo49
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kratiska umgängesvanor odh lärde män i släkten, däribland en professor.
Den nye ägaren A. Höglund med hustru och tre barn bodde sedan där.
Han var redare för ångbåtsaktiebolaget »Trafik», som ute å Minnesgärdet byggde båten »Necken», som sedermera ombyggdes, förstorades och
hade två propellrar samt fick namnet ändrat till »Trafik» . Båten uppehöll trafiken på Pillsta och bryggorna i Brunfloviken till Lillviken. Förste
befälhavaren hette Blomqvist. Maskinist var en broder, som bar namnet
Wiklund och sedan blev maskinist vid Hissmofors. En tredje broder Eklund var maskinist en tid på ångfartyget Carl XV. De voro finska undersåtar. En maskinist Söderberg var gift med en dotter till fanjunkaren och
hamnfogden Liljefelt. Södetberg lblev sedermera befälhavare å Tral.fik,
tills båten flyttades till sjön Näckten, där den åtskilliga å:r gjorde seglation tills den slutligen skrotades ner.

N:r 33, tomt 72, Gästgivaren 1, jämte en skogslott ägdes av gårdsägaren Erik Jonsson. Den var bebyggd med ett mindre tvåvåningshus i
hörnet av Storgatan. Å nedre våningen var inrättat en butikslokal. Behövliga uthus funnas samt ett brädskjul med platt tak, vilka lågo åt
gränden. Jonssons familj bestod av hustru och två barn, av vilka sonen
Jonas blev den förste vaktmästaren vid riksbankskontoret i Östersund.
I fastigheten bodde även en skohandlande P. Jönsson, vilken hade skoaffär. Han hade träben och måste gå med kryckor, och kallades allmänt
»Sko-Pe Jönsson». Hos dem vistades såsom fosterbarn en brorson med
namnet Nicke, som antog namnet Nordström. Han avlade studentexamen
härstädes och blev slutligen tullförvaltare i Söderhamn. Både haa och
hustrun slutade sina liv på 20-talet på ett tragiskt sätt. Nuvarande Jämtlands Folkbanks hus byggdes år 1889, då den gamla bostadsbyggnaden
flyttades upp i gränden. Banken inflyttade i oktober samma år.
N:r 35, tomt 1/211, norra delen, Gästgivaten 5, ägdes av skomakaren
N. Lindqvist, som hade öpp~n försäljnings lokal för skodon och lädervaror och var en mycket arbetssam och driftig person. Hade hustru och två
barn, en dotter Elise och sonen Gregor, vilken med tiden blev fil. dr och
läroverksadjunkt i Stockholm. Mellan dessa två syskon rådde en mycket
varm syskonkärlek. N. sina ferier reste Lindqvist alltid hit och då kunde
man jämt se syskonen promenera tillsammans på gatorna, även sedan de
blivit till åren komna. Dr Li-ndqvist byggde upp fastigheten Gröngatan
32, vilken syskonen tillsammans bebodde. Vid den sist avlidnas död skulle
enligt L:s testamente fastigheten tillfalla staden och användas till ett
hem för kvinnor, »Solhemmet». Han donerade även medel till dess underhålL
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N:r 37, tomt 1/211, södra delen, Gästgivaren 4, »Krut-Märtagården».
Ägare hustrun Märtha Krut. Den var bebyggd i sydöstra hörnet i gränden
med ett mindre uthus med stall och ladgård. Hon höll s. k. bondkv.arter.
N:r 39, tomt 1/269, Pantbanken 1, jämte kålhage. Gården ägdes
av sjökaptenen E. A. Hammarström. Där fanns ett tvåvåningshus i nordvästra hörnet vid Storgatan. Huset finnes numera uppfört å Hornsberg i
närheten av folkskolan, »Plankhuset». Hammarström var befälhavare på
Tunadals i Storsjön gående bogserångare »Framåt», vilken ännu finnes
kvar och är en mycket stark båt, som under tidernas lopp förlängts och
reparerats. Efter faderns död övertog sonen Tildor befälet och förde
båten tills han. pensionerades. Bland barnen märkas sonen Carl, maskinist å ångaren Ostersund, Frida, kassörska vid Ostersunds pantlånekontor
och Olga, kassörska i Jämtlands Folkbank. H. var en mån~betrodd man
och hade flera kommunala uppdrag. Tildor Hammarströms son är nu
överstelöjtnant vid Hälsinge regemente. I huset bodde 1880 en änkefru
Constantia Dahl med barn, av vilka må nämnas Hennan, vilken blev
ägare till Järpens bryggeri. Han överlät det till Ängbryggeriet och flyttade till· Krokom, där han senare avled. I huset bodde även läroverksadjunkten A. E. Gillberg, gift med räntmästaren Hedbergs dotter Josdina
Matilda. På 1890-talet iniflyttade Jämtlands Tidning med redaktören
Johan Lindström-Saxon, och f. redaktören Anner började även här. Tidningen hette en tid »Jämtlands Allehanda».
N:r 41, tomt 314 68, Pantbanken 4 och 7, jämte tre vret- och en skogslott.
Ägare kaptenen A. Edelsvärd i HammerdaL Där var ett större bostadshus
i två våningar med vindskupor vid Storgatan samt ett mindre bostadshus
med gaveln åt Storgatan samt nödiga uthus. I fastigheten bodde 1879
järnvägsbokhållaren F. W. Hcrbst med familj. Några av barnen blevo
sedermera .anställda vid härvarande järnvägsstation. Underlöjtnanten A.
Huss vid Westernorrlands beväringsbataljon och E. A. Huss, likaledes
underlöjtnant vid fältjägarna, bodde även här samt vaktmästaren And.
Palmgren med familj, anställd vid banbyggct, samt slutligen ingcnjö1·en A.
L. Uggla. Efter branden 1884 inflyttade i fastigheten möbelh-andlanden
Johansson, vilken till kompanjon hade möbelhandlanden L. O. Jonsson,
Prästgatan 55. Johansson var smålänning. Före Johansson ägdes fastigheten av en bonde från HammerdaL Johansson hade först affär i Taflinska
huset, vilket dock brann ned vid den stora branden 1884. Vid Johanssons
död övertog Jonsson firman ensam och drev den åtskilliga år, tills han
slutligen sålde densamma tillika med fastigheten.
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N:r 43, tomt 1/267, Pantbanken 6, jämte en halv kalhage och en vretlott, vilken ägdes av änkan Anna Jonsson, född Genberg, moder till arristen Anton Genberg. Byggnaderna å tomten voro: i gränden ett mindre
tvåvåningshus sammanbyggt med uthusbyggnad på östra sidan av tomten, vilket sträckte sig efter halva tomten. Madam Jonsson ägde även en
fastighet i Lugnvik å vilken hon uppförde en större rökugn för rökning
av kött och fläsk. Hon sålde den sedermera till en åkare Erik Eriksson,
vars sonson fortfarande äger och brukar densamma. Madam Genberg,
som hon allmänt kallades, uppförde även det stora tvåvåningshuset vid
Storgatan, som vanligen kallades »Landbys», emedan P. A. Landby där
dr·ev sin affär med krut, dynamit, fyrverker1pjäser samt vinhandeL Madam Genbergs man var slaktare och hon fortsatte efter hans död 1878 rörelsen, och drev denna tills hon av konjunkturerna tvingades lämna såväl
fastigheten som ·rörelsen. Hon hade även en son, som blev slaktare och
samtidigt gjorde affärer med skinn och fågel. Han flyttade till Ytterån,
där släkten finnes kvar. Madam Genberg slutade sina dagar i en mindre
stuga, vilken stod i hörnet av Litsvägen och avtagsvägen till Björkbacka.
Tre bröder Kahn, nämligen L. A., D. A. och M. J. A., vilka voro mosaiska bekännare, bodde även å tomten samt -en gammal änka Lisbet Lindholm.
N:r 45, tomt 11466, norra delen, Staben 1, ägdes av gårdsägaren Erik
Eriksson och Erik Jonsson (se n:r 43, Eriksson). Tomten var bebyggd med
en tvåvånings mangårdsbyggnad i nordvästra hörnet av tomten samt
med en uthusbyggnad inredd till stall och ladugård. Något senare uppbyggdes en tvåvånings mangårdsbyggnad i nordöstra hörnet av tomten.
Under fastigheten hörde en halv kålhage, som brukades av mamsell Carolina W estberg, vilken var en synnerligen energisk och rivande kvinna.
Under sitt liv hann hon med att vara krögerska, restauratrice och driva
en porslinshandel samt slutligen bygga upp den stora byggnaden Fritztorp på Frösön år 1882. Hon medhann dock ej inreda byggnaden. Med
möbelhandlanden Strandberg, Storgatan 32, räknade hon släkt. Om höstarna då sjön lagt sig och isen bar, brukade hon sopa bort nyfallen snö
på vägen Ostersunds hamn till Frösön, där hon gick fram, och detta
höll hon på med, tills hon inte längre orkade dler snömängden blev henne
övermäktig. I fastigheten bodde vidare arbetaren Olof Persson med familj, muraren Albert Werner med familj samt sadelmakaren Israel Hertzberg, också med familj. Fram på 1880-talet inköptes fastigheten av en
åkare Svensson, som var besvågrad med den kände Gunnar Jonsson i
Vaplan, ooh öppnade -en större åkerirörelse både för promenad- och lastkörning.
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. N:r 47, tomt 1/466, södra delen, Staben 9, bebyggd med en mangårdsbyggnad av trä i två våningar samt uuhusbyggnader. Agare var styrmannen A. Bäckström. Förutom ägaren med hustru och dottern Edla bodde
där också skräddaren Erik Eriksson med hustru och son samt två hjälpkvinnor.
N:r 49, tomt 1/465, norra delen, Staben 8. Agare bankibokhållaren A.
Lindcberg. Se Prästgatan 52!
N:r 51, tomt 1/ 265, södra delen, Staben 7, var obebyggd och ägdes av
handelsidkerskan Carolina Westbcrg.
N:r 53, tomt 1/264, Staben 6, ägdes av skomakaren Edfast Åström.
Tomten var bebyggd i gränden på söder sida. Åt öster fanns ett mindre
bostadshus i två våningar jämte uthusbyggnader i förfallet skick. Agaren
själv bodde med sin familj där. Han var några år poliskonstapel i staden
under förra delen a v 80-talet. A v hans .fem barn blev sonen Erik lokförare och en bland de första som körde malmtågen å linjen RiksgränsenLuleå. Dessutom bodde där arbetaren Mathias Aronsson med familj om
fem personer samt arbetaren Jonas Svensson med hustru.
Ar 1882 hade tomten övergått till handlandena Per och Erik Taflin,
hemmahörande i Sundsjö. Erik Taflin var varmt religiös. Bröderna läto
nedriva husen och byggde upp ett stort tvåvåningshus med vindskupor
och i nedre våningen inreddes affärslokaler med .butiker samt inne på
tomten uthusbyggnad med packbodar och övriga nödiga utrymmen. I
denna byggnad, som fullständigt nedbr.ann, började den stora branden i
augusti 1884, vars orsak aldrig blev helt klarlagd. Den återuppbyggdes
efter branden.
N:r 55, tomt 1/263, slakteriet 1, jämte en halv kålhage ägdes av N.l
Persson å Verkön. I en dåtida visa, med anledning av br.anden omnämnes Persson, som var en förmögen man, »En väldig bonde». Han ägde förutom stadsfastigheten hela Verkön, vilken han dock på 80-talets början
sålde till jägmästaren Tigerhielm och denne i sin tur till överstelöjtnant
S. Behm. Dessutom hade han fastigheter på Frösön, belägna inom Fritzhemsområdet. stadsfastigheten var bebyggd med ett tvåvåningshus stående ungefär mitt i gränden jämte nödiga uthusbyggnader, vilket allt
nedbrann år 1884. Efter denna eldsvåda uppfördes ett stort bostadshus
i två våningar vid Storgatan med .butik i hörnet samt ett mindre hus i
gränden med uthus, vari magasin hl. a. voro inredda. I fastigheten bodde
år 1879 patron Dorm-Frunk med familj, vilken delvis ägde mark som
exproprierades till bangård. På samma plats där nu Östersunds Central
står, hade Frunk eller hans son, underlöjtnanten Frunk vid I. 23, en ängsåg, vilken måste nedläggas men flyttades söderut till sjöstranden ungefär
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nedanför gamla lokstallet och där Ängbryggeriet nu är beläget söder Of\!
sågen. Vidare bodde i stadsfastigheten snickaren Olof Svensson med familj, timmermannen I var Andersson med hustru och strykerskan Maria
Hammarberg.

N :r 57, tomt 1/262, Slakteriet 6, jämte en kålhage, en halv vretlott samt
en skogslott, som ägdes av fånggevaldigern Er. Eriksson. Byggnaderna
utgjordes av en bostadsbyggnad vid Storgatan belägen ungefär mitt på
tomten samt i t vå våningar. Enligt mantalslängden beboddes den av ägaren ensam med familj, som bestod av hustru och dottern Brita, vilken sedermera blev gift med handlanden O. Dahlin . Å totnten fanns uthusbyggnad med stall, ladugård och höskulle m. m. Eriksson var fånggevaldiger
och hade sålunda till uppgift att transportera brottslingar från och till
det tingsställe, där rannsakning skulle äga rum, och han bar givetvis under dessa transporter ansvaret för att någon fångspillan ej skulle ske.
Gevaldigern v.ar beväpnad och fångarna voro i allmänhet försedda med
fotbojor och, där så befanns nödvändigt, även med handbojor.
N:r 59, tomt 1/261, Slakteriet 5, jämte en kålhage och en vret- och
en skogslott ägdes av slaktaren Petter Genberg, som var äldre broder till
biskop Paulus Genberg och morfader till konstnären Anton Genberg.
Byggnaderna ·utgjordes av en bostadsbyggnad i trä och i en våning med
vindsrum och gay.cln åt Storgatan. samt uthusbyggnad med slakteri,
stall, ladugård m. m. Byggnaden står ännu kvar. Genberg hade en dotter
före äktenskapet, som sedermera blev madam Solberg, vadan hon och
madam Jonsson å n:r 43 Storgatan voro halvsyskon. Det v.ar alltså
närmsta släkten som konkurrerade med sina köttkärror på torget. Det
tycks ha varit ett inkomstbringande yrke eftersom det fortfar i släkten,
ty slaktaren Anders Genberg i Järpen, upptecknarens broder, och hans
två söner fotrsätta med .detsamma. År 1899 uppbyggdes den nuvarande
byggnaden av möbelsnickaren C. A. Abraha.msson.
N:r 61, tomt 1/260, BrandenbUI·g 1, ägdes av extra postiljonen Karl
Larsson. Byggnaderna utgjordes av en tvåvånings mangårdsbyggnad på
norra delen av tomten vid Storgatan samt uthus i gränden. Mangårdsbyggnaden står ännu kvar men i restaurerat skick. Där bodde magistern
Robert Svensson med hustru och sonen Gustaf, vilken blev jägmästare.
Svensson inköpte senare en fastighet i Os~berg på Frösön, som vid Svenssons död övergick på sonen. Detta ställe erhöll namnet Gustafsberg och
finnes ännu kvar vid Bygatan på Frösön. Magister Svensson var förutOm
adjunkt vid stadens läroverk även rcgementspastor vid I. 23 och blev, da
Norrlands a'l·t illerireg·emente förlades till staden, dess förste regementspas54

tor. Sistnämnda regemente bildade egen kyrkoförsamling under namn av
Kungl. Norrlands artilleriregementes garnisonsförsamling med egen
kyrkobokföring. Staden kom härvid att bestå av tvenne kyrkoförsamlingar. Svensson var en torr och magerlagd person och av en något girig
karaktär, varå som exempel må nämnas följande historia. Hans avlöning
vid regementet slutade på brutet örestal, så att en månad slutade hans av··
löning på 1 öre medan en annan månad summan slutade på 2 öre. Varje
gång den slutade på den obligatoriska l-öringen, jämrade han sig under
påstående att det var felräknat. Regementsintendenten, som blev trött på
att höra det ständiga k lagomålet, gav honom därför en gång hela 25 öre
för att få tyst på klagomålet. C:.a ett år senare började emellertid S. )daga. Det hade blivit en fjx ide hos honom. En gång satt i arresten å Frösö
läger en beväring anhållen för någon förseelse och han fick infallet att
kalla på en själasörjare. Väbeln sände då bud efter Svensson, som kom
omgående. Han fick nämligen för förrättningen åtnjuta traktamente och
skjuts efter två hästar. Att han sedan åkte efter en häst men fick betalt
för två är en annan historia, som han delade med de flesta statstjänstemännen. När Svensson kom in i cellen, frågade han den värnpliktige, om
han kunde sitt »Fader Vår», vartill han fick jakande svar, och tillsade
honom att läsa bönen och avsluta densamma med Välsignelsen. Efter detta
tillsade han beväringen: »Nu är du frälst.» Denna kuriösa välsignelse åhördes även av väbeln, som stod uti korridoren. Svensson var fruktad för
sina långa predikningar. Söndagen efter midsommar hölls obligatorisk
gudstjänst med corpsen, som alltid övervors av ett stort antal av den
civ.ila befolkningen. Det var en varm sommardag och man stod uppställd
i fyrkant vid Kungsstenen. Solen gassade ned från en molnfri himmel och
kompanierna voro försedda med ett stort antal vattenkrukor att ha till
hands, ty många pojkar tålde inte värmen utan stupade omkull. Svensson
orerade som vanligt och hans predikan tycktes aldrig vilja sluta. Då
grep kårchefcn, övcrstclöjtnant Crusebjörn in och ropade: »Gud bevarc . . . » etc. etc. samt kommenderade formering till kompanier. Prästen
fick alltså ej tid till avslutning av sin predikan.

N:r 63, tomt 11259, Brandenbm·g 4. Obebyggd. Ägare var ingenjö1'cn
Ingemar Lundquist. Tomten inköptes, både den vid Storgatan och tomten vid Prästgatan av källarmästare J. O. Widen i början .av 1880-talet
och vid Swrgatan uppfördes ett efter dåtida förhållanden fullt modernt
hotell i två våningar med resanderum, matsalar och schweizeri. På övre
våningen fanns en mycket stor festivitetssaL Huset sträckte sig även en
bit utefter Gränsgatan. Staden hade alltså numera fått ett fullt modernt
hotell, Järnvägshotellet, som mycket frekventerades av resande och det
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Ostersund, som roade sig. Ordningen var ändock mycket god. »Borgens
sah• var nu delvis slagen ur brädet en tid. (Se Storgatan n:r 17 !) Widen
lät samtidigt i hörnet av Prästgatan 64 och Gränsgatan uppföra ett fullt
modernt teaterhus, som dock nedbrann ef ter några h och i mars månad
1887 brann likaså hoteUbyggnaden ned. Denna brandnatt befann sig å
hotellet en resande ung man, som sedermera blev överstelöjtnanten Einar
Rothman. Han hade kommit till staden för att söka anställning som officersvolontär vid fältjägarna. Han och jag träffades •här för första gången, då jag jämte en annan person med ett järnspett sökte slå upp porten
för att folket skulle k unna komma ut, och Rot hman var då endast iklädd
nattdräkt. W iden hade två döttrar, Anna, gift Claughton-Wallin, och
Olga, fortfarande boende här.

Prästgatan, v ästra sidan
N:r 64, tomt 1/259, BrandenbMg 3, jämte kålhage ägdes av ingenjören
Ingemar Lundquist. Här fanns byggt ett tvåvåningshus vid Prästgatan i
norra hörnet av tomten samt uthus. I fas tigheten bodde inspektor Per
Ringström, som var änkeman med fyra döttrar och två söner , vars vidare
öden är för mig okända. Vidare bodde här maskinisten J oh. Hagström
med hustru, en son och fosterson ~Samt hyvelmästaren Ole Holm, anställd vid Frunks ångsåg, och sadelmakaren K. F. Rydberg. Byggnaderna
revos vid teaterhusets uppförande.
N:r 62, tomt 1/260, Brandenburg 2, jämte en halv kålhage ägdes av smeden Frans Bäckman. Där fanns en envånings bostadsbyggnad med vindsrum samt uthus. Bäckman arbetade hos smeden K . J. Bergst röm, nu adress
20, Kyrkgatan. Bäckmans familj bestod av hustrun och två söner, av
vilka sonen Anders Bäckman blev lokförare. Han var därjämte stiftare av
K. F. U. M:s gymnastikklubb härstädes år 1894. I fastigheten bodde vidare arbetaren Johannes Svensson med hustru och tre barn.
N :r 60, tomt 1/261, Slakteriet 4. Agare var slaktaren Petter Gen:berg.
Obebyggd.
N:r 58, tomt 1/262, Slakteriet 3, jämte en halv kålhage, fyra och en
halv vretlotter och två skogslotter ägdes av slaktaren Anders Solberg,
som grundade den välkända slakterifirman, vilken var i släktens ägo till
sonen Pers död. Rörelsen drives ännu under samma namn. Byggnaderna
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å tomten voro en mangårdsbyggnad i två våningar vid gatan s-amt uthusbyggnad med slakteriet, .stall, ladugård m. m. på tomtens västra sida. Senare uppfördes där på södra sidan en tvåvåningsbyggnad. Solbergarnas
ärlighet, punktlighet och godhet bidrog i hög grad till att rörelsen starkt
utvecklades. I vanliga fall vid affär-er brukas det ackorderas om priset, men
här var det köparen, som vid inköp av slaktdjur ensam avgjorde priset,
ty vad han bjöd godkändes utan invändning, då man fullt och fast litade
på honom. Solberg hade hustru och tre barn. i\ldsta dottern Elisabeth
blev gift med lokomotivföraren Pegelow, en broder till chefen för S. J.
Efter sin pensionering flyttade P. från staden och är nu avliden. Solbergs
son Olof var apotekare och är död. Son.en Per, även han numera död,
övertog firman. En äldre generation minnes nog -:!n liten tjock gubbe, som
kallades »Per Stabbe». Han var knappast metern lång och var anställd
som djurskötare. Ofta såg man honom leda en djurdrift upp till Lägden,
där Solberg även hade en fastighet. Han väckte därvid uppmärksamhet på
grund av sin dvärgaktiga skepnad. Per Solberg var mycket hjälpsam samt
stor humorist.

N:r 56, tomt 1/26J, Slakteriet 2, jämte en halv kålhage och en skogslott
ägdes av Per Svärd. Där fanns uppförd en tvhåningsbyggnad i nordöstra hörnet och uc.efter gränden en uthusbyggnad med slakteri, ladugård
m. m. Inom det lilla kvarteret fanns alltså tre slaktare, så att konkurrensen var stor. I fastigheten bodde förutom ägaren med familj även lektor
H. K. Brandt, änkan Elisabet Berg med dotter och hennes son samt urmakargesällen Jonas Berg. År 1879 bodde även handlanden O. Dahlin med
sitt biträde där. Butiken var inredd åt gatan.
N:r 54, tomt 1/264, Staben 5, jämte en halv kålhage. Ägare ingenjör C.
M. Lundquist. Byggnaderna utgjordes av ett mindre tvåvåningshus i sydöstra hörnet av tomten samt uthusbyggnader efter gränden. I mitten av
80-talet inköptes fastigheten av gelbgjutare Säfström, vilken tillbyggde
fastigheten med •!!n mekanisk verkstad och ·~n större bostadsbyggnad.
Verkstadsrörelsen utvecklade sig till ett mycket gott företag . 1879 bodde

i fastigheten arbetaren Johan Friman med hustru, bataljonsadjutanten C.
Hoffner med hustru, järnvägsar-betaren Joh. A. Johansson med hustru
och två döttrar samt arbetskvinnan Maria Didriksdotter med två döttrar. Gelbgjutare Säfström minnes jag mycket väl. Han fullgjorde på
Frösö läger sin värnplikt år 1889 som välbeställd hantverksmästare och
var överårig, 28-30 år gammal, medan jag endast var 21-årig. Han var
tilldelad min halvtropp och där gjorde sig åldersskillnaden mellan befäl
och menige starkt gällande. Han räknade mig för pojkspoling och jag var
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Ostersund, som roade sig. Ordningen va.r ändock mycket god. »Borgens
sal» var nu delvis slagen ur brädet en tid. (Se Storgatan n :r 17!) Wid~n
lät samtidigt i hörnet av Prästgatan 64 och Gränsgatan uppföra ett fullt
modernt teaterhus, som dock nedbrann efter några år och i mars månad
1887 brann likaså hoteHbyggnaden ned. Denna brandnat t befann sig å
hotellet en resande ung man, som sedermera blev överstelöjtnanten Einar
Rothman. Han hade kommit till staden för att sök.a anställning som officersvolontär vid fältjägarna. H an och jag träffades här för första gången, då jag jämte en annan person med ett järnspett sökte slå upp porten
för att folket skulle kunna komma ut, och Rothman var då endast iklädd
nattdräkt. Wid~n hade två dött rar, Anna, gift Claughton-Wallin, och
Olga, fortfarande boende här.

Prästgatan, västra sidan
N :r 64, tomt 1/259, Brandenburg 3, jämte kålhage ägdes av ingenjören
Ingemar Lundquist. Här fanns byggt ett tvåvåningshus vid Prästgat-an i
norra hörnet av tomten samt uthus. I fastigheten bodde inspektor Per
Ringström, som var änkeman med fyra döttrar och två söner, vars vidare
öden är för mig okända. Vidare bodde här maskinisten Joh. Hagström
med hustru, en son och fos terson •s amt hyvelmästaren Ole Holm, anställd vid Frunks ångsåg, och sadelmakaren K. F. Rydberg. Byggnaderna
revos vid teaterhusets uppförande.
N :r 62, tomt 1/260, Brandenburg 2, jämte en halv Hlhage ägdes av smeden Frans Bäckman. Där fanns en envånings bostadsbyggnad med vindsrum samt uthus. Bäckman arbetade hos smeden K. J. Bergström, nu adress
20, Kyrkgatan. Bäckmans familj bestod av hustrun och två söner, av
vilka sonen Anders Bäckman blev lokförare. Han var därjämte stiftare av
K. F. U . M :s gymnastikklubb härstädes år 1894. I f.astigheten bodde v idare ar betaren J ohannes Svensson med h ustru och tre barn:
N:r 60, tomt 1/261, Slakteriet 4. Agare var slaktaren Petter Genberg.
Obebyggd.
N :r 58, tomt 1/262, Slakteriet 3, jämte en halv kålhage, fyra ooh en
halv vretlot ter och två skogslotter ägdes av slaktaren Anders Solberg,
som grundade den välkända slakterifirman, vilken var i släktens ägo till
sonen Pers död. Rörelsen driv.es ännu under samma namn. Byggnaderna
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å tomten voro en mangårdsbyggnad i två våningar vid gatan s·amt uthusbyggnad med slakteriet, .stall, ladugård m. m. på tomtens västra sida. Senare uppfördes där på södra sidan en tvåvhingsbyggnad. Solbergarnas
ärlighet, punktlighet och godhet bidrog i hög grad till att rörelsen starkt
utvecklades. I vanliga fa ll vid affär·er brukas det ackorderas om priset, men
här var det köparen, som vid inköp av slaktdjur ensam avgjorde priset,
ty vad han bjöd godkändes utan invändning, då man fullt och fast litade
på honom. Solberg hade hustru och tre barn. Äldsta dottern Elisabeth
blev gift med lokomotivföraren Pegelow, en broder till chefen för S. J.
Efter sin pensionering flyttade P. från staden och är nu avliden. Solbergs
son Olof var apotekare och är död. Sonen Per, även han numera död,
övertog firman. En äldre generation minnes nog en liten tjock gubbe, som
kallades »Per St<llbbe». Han var knappast metern lång och var anställd
som djurskötare. Ofta såg man honom leda en djurdrift upp till Lägden,
där Solberg även hade en fastighet. Han väckte därvid uppmärksamhet på
grund av sin dvärgaktiga skepnad. Per Solberg var mycket hjälpsam samt
stor humorist.

N:r 56, tomt 1/26J, Slakteriet 2, jämte en halv kålhage och en skogslott
ägdes av Per Svärd. Där fanns uppförd en tvåvåningsbyggnad i nordöstra hörnet och utefter gränden en uthusbyggnad med slakteri, ladugård
m. m. Inom det lilla kvarteret fanns alltså tre slaktare, så att konkurrensen var stor. I fastigheten bodde förutom ägaren med familj även lektor
H. K. Brandt, änkan Elisabet Berg med dotter och ·hennes son samt unnakargesällen Jonas Berg. År 1879 bodde även handlanden O. Dahlin med
sitt biträde där. Butiken var inredd åt gatan.
N:r 54, tomt 1/264, .Staben 5, jämte en halv kålhage. Ägare ingenjör C.
M. Lundquist. Byggnaderna utgjord·es av ·ett mindre tvåvåningshus i sydöstra hörnet av tomten samt uthusbyggnader efter gränden. I mitten av
80-talet inköptes fastigheten av gelbgjutare Säfström, vilken tillbyggde
fastigheten med en mekanisk verkstad ooh en större bostadsbyggnad.
Verkstadsrörelsen utvecklade sig till ett mycket gott företag. 1879 bodde
i fastigheten arbetaren Johan Friman med hustru, bataljonsadjutanten C.
Hoffner med hustru, järnvägsarbetaren Joh. A. Johansson med hustru
och två döttrar samt arbetskvinnan Maria Didriksdotter med två döttrar. Gelbgjutare Säfström minnes jag mycket väl. Han fullgjorde på
Frösö läger sin värnplikt år 1889 som välbeställd hantverksmästare och
var överårig, 28-30 år gammal, medan jag endast var 21-årig. Han var
tilldelad min halvtropp och där gjorde sig åldersskilhtad.en mellan befäl
och menige starkt gällande. Han räknade mig för pojkspoling och jag var
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nitisk och ivrig. Då han ej åtlydde mina order, anmälde jag honom för
kompanichefen kapten Silfverling. Säfström dömdes till två timmars
straffexercis själva midsommardagen efter kyrkparadens slut och det
var jag, som skulle kommendera honom. När jag nu senare tänker på
saken, kan jag ej fi nna annat än att det var en rättvis dom, ty v.i hade
varit dumma båda två. Straffexercisen skulle verkställas på trekantiga
planen söder om livbaracken. Det var en mycket solig och gassig dag och
det var stor invasion av östersunds- och lantbor, som fingo se på spektaklet. J ag stod på ett ställe och lät Sävström omväxlande ha språngmarsch
och vanlig marsch samt gcvärsförningar, tills tiden var ute. Svetten rann
av både Säfström och mig. Säfström och jag blev med tiden mycket goda
vänner och skrattade åt episoden.
N :r 52, tomt 1/465, södra delen, Staben 4, jämte en halv kålhage och en
halv skogslott. Agare bankbokhållare A. Lindeberg. Byggnaderna å tomten utgjordes av ett mindre tvåvåningshus vid gatan, väl vårdat, samt
uthusbyggnader. I fastigheten bodde änkeprostinnan Sodenstierna, som
var moder tiU stadens postmästare (se n :r 56 Köpmangatan!) samt ägaren
själv med hustru och tjänarinnor. Lindeberg var en tid anställd i Sundsvalls Enskilda Banks avdelningskontor här. H an ägnade sig sedermera åt
läkarverksamhet som homeopat och V•ar an tagligen den förste i staden,
som verkade som sådan. Lindeberg ägde även en fastighet i Fillsta.
N:r 50 A och 50 8, Staben 3 A och 3 B, äro delar av resp. tomt 1/466
och 1!465 enligt 1881 års stadsplan . .i\gdes av smeden J. Myhr och där
fanns en mindre tvåvåningsbyggnad. På norra sidan fanns en smedja i
två våningar. I början på 90-talet inreddes i samma byggnad en kopparslagarverkstad, vilken togs i bruk av kopparslagaren U. K. Fredman, som
i ett 40-tal år där utöv.ade sitt yrke med stor framgång. På 60-talet ägdes
fastigheten av stamfadern för släkten Staverfelt, vilken då dette Andersson.
Nu äro byggnaderna borta och i stället res.er sig där ett större bostadshus
och biografen Saga.
N:r 48, tomt 1/466, .Staben 2. Agare Erik Ericsson och Erik Jonsson.
Tomten var bebyggd med ett mindre bostadshus i gränden om två våningar jämte nödiga uthusbyggnader med stort stall m. m. På 1890-talet
förvärvades fastigheten av patron Freidenfeldt, även kallad »Kejsaren»
på Sandnäset i Dvärsätt. Han drev stor fastighetsrörelse med skogar och
hemman m. m. Kejsartiteln fick han för sitt utseende. Han var nämligen
en stor och kraftig person och hade ett vördnadsbjudande yttre. Han
ägde även en villa vid Hotagssjön mitt emot Ålviken, som befolkningen
gav namnet »Kejsar·ens villa». Vidare bodde i fastigheten en änka Märta
Genberg samt några andra personer, som i slutet av 1880-talet ditflyttade
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från förut omnämnda Storgatan 22. Åkare Bardosen drev här i flera år en
stor åkerirördse. Numera äges densamma av A.-B. H. Anderssons värme.

N:r 46, tomt 1/261, Pantbanken 5, jämte en halv kålhage och en halv
vretlott med Margaretha Svenssons sterbhus som ägare. Sterbhuset bestod
av två döttrar, förut omnämnda. Byggnaderna voro en mindre bostadsbyggnad i en våning med vindsrum i nordvästra hörnet av tomten jämte
nödiga uthus. I fastigheten bodde hushållerskan Elisabet Persdotter med
dotter och hjälpkvinnan Ingeborg Rask.

N:r 44 A, tomt 3/468, Pantbanken 4 och 7, se Storgatan 41!
N:r 44, tomt 1/468, norra delen, Pantbanken 3, jämte en kvarts kålhage
och en vretlott ägdes av änkan Eva Löfström, härstammande från Pålgård i Ragunda. Hon hade en son och dotter, av vilka den förstnämnde
avled vid unga år. Byggnaderna utgjordes av en mindre bostadsbyggnad
vid gatan i två våningar samt uthus på tomtens västra sida. Fastigheten
beboddes av e. o. poliskonstapeln Jöns Tannström, arbetaren Anders Ostlund med hustru och två barn. Han blev sedermera kyrkvaktmästare och
fungerade som sådan långt in på 20-talet. Vidare bodde här en korpralsänka Brita Dahl och skräddaren Hans Olofsson med hustru och två barn.

N:r 42, tomt 1/269, Pantbanken 2, ägdes av sjökapt·en E. Hammarström. I nordöstra hörnet av tomten fanns en mindre bostadsbyggnad.

N:r 40, tomt 70, Gästgivaren 3, jämte en och en halv vretlott ägdes av
kapten A. E. Behm, fader till överstelöjtnanten S. Behm. Tomten var bebyggd med ett mindre bostadshus i sydvästra hörnet av tomten samt nödiga uthus. I fastigheten bodde arbetaren Andreas Hansson, sedermera
byggmästare. H. uppförde i början av 1880-talet bostadshuset å n:r 51
vid Prästgatan. Familjen bestod av hustrun och fyra barn. Av de senare
blev dottern Amanda gift med boktryckaren Alfr. Hedin å JämtlandsPosten. Vidare bodde här vik. adjunkten vid läroverket J. Söderquist,
som av skolpojkarna kallades »Schevola·» på grund av att hans vänstra
fot var klumpfot och hans gång härig·enom mycket dålig. Han tjänstgjorde även som e. o. telegrafist vid telegrafstationen och gav privadek-

tioner. Söderquist var mycket arbetssam. Han var son till en fattig arbetskvinna från Sem i Ås, som under hans utbildning fick sträva och arbeta. Längre fram på 1880-talet öppnades i fastigheten ·~tt större bageri
av en person vid namn Åslund.

N:r 38, tomt 73, Gästgivaren 2, ägdes av gratialisten J. Molander, född
1801. Bebyggelsen var ett bostadshus i två våningar i sydvästra hörnet
och på södra sidan av tomten var e•1 smedja uppförd samt efter västra
sidan behövliga uthusbyggnader. Smeden Molander var en son till ägaren.
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Ovre våningen i bostadsbyggnaden var på 1880-talet och flera år framåt
uthyrd tilllokal för skolhushåll åt prosten Löfwenmark i Brunflo, vilkens
barn gingo i härvarande läroverk och samtliga blevo präster: Olof, prost
i Revsunds kontrakt, Jakob, kyrkoherde, och Nils kyrkoherde i Vemdalen. Den sistnämnde ansågs som den mest begåvade. År 1879 bodde här
också smeden Jöns Molander med två smedarbetare och en lärling, skrivaren Oskar Molander samt poliskonstapeln K. L. Rehnström med hustru
och tre barn a.v vilka Karl, som var mycket begåvad, reste till utlandet
och' Johan blev barberare och hade i många år rakstuga här i staden. Han
var mycket musikalisk (fiolist) och ledde i många år det av en äldre generation kända och omtyckta Amatörkapellet. Slutligen bodde också
Charlotta Molander med en dotter i huset. Fastigheten inköptes år 1883
av gästgivaren Erik Jönsson, vilken samma år uppförde den nuvarande
byggnaden till ett blivande hotell med rum för resande. För matfrågan
var även sörjt genom hans .innehav av stadens gästgivaregård, som var
belägen på andra sidan gatan i n :r 39. I byggnads-arbetet deltog bl. a. en
gammal vaktmästare Pettersson, som hade ett gott anseende. När Erik
Jönsson avled ärvde hans två döttrar, Kristina och Erika, som Wlr gift
med direktör Henning Hedberg, rörelsen, vilken Kristina fonsatte till
omkring 1920 eller 1921, då rummen uthyrdes till kontorslokaler. Numera ägs fastigheten av A.-B. Carl Burman & Co. Erik Jönsson var en mycket talför och driftig man. Han bruk.ade ofta stå i porten till hotellet med
tummarna i västens armhål och betrakta trafiken.

N:r 36, tomt 1/274, Läkaren 4, ägdes av mamsell Amalia Perman. Obebyggd. År 1899 uppfördes det nuvarande stenhuset.
N:r 34, tomt 1/ 275, Läkaren 3, jämte en vret- och en skogslott. .i\gare
snickaren G. Norman. I nordöstra hörnet av tomten var uppfört ett mindre bostadshus i två våningar jämte ett mindre uthus. I fastigheten bodde
ägaren med familj, som bestod av hustrun och ·!!tt barn. Skornak-aren M.
Roman bodde ett år i fastigheten samt vidare en änkefru Lundstedt,
mamsell Sofia Lundstedt och snickaren F. O. Svensson med familj. Sedan
de nuvarande byggnaderna uppbyggts, bodde i byggnaderna inne på gården
en bokbindare Madsen, som var av dansk nationalitet. Han söp rätt kraftigt och den äktenskapliga samvaron var i anledning härav i det sämsta
laget. Alltid när man kom upp till verkstaden, var det sammandrabbning
mellan makarna ooh mak.an fick stryk och skrek under det Madsen kom
ut med förklaringen »Min hustru har en så förfärlig tannepine».
N:r 32, tomt 1/216, Läkaren 2, ägdes av handlanden O. E. Bergwall
Ragunda. Obebyggd.
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N:r 30, tomt 1/277, Barberaren 4, ägdes .av häradshövdingen J. G. Hasselberg och var obebyggd, men på tomtens mitt stod ett runt, litet lusthus, som jag särskilt minns, då häradshövdingen vid sin död där stod på
lit de parade.
N:r 28, tomt 1/218, Barberaren 3, ägdes av en en änkefru Leijon, som var
född år 1807. Där fanns en mindre bostadsbyggnad i vilken ägarinnan
jämte lärarinMn mamsell Hedvig ·Berg bodde. Fastigheten inköptes år
1882 av handlanden Hagvin Lindgren_. vilken försålde stugan till målaren
Hellström, som därav uppförde en bostad vid korsningen av Litsvägen
och Björkbackavägen. Lindgren var förmyndare för Leijons barn. År
1892 uppfördes de nuvarande byggnaderna och 1902 drog orgelbyggaren
J. Eriksson in i fastigheten från Kyrkgatan n:r 29 med hela sin verkstad
och öppnade musikaffär, vilken gått framåt och åtnjutit gott anseende.
Byggnaderna ha under årens lopp renoverats och moderniserats. Nuvarande ägare är firman Hellgren & Son.
N:r 26, tomt 1/279, Barberaren 2, jämte en halv kålhage och en vretlott.
Agare grosshandlanden C. Burman från Hammerdal, senare på Stocke,
svärfader till överste Skytte och överstelöjtnant S. Behm. Tomten var bebyggd med en tvåvåningsbyggnad, som sträckte sig över hela tomten. Ingången till gården var från gränden. En hörnbutik var inrättad, där
guldsmeden Sundström residerade och i byggnadens mitt fanns ·~n brödbutik, vilken innehades QV änkdru Charlotta Lindgren, dotter till Samuel P.crman.Hennes limpor, snäckor och »danskar» voro berömda för
sin godhet. På västra sidan av tomten funnos uthusbyggnaderna. I fastigheten bodde 1879 nämnda änkefru Lindgren, hos vilken mamsell Emilia
Perman vistades, med två tjänarinnor. Där bodde även fru L:s måg frisör N . Sundquist med hustru Amelie och tre barn , av vilka en dotter,
Hulda, blev gift med handlanden J. P. Hård. Deras son Gösta är hovfotograf i Stockholm. Efter Huldas död gifte sig J. P. Hård med hennes
syster Jenny, som fortfarande jämte systern Sigrid är bosatt här. Vidare
bodde här guldsmeden L. Sundström med hustru och fyra barn, Sundströms svärmoder, född år 1800, samt en mamsell Hulda Pettersson.
Guldsmed Sundström hade två gesäller, ~n lärling och en tjänarinna.
Byggnaderna brann ned 1889 och uppfördes där i stället ett större stenhus 1914.
N:r 24, tomt 1/281, södra delen, Buntmakaren 3, jämte två skogslotter
ägdes av körsnären Karl Holmquist. Byggnaderna å tomten utgjordes av
tvåvånings bostadsbyggnad med försäljningslokal vid gatan samt i övrigt
nödiga uthus på tomtens norra sida. Holmquists familj utgjordes av
hustru och två barn, av vilka dottern Lydia blev gift med stadsläkaren C.
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E. Moberg, son till instrumentmakaren E. G. Moberg. D:r Moberg
blev fader till nuvarande musikprofessorn Carl Allan Moberg, som jämte modern numera är bosatt i Uppsala. Körsnär Holmquists son var fil.
lic. Algot Holmquist. Denn·e var mycket intresserad politiker och vida
känd genom sina föredrag och tidningsartiklar samt ·en stor vän av
sin hemstad och länet och dess kulturella v·erksamhet. Hans bild finnes utställd i länstmuseets konsthall. Holmquist var en begåv.ad, beläst och berest man. Han var en av stiftama av Förening·en Gamla Ostersund, vars styrelse han en följd av år tillhörde. Dessutom
medarbetade han i Jämtlands-Posten och sedermera i Ostersunds-Posten.
Han var en genomgod människa, som ville allas väl. Han blev med åren
något originell, vilket yttrade sig bl. a. i att han även under varmaste
sommaren gick med vinterkläder och hade stickade armmuddar, som
gingo långt fram på händerna. Förmodligen var reumatism en av orsakerna härtill. Hos körsnär H. vistades även en brorson och en lärarinna
vid flickskolan vid namn Anna Viklund, som var dotter till skomakaren
Viklund. I a.ffären och verkstaden arbetade två gesäller och en sömmerska samt •en lärling vid namn Anton Andersson, vilken tog namnet Staverfelt och med tiden Öv·ertog rörelsen under firma Staverfelt & Son, som
nu drives av Anton Staverfelts sonson Kjell Staverfelt. Hos körsnär H.
var vidare anställd en dräng och två tjänarinnor. H. ägde även ett stort
hemman i Odensala, vilket han själv brukade. Famil}en Holmquist var
religiöst sinnad och dragen till de frikyrkliga, men teg därför ej avstånd
från statskyrkan utan umgicks även med dess prästerskap. De voro ju
grannar med stadspredikanten, vilken bodde mitt över gatan. Stor hjälpsamhet utövade de mot mindre bemedlade, i synnerhet fru H. Körsnär
Holmquist avled här' i staden vid rätt hög ålder.
N:r 22, tomt 1/281, norra delen, Buntmakaren 2, v.arå nu står ett stort
stenhus innehållande kontors-, butikslokaler och saluhall. Var tidigare
obebyggd.
Tomt n:r 82, nu ingående i sydöstra delen av Stora torg·et, ägdes av
Ostersunds stad och fanns där ett tvåvåningshus med vind. I nedre våningen v•ar skollokaler, som utgjordes av en större sal och mindre rum
samt i övre våningen lärarens bostad om fyra rum och kök. På tomtens
södra sida fanns ett mindre bostadshus sammanbyggt med uthusen. Tomten hade samma höjd på både den östra och västra sidan och kom därigenom västra sidan att ligga cirka en meter högre än torget. En stenmur
svarade för att ras ej skulle uppstå. Siwlan var stadens dåtida folkskola
och folkskollärare var L. A. Lindahl, stadens förste, som hitkommit år
1848 från Piteå. Han var en rätt stor och reslig person och blev med
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Prästgatan pli 18•80-talct. Huset t. v. körsnär Holmqvists (n :r 24).
Vita huset nllgot längre bort Skolhuset pli torget.
Huset t. h. Prästglll'den (n :r 27).

tiden tämligen korpulent. Hans f,ami lj bestod av hustrun, född Åström,
syster till kramhandlanden N . Åström. (Sc Storgatan 18.) De hade nio
barn av vilka år 1879 här levde fem, bland vilka märkes dottern Lovisa,
som av led härstädes år 1940, sonen Viktor som en tid uppehöll stadskassörstjänsten och sedermera blev här'<l.dsskrivare i Borås fögderi, numera
död. Den yngste sonen Erik blev handelsbiträde och började sin bana hos
morbrodern Åström och när Ernst Gustafson öppnade sin konfektionsoch manufakturhandel härstädes blev han anställd där och kvarstannade
i 40 år. Lever ännu och är över 80 år gammal. Det är skillnad på lärarna
nu och förr liksom även på disciplinen. skoJlärare Lindahllevde liksom
stadens övriga borgare. Han gick på utskänkningslokalerna och tog sig
på morgonen en »bäsb i ett brännvinsglas, till frukosten en sup och toddy och punsch på kvällen. Detta var altmän sed. I skolan var han sträng,
och straffen utdelades ofta. Han hade ·en pekpinne, som var över en meter lång, grövre i ena ändan samt fint putsad och fernissad. Vid bestraffning fick den skyldige sträcka fram händerna och sedan rappades de med
pekpinnen det antal slag, som förseelsen ansågs vara värd. Dessutom praktiserades det kvarsittning efter skoltidens slut en eller flera timmar.
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Skarnvrån var också en bestraffningsmetod. Lindahl kunde dock många
gånger vara överseende. En gång hände det sist.a året jag gick i skolan,
att en kamrat, som satt bakom mig, kastade en papperstuss och jag
slängde givetvis tillbaka den. Det såg han och lämnade hastigt katedern
och gick fr.am till mig, där jag satt iklädd grå vadmalskläder. På sidan
om bänken var en pelare och sedan han dragit upp mig i håret, gav han
mig en örfil, så att jag slog kinden mot pelaren, och utbrast: »För-de gråbonde!» Lindahl återgick till sin plats utan ett ord. Detta hände 1881, då
skolan låg på den tomt, varest nu tingshuset står.
När Lindahl tillträdde sin tjänst som organist i kyrkan, fanns där ingen orgel, utan han fick stå vid altaret och taga upp melodien till de psalmer, som skulle sjungas. Jag minnes, att när .kyrkan senare fått sin orgel
och prästen vid gudstjänsterna bestigit predikstolen, lämnade Lindahl orgeln och gick ·Ut ur k;yrkan .för att få något till bästa. Vi små;pojkar sutto
då och ängslades för att han ej skulle hinna tillbaka i rätt tid. Som kyrkosångare fungerade gårdsägaren Mattias Andersson (se n:r 18 denna gata!).
Jag nämnde, att tomtens västr.a sida var cirka en meter högre än själva
torget. Nedanför och intill upphöjningen brukade en del av stadens
åkare ha häst och släde, gigg eller trilla, allt efter årstiden, uppställda med
kusk, som hade någon slags mössa utvisande att han stod Qllmänheten till
tjänst med kortare åkturer. Alltså »stadens första droskstation» i slutet
av 1880-talet. Från 1870-1890-talet låg på den nämnda höjdplatån en
lavett med en mindre .kanon, som .användes till alarm vid eldsvådor samtidigt med att kyrkklockorna klämtade och en poliskonstapel eller två
med hornsignaler alarmerade stadens invånare efter gatorna.
Stadens brandväsende 1894 bestod av brandkår med brandchef E.
Moberg i spetsen, v. brandchef var kontorschefen R. V. Moberg, adjutanter: bankbokhållare A. Lindelius, fanjunkare E. Swanberg och inspektor
E. Carlsson. Standarförare v·ar vaktmästare E. Broman samt materialförvaltare handlande 0 1. Jonson. Chef för brandposterna: stadsingenjör E.
Runeberg. Chef för ångsprutan: handlande M. H:n-Åström och maskinist
L. 'Larsson. Ångsprutan inköptes efter br-anden av den nya folkskolan å
Rådhusgatan 32, numera Tingshuset. Chef .för sprutan n:r l: konditor E.
P. Lewin, sprutan n:r 2: handlanden O. Olsson, »Buller-Olle», chef för
sprutan n:r 3: disponent E. Berggren, för sprutan n:r 4: handlanden A.
G. Lundholm, för sp.rutan n:r 5: baga·ren O. W. Clan~us samt för sprutan n:r 6: löjtnant A. Hammargr·en. Chef för bärgningsavdelningen:
bankdirektör G. Andersson och vid vattenhämtningen: handlande O.
Dahlin. Slangkärror för brandposterna voro placerade i gård·en 54 Prästgatan, i gården 38 Storgatan, i gården 22 Prästgatan och 12 samma gata.
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Brandskåpen voro placerade: i hörnet av Storgatan och Norra Brogränd, nu Brogränd, i hörnet av Kyrkgatan och Södra Brogränd, nu Färjemansgatan, i hörnet av Storgatan och Norra Skolgränd, nu Biblioteksgatan, i hörnet av Prästg.atan och Norra Nygränd, nu Thomeegränd, i hörnet
av Storgatan och Södra Nygränd, nu Tullgränd, och i hörnet av Storgatan
och Södra Postgränd, nu Brunnsgatan, samt å spruthuset, som stod vid
Drottninggatan, nu Samuel Permans gata, på nuvarande tingshustomten.
Ängsprutan stod vid hamnen i särskild byggnad med högt torn för torkning av slangar. År 1910 infördes en kombinerad: polis- och brandkår.
Dock skulle den allmänna brandkåren vid behov även tjänstgöra.

Tomt n:r 83. Ingått i nordöstra delen av torget. Enligt 1881 års karta
ej bebyggd, men där fanns en hövåg och auktioner hölls även därstädes,
då »Stål-Erik» presiderade som vältalig och munvig auktionist. (Se n:r 14
Prästgatan!) På tomten hade tidigare varit uppfört ett stenhus, Zetterbergska huset, Jämtlands troligen enda fideikomiss.
N:r 20, tomt 84, Borgens 2, ägdes av kamrer O. H . R isen (se n:r 17
Storgatan!). I nordvästra hörnet fanns ett mindre bostadshus, hopbyggt
med ett kort uthus. Sedermera bebyggdes tomten med det vid gatan belägna huset, som i nedre våningen upptager handelslok.aler. Den första
firma som fanns där, var Olsson & Holmberg (»Buller-Olle»), nuvarande
Bröderna Svensson. Inne på gå·rden fanns en uthusbyggnad, v.ari var inhyst Elfgrens snickarverkstad.

'l

N:r 18, tomt 1 /286, Auktionisten 4, med en 2/s vretlott ägdes av gårdsägaren Mathias Andersson, i dagligt tal benämnd »Tias», som var inflyttad från Stugun. Byggnaderna utgjordes av en bostadsbyggnad vid gatan
i två våningar med vindsvåning och rum på gavlarna och ett på mitten åt
gatan. Vid gränden var en mindre bostadsbyggnad jämte uthus med stall
samt ladugård. Å västra sidan av tomten fanns också uthus. >>Tias>> hade
·hustru och tre barn, av vilka Gertrud blev gift med den åtminstone för
den äldre generationen kände possessionaten och hästh-andlanden Eskil
Lithander på Klöstanäs, son tiiJ Lars Lithander i Klösta. En dotter till Eskil1 Brita1 blev gift med nuvarande överstelöjtnanten Arvid Liljeblad. Anderssons andra dotter, Matilda, blev gift med Hemming Eliasson,
>>Krogsv.ald» benämnd, från Lillsjöhögen, vilken i slutet på 1880-talet
eller början av 1890 uppförde byggnaderna å tOmt n:r 7 Stran.dgatan, där
stadens borgmästare I. von Stapelmohr en längre tid bodde. Lars Lithanders .andre son, Carl, blev gift med en dotter till inspektoren O. Myrin
härstädes, som i sin tur hade sonen Carl, om vilken berättas att han tillsammans med nuvarande chefen för I. 5, överste C-0. Agell, en tid vista65
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des i Amerikas skogar som skogsarbetare. I fastigheten bodde vidare
år 1879 målaren E. Elvgren, seminarieföreståndaren N. P. Westlinder med familj om hustru och fyra barn, av vilka dottern Karin blev gift
med blivande förste trafikinspektören Johansson och med honom hade
sonen Erland, nu överste och chef för Kungl. Västernorrlands regemente.
Dottern Anna Westlinder blev lä1·arinna och är numera död. Sonen Lennart blev stationsskrivare. Trafikinspektör Johanson deltog mycket i
stadens kommunala liv och fungerade flera år som stadsfullmäktiges ordförande och, innan staden uppdelades i flera taxeringsdistrikt, stadens
taxeringsnämnds ordförande. Vid·a re bodde här laggaren (.tillverkare av
träkärl) O. Persson med hustru, arbetaren Herman Larsson, arbetaren Per
Persson med J1ustru och tre barn, av vilka sonen Mårten blev maskinist
och numera är avliden. Karl blev elektriker och håller ännu på med sitt
yrke och är en gl'<ld och god människa -av den sorten, som man gärna vill
träffa. Slutligen bodde här också bokbindaren Frans Lundsted t med hustru.
N:r 16, tomt 1/281, Auktionisten 3, ägdes av grosshandlanden N. Vikström och sedermera av Mons Trävaruaktiebolag. Obebyggd.
N:r 14, tomt 1/288, Auktionisten 2, jämte en tredjedels vretlott. Agare
gårdsägaren och auktionisten Erik Ståhl. Byggnaderna utgjordes av en
mindre tvåvånings mangårdsbyggnad i ·hörnet av Prästgatan och gränden och står ännu kvar nästan oförändrad, samt uthusbyggnad på västra
sidan av tomten. Här bodde år 1879 förutom värden med hustru, fru Katarina Lackström, arbetaren Per Rickardsson, som sedermera blev åkare,
med hustru och två barn, mamsell Margreta Nordenborg och e. o. landskanslisten E. Fr. Ström. Senare på 1880-talet inköptes fastigheten av en
s. k. »futtare», matvaruhandlare J. P. Gulle, som här drev rörelse med
slakteri och skinnhandeL Blev med tiden stadens största affär i branschen.
N:r 12, tomt 1/289, Instrumentmakaren 4, ägdes av instrumentmakaren
E. G. Moberg. Byggnaderna utgjordes av en tvåvånings bostadsbyggnad,
som sträckte sig efter gatan från söder till två tredjedelar av tomtens
bredd. I densamma var en verkstad inredd, som flyttades till uthusbyggnaderna. Fastigheten och rörelsen övergingo på 1890-talet till snickaren
Per Larsson, som förut tillsammans med orgelbyggare Eriksson haft snickeriverkstad (se n:r 29 Kyrkgatan!). Han drev även begravningsbyrårörelse. Larsson skötte affären till sin död, då barnen övertogo densamma, och fortsätta rörelsen. Moberg var gilft två gånger. I första giftet hade
han barnen: Carl Erik, stadsläkare (se n:r 24 Prästgatan!), dottern Laura,
gift med bankdirektör Andersson, Elvira, gift med kommisionslantmätare Rosenström, och Emelie, gift med sjökapten Tildor Hammarström.
I andra giftet: en dotter Jenny, gift med direktör Lindgren i Ornskölds-
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vik, sonen Georg, överinspektor vid Stockholms Centralstation och dottern Hulda, föreståndarinna för stadens arbetsstuga och utsiktstornet på
Frösön. Moberg var en mångbetrodd man, intresserad av stadens utveckling. Han var under årtionden stadsfullmäktig samt ledamot av drätselkamma·r·en m. fl. nämnder. Moberg var lugn och jovialisk, dock icke alltid
ty en gång, då jag uppsökte honom med en räkning, fick jag i stället för
likvid en rungande örfil och utsparkning. I fastigheten bodde vidare tapetseraren J. \'?'annberg med hustru och tre barn, av vilka sonen Olof
reste till Amerika. Dottern Maria var först kassörsk-a i den nybildade
Goodtemplarbanken och blev sedermera gift med kamreraren i banken
Salomon Sahlin, den kände skidexperten, som troligen var den förste
jämten, som började intressera allmänheten för fjällen och dess begynn-ande turistväsen. Efter hans död gifte hon sig med tyghantverkaren
Wrctmark och byggde upp huset n:r 39, Rådhusgatan . .Ar nu avliden.

N:r 10, tomt 11290, Instrumentmakaren 3. »Attantusengårde.l», en benämning, som den erhöll för det stora barnantalet, som fanns där. Den motsvarade ett nutida barnrikehus. .Agare var snickaren J. A. Sjöberg. Bebyggelsen bestod av en tvåvåningsbyggnad på norra delen vid gatan,
ungefär hälften av tomtens längd, samt en mindre t våvåningsbyggnad
med uthus på sydvästra hörnet av tomten. I f-astigheten bodde ägaren
med hustru och sex barn av vilka dottern Mär ta på 1890-talet blev gift
med handlanden Henning Aronsson. Dottern Augusta hade kaferörelse vid
samma tid å Prästgatan 15. Dessutom bodde här skomakaren och gratialisten E. Westin, väversk-an Lisbet Andersson med dotter, snickaren Erik
Gerdlund, hjälpkvinnan Maria Nilsdotter, snickaren Peder Sörensen med
hustru och tre barn samt trädgårdsmästaren Fr. Wingstedt med hustru och
fyra barn och slutligen Matbildas dotter. Alltså summa 31 personer i den
lilla fastigheten. Nog gjorde den skäl för namnet!
N:r 8, tomt 1/291, Instrumentmakaren 2, jämte två. skogslotter, ägdes
av gårdsägaren 01. Thörnberg. Byggnaderna voro ett tvåvånings bost-adshus med vindskupor, och sträckte sig längs hela gatan, ett mindre bostadshus likaså i två våningar åt gränden samt uthus med stall, ladugård m. m.
Thörnberg sålde efter några år fastigheten och inköpte i stället n:r
15 vid Köpma.ngatan. Utom värden bodde i fastigheten tunnbindaren Per
Olof Sjöberg med hushållerska, majoren och riddaren F. G. Miihlfeldt
med hustru och dotter, som blev gift med länsmannen och, lappfogden
Ad. Suwe. Denne blev fader till distriktslantmätaren Fritiof Suwe och
tandläkaren G. Suwe. Snickaren Paulus Burman med en dotter och hushållerska bodde även här samt sömmerskan Ann-a Olsdotter, väverskan
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Märta Olsdott.Cr, arbetaren Anders Johan J. Bcwre med hustru och tre
barn samt sergeanten Anders Ogren med hustru och en son.
N:r 6, tomt 1/293, södra delen, Häradsskrivaren 4, ägdes av Ingrid
Åströms sterbhus. Byggnaderna voro ett mindre tv~vånings bostadshus,
som sträckte sig efter gatan till en tredjedel av tomtens längd, jämte ett
mindre uthus på tomtens västra sida, som kvarstår. Här bodde ägarinnans
dotter, sergeanten och vaktmästaren vid kronohäktet Olof Borgh med
hustru och tv~ döttrar och handlanden Joseph Sidoli.
N:r 4, tomt 1/293, norra delen, Häradsskrivaren 3, jämte en skogslott.
.t\.gdes av a!'bctaren Karl Fredrik Barkeus. Tomten var bebyggd med ett
mindre tvåvåningshus på östra sidan och står ännu kvar, varförutom funnos uthus med ladugård och stall. Förutom ägaren, vilken var ogift, boddc här vaktkonstapeln vid kronohäktet A. O. F. Engström med hustru
resehandlanden K. Gunnarsson med dotter samt hjälpkvinnan Brita Eriksson med dotter.
N :r 2, tomt 94, Häradsskrivaren 2, ägdes av vaktkonstapeln vid kronohäktet 01. Olsson. Här fanns en mindre bostadsbyggnad i två våningar, belägen i gränden, samt uthus å tomtens västra sida. De stå ännu
kvar i förfallet skick. I uthusbyggnaden är numera en plåtslageriverkstad
inredd. I fastigheten bodde ägaren med hustru och tre söner och arbetaren Olof Berg med hustru och en dotter samt arbetaren Karl Persson med
hustru.

Prästgatan, östra sidan
N:r 1, tomt 26, R,ådmannen 1, jämte en vret- och en skogslott, ägdes
av rådmannen och handlanden N. G. Skoogh. Byggnaderna utgjordes av
en tvåvåningsbyggnad vid gatan på västra sidan av tomten. Denna byggnad finnes ännu kvar samt uthusbyggnader på tomtens norra sida (se n:r
31 Storgatan!). Skoogh, som var född år 1807, hade hustru och barn. Hos
familjen vistades mamsell Brita Bergström. Skoogh hade även bestyret
med att ordna marknaderna å Stora torget, att uppbära platsavgifterna
för stånden m. m. Han var en liten mörk, snarsint gubbe, som ofta sågs
springa omkring på torget och hålla ordningen. Man må ej förvåna sig
över ilskan, ty de som förhyrde stånden voro i allmänhet ej nöjda med placeringarna, utan avundsjukan var stor angående platserna och då klaga68

de man hos Skoogh. Ej anade jag på 1890-talet, att Skooghs efterträdare

i befattningen skulle bliva undertecknad. Därmed höll jag på i fyra
års tid, men då hade hälsovårdstillsyningsmannen Klefbom uppdraget att
uthyra stånden och p lacera desamma samt meddela platshyran. Vi fingo
våra duvningar, synnerligast av karamellförsäljerskorna från Sundsvall.
De voro ovanligt råa och grova, men Klefbom stod dem icke efter, så de
fingo svar på tal. I fastigheten bodde vidare 1879 sergeanten O. Olsson,
»Buller-Olle», med hustru, vilken var dotter till fånggevaldiger Jonsson
och hette Elisabeth (se n:r 11 Köpmangatan!). Vidare bodde här gårds.ägaren Bengt Persson med hustru och tjänarinna samt kaffekokerskan
Kerstin Olofsdotter.
N:r 3, tomt 27, R&dmannen 5, jämte ·!n halv skogslott. Agare målaren
J. P. Moberg. Tomten var bebyggd med ett mindre bostadshus i en vån•ing med vindsrum samt erforderliga uthus åt gränden innehållande bl. a.
en målarverkstad m. m. Mobergs familj utgjordes av hustru och fem barn
av vilka Märta sedermera blev gift med fanjunka·r en G. Mossberg vid
I. 23. De övrigas öde är mig obekant. Moberg hade en lärling samt gesäll. Han undervisade i målning på 1870-talets slut i den av staden upprättade mindre slöjdskolan. Han var varmt religiös och undervisade jämväl i söndagsskolan å Barnhemssalen. Avled i slutet på 1890-talet.
N:r 5, tomt 1/ 229, Pastorn 1, ägdes av bagaren A. Ostgren. Den var bebygge{ med en mindre bostadsbyggnad i nordvästra hörnet av tomten med
försäljningsloka l åt gatan. På 1890-talet var där ett väl besökt kafe, »Du
Nord» kallat. På östra sidan åt gränden var ett tvåvåningshus, vari jämväl
ett bageri var inrett. Agaren Ostgren hade hustru och sex barn, vars vidare öden dock äro mig okända. I fastigheten bodde även stadens sotarmästare J. A. Kjellgren med hustru och en lärling. Vidare bodde här en
hjälpkvinna Dorotea Jonsson med två barn, skomakaren Anders Lithander, sedermera äv.en l'ingare i stadens kyrka, samt sömmerskan Anna Lisa
Christoffersdotter med dotter. På slutet av 1890-talet förvärvades fastigheten av den för den äldre generationen väl kände pastor Bosen, om vilken det skrivits många historier. Han var ett av stadens original. På torgdagarna vankade han omkring på torget iklädd en gammal utsliten prästrock, som saknade knappar och därför hölls samman kring midjan med
en vanlig töm. Han var ytterligt girig och brukade i böndernas åkdon
söka överkomma någon ·ej alltför dyrbar föda. Han ansågs mycket förmögen och det berättades att en torpare, som var skyldig honom 300 kronor, fick i stället för skulden låta honom få dottern till hustru. Åldersskillnaden v.ar stor och hon överlevde honom länge och höll sig tillsammans med en avdankad tvålhandlare med vilken hon gjorde slut på för-
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mögenheten. I den i Ås på 1870-talet nybyggda kyrkan var Bos~n den
förste prästen under en kortare tid, tills ordinarie befattningshavare blev
tillsatt.
N:r 7, tomt 1/2JO, Pastom 6, ägdes av Hans Olof Dahlström. Bebyggelsen var ett längre tvåvånings boningshus jämte erforderliga uthusbyggnader. Här bodde värden med hustru och fyra barn, av vilka en
dotter blev gift med byggmästaren och senareskidfabrikören L. A. Johnsson, grundare av den välkända skidfirman å tomtens övre del. Där bodde vidare .arbetaren Johan Hans Andersson med hustru och en son, skomakaren Hans Ostlund med hustru och fyra barn, av vilken en, Nicklas,
efter att ha varit tryckare på Ostersunds-Posten, sedermera flyttade till
Stockholm. Dottern Elisabeth blev gift med garver·i fabrikören Byström i
Hovermo och dottern Margareta hade i många år syatelje å Kyrkgatan
54. Ostlund var sinnessjuk och .avled å Härnösands hospital i början av
1890-talet. Vidare bodde här arbetaren Emanuel Dahlander, arbetaren
Ingemar Dahlander med hustru och två döttrar, av vilka dottern Matilda
blev gift med veterinär Walldegk i Ragunda, som båda äro avlidna, och
dottern Ulrika blev gift med plåtslagaren Schön.ander vid Järnvägsverkstaden, även dessa avlidna.
N:r 9, tomt 1/ 231, Pastorn 5, ägdes av stadsfiskalen Olsson och ingenjören Lundquist och var bebyggd med ett bostadhus på norra sidan med
gaveln åt gatan, uthus m. m. Enligt mantalslängderna 1879- 80 synes den
ha varit obebodd. I början på 1880-talet tillkom det byggnader å fastigheten. Fältmusikant Lignell vid fältjägarna, som genom giftermål erhållit kapital, lät å tomtens sydvästra hörn uppföra ett bostadshus i två våningar med affärslokal, kontor och packbod i nedre våningen och bostadsrum i den övre. H an öppnade en diversehandel och lät även uppföra
uthus inrymmande magasin, stall m. m. Efter ytterligare några år öppnade Lignell en liknande affär i Prästgatan 15 och sålde a.ffären Prästgatan 9 till handelsbiträdet A. W. Lundvall, som lärt sig yrket hos handlanden Anders Andersson, Prästgatan 35, där nu Tempo ·ligger. Affären
gick framåt. Jämsides härmed drev Lundvall affärer å Frösö läger den
tid trupperna lågo där och hade därför uppfört ett mindre hus av bräder,
som var inrett till försäljningslokal med kontor. Det drevs där fullständig
diversehandel, varvid Lundvalls broder J. A. Lundvall var behjälplig vid
disken. Han erhöll sedermera vidare handelsutbildning i Sundsvall. Bröderna ingingo sedan kompanjonskap och på 1900-talet övertogo de Robert Fresks affär vid Storgatan 19 och »J. A.», som han vanligen kallades,
blev även sedermera styrelseledamot i Sundsvalls Enskilda Banks avdelningskontor härstädes. A. W. Lundvall avled 1925 och brodern J. A.
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följde honom 1931. Affären handhaves nu av J. A:s son Anders. I firmans
tjänst var anställd sedan år 1!:!95 den bekante och avhållne handelsresanden Wiktor Wassdahl, som avled 1947.
N:r 11, tomt 1/!32, Skinnhandlaren 1, jämte en och en halv vret- och
skogslott, ägdes av änkan Ingeborg Liven. Byggnaderna här voro en tvåvånings mangårdsbyggnad i hörnet på nordvästra sidan med uthus, i vilket bryggstuga var inredd i gränden. Här bodde 1880 ägarinnan med tre
söner av vilka Emerik Emanuel blev häradsskrivare och en mycket betrodd man såväl i staden som i länet. Han var en lång följd av år stadsfullmäktiges ordförande, styrelseledamot i dåvarande Upplands Enskilda
Banks avdelningskontor här och huvudman i länets sparbank. Han var
gift med en mamsell Nordenmark, dotter till kyrkoherde Nordenmark i
Föllinge. Aktenskapet var barnlöst. Han var en mycket försiktig man och
större delen av hans förmögenhet testamenterade han till Östersunds
stad. Brodern Per var åkare. Båda äro avlidna. Vidare bodde i fastigheten
K. V. Lorgren, poliskonstapel A. Sällvin med hustru och två barn, av vilka sonen Herman redan som gymnasist blev tillfällig medarbetare i Östersunds-Posten och slutade som chefredaktör för Sundsvalls-Posten. Chefredaktör Sällvins son blev komminister i Ströms församling och numera
kyrkoherde i Tuna .församling. Hans farbror Per blev typograf och erhöll först utbildning i Östersund, men flyttade sedermera till Sundsvall
samt är numera död. I fastigheten bodde även snickaren J ohan Ward med
hustru, snickaren Erik Jönsson med hustru och målaren Axel Elfgren.
N:r 13, tomt 33, heltomt, skinnhandlaren 3, jämte en och en halv vret
och tre skogslotter, ägdes av gårdsägaren Göran Pålsson. Byggnaderna
utgjordes av en tvåvåningsbostad vid gatan och en uthusbyggnad åt gränden med stall och ladugård m. m. Byggnaderna ha under årens lopp påbyggts och renoverats. På södra sidan uppfördes på 1880-talet en mindre
bostadsbyggnad med vindsvåning. Här bodde förutom värden med hustru och en dotter handlanden Lignell med hustru. (Se Prästgatan n:r 9!)
Pålsson hade även en son Georg, tidningsman och tillfällighetspoet, som
slutligen erhöll anställning i Dagens Nyheter och blev den riksbekante
signaturen »Den Blyge». I fastigheten bodde vidare .fältmusikanten A. W.
Stjernberg med hustru samt handlanden C. J. Brodde med hustru och
fyra barn, vars v·idare öden äro mig okända. De hade även en tjänarinna
boende där. Senare fram på 1880-talet fanns en firma Thoressen & Gärdin där. Gärdin härstammade från Sunne och blev i sitt första gifte fader
till major Folke Gärdin och i sitt andra fader till de båda länsmännen
Gärdin härstädes. Firman drevs ett 15-tal år men up.phörde på grund av
Thoressens död. En ny affär börjades av en affärsman Selander från
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Lillmarieby, men han slutade vid krig·ets utbrott å-r 1914 och flyttade till
Stockholm. Här bodde även arbetaren Olof Göransson, som levde till för
ett 20-tal år sedan och var en mycket arbetsam och plikttrogen person.
N:r 15, tomt 34, heltomt, skinnhandlanden 4, jämte två skogslotter.
Byggnaderna utgjordes av en längre bostadsbyggnad efter 'Prästgatan i
två våningars höjd, dock ej vidare hög, samt uthusbyggnader med stallar,
ladugård m. m. A.gare bankkassören F. Ljungberg.
Fastighetens läge och storlek gjorde, att där på tomten var en stor rörelse med alla möjliga slag av lantmannaprodukter, hästar och kor. På
vintern försåldes här H.gel och renkött. I fastigheten bodde arbetaren Jonas Persson, kallad för »Sill-Jonke» för att han handlande med sill, torrfisk, kött och renkött och med allt möjligt, och det var sedan lätt att gå
över gatan till Thaiens för att få »ljösminne», som vanligen bestod av
kaffe och brännvin. Persson hade hustru och tre barn, bland vilka sonen
Per, som av kamraterna döptes till »Pelle Jonke» och var en av alla ytterst omtyckt pojke, som med tiden blev kommissionslantmätare, men dog
i rätt unga år. Dottern Carolina blev bankkassörska i Svenska Handelsbanken härstäde~ och är även död. Vidare bodde här ölförsäljerskan Karin Ivarsson, vilken hade s. k. ölschapp, belägen åt gatan mitt emot »Lillkrogen», till vilken vi återkomma i nästa fastighet. Avenså bodde här
hjälpkvinnan Brita Nymany sömmerskan Maria Jacobsson, Martin Johansson-Byvall och arbetaren Carl Persson med hustru. Vid tiden för
Lundv.alls förvärv av Lignells affär i n:r 9 öppnade Lignell i den lokal,
som innehafts av Karin Ivarsson, en ny diversehandel, som sedermera, då
Lignell kom på obestånd, övertogs av fanjunkaren G. W. Jörgensson vid
I. 23 jämte en kompanjon med namnet Hoffner.
N:r 17, tomt 35, heltomt, Kopparslagaren 1, jämte en vret- och en
skogslott, ägdes av f. källarmästaren 01. Thalt~n. Byggnaderna utgjordes av en större bostadsbyggnad i gränden huvudsakligen använd till
restaurangrörelse. Den stod ännu kvar fast moderniserad och utgjorde en
del av Stadskällarens festvåning och matsal vid restaurangens brand
1948. I nordvästra hörnet av tomten låg en mindre envåningsbyggnad
»Lillkrogen» kallad, vilken nedbrann i början av 1880-talet. :Krogrörelsen hade då upphört och »Buller-Olle» hade i stället sin första affär därstädes. På södra sidan av tomten voro uthusen belägna. Den nu brunna
byggnaden vid Prästgatan uppfördes på 1880-talet. Det synes framgå,
att i fastigheten idkats restaurang- eller, som man förr sade, krogrörelse
alltsedan den tillkom och därmed fortsattes till branden 1948. Thalen
var även rådman samt mycket betrodd. Hans hustru avled 18/9 1880. De
hade bl. a. sonen Klas. År 1879 innehades rörelsen av en källarmästare J.
72

P. Håkansson och 1880 av Kristina Holmgren. Efter henne tillträdde källarmästare J. P. Johansson, som innehade rörelsen ett flerta l år. Ar 1895
övertogs rörelsen av gästgivaren Lindblom från Järpen, som innehade den
till sin död, då sonen O . B. Lindblom tillträdde.

N:r 19, tomt 36, heltomt, Kopparslagaren 2 och 4, ägdes av stadsfiskalen J. O. Olsson, vilken även sagda år bodde i fastigheten jämte hushållerska. O lsson var från Berg och synes utom tjänsten ha ägnat sig åt bl. a.
fastighetsaffärer. Han avgick fdl.n sin befattning som stadsfiskal och blev
vald till illiterat rådman samt var sedan ombud för försäkringsbolaget
Svea. Olsson förvärvade även bl. a. fastigheten n:r 45 Prästgatan och n:r
64 vid Kyrkgatan. Hans efterträdare i stadsfiskalstjänsten var kronolänsmannen Fr. Svensson från Lit, som var känd som en rivande man. Bl. a.
gjorde han slut på den mordbrandsepidemi, som pågått i staden under
årtionden. Rådman Olsson, som avled här i Östersund, ägde även fastigheter på Hornsberg. Byggnaderna å fastigheten utgjordes av en tvåvåningsbyggnad vid gatan. Senare tillbyggdes en mindre bostadsbyggnad på
norra sidan av tomten. Det vid gatan stående huset str äckte sig över hela
tomten och hade en nästan för smal inkörsport. Husen äro numera mycket moderniserade. Där bodde år 1879 förutom ägaren arbetaren Erik
Olofsson med hustru och två söner samt handlanden K. J. Svensson. Ar
1880 stod hattmakaren G. Söderström som ägare av fastigheten. Denne
hade förut haft sin verkstad och bostad i ett hus, som stod på södra sidan av Östersundsbron och så långt ned mot stranden, att den
vid högvatten var helt omfluten, då landgångar måste användas för att
komma över på det torra. Omkring 191 O förvärvades fastigheten av hemmansägaren J onas J onsson i Dvärsätt och på grund av hans fariseism i
affärer, som därför dock ej voro ojusta, blev hans fastighet kallad för
»Guds rike» omväxlande med »Himmelriket», vilka benämningar ännu
fortleva bland' många äldr·e stadsbor. I fastigheten bodde förutom
förut omnämnde Olofsson även handlanden O. A. Byström, som var född
i Byn i As. B. drev på sin tid rätt stora affärer och hade grossist- och minutaffär i Storgatan 29 i det av »Norderökungen» uppförda huset. En
längre tid var han styrelseledamot i den på början av 1880-talet grundade Goodtemplarbanken samt deltog även i det kommunala arbetet och
blev vid disponenten J. A. Petterssons död chef för härvarande utskänkningsbolag. På 1890-talet utspelades i den trånga porten till fastigheten en
lustig, tidsbelysande historia. En hästhandlande av den tidens modell,
kallad »Asp-Salmen», som hade ett mindre torp vid vägen till Krokom,
och var behäftad med en ovanligt talför mun samt slagfärdig, skulle en
vinterdag leverera ett vedlass till någon i h uset boende, men därvid bar
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det sig ej bättre än att han fastnade med lasset i porten och en jude vid
namn Hillelson, som hade sin affärs ena vägg mot portens högra sida
kom ut och överöste »Asp-Salmen» med ovett s~ att det blev folksamling
och polis kom tillstädes och ville ha reda på vad som stod p~. Vedköraren
lämnade d~ följande svar: »Je skulle in i .himmelrike med ett vedlass
men s~ kom en juddj-1 och ställt sej i väja.» Dec hela upplöstes i allmänt
skratt.
N:r 21, tomt 37, heltomt, Kopparslagaren 3, jämte två och en sjättedels
vret- och en skogslott, ägdes av kopparslagaren A. A. Lundholm. Här var
ett större tvivåningshus uppfört med butik och kontorsfokaler i nedre
våningen samt bostadsrum i den övre jämte vindsvåning med bostadslägenheter. På tomtens södra sida fanns en mindre bostadsbyggnad i tv~
våningar jämte uthus med stall m. m. samt på norra sidan verkstad och
en del uthus. Huvudbyggnaden var uppförd år 1876 samtidigt med grannens, traktör P. O. Jonssons byggnad efter branden samma ~r. I fastigheten bodde värden Lundholm med hustrun och sonen Johan Adolf och
dottern Lovisa. Ar 1880 .bodde även där sonsonen Gustaf Llmdholm, som
blev en av drivfjädrarna i Strömsunds utveckling och därtill en entusiastisk försvarsvän, som en lång tid ledde landstormsövningarna. Sistnämnda år öppnade August och Gustaf Lundholm järnvaruaffär i hörnbutiken
i faderns hus, i vilken rörelse Adolf Lundholm blev delägare, sedan han
ett .par år studerat och praktiserat i branschen i Sundsvall. Genom arv
efter fadern övergick affären till Adolfs döttrar Anna, gift med överstelöjtnant Bengt Kjellman, och Elsa, samt förestås numera av Annas son
Gustaf Kjellman. Den torde vara stadens äldsta i sin bransch. Vidare bodde i fastigheten mamsell Charlotta Hallgren, handlanden Fritz Westermark, som var bördig från Oviken, med hustru och två barn jämte en tjä. narinna. Där bodde handlanden Bard h Ruben Hillelson, vilken gjorde
många knipsluga affärer. Han hade ·en betjänt vid namn Ernst Hugo
Manns. Dessutom bodde änkefru Märta Edström där med sonen Erik och
det ovanliga namnet Optatus, samt skomakaren Erik Eriksson. Sedan år
1899 bodde rådman J. F. Langeen många år framåt i fasti~heten. A. A.
Lundholm var en drivande man, som under de år denna redogörelse avser
hade en lärling Lars Carl August Prim-an, vilken med stort intresse deltog
i det vanliga slagsmålet mellan läroverkets äldre elever och gesällerna i
staden. Sista april och 1 maj voro de vanligaste sammandrabbningsdagarna, men till någon vidare blodsutgjutelse urartade sig ej kravallerna.
På den tiden rådde 12-timmars arbetsdag och ändå längre och Lundholm
var tidigt på morgonen den förste i verkstaden. Lundholm deltog flitigt
i det kommunala livet. Då vädret tillät det kunde man se honom st~ende
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i grinden, där han iklädd sitt stora förskinn tittade sig omkring. År 1914
såldes f-astigheten ifråga till Jämtlands läns Sparbank och järnhandeln
förflyttades till sin nuvarande lokal i Prästgatan 23.
N:r 23, tomt 38, heltomt och 1/239, Traktören 1, 2 och 3, jämte tre
vret- och tre och en halv skogslotter ägdes av traktören P. O . Jonsson. De
äldre byggnaderna nedbr.unno 1877. Genast efter branden uppfördes i
huvudsak de byggnader som nu finnas och delvis restaurerats. De utgöras
av en tvåvåningsbyggnad vid Prästgatan med flygel åt gränden. På tomtens norra sida och även inpå östra delen av tomten 1/238 uppfördes en
mindre bostads- och bryggstuga i två våningar, sammanbyggd med
uthusen. På södra sidan av tomten fanns en större byggnad avsedd till förvaringsrum för matvaror m. m. Traktör P. O. Jonsson, som var född år
1819 och hustrun 1821, härstammade från Brunflo. Fru Jonsson, född
Högberg, som efter tidens sed kallades »Perjons-Brita, var en fryntlig
och god person, men kunde riva ifrån sig och göra sig åtlydd av sin stora
personal, när så fordrades. De hade fyra barn: Margareta, gift med köpman Åslund, vilka emigrerade till Buenos Aires, Märta, gift med kramhandlanden Oscar Carlsson, vilken från 1880-talet hade sin affär i hörnet, där järnhandlanden Lundholms affär nu är belägen. De hade en dotter Gerda, vilken blev gift med en folkskollärare Bäckström, samt en son,
J:s dotter Brita blev gift med bokhållaren, sedermera föreståndaren för
utskänkningsbolaget J. A. Pettersson och bland deras barn märkas byråchefen i lantbruksstyrelsen Arne Arnegård i Alsten samt en dotter Frida,
gift med disponenten E. Unoefors härstädes. Dottern Olava blev gift med
bankkamreraren i Sundsvalls Handelsbank Erik Wikström, vilken avled i
unga år. Dc hade barnen Iwan, borgmästare här i staden och bl. a. ordförande i föreningen Gamla Östersund, och Heimer, som är distriktslantmätare härstädes. Det var en stor rörelse makarna Jonsson bedrevo och deras
tjänstefolk bestod vid denna tid av två drängar och sex tjänarinnor samt
en kypare, som benämningen var den tiden. Rörelsen bedrevo dc till början av 1880-talct, då densamma övertogs av källarmästare Sandelin, vilken fortsatte i flera år, tills han flyttade till Strömsund, där han öppnade
stOr hotellrörelse med .utskänkning. I fastigheten bodde år 1879 J :s svägerska Kristina Högberg och hjälpkvinnan Helena Alexandersson med
två barn. Ar 1880 synes dåvarande löjtnanten vid I. 23 A. Brcmbcrg med
dotter ha bebott en läg·enhet i fastigheten. I slutet av 1890-talct innehade
en fröken Forsell en galanteriaMär i flygelbyggnaden åt gränden. Hon
var svägerska till fabrikören Hcstermann, som var en allmänt känd person
i staden och vars gård kallades »Hestermannsgården», vartill jag återkommer.
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N:r 25, tomt 1/239, Traktören 6, ägdes av bagaren J. G. Melanders
sterbhus. Här fanns ett större bostadshus med vindsrum som sträckte sig
nästan utefter hela tomten åt Prästgatan och försedd med försäljningslokal. På norra sidan av tomten inne på gården fanns ett envåningshus med
vind, där bageriet med rätt stor ugn var inrättat. Det var ett av stadens
största och tillverkade bl. a. hårt grovt spisbröd. På tomten fanns nödiga
uthus och magasinsbyggnader. Bagerirörelsen dr-evs av den avlidne Melanders son, bagaren Axel Melander, vil~en var broder till den på den tiden och även efteråt välkände arkitekten A. E. Melander, som aldrig
glömde sin födelsestad utan ständigt hade den i kär hågkomst under hela
sitt liv, vilket efterlämnade ritningar · och teckningar bevisa. Föreningen
Gamla Ostersund har en del av dem i sitt .förvar. Axel Melanders hustru
Milda var en god kvinna, som var synnerligen hjälpsam mot dc fattiga,
svultna och trasiga madammerna från Rannåsen, Kånkbacken och Torråsen, vilka ef.ter att ha försålt sina barr- och lövmattor, för de härför
erhå-llna slantarna där inköpte det nödvändiga brödet. Det var mest det
grova matbrödet som köptes, men efter råd och kassans ställning kunde
även det finare brödet inköpas. Makarna Melander hade tre barn, alla
döda. A.ldste sonen Emil blev konditormästare vid Bergs konditori i
Stockholm. I bageriet .a!'betade tre gesäller och en k~innlig bagerska. I
fastigheten bodde mathållcrskan Kristina Petersson med en tjänarinna, år
1879 även bokhållaren A. G. Andersson, sedermera bankdirektör, med
hushållerska samt järnvägsbokhållaren A. P. Thoren. När Svenska Handelsbankens hus uppfördes, flyttades det gamla bostadshuset till Kyrkgatan 44, där det kvarstår.
N:r 21, tomt 40, heltomt, Traktören 4 och 5, Gamla Prästgården, jämte en vret- och en skogslott, ägdes av staden. Byggnaderna utgjordes av en
tvåvånings bostadsbyggnad stående i sydvästra hörnet av tomten utefter
halva tomtens bredd. I gränden fanns brygg- och tvättstuga samt uthusbyggnader med behövliga utrymmen på norra sidan av tomten. Här bodde stadspredikanten Nils Olsson med familj, bestående av hustrun och
två barn. Han hade verkat härstädes i tio års tid och var allmänt omtyckt och aktad av sin församling. Den som skriver detta, blev konfirmerad av honom år 1883. Vi voro cirka 30-40 läsbarn och bland dem
Pelle Solbcrg, ett känt namn i bygden, Pelle Wickström från Mårdsjön,
en god begåvning, som dock blev en Uppsala-överliggare (han hade mycket gott om pengar), Herman Dahl, blivande storbryggare, och Olof Andersson, som sedermera tog sig namnet Staverfelt och ägnade sig åt guldsmedsyrket. Bland flickorna ihågkommer jag Anna Holmer, sedermera
fru ingenjör Kjellin, Maja Jonsson, sedermera fru Fredman, Anna Ek76

berg, med tiden folkskollärarinna, samt Karin Nilsson, som blev gift med
kakelugnsmakare Nilsson och moder till arkitekt Berghagen. Konfirmationen ägde rum dagen före Kristi Himmelsfärdsdag och nattvardsgång
dagen därpå. Vid konfirmationsförhöret uppstod panik i kyrkan, på
grund av att rök slog in från den i kyrkans norra sida stående stora järnkaminen, vilket hade sin orsak av den starka västanvind, som rådde vid
tillfället. Då folket började rusa ut i största förvirring, klev pastorn upp
på altarringen och fick menigheten att lugna sig, varefter ceremonien
kunde fortsätta. Efter påföljande dags n.attvardsgång var det på eftermiddagen kaffebjudning i prästghden. Konfirmationsbarnen hade förut
genom insamling förärat pastorn ett guldur och till kaffebjudningen hade var och en med sig pengar, mellan 1-3 kronor, som skulle lämnas, när
vi tackade för oss. Gummigaloscher hade vid den tiden börjat komma i
bruk, men ej alla hade sådana. Pastorskan tillsade dem som ej hade galoscher att stanna vid dörren, där hon skulle servera dem kaffet, medan
de som hade galoscher och tagit dem av sig fick gå fram till det dukade
kaffebordet. Detta resulterade i att de som fått sitt kaffe vid dörren,
utan föregående överenskommelse behöllo sina slantar och efter avtackningen gingo direkt till Lewins konditori, där det festades om med kaffe
och bakelser. Så prästfru hon var, förstod hon sig .inte på barnasjälen, ty
vad hade en extra rengöring spelat för roll mot att hos barnen väcka mindervärdeskänslor. Pastor Olsson utnämndes år 1883 till kyrkoherde
i Bergs församling och aV'flyttadc från staden strax efter omförmälda
konfirmation. En rprästman Nilsson uppehöll sedan tjänsten, tills den
blev av ordinarie präst besatt. Den sistnämnde blev sedermera kyrkoherde
i Stuguns församling. Vid prästvalet i Ostersund höllo godtemplarna och
övrigt nykterhetsfolk på en präst vid namn L. Boden, som gjort sig känd
som en stark nykterhetsman, medan motståndarna hade en komminister
Oberg i Ås, sedermera kontraktsprost i örnsköldsvikstrakten, på förslag.
Nykterhetsfolkets kandidat blev efter mycket kraftig agitation vald och
utnämnd. Några år -efter det Boden fått tjänsten, började han hänge sig
åt· bruket av starka drycker i sådan grad, att han på grund av fylleri och
andra förseels-er h 1893 miste sin kappa, som man då uttryckte sig, och
blev avsatt. Han emigrerade till Amerika och var där enligt uppgift baptistpredikant. Hans hustru, född Titze, var även i likhet med mannen
svag för spritdrycker och förföll på alla sätt samt slutade sina dagar på
stadens fattighus, som det då kallades. Prästtjänst-en uppehölls sedermera
på kortare förordnanden dels av två bröder Östman och dels av två bröder Edström, av vilka en blev Frösö församlings förste kyrkoherde och
avled i sin medelålder. J. Alfr. Edström uppehöll förordnandet till våren
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1895, då han utnämndes till kyrkoherde i Piteå stad. Han avlöstes av
G. Ohrstedt, som sedermera blev stadens förste kyrkoherde och jämväl
kontraktsprost. Han var en mycket livlig natur. I yngre dagar drog han
sig ej för att gå ut i skogen och knäppa sig .en hare och insamlade samtidigt växter till sitt herbarium, som med tiden tävlade med lillhärdalsprästens och blev donerat till Karlstads högre allmänna läroverk. Ohrstedt var gift med lärarinnan Clara Byström och hade fem barn, varav
ett avled i unga år. Sonen Hjalmar blev major vid I. 5 och Gustaf disponent i firman A.-B. Berner & Co. Dottern Ellen blev gift med en köpman
och boende på annan ort samt Ulla fo lkskollärarinna här i staden. År 1894
blev det två präster i staden, då pastor P. Oberg hitflyttade från Sundsvall som biträde åt stadspredikanten. Oberg blev även regementspastor
vid A. 4 efter den förut omnämnde regementspastorn Svensson. Han var
gift två gånger. I första äktenskapet hade han sonen Sven, elektriker, och
i andra giftet Gösta, läkare, och Einar, präst, nu tjänstg. kyrkoherde i Häggenås. Oberg var en livlig och temperamentsfull person och synnerligen
intresserad av kommunalt arbete. Han var bl. a. fattigvårdsstyrelsens ordförande en lång tid och hans intresserade arbete i socialvården gjorde honom mycket uppskattad, fastän det även sKaffade honom antagonister.
Oberg avled år 1937.
N:r 29, tomt 1/241, Häradshövdingen 1, jämte en skogslott ägdes av
skräddaren N. Sundgren, vilken under 1879-18 80-talen hade en rätt stor
rörelse men som på grund av de fallande konjunkturerna och misskötsel
i början av 1900-talet gick omkull. Byggnaderna står ännu kvar och utgjordes av en bostadsbyggnad i två våninga·r åt gränden. På tomtens
östra sida funnos nödiga uthus. Den vid Prästgatan stående byggnaden
uppfördes i början av 1890-talet av gårdsägaren och hästhandlaren Carl
Ifvarsson. Byggnadens första våning var inredd med affärslokaler och
kontor. I andra våningen funnes bostadslägenheter. Där bodde i början
av 1890-talet fältläkaren Thorne, som kvarbodde till framåt 1920-talet.
Han kom hit till A. 4 och blev fältläkare, i vilken tjänst han efterträddes
av regementsläkaren vid samma regemente R. Odenius. Thorne var livligt intresserad i det kommunal_. livet och var en lång tid stadsfullmäktig
samt innehade även en hel del andra uppdrag. Någon gång på 1930-talet
avflyttade Thorne från orten och avled några år därefter. Fältläkare
Odenius, som man kan säga ärvde Thorne, kom hit till orten som bataljonsläkare vid I. 23 och var en tid underläkare vid härvarande lasarett.
Han är gift med en dotter till häradsskrivare Forsell i hans äktenskap
med boktryckaren Bergs änka, Edla Berg, född Sundin. (Se n:r 16 $torgatan!) I fastigheten synes år 1880 endast ha bott ägaren Sundgren med
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familj, som bestod av hustrun och tre barn, av vilka sonen Per blev redaktionssekreterare i d:r V. Hugo Wickströms tidning Jämtlands-Posten
men avflyttade härifrån vid d :r Wickströms .död. Då rörelsen stod i sitt
flor, hade han tre gesäller och flera andra anställda i hemarbete.

N:r 31 och 31 A, tomt 1/242 och 1/243, Häradsskrivaren 6 och 5, jämte en
halv kålhag·e och två skogslotter ägdes av häradshövdingen och riddaren
J. G. Hasselberg. Byggnaderna bestodo av, å tomt 1/'142, en mindre bostadsbyggnad avsedd för tjänstepersonalen, som skötte kreaturen, samt en
stor uthusbyggnad med ladugård, inrymmande plats för sex kor och två
hästar samt andra behövliga utrymmen. Han ägde även egendomen Lövsta ovanför staden och därif.rån erhöll han det mesta fodret till djuren.
T omt n :r 1 /243 var bebyggd med ~tt bostadshus, som sträckte sig längs hela tomtens bredd utefter Prästgatan i två våningar med vindsvåning, som
även v.ar inredd med bostadsrum såväl åt gatan som på gavlarna. Hela
byggnaden användes av ägaren. och var även domsagans kansli inhyst
därstädes. Vidare bodde här v. häradshövding O. Gustafsson, som tjänstgjorde på domsagan, sedermera efterträdd av v. häradshövding Thomson. Hela familjen Hasselberg var religiöst lagd och häradshövdingen
med .fru iv.rade mycket för barnhemmet, som var inrett å tomt 1/242 vid
Kyrkgatan och numera expeditionslokaler för stadens pantbank och en
hel del andra institutioner. Fastigheten 1 /243 äges numera av OstersundsPosten. Hassetbergs f.ami lj bestod av hustru, C harlotta, född Kinnman,
och fyra barn, av vilka Karl blev präst och slutade som kontraktsprost !
Grundsunda. Han var gift med ·en dotter till kontraktsprosten Ernst Arbman i Sunne. Dottern Tora blev gift med häradshövding T.homson. Deras
söner Harald och Helge gingo i faderns fotspår och blevo rådmän, den
förre i Ostersund och den senare i Sundsvall. Harald, gift med direktören
Erh. Borgg·rens dotter I.rma, avled helt ung. Hasselbergs dotter Maria blev
g.ift med prosten O. Arbman i Borgsjö, fader till hl. a. f. rektor Ragnar
Arbman och fru Laila Erixon härstädes. I familjen vistades en mamsell
Bollwii och fann.s hos fam iljen Hasse1berg tre tjänarinnor och en statdräng, Per Mårtensson, med familj. Mårtensson var gammal t rotjänare.
Fastigheten övergick, när familjen skingrades, i andra händer, och 1907
var Hotell Standard uppbyggt å tomten n :r 31 A, vilken byggnad sträcker
sig både efter Prästgatan och grän.den. Byggnaden är i tre våningar jämte vindsvåning. År 1913 blev S.tandards annex färdigt och kallas Standardmagasinet. Det är i samma höjd som .hotellet. standardmagasinet hade sin första försäljningsaffär i hörnbutiken av Hotell Standards byggnad men överflyttades till annexet, då det blev färdigt.
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--N:r 33, tomt 1/244, Djurläkaren 1, jämte en vretlott ägdes av gårdsägaren A . . Westring. Tomten var bebyggd med ett tvåvånings bostadshus,
som sträckte sig efter Prästgatan till hela tomtens längd, och nödiga uthus voro uppförda på östra sidan av tomten och ·inrymde ladugård och
andra nödiga utrymmen. En del av bostadsbyggnaden kvarstår ännu och
användes. En handelslägenhet där innehades på 1890-talet en lång tid av
fröken Sophie Ostman. Södra sidan av tomten utgöres numera av Sveabiografen, som uppfördes på 1920-talet av den kän.de f. d. redaktören för
Jämtlands-Kuriren John Hagberg, vilken avled 1947. På sin tid bodde
här även dragaren av Ostersunds-Postens tidningspress, gamle Grelsson
från Huså i Kalls socken. I fastigheten bodde värden med familj om
hustru och f vra barn, därav två flickor. vilkas öden. äro för mig okända.
Hustrun hade på södra ändan av byggn!}den ett mycket uppskattat kafe,
som frekventerades av stadens medelklass. Då kostade en kopp kaffe med
påtår, ett par snäckor (motsvarande våra dagars wienerbröd}, skorpor och
fyra sorters småbröd 25 öre. Det var godprics och där.för besökte stadens
pojkar, när de hade en »tolvskilling», ofta kafeet. Vidare bodde i huset
korpralsänkan Brita Dahl, änkefru Maria Muren. med två döttrar, Hedvig och Maria, skräddaren och kapphandlanden Joh. Hägglund, vilken
hade sin rörelse där med sin blivande hustru Anna Märta Haglund. Hägglund var starkt rel.igiös och deltog därför mycket ·i det religiösa arbetet
synnerligast söndag~kolan, där han var en av lärarna. Slutligen bodde
också här skräddaren G. A. Hallman med hustru odh fyr.a söner, vars
öden äro mig obekanta, samt glasmästaren Erik Sundberg med hustru och
son ·s amt en arbetare Emanuel Swensson.
N:r 35, tomt 1/245, Djurläkaren 6, ägdes av handlanden An.dreas Andersson. Byggnaderna utgjordes av en tvåvånings bostadsbyggnad på norra sidan av tomten med affärslokal på nedre botten och packbod jämte
två bostadsrum på norra ändan, vilka rum i början, av 1880-talet nyttjades av Ostersunds-Posten, därav ett till kontor och det andra till redaktionsrum och sängkammare för redaktören. På södra sidan av tomten var
uppfört ett mindre bostadshus i två våningar samt nödiga uthusbyggnader. Samtliga byggnader revos på 1~40-talet då Tempo blev ägare av fastigheten. Andersson var född år 1840 och gift två gånger, i senare giftet
med en flicka från Rödöns storsläkter och från dem härstammar gårdsägaren Andersson, Ringvägen 21. I fastighetens övre våning vid gatan
bodde provinsialläkaren E. G. Boqvist med en tjänarinna. Boqvist var en
liten och tämligen fet man av jovialisk natur. Jag minns honom särskilt,
enär han. vaccinerade mig för smittkoppor i anledning av epidemien i staden år 1878. I byggnaden in på gården bodde skomakaren Olof Wiklund
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med hustru och sju barn. Familjen var mycket aktningsvärd och två av
flickorna, Amanda och Anna, blevo lärarinnor.
N:r 37, tomt 1/246, Djurläkaren 5, ägdes av Jonas Svensson i Rise,
Lockne socken. Byggnaderna utgjordes av en tvåvånings bostadsbyggnad
med affärslokaler i vardera ändan av huset och med ingång från gatan. I
början av 1880-talet fanns vid gränden inne på gården ett mindre bostadshus i två våningar, v.ilket ännu kvarstår fastän restaurerat. Dessutom funnas nödiga uthus med stall och magasin. På 1880-talet bodde här änkan
efter förre ägaren Brita Nordensson, va·rs son Olof med tiden blev kommissionslantmätare och efterlämnade hustru och ett barn. Vidare bodde
här handelsföreståndaren Olof Jonsson med hustru och två söner, av vilka Olof började sin bana först som springpojke hos Hillelsson, Prästgatan 19, och sedan kom till Wisenska bokhandeln, vilken han sedermera
övertog och blev dess ägare under rätt lång tid. Han kom senare på obestånd och rörelsen kom i andra händer. Han övergicK till handelsresan.de
i papper men insjuknade och dog. Jonsson var gift och änkan flyttade till
annan ort. Brodern Axel var en tid anställd hos Olof Jonsson och öppnade en filial i Strömsund, som han förestod. Vidare bodde i fastigheten
brödförsäljerskan Kerstin I varsdotter, en stor och kraftig kvinna, vilken
hade försäljning i butiken på södra ändan. På 1890-talets mitt övertogs
fastigheten. av ägarens svärson, handlanden Per Eriksson, en mycket driftig man, ·som rev ned by,ggnaden viq gatan och uppförde det nu på tomten
stående stenhuset om tre våningar jämte vindsvåning. Han fortsatte här
sin diversehandel. Huset har under tidens lopp moderniserats. Bland andra
hyresgäster bodde här en lång följd av år domhavanden i Jämtlands norra
domsaga, häradshövding Blix.
N:r 39, tomt 48, Postiljonen 1, gästgivargården jämte en kålhage och
en halv skogslott, ägdes av gästgivaren Erik Jönsson (se n:r 38 Pxästgatan!). Byggnaderna utgjordes av en bostadsbyggnad i två våningar jämte
vindsvåning med bostadsrum vid Prästgatan och sträckte sig byggnaden
utefter hela tomtens bredd. Nedre våningen var inredd till restaurangrörelse med fullständig utskänkning. Där fanns matsal och schweizeri, där
spirituosa utskänktes hela dagen igeno~p. Dessutom fanns biljard, som var
flitigt frekventerad. I övre våningen fanns festsalen samt resanderum.
I gränden var uppfört ett tvåvånings bostadshus, som användes för
gästgiverirörelsen och där fanns krog för menige man och denna var
även öppen hela dagen. Husen äro sammanbyggda med en inkörsport igenom desamma. På södra sidan av tomten låga uthus med stall,
ladugård och matbodar samt övriga nödvändiga utrymmen. Efter Nya
Hotellets tillkomst, Prästgatan 38, utarrendcradc Jönsson restaurangrö-
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relsen först till en källarmästare Orre och därefter till källarmästare Segermark. Före Järnvägshotellets och Grand Hotells tillkomst var gästgivargården stället .för alla stora fester. Vid Hotell Sta·ndards tillkomst år
1907 överlät:s spriträt~igheterna dit. Det var svårt med vattenfrågan för
en sådan rörelse på den tiden; därför var man tvungen att vjntcrtiden
hämta vatten i stora kar, försedda med\ kranar, f.rån Storsjön och på sommaren i stora tunnor, även försedda med kranar för avtappning. Åtskilliga
sådana foror hade fullt arbete varje dag. Personalen utgjordes av ägaren
själv med hustru och dottern Kristina samt bl. a. markören Adalbert
Lundcquist, som sedermera blev gift med en dotter till änkefru Anna Edlund (se Köpmangatan n:r 47!). Familjen Lundequist blev bosatt härstädes och mannen öppnade egen biljard. Avkomlingar efter dem finnas
ännu .i staden. Namnet Stadshotellet i stället för Gästgivargården tillkom
i början på 1890-talet. I fastigheten innebodde maskinisten Jakob Blomquist, som sedermera blev b-efälhavare för den nybyggda ångaren »Necken», poliskonstapel Axel Wallin och arbetaren Erik August Jakobsson.
N:r 41, tomt 1/249, norra delen, Postiljonen 5, jämte två vretlotter ägdes av gårdsägare Jonas Petter Jonsson från Stugun. Här fanns uppförd
en bostadsbyggnad i två våningar vid gatan och uthusbyggnad med bland
annat utrymme för två kor och vedbod m. m. I fastigheten bodde ägaren
med familj, bestående av hustrun och fyra barn, av vilka Anders (Ante)
blev den sedermera välkände Ante Jqnsson .i Gevåg, donator m. m., som
i unga år drev omfattande trävarurörelse, i övrigt en känd sångare och
sällskapsmänniska. Numera sköter han sin fastighet i Gevåg. Sonen Jonas emigrerade till Amerika. Döttrarna Katar·ina och Märta blcvo lärarinnor vid stadens folkskola. De äro också ännu i livet. Å n:r 17 Gröngatan lät J. P. Jonsson uppföra en större mangårdsbyggnad· och en mindre, båda i två våningar. Denna fastighet innehaves nu av de omförmälda
döttrarna Jonsson.
I fastigheten vid Prästgatan bodde vidare S. E. Hammarberg, inspektoren Selin Engwall med hustru och tre barn, vars senare öden äro mig
okända. Slutligen var också en hjälpkvinna Sara Emilia Jonsdotter med
sonen Hugo bosatta här.
N:r 43, tomt 1/249, södra delen, Postiljonen 4, jämte ·211 skcgslott ägdes
av sågverksägaren J. S. Dillner i Kvitsle. Åren 1879-80 var tomten
obebyggd, men strax därefter uppfördes i olika etapper de nuvarande
byggnaderna om två våningars höjd. Den äges numera av köpman P. A.
Edler, sonson till stOckmakaren Edler.
N:r 45, tomt 1/251, M&nadsmötet 1, jämte en kålhage. Agare stadsfiskal
len ]. O. Olsson. I början av 1890-talet uppfördes i olika etapper de nu82

varande byggnaderna vid gatan,. nämligen en bostadsbyggnad om två våningar med vindsrum samt en mindre bostadsbyggnad med sammanbyggda hus åt gränden. Fastigheten förvärvades ~r 1895 av sedermera stadskamreraren E. Lönnborg och hans fru i första giftet, Maria
Helin. (Se n:r 23 Storgatan!) I fastigheten bodde år 1880 borgmästaren I.
von Stapelmohr, v. häradshövdingen Adolf Dahlen, som var broder till
lektor Dahlen, järnvägsbok,hållaren G. W. Brandberg, vilken var fader
till restauratrisen Cosette Brandberg, förut omnämnd. Ä nedre våningen
är nu endast .affärslokaler och ett större kafe.
N:r 47, tomt 1/252, Månadsmötet 6, ägdes av majoren Behm och gårdsägaren Hans Åslund. År 1879 funnos här -på tomtens norra S>ida ett tvåvåningshus med gaveln åt gatan samt uthus, sammanbyggda med nämnda
fastighet, i vilken bodde förutom värden Åslund, sömmerskan Kristina
Adler, mamsell Brita Gustafsson med dotter, sömmerskan och änkan
Kristina Grahn samt änkefru Charlotte Sundberg. I slutet av 1880-talet
tillbyggdes förutvarande byggnad i olika etapper vid gatan och uppfördes en bostadsbyggnad i två våningar på andra sidan inne på gården, vilken ännu står kvar ·ehuru moderniserad. F.ru Åslund hade till en början
inackordering för skolpojkar och en mindre matservering, men efter makens död i mitten av 1880-talet fortsatte »madam Åslund», som hon kallades, sin rörelse och utvidgade densamma. Hon gifte sig ånyo med en
skräddare från Hudiksvall, som sedermera kallades källarmästare Molin
och rörelsen gick starkt framåt och blev med tiden Hotell Norrland, som
behöll ett grundmurat anseende hos den resande allmänheten. Hotell
'Norrland övertogs på 1920-talet av källarmästare Lindberg, som för
några år sedan sålde fastigheten och rörelsen, vilken sistnämnda fortsättes av Östersunds Kafeaktiebolag. I slutet av 1880-talet öppnade J. E.
Ericsson en skola i fasti.gheten, benämnd Ericssons Praktiska Skola, och
han fick därför i dagligt tal namnet »Praktiska Ericsson». Skolan drev han
tillsammans med privatläraren C. A. Svensson. Svensson fick också med
Ericsson finna sig i att bli kallad »Praktiska Svensso.''\». Siwlan pågick till
omkring 1910 och besöktes även av landsbygdens ungdom samt erhöll understöd från nykterhetshålL Efter skolans upphörande undervisade de båda
kompanjonerna var för sig privat. Ericsson, som härstammade från Tåsjö,
var en ivrig nykterhetsman samt vegetarian och som sådan kanske mera
sträng än själ ve Saxon. De båda lärarna äro numera avlidna. Svensson
avled nyligen vid mycket hög ålder. ·
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Till jämförelse med nuvarande priser kan nämnas att Hotell Norrland
för ett möblerat mindre rum jämte tre måltider dagligen år 1892 debiterade 30 kronor per månad.
N:r 49, tomt 1/253, M/lnadsmötet 5, jämte en kålhage ägdes av överstclöjtnanten och riddaren J. C. Lilliesköld och var bebyggd med en mindre
tvåvånings bostadsbyggnad i sydvästra hörnet av tomten samt med uthusbyggnad inrymmande stall och ladugård utefter gränden. Förutom
värden bodde i fastigheten hjälpkvinnan Kerstin Månsson med dotter,
sömmerskan Ingeborg Lif med sonen, hornblåsaren Ernst Lif, som sedermera avancerade till fältmusikant med fanjunkares rang vid fältjägarna
och var Ostersunds förste tclefonföreståndare. Telefonstationen var belägen i n :r 38 Storgatan en trappa upp i byggnaden åt gränden. I mitten
på 1880-talet bodde i fastigheten komministeränkan Hägglöf från Myssjö, som hade två barn av vilka sonen G. Hägglöf, efter att en tid ha varit »Överliggare» v.id Uppsala universitet, omkring år 1890 antogs till
landskontorist i länet och blev med tiden häradsskrivare i västra fögderiet. Hennes dotter gifte sig med länsman Ponten, vars öde dock är mig
obekant. År 1890 bodde änkepastorskan Hägglöf jämte Pontens vid
Frösövägen 32 och började där tillverka en över hela landet känd salva
för botande av bland annat engelska sjukan hos barn. Salvan finnes ännu
i marknaden.
N:r 51, tomt 54, Åkeriet 1, jämte en halv kålhage ägdes av snickaren
J. Rödström. Byggnaderna utgjordes av en mindre bostadsbyggnad på
mitten av tomten i gränden samt nödiga uthus på densammas södra sida.
Här bodde utom värden J. Rödström, som var ungkarl, snickaren Johan
Johansson, även han ogift, gesällen Aug. Hellgren, hjälpkvinnan Ingeborg
Johansson, snickaren P. Widström med hustru och 1880 även snickaren
J. A. Sjöberg. (Se n:r 10 Prästgatan!)
I början på 1880-talet inköptes byggnaderna av Andreas Hansson, som
uppförde de flesta av de nuvarande byggnaderna, som äro moderniserade
och utgöras av ett tvåvånings bostadshus med vindsrum vid gatan samt
mindre uthus och ett bostadshus åt gränden.
N:r 53, tomt 166, Akeriet 6, ägdes av byggmästaren L. M. Dahlgren
Byggnaderna utgjordes av ett bostadshus på östra sidan av tomten jämte
uthus. Denna byggnad blev sedermera påbyggd och dessutom har där
uppförts tvåvåningshus på norra och södra sidan av tomten. Fastigheten
inköptes i början av 1880-talet av hemmansägaren Måns Andersson från
Färila, vars dotter gifte sig med poliskonstapeln Anders Genberg här i
staden. När bitcia makarna Andersson avledo, övergick fastigheten till
Genbergs båda döttrar Stina och Sigrid, vilka innehade densamma intill
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år 1945, då den förvärvades av pappershandlanden Sven Hallquist, sedan
fastigheten i sextio år varit ·i genbergska släktens ägo. Stina blev gift med
köpman Hörnfeldt. Sigrid blev gift med en göteborgsarkitekt Stendahl. I
början av 1900-taLet förhyrdes det stora huset .av den för den äldre generationen kände homeopaten Axell, som härstammade från Tåsjö, och
därmed gjorde homeopatien sitt officiella intåg i Ostersund. Han lämnade även direkt ut den medicin han ordinerade. Folk strömmade till honom
i sådan mängd att många måste vänta utanför på gårdsplanen för att så
småningom komma in och bliva undersökta. Det hände till oe'h med, att
man till honom fraktade sjuka personer, som lågo i sina sängar. Någon
ambulans fanns ej då i staden. Det blev en stor strid mellan de legitimerade läkarna och Axell, som föranledde åtal och böter för den sistnämnde. Han fortsatte dock oförtrutet sin verksamhet hskilliga år framåt,
men insjuknade av överansträngning och avled i sin medelålder å utrikes
Ort.

N :r 55, tomt 168, Akeriet 5, jämte en kll.lhage och en halv skogslott
ägdes av f. handlanden A. Andersson även »Zinken» kallad (se Prästgatan 35!). Här fanns en bostadsbyggnad i två våningar sammanbyggd i
vinkel med uthusbyggnaderna åt gränden mitt på tomten. Förutom ägaren bodde här också kaptenen G. H. Lindberger, som var intendent vid
fältjägarna, med hustru och tre döttrar samt brevbäraren K. H. Bergstedt med hustru och son. I början av 1900-talet inköptes fasti~heten av
p låtslagaren W estring, som v.ar son till kafeidkerskan Ingeborg W estring
(se n:r 33 Prästgatan!). Han uppförde den nuvarande byggnaden.
N:r 57, tomt 170, Verkstaden 1, jämte två skogslotter ägdes av gårdsägaren Jöns Ericsson. Byggnaderna utgjordes av en mindre tvåvåningsbostadsbyggnad i nordvästra hörnet av tomten samt en mindre bostadsbyggnad inne på tomten, i vilken en mangelbod för allmän'heten var inredd. Härförutom funnos nödiga uthus med ladugård. Byggnaderna stå
ännu kvar. I fastigheten bodde värden jämte hustru och sonen, måleriarbetaren Jöns Ericsson, samt tvenne döttrar.
N:r 59, del av tomt 172, Verkstaden 6, jämte .zn halv skogslott, ägdes
av hovslagaren Per Englund, en stor, kraftig och energisk man. På tomtens nordöstra sida fanns en smedja, som på norra sidan var sammanbyggd med ett bostadshus med nödiga uthus. Här bodde Englund med
familj och två söner samt en gesäll, vagnmakaren Johan Petter Hultberg
och hjälpkvinnan Margreta Nilsson. Den gamla bostadsbyggnaden står
ännu kvar fastän restaurerad. (Se även följande fastighet!)
N:r 59, del av tomt 172 samt del av tomt 174, Verkstaden 6 och 5, ägdes av skräddare Bahrds hustru (se n:r 20 Köpmangatan!). Bebyggelsen
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utgjordes av bostadsbyggnad i två våningar jämte uthusbyggnad med
verkstadslokal och övriga nödvändiga utrymmen, vilka stodo inne på tomten med gavel åt Prästgatan. I fastigheten bodde kopparslagaren L. Bergstrand med hustru och två barn, en gesäll och lärling. Båda makarna
Bergstrand voro driftiga .personer och jag minnes, hur de med alla kopparkärl under marknaderna soodo ute i ur och skur på torget intill Fresks
affärslokal. Det var en mångfald av olika kopparkärl, kopparbyttor
m. m. Efter Bergstrands död övertog sonen Victor rörelsen och fortsatte
därmed i flera år. Jämtslöjd hade en lång tid små kopparburkar med lock
m. m. tillverkade av Bergstrand som vinster. Vidare bodde i fastigheten
boktryckaren och konstförvanten A. E. Hammarström .och arbetaren J.
M. Johansson med hustru och en son. (Se även föregående fastighet!)
N:t· 61, del av tomt 174, Verkstaden 5, jämte en halv kåthage, ägdes av
traktören P. 01. Jonsson. (Se n:r 23 Prästgatan!) Den var bebyggd med
en mindre bostadsbyggnad vid gatan samt uthusbyggnader i nordöstra
hörnet av tomten. Här bodde snickaren J. Lundström jämte hustru och
två söner, av vilka sonen Per blev fanjunkare vid hästjägarna och sonen
Knut länsman i T'llmba. En dotterson till Per är löjtnant Nordinge, I. 5.
Vidare bodde här väverskan Kristina Svedberg, född år 1794.
N:r 63, tomt 176, Monopolet 1, jämte en kålhage och två vretlotter,
som ägdes av lektorn L. O . Hammargren. Byggnaderna utgjordes av bostad$byggnad i två våningar vid ga·tan samt uthusbyggnader med ladugård och övriga utrymmen. Endast ägaren bodde i fastigheten och han
var år 1880 änkeman. Hans son Hugo blev advokat och ansågs som en
mycket .dugande sådan. Han avled ogift omkring 1920. Sonen Ernst
Axel slutade som major vid fältjägarna och blev gift med direktören Erh.
Borggrens dotter Jenny, vilket äktenskap blev barnlöst. Hammargren
var, enligt vad som sades, en mycket duktig lärare. Efter hans död övergick fastigheten i stenhuggare Fogelbergs ägo. Denne kom hit med järnvägsbygget. Numera äges fastigheten av vilt- och osthandlanden Gunnar
Johansson och synes ej hava undergått några yttre förändringar.
N:r 65, tomt 178, Monopolet 4, jämte en kålhage, ägdes av bagerskan
Charlotta Andersson och var bebyggd med en tvåvånings bostadsbyggnad mitt på tomtens norra sida samt uthusbyggnader med nödiga utrymmen på den östra sidan. Agarinnan bebodde densamma jämte modern Sara Jonsdotter samt värdinnans syster Anna Lovisa Andersson och en
tjänarinna. Genom det nära läget till den blivande järnvägsstationen, där
arbeten pågingo, fick hon försälja mycket bröd dit. I fastigheten bodde
vidare arbetaren Johan Lundvall jämte hustrun Märta och barnen Anders,
Brita och Johan Albert. (Angående Anders och Johan Albert, se n:r 9
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Prästgatan och 19 Storgatan!) Dottern Matilda hade kafe Storgatan 19
och sonen Per var en tid affärsman, men var vid sin död stadskassör här
i staden. Vidare bodde i fastigheten snickaren Olof Nilsson med dottern
Olga samt gjutaren Olof Gustafsson med hustru och tre barn. Omkring
år 1902 uppfördes det nuvarande stenhuset av byggmästaren J. A. Hellström, vilken hitflyttade någon gång i början på 80-talet. Han var en
mycket driftig och energisk man, som uppförde huset Prästgatan 36 på
1890-talet och år 1912 Ostersunds rådhus samt tillsammans med byggmästaren Gärdin Ovikens nya kyrka m. fl. byggnader. Av barnen blev sonen
Age Hellström disponent vid Gusta Stenhuggeri samt en annan son förste
stationsskrivare vid S. J. En broder till Hellström var predikant vid härvarande baptistförsamling och en kort tid redaktör för Jämtlands Allehanda.

J(yrkgatan, västra sidan
Samtliga år 1880 bebyggda samt vissa obebyggda tomter.
N:r 82, tomt 177, Monopolet 2, ägdes av lektor L. O . Hammargren.
Uthusbyggnad från nedre tomten fortsatte ett stycke in på här nämnda
tomt. Se Prästgatan 63!
N:r 70, tomt 55, Åkeriet 2, jämte två skogslotter ägdes av gårdsägaren
Jöns Eriksson. Här var uppförd en bostadsbyggnad i två våningar jämte
uthusbyggnad. Byggnaden kvarstår ännu med oförändrat utseende och
här bodde endast värden med hustru och sonen Erik Olof Eriksson samt
döttrarna Katarina och Julia.
N:r 68, tomt 1/253, Månadsmötet 4, ägdes av överstelöjtnanten och
riddaren J. L. Lilliesköld. Å tomten fanns del av uthusbyggnad sammanbyggd med en liknande å nedre tomten.
N:r 66, tomt 1/~52, Mdnadsmötet 3, ägdes av major Bchm och handlanden Hans Aslund och var bebyggd med ett tvåvå,nings mangårdshus
jämte vidhängande uthus. (Se n :r 47 Prästgatan!)
N:r 64, tomt 1/251, Månadsmötet 2, ägdes av stadsfiskalen J. O. Olsson och bebyggelsen utgjordes av ett bostadsbygge i två våningar vid gatan samt i gränden även .en bostadsbyggnad sammanbyggd med uthus,
som var inrett med stall och ladugård m. m. Förut hade den ägts av en
häradshövding Lilliesköld. I slutet av 1880- och början på 90-talet hade
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åkaren A. Bardosen sin åkerirörelse därstädes. (Se i övrigt n :r 45 Prästgatan!)
N:r 62, tomt 50, Postiljonen 3, ägdes av ryttmästaren vid hästjägarna,
Robert Södermark. Byggnaderna utgjordes av manghdsbyggnad vid gatan efter väl halva tomtens bredd och i två våningar, som ännu står kvar
renover·ad och delvis ändrad, samt uthus med stall m. m. sammanbyggda
med ett mindre i gränden beläget bostadshus. Södermark var gift med
rådman Fjellmans dotter Eulalia. (Se n:r 30 Köpmangatan!) Familjen hade
en tjänarinna och en betjänt. I fastigheten bodde också bataljonsläkaren
Otto Björk, poliskonstapeln Johan Enqvist med hustru och en son samt
tjänarinna, lantmäterieleven Frykberg samt kommissionslantmätaren E. O .
.Akerstedt med hustru och en dotter samt tjänarinna. År 1897 bodde även
auditören, sedermera borgmästaren Albert Olsen därstädes.
N:r 60, tomt 47, Postiljonen 2, jämte en vretlott ägdes av handlanden
Paulus Olsson. Byggnaderna utgjordes av bostadsbyggnad i två våningar
jämte nödiga uthusbyggnader på tomtens västra sida. Olsson var från
Oviken och var liten till växten och kallades allmänt »Lill-Pål». Han
hade hustru och f.em söner samt tre flickor. Han handlade med trävaror
och var en mycket energisk man. Hans maka Maria var en fin kvinna,
som helt ägnade sig åt hemmet och barnens fostran. A v dem blev sonen
Sven kassör och kontorschef vid Trångsvikens sågverk, som då ägdes av
engelske undersåten Lewjs Miller och på 1890-talet upphörde och delvis
övergick i andra händer. En av flickorna, Karin, utbildades till sångerska,
en tid i Paris, varöver fadern mycket gladdes ooh talte ofta därom. Deras öden är mig dock ej bekant. Sonen Olof blev stationsskrivare vid
S. J: och avled i unga år. Paulus blev trävaruinspektor vid Sunds Aktiebolag, Karl erhöll anställning hos brännvinskungen L. O . Smith och flyttade till Spanien, där han gifte sig med en av landets döttrar. Otto hade
även anställning vid Trångsvikens sågverk men emigrerade till Amerika.
Seda.n Olsson försålt sin fastighet här i staden, inköpte han en tomt vid
Hornsgatan å Hornsberg och uppbyggde i korsningen av sistnämnda gata och Bergsgatan ett tvåvånings bostadshus med nödiga uthus, vilket av
allmänheten blev benämnt »Pål-Olsgården». Numera innehaves densamma
av köpman Sten Medin.
N:r 58, tomt 1/246, Djt4rläkaren 5, jämte en vretlott ägdes av snickaren
P. Borgström och är numera Jämtlands Tidnings hus. Byggnaderna utgjordes av en bostadsbyggnad i gränden på tomtens mitt samt nödiga uthus. Borgström var säkert stadens förste slöjdlärare för pojkar vid folkskolan. Hans verkstad var belägen på nedre våningen. Borgström försålde
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fastigheten i början på 1890-talet till konstförvanten John Hagberg, som
sedermera gjorde sig känd som boktryckare och biografägare. Han vår
dalmas till börden och grundade här tidningen Jämtlands-Kuriren, som
utvecklade sig tidvis till ett slags boulevardtidning och skandali5erade
ibland stadens familjeförhållanden. Hagberg råkade härför illa ut, ty en
dag hudflängdes :han offentligt på torget med en hundpiska och exekutö.ren var ingen mindre än grosshandlanden Olsson, »Buller-Olle». Hagberg
uppförde å tomt 33 Prästgatan den nuvarande biografen Svea. Det saknades ej energi hos den småväxte mannen. Han gjorde även en tillbyggnad å gården för tryckeriets räkning. År 1918 sålde han fastigheten och
tidningsrörelsen till Jämtlands-Tidning, som fortfarande driver sin rörelse där.
N:r 56, tomt 1/245, Djurläkaren 3. Uppgiven ägare bankkassören F.
Ljungberg. Bebyggelsen utgjordes av en hostadsbyggnad i två våningar
med bostadsrum på den övre. Den nedre våningen var uthyrd till stadens
småskola samt hade dessutom en bostadslägenhet. Lärarinnan Matilda
Nordström var skolans föreståndarinna med mamsellerna Brita Svensson
(blivande fru Dahlin) och Amanda Viklund som lärarinnor. På tomtens
södra sida fanns en mindre bostadsbyggnad jämte uthus på västra sidan.
Emellan det mindre bostadshuset och byggnaderna intill på andra sidan
tomten var en smal gång till halvtomten vid Prästgatan. Matilda Nordström var en stor, kraftig, sträng men rättvis lärarinna, vars långa pekpinne vi ofta tra,kterades med på händernas baksida och att det kändes
och mindes, komma nog eleverna ihåg. De nu levande eleverna bevara
henne dock i gott minne. Städningen av skollokalerna verkställdes av
barnen i tur och ordning. Två elever fingo stanna kvar efter skolans slut
ooh sopa rent. Dessutom skulle det dagen därpå dammtorkas och vatten
påfyllas både i karaffiner och damejeanner. Allt skulle vara i sin ordning
utan anmärkning.
I fastigheten bodde handlanden P. Moberg med fyra barn och skomakaren Karl Erik Hellström med hustru och sex barn, arbetaren Jonas
Nilsson med hustru och änkan Brita Holm med tre barn. År 1881 hyrde
Östersunds-Posten den forna skollokalen för sitt tryckeri och jag fick
då anställning där som tryckeri-, spring- och tidningspojke. Samtidigt
fanns där Per Sällvin, en bror till redaktör Sällvin, som dock redan i
Hudiksvall hunnit börja få viss utbildning, så att undertecknad var den
egentlige springgossen, som hölls i tukt för att lära yrket. Jag lärde mig
så småningom, vad de olika stilarna hette. Den första notisen jag satte
och som godkändes av faktorn, gällde ett rått mord i Bryssel. Den gången
var jag mäkta sto'rt. Så småningom fick jag sköta en mindre s. k. liberty89

press, å vilken trycktes kortare meddelanden, sorg- och visitkort m. m.
Särskilt påminner jag mig november 1882, då vår nuvarande kronprins
föddes, och ja.g på pressen tryckte det extranummer av tidningen, som
innehöll den glädjande nyheten, ooh sedan sprang ned till anslagstavlan
på Freskens hus vid torget och klistrade upp detsamma. Det blev stOr
glädje i staden. Emellanåt, då det var mindre göra, fick jag sortera svibel,
vilket arbete bestod i att skilja de olika stilsorterna, som blivit hopblandade genom att någon form gått sönder eller dylikt. Det var ett tråkigt
arbete. A v löningen var hela 2 kronor i veckan. De forna skollokalerna
hade nu ändrats. En vägg hade borttagits för att få utrymme för sätteriet
med alla dess stilsorter och kaster. I ett rum i nordvästra sidan om sätteriet var tidningspressen h gården och i ett mindre rum intill detta var
den omtalade libercypressen placerad jämte en skärmaskin för papper.
Tidningspapperet var redan tillskuret i den storlek tidningen hade och
emballerades i buntar och förvarades för det mesta i tryckeriet. Personalen utgjordes då av en faktor Gustafsson, en god man, och sedermera av
en faktor T.hunholm, vilken var mycket sträng och rätt häftig till lynnet.
Ibland kunde man av honom få en »killivinkare» d. v. s. örfil. Vidare
fanns där en. fröken Sigrid Andersson, som sedermera gifte sig med guldsmeden Swedberg, och hennes syster Anna, vilken ännu lever och är bosatt
i staden. Annonssättare var en man vid namn Hoof, vilken jämte sin moder bodde i en mindre bostadsbyggnad inne på gården. Hoof blev ined tiden sinnessjuk och gav sig ut på vandringar och övernattade i ladugårdar
och hölador, men han ofredade ingen. En trumslagare vid fältjägarna vid
namn Oscar Rislund fanns även anställd och han överflyttade sedermera
till Aftonbladets officin i Stockholm. Han är numera död. Slutligen funnes tidvis tillfälliga genomvandrande konstförvanter anställda. Tryckare
var Nicklas Ostlund, som sedermera flyttade till huvudstad.en. Ostersunds-Posten hade trycket åt Statens järnvägar och ofta fick jag i ur och
skur traska ned till järnvägsstationen, där maskindirektör Pettersson hade sin e~pedition och bostad. Vid den tiden hade de flesta byggnadscheferna farit till andra orter. Det var icke så litet besvärligt att redaktion
och tryckeri ej funnos i samma gård, men det klarades fint tack vare en
Bell-telefonanläggning mellan· tryckeriet och redaktören. På tryckeriet
satt telefonen ovanför faktorns kast och den gav sig till känna genom en
signal. Eljest fanns den smala gången mellan fastigheterna, som tidigare
nämnts, och genom denna kunde bud sändas med manuskript och korrektur. Till slut kom Östersunds-Posten till sin nuvarande ståtliga lokal efter
många års vistelse i Storgatan 27.
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N:r 54, tomt 1/244, Djurläkaren 2, jämte en vret- och skogslott, ägdes
av skomakaren Anders Nilsson. Byggnaderna utgjordes av en bostadsbyggnad i två våningar, sträckande sig eft~r hela tomtens bredd. Huset
var liksom de flesta i Ostersund rödmålat. Å tomtens sydvästra hörn
fanns en mindre bostadsbyggnad samt uthusbyggnader på södra och västra sidan och det var så många byggnader, som nätt och jämt kunde rymmas på tomten. I fastigheten bodde värden med hustrun och fyra döttrar,
av vilkoa Karin blev gift med kakelugnsmakaren Nilsson och Amanda gift
med skräddarmästaren Billengren. (Se n:r 20 Kyrkogatan!) Nilsson hade
på sin tid skohandel i Prästgatan 19 och utövade även »tandläkaryrket»,
då lasar~ttsläkaren och stadsläkaren Hemblom ~j ansågs passande att anlitas med en så enkel sak som tandutdragning. Ävenså tillrättalade han
vrickade leder m. m. Han kom på obestånd och slutade sina dagar i början på 1900-talet. Vidare bodde här snickaren P. Olofsson-Lindquist med
hustru och ett barn och en tid bodde här änkan Ing~borg W estring med
sina båda sön~r Viktor och Ernst. Vidare beboddes fastigheten av arbetskvinnan Wallin, arbetaren Anders Larsson med hustru och en dotter, änkan Margareta Björ.kstrand, änkefru Brita M. Kuylenstierna, skräddaren
Jonas Westerlund med hustru och fem barn samt skomakaren A. J. Andersson-Lundquist.
N:r 52, tomt 11243, Häradshövdingen 4, ägdes av tullvaktmästar~n K.
Bräck·bergs arvingar. I fastigheten bodde Karl O. Bräckberg, vilken var
magister vid högre allmänna läroverket härstädes, och hans syster Anna
Maria Bräckberg samt hjälpkvinnan Helena Alexandersson med två barn. I
början av 1890-talet uppfördes i sydvästra hörnet av tomten •:!n tvåvånings bostadsbyggnad. I denna inrättade typografen G. F. Berndesson sitt
accid~nstryckeri, som numera fortsättes på annan plats i staden. För ett
30-tal år sedan förvärvades fastigheten av Ostersunds-Postens T r .A.-B.
N:r 50, tomt 1/242, Häradshövdingen 3, Barnhemmet, jämte en halv
kålhage. Föreståndarinna var mamsell Elisabeth Gregorsson, som var en
mycket god kvinna. I hemmet vistades åren 1879-80 tre ba·rn, som i
mantalslängderna äro antecknade för »barnhemsbarn», nämligen ·:!n flicka
och två pojkar. Dessutom fanns en tjänarinna. Dessa bodde i nedre våningen, där även skollärarinnan Matilda Nordström hyrde rum. (Se n:r
56 samma gata!) Ovre våningen användes till lokal för bönemöten och
söndagsskola samt syföreningsmöten, alltså en motsvarighet till den nuvarande församlingssalen. I slutet av 1910-talet överflyttade man
barnhemmet till Fillsta och staden öve.rtog fastigheten och lämnade lokaler åt pantbanken och andra kommunala institutioner. Fastigheten äges
numera av Ostersunds-Postens Tryckeri A.-B.
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N:r 48, tomt 1/241, Häradshövdingen 2, ägdes av änkefru Charlotta
Mattsson. Bebyggelsen var en tvåvånings mangårdsbyggnad längs gatan.
Ett bageri var inrättat i gården och på tomtens västra sida fanns nödiga
uthus. Det var ägarinnan, som här drev stor bagerirörelse med mycket
god omsättning. Hos henne vistades mamsell Eva Borin. I sin tjänst hade
hon en bagargesäll, en bagerska och en tjänarinna. Fastigheten låg litet
illa till genom att kyrkogården låg tvärs över gatan. Där hade i äldre
tider jordfästningar ägt rum. Byggnaderna blevo allt skröplig.are och till
slut avvecklade hon affären och blev föreståndarinna för officersmässen
å Frösö läger i många år, tills hon avlöstes av Cosette Brandberg. Sedan
övertog hon marketenterirörelsen för Livkompaniet och Bergs kompani å
Frösö läger, vilken rörelse årligen uppehölls under tiden början av maj till
slutet av september. Hon upphörde därmed år 1900. År 1885 uppbyggdes
å tomten det nuvarande stenhuset, som ännu kallas »Jämtlands-Posten»,
ehuru tidningen sedan 1925 upphört att utkomma. Huset är i tre våningar med vindsvåning. På tomtens västra sida är uppfört en mindre bostadsbyggnad i en vånings höjd. Komplexet uppfördes av Jonas Sahlin från
Stugun och folkskolläraren O. Westin här i staden. Sedermera förvärvades
fastigheten av fil. dr V. Hugo Wickström, som här började utgiva tidningen Jämtlands-Posten, vars första nummer utkom på hösten 1885 med.
Wickström som ansvarig utgivare. Som medredaktör hade han redaktör
Johan Lindström-Saxon. Den senare övertog efter ·:!tt par år Jämtlands
Tidning. I redaktionen var som redaktionssekreterare anställd Per Sundgren, son till skräddaren N. Sundgren nå n:r 29 Prästgatan. I fastigheten
bodde även Wickströms broder Mauritz, litterat rådman vid Ostersul).ds
rådstuvurätt, samt •:!n syster. På 1890-talet bodde här även en jägmästare
Du Reitz, gift med Margareta Burman och alltså svåg·er till Öv•erstelöjtnanten S. Behm i han första gifte, landskamrer Klinghammar och 1900 överste
_von Heland och därigenom även fältjägarnas regementsexpedition. Doktor
Wickström var en tid lärare vid härvarande högre allmänna läroverk.
Han utgav ett flertal böcker i skilda ämnen. Dr Wickström var ·:!n man
med bestämda vanor. Klockan två dtermiddagen varje dag klickade det
aldrig att man fick se honom och brodern r~dmannen p~ promenad
över Ostersundsbron. På 1890-talet hade han Aug. Strindberg som gäst
hos sig och man såg denne även deltaga i brödernas promenad. Härförutom var doktor Wickström även stadens elegantaste man vad klädseln
beträffar. Han bar nästan jämt nya kläder och ibland kunde man få se
honom t. o. m. i vadmalskostym, antagligen härstammande från Näldcns
ullspinneri. Han blev vald till riksdagsman i andra kammaren av Ostersund-Hudiksvalls valkrets och slog därigenom ut lektor Kardell, som för-
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ut beklätt uppdraget. Detta blev hans olycka, ty när han skulle hålla sitt
jungfrutal, hävdade han sig själv för mycket och det skämtades därom såväl i riksdagen som överallt i Sveriges press. Det blev för mycket. Han
bröts ned och fick en för tidig död. Före sin död hade han förordnat, att
kyrkklockorna ej skulle få ringa, då han fördes till sitt vilorum. Som
människa var Wickström en mycket god man och dessutom mycket hjälpsam, men han tycktes lida av en viss lärdomshögfärd. Han utgav som
sagt en mängd böcker i skilda ämnen, vanligen under signaturen »Christer Swahn». Mest bekant torde hans tendensskrift »När Jesus kom till
Ostersund» ha varit och den väckte stort uppseende icke blott i staden
utan runt omkring i landet. Tryckerirörelsen fortsättes fortfarande i
samma hus, men Jämtlands-Posten upphörde. Fastigheten äges numera av
distriktsslantmätaren Heimer Wikström och tryckeriet förvärvades på
1920-talet av löjtnanten Wigen.

N:r 46, heltomt 40, Traktören 4 och 5, prästgårdens trädgårdstomt.
Obebyggd. (Se Prästgatan 27!)
N:r 44, tomt 1/239, Traktören 3. 1\.gare bagaren Axel Melander. Obebyggd. (Se Prästgatan 25!)
N:r 42, tomt 38, heltomt, Tt·aktören 1 och 2. 1\.gare traktören P. 01.
Jonsson. Uthusbyggnaderna från nedre tomten fortsatte ett stycke in på
denna tomt, varest fanns ett »lusthus», till formen åttkantigt och försett
med fyra fönster, numera placerat på J.amtli såsom ett minne från den
tid, då till varje byggnadstomt hörde en angränsande kryddgårdstomt,
på vilken endast fick uppföras lusthus och liknande.
N:r 40, tomt 37, heltomt, Kopparslagaren 3. 1\.gare kopparslagaren A.
Lundholm. Uthusbyggnaderna från nedre tomten sträckte sig ett stycke
in på denna tom t.
N:r 38, tomt 36, heltomt, Koppanlagaren 2 och 4. Ägare stadsfiskalen
J. O. Olsson. Obebyggd. (Sc Prästgatan 19!)
N:r 36, tomt 35, heltomt, Kopparslagaren 1. 1\.gare rådmannen och
källarmästaren O . Thah~n. Uthusbyggnader från nedre tomten sträckte
sig på norra sidan väl över halva denna tomt. (Se Prästgatan 17!)
N:r 34, tomt 34, heltomt, Skinnhandlaren 4. 1\.gare kassören F. Ljungberg. Obebyggd. (Se Prästgatan 15!)
N:r 32, tomt 33, heltomt, Skinnhandlaren 3. i\gare gårdsägaren Göran
Pålsson. Obebyggd. (Se Prästgatan 13!)
N:r 30, tomt 1/232, skinnhandlaren 2, jämte en vretlott ägdes av gårdsägaren O. A. Lundgren. Byggnaderna utgjordes av ·:!n tvåvånings bostadsbyggnad i nordöstra hörnet av tomten jämte uthusbyggnad med stall och
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ladugård på västra sidan av tomten. Senare uppfördes i gränden en mindre tvåvånings bostadsbyggnad. Inne på gården på östra sidan fanns en
liten stuga om ett rum och kök. Denna är borttagen. Ovriga byggnader
finnas ännu kv.ar fastän något moderniserade. I fastigheten bodde ägaren
med hustru samt en dotter och två söner, av vilka Carl var en mycket
Ii vlig yngling, som emigrerade till Amerika. Vidare bodde här sömmerskan Karin Jonsdotter, mathållerskan Karin Månsson, arbetaren Justus
Iversen med hustru, handlanden C. L. Holmgren med hustru och två. barn
samt sömmerskan Ingeborg Olsdotter med tre barn. I början på 1890talet hade handlanden N. Lundemo i ·hörnbutiken en matvaruaffär, vilken huvudsakligen sköttes av hustrun. Trots minderåriga barn lyckades
hustrun genom sin stora energi hålla affären i gång, så att hon på sin ålders dar kunde överlämna en väl inarbetad affär till sina barn, vilka sedan än mera utvecklade rörelsen.

N:r 28, tomt 1/231, Pastorn 4, ä.gdes av målaren J. A. Rapp. byggnaderna utgjordes av en mindre bostadsbyggnad med uthus. Här bodde ägaren med hustru och två döttrar. På 1890-talet uppfördes en större tvåvånings bostadsbyggnad vid gatan och på västra sidan av tomten en uthusbyggnad, vari även var inredd en större måleriverkstad.
N:r 26, tomt 1/230, Pastorn 3, ägdes av gårdsägaren Hans Dahlström.
Obebyggd. I hörjan av 1890-talet anlade byggmästaren L. A. Jonsson,
som var gift med en av Dahlströms döttrar, en mindre skidfabrik, som
tillverkade en skida av hickory, som var förut okänd i Ostersund. Jonsson utvecklade affären kraftigt och vid hans död övertogs den av ett
aktiebolag, som fortsätter Jonssons rörelse. Bland hans barn märkas sonen
John, sportredaktör i Ostersunds-Posten.
N:r 24, tomt 1/ 229, Pastorn 2, ägdes av maskinisten J. Lind. Byggnaderna utgjordes av en tvåvånings mangårdsbyggnad i gränden samt nödiga uthus på tomtens västra sida. Senare uppfördes den ännu kv-arstående tvåvånings mangårdsbyggnaden åt gatan. I fastigheten bodde ägaren,
vilken var svärfader till murare Jonasson (se Köpmangatan n:r 55!),
med hustru och två barn, vidare f. d. poliskonstapeln G. L. Werdenhoff,
hjälpkvinnan Karin Månsdotter och arbetaren Bengt Larsson Hellberg
med hustru och tre barn. På 1890-talct ägdes fastigheten av fanjunkaren
vid fältjägarna Jöns Olsson, som utom sin militärtjänst var skräddare
och sydde uniformer åt regementet i en lång följd av år. Bland hans barn
märkas den nuvarande riksbanksdirektören Hjalmar Olsson, Luleå. Under samma tid bodde även i fastigheten den under n:r 7 Storgatan omnämnde åkaren Nils Jonsson.
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Staden på 1860-.talet.

N:r 22, tomt 1/223, södra delen, RJ.dmannen 4, jämte en skogslott ägdes

1

av gårdsägaren samt kyrkoväktaren J. Johansson. Här fanns uppförd en
mindre tvåvånings mangårdsbyggnad ungefär mitt på tomten åt gränden
samt uthusbyggnad, vilka ännu kvarstå restaurerade. I fastigheten bodde
ägaren, som var en stor, kraftig och väl ansedd man jämte hustrun. Han
blev i början av 1880-talet mördad av en halvrusig finne, som .kom direkt
up.p till Johansson och begärde något, men då han nekades stack en kniv
i hjärtat på Johansson, som ljöt en ögonblicklig död. Smedsmästaren
Bergström hade emellertid märkt, när finnen gick upp till Johansson.
När finnen hastigt kom utrusande med blodiga kläder, greps han av
Bergström, som med en järnstång slog omkull honom och överlämnade
honom åt polisen. Vad mannen erhöll för straff kan jag ej påminna mig.
N:r 20, tomt 1/228, norra delen, Rådmannen 3, jämte en och en halv
skogslott ägdes av smeden K. J. Bergström. År 1878 finnas ej några
byggnader upptagna, men å tomtens norra sida var efter hela tomten uppförd en byggnad innehållande smedja, bostäder och nödiga uthus med
stall och ladugård. I fastigheten bodde ägaren jämte hustru och en fosterdotter Ida. Vidare bodde l1är M. Ahlstedt och hans dotter Lucia. Gården förvärvades på 1890-talet av skräddaren Billengren och hustrun
Amanda, född Nilsson. Huset är numera restaurerat. (Se n:r 54 denna
gata!)
N:r 18, tomt 25, Rådmannen 2, ägdes av gårdsägaren Peder Håkansson
ooh där fanns en bostadsbyggnad sammanbyggd med uthus. I fastigheten
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bodde ägaren med hustrun, hade inneboende en Peder Börsett. Vida(e
tb odde här sömmerskan Charlotta Sahlbom med fyra söner och sömmerskan Matilda Sahlbom och tre barn. Fastigheten förvärvades i början av
1880-talet av vagnmakaren Olsson, v·ilken uppförde vid gatan ett mindre
tvåvåningshus med verkstad inrymd i nedre våningen samt uthus. I början av 1890 bodde där stadsfiskalen H. Flygare. Sedermera kom kronokassören Himmelstrand dit m . .fl. Fastigheten förvärvades sedermera av
överlantmätaren F. C. R. Langeen, som efter att ·ha varit bosatt där en
längre tid helt nyligen sålde den. Numera är där uppfört ett stort stenhus
av Riksbyggen.

Kyrkgatan, östra sidan
N :r 23, tomt 24, Kaptenen 1, jämte en vret- och två skogslotter, ägdes
av förste lantmätaren, kapten E. Burman. Byggnaderna utgjordes av en
mangårdsbyggnad i gränden på östra sidan i två våningar. Under var en
stor källare. Uthusbyggnad fanns på tomtens övre del jämte ett härbrä.
Gården står ännu kvar i förut befintligt skick. Där bodde ägaren, född år
1814, jämte sonen Lorentz och en tjänarinna. Burman var fader till sjökaptenen Axel Burman och redaktören Agathon Burman, vilken startade
tidningen Ostersunds-.Posten. I fastigheten bodde vidare dottern, änkefru
Kinnman med fyra 1barn. •Hennes dotter Anna är nu innehavare av fastigheten.
N:r 25, tomt 21, Kaptenen 4, ägdes av Karl Sahlstedts barn. Obebyggd.
I mitten av 1880-talet uppfördes å tomtens sydöstra hörn en tvåvåningsbyggnad jämte uthus av byggmästaren Gärdin.
N:r 27, tomt 20, Repslagaren 1, jämte en skogslott ägdes av repslagaren
J. W. Fröman. Byggnaderna utgjordes av en mindre tvåvånings bostadsbyggnad med vinkelbyggnad jämte uthusbyggnad på östra sidan av tomten samt en mindre fristående stuga i sydöstra hörnet av tomten. Fröman
hade öster om gården en repslagarbana, som var cirka 50 meter lång och
sträckte sig från väster till öster. Där fanns ett hjul, som man vevade, och
därigenom spann törnmar och dylikt. Gatan fick sitt namn efter denna
industri, men det ändrades sedermera till Rådhusgatan efter rådhusets
tillkomst. Den är stadens utfartsväg åt norr, vilket förut gamla Åsvägen
utgjorde. Då Fröman upphörde med rörelsen i slutet av 1880-talet, upp98

förde sedermera en repslagare Gunnarsson en liknande i Odensvik. Fröman hade hustru och tre döttrar samt en tjänarinna. Han var en allmänt
betrodd man samt även kyrkvärd. Fastigheten n:r 27 ägdes sedermera
av fiskhandlanden Eidem, vilken innehaft densamma i flera år och någon egentlig förändring har fastigheten ej undergått.
N:r 29, tomt 17, Repslagaren 4, ägdes av gästgivaren Erik Jönsson.
(Se n:r 39 Prästgatan!) Obebyggd.
N:r 31, tomt 16, Hästhandlanden 1, ägdes av rådmannen och källarmästaren O. Thalen. (Se n :r 17 Prästgatan l) Obebyggd. Sedermera i mitten av 1880-talet inköptes tomten av några klä.ppebor, som uppförde de
nuvarande två bostadsbyggnaderna, en på vardera norra och södra sidan av tomten samt mellan desamma uthus med stora stallar och ladugård. Fastigheten döptes till >)Kläppgården». Det var ständigt liv och rörelse därstädes med hästbyten samt köp av kor och oxar. >>Bällt du luur'n»
viskades kanske ofta man och man emellan. Nu äro uthusen förvandlade
till motorverkstad.
N:r 33, tomt 1/213, norra delen, Hästhandlaren 5, jämte två vret- och
en skogslott, ägdes av gårdsägaren Olof Olsson, även kallad »Stål-Olle».
Byggnaderna utgjordes av en bostadsbyggnad i två våningar jämte uthusbyggnad med stall och ladugård mitt på tomten å dess norra sida. Olsson överlät sedermera fastigheten till en glasmästare Lindquist. Under
hans tid uppstodo en del mystiska eldsvådor och fastigheten övergick i
slutet av 1880-talet till snickaren P. Bergström, vilken uppförde de nuvarande byggnaderna och jämte sin hustru drev där pensionatsrörelse,
som livligt besöktes av landsbor m. fl. På 1890-talet blev det även
matservering i fastighetens nedre våning genom att Borgström överlät
densamma till maskinisten Anderssons fru, som en lång följd av år
drev denna livligt frekventerade rörelse. Olsson förvärvade därefter
tomten n:r 36 Rådhusgatan och uppförde där nödiga byggnader för drivande av s. k. bondkvarter. Där gjordes hästaffärer och tOgs många
»ljösminnen». Hustrun var en mycket arbetssam kvinna och desslikes
mycket, ja nästan ovanligt pratsam. Hon kallades i allmänt tal »StålolleMärit». Olsson ägde även en större fastighet å Frösön vid Nybo, numera
Osterv.alls trädgård. (Se även Prästgatan 58.)
N:r 35, tomt 1/213, södra delen, Hästhandlaren 4, ägdes av gårdsägaren
Olof Andersson och förvärvades sedermera av gårdsägaren Carl Ivarsson.
(Se n :r 29 och 53 Prästgatan l) Byggnaderna utgjordes av hostadsbyggnad
i två våningar åt gränden, sammanbyggd med en uthusbyggnad med stall
och ladugård på tomtens östra sida, ännu kvarstående fastän moderniserade. Byggnaden åt gatan uppfördes på 1890-talet. I början av 1900-ta-
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let inl~öptes fastigheten av målaren Axel Skyttberg, vars barn numera inneha densamma. Där bodde år 18 8·0 Carl I varsson med hustru och en
son Ivar, vilken tog anställning hos S. J. och avancerade till förste bokhållare vid maskinavdelningen, samt två döttrar. Vidare bodde där arbetaren, sedermera ölutköraren och skomakaren, J. Strömquist, som ännu
lever, med fyra barn. Hustrun hade i början av 1890-talet en mycket uppskattad matservering å Köpmangatan n:r 41. Aven bodde här sömmerskan
Kerstin Jonsdotter, hjälpkvinnan Maria Nilsdotter och skräddaren J.
Persson-Dillner med hustru och två flickor.
N:r 37, tomt 12, Kålhagen 1, jämte en och en halv skogslott, ägdes av
arbetaren Per Hallberg. Byggnaderna voro en tvåvånings bostadsbyggnad
jämte uthus inne på gården. Bostadshuset flyttades sedermera på 1880-talet till gränden.· Där bodde ägaren med hustru och sju barn. Hallberg
hade även några kreatur. Fastigheten Öv·ergick något å·r senare till änkan
Karin Håkansson, »Erik Daniels-Kari». (Se n:r 58 Storgatan, »Väll viksgården»!) Hon fortsatte där med sin rörelse samt sålde i början av 1900talet fastigheten till kommissionären Herman Holm, vilken förut i Rådhusgatan 31 drev pantlånerörelse. Han uppförde det nu vid gatan stående tvåvåningshuset och kompletterade uthuset, så att där blev även
magasin m. m. På tomtens sydöstra hörn uppfördes även ett tvåvånings
bostadshus. I gatuhusets övre våning vid gatan bodde en längre tid stadsläka·ren Carl Erik Moberg, tills han år 1915 inflyttade i det samma år nyupp.förda sparbankshus·et vid torget. (Se n:r 21 Prästgatan!) Holm hade
i Prästgatan 15 auktionskammare och i allmänhet hölls auktion varje lördag, varvid korpralen och blivande tingsvaktmästaren Olsson var den
slagfärdige och humoristiske utroparen. Han höll alltid målron i gång vid
auktionerna.
N:r 39, tomt 9, Kålhagen 4, ägdes av traktören P. O. Jonsson. Byggnaderna utgjordes av ett tvåvånings bostadshus vid Drottninggatan, ännu kvarstå·ende, jämte nödiga uthus på en del av tomtens östra sida. Senare uppfördes även ett bostadshus om två våningar å tomtens nordöstra
hörn. Här bodde snickaren Nils Olofsson med hustru och dotter, poliskonstapel Aug. Blomgren med hustru och en son, vilken blev jordbrukare
och ännu lever samt är ägare till egendomen Lövsta vid Björkbacka.
Blomgren drev även pantlånerörelse och jag minnes, hur jag var måndag
fick gå med tryckarens å Ostersunds-Posten skarpskytterock och pantsätta densamma för tio kronor för att påföljande lördag efter avlöningen
återlösa densamma och detta pågick i en följd av år. Det fanns nämligen
en rätt stor skarpskyttekår i staden, vilken i regel varje lördagsa.fton hade vapenövningar å Stora torget. Till denna kår voro anslutna många av
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stadens ungdomar i 20-årsåldern. Man var uniformerad med vapenrock
med knappar av vit metall, enradig, jämte byxor. Uniformen var mycket
snygg och blev måhända föregånga·re till armens blivande enradiga vapenrockar. Aven manskap från. fältjägarna, i synnerhet musikkorpsen,
voro anslutna till kåren. Då de hade sina övningar, var torget fullt av
folk, synnerligast små.pojkar, som livligt åsågo övningarna. Vidare bodde
i fastigheten sömmerskan Christina Eriksdotter, sömmerskan Carin Persdotter, poliskonstapeln E. Pettersson, en liten kort undersätsig man samt
korpulent och just .ej typen för en poliskonstapel. s l utligen bodde här
också fältmusikanten Ivar Eriksson med hustru och en son Erik, vilken
gick i sin fars fotspår och med tiden blev musikfanjunkare. Hans son blev
präst i ärkestiftet. I mitten av 1890-talet bodde i fastigheten en läderhandlande O. H. Lithner med familj. Han drev stor handel med läder
och skor samt tillverkade även sådana, liksom han reparerade dem i sin
verkstad i kopparslagare Lundholms hus vid Stora torget, Prästgatan 21,
där även hans butik var belägen. Hos honom arbetade en lång följd av
år ännu levande musikfanjunkaren P. Pettersson å Hornsberg.

Kyrkparken. På 1880-talet var här ej någon parkanläggning utan området var upplåtet för trädgårdsskötsel. Små lotter voro upplåtna till
folkskolebarn m. fl. Jag hade min lilla kryddgård i nordvästra hörnet av
tomten. Så småningom på 1890-talet tillkom den nuvarande parken även
den på södra sidan om kyrkan.
N:r 41. Läroverket, gamla, tomt 5- 8, Contubernium 1-4, »Sapientia Duce». 1881 års stadsplan utvisar, att man redan då tänkt sig nybyggnad av läroverket, enär tomterna 209- 210 och 327 och 328, i kvarteret
Lagboken markerats som lek- och excercisplats. På den tiden övades läroverksungdomen varje höst några timmar i veckan i vapnens bruk och
i skytte. Tomterna 326-333, kvarteret Lagboken, voro avsedda som
plats för ·n ybyggnad och där ligger nu det nuvarande läroverket sedan
1897. Dåvarande ·r ektor C. A. Hägglund var en mycket arbetssam och
drivande person. Han lärde pojkarna ej bara det som ålåg honom såsom
rektor, utan han intresserade dem även för praktiska göromål, därvid
hans älsklingssyssla, lantbruket, kom i första rummet. Själv drev han
nämligen ett större sådant i Vike, Rödö socken, som numera innehaves av
sonen, kyrkvärden Erland Hägglund. Rektor Hägglund uppnådde mycket hög levnadsålder och verkade efter avskedet länge som präst i Uppland. Han ägde även en större fastighet här i staden.
A tOmterna var uppförd den nuvarande huvudbyggnaden, vars nedre
våning bestod av en stor samlingslokal och i övrigt, liksom övervåningen,
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av klassrum. På tomtens norra sida åt gränden var uppförd en mindre
stuga i en våning för vaktmästaren. Vaktmästare var år 1879 P. Sundqvist. Han hade hustru och en son, vilken efter avlagd studentexamen
fortsatte studierna vid Uppsala universitet och därefter slog sig ned i
hemmet ocn gav privatlektioner. Sundqvist d. ä. var även mössmakare
och tillverkade studentmössor och allehanda uniformsmössor. När man
kom in i hans kök satt han, om tjänsten tillät det, och förfärdigade mössor. Han brukade när någon kom in till honom, visa upp något av sitt
a·rbete, sägandes: »det här är en mössa». (Ang. rektor se Köpmangatan 37!)
Omkring år 1903 flyttades all undervisning från gamla läroverksbyggnaden, som år 1905, efter det regementet återkommit från gränsbevakningen mot Norge, togs i anspråk för fältjägarnas korpral- och rekrytskolor.
Chef var majoren vid regementet Chr. Fleetwood. Regementsadjutant var
löjtnant P. W. Nilsson, »Långnisse» .kallad, och sedermera major vid I.
14 och vid sitt avsked överstelöjtnant i armen. Bataljonsadjutant och väbel var undertecknad. Som kompanichefer fungerade kaptenerna E. A. E.
Huss och Axel Hammargren. Expeditionerna voro förlagda till vaktmästarbostaden, vars ena rum förvandlades till arrestlokal med ·en cell för
sträng arrest och en vanlig cell. sjukvisitation förrättades i ett rum, där
även expeditionen var förlagd. Truppen utspisades på A. 4. Vid skolan
tjänstgjorde även två spel. I läroverksbyggnaden var stora salen iordningställd som gymnastiklokal med nödvändiga attiraljer. Manskapet var förlagt i salarna på övre våningen. I nedre våningen fanns i nordvästra rummet verkstadsrum m. m. och å motsatt sida förstuga, inredd som förrådslokal. På byggnadens östra sida var anordnat ett skidstall. Samlivet med
artilleristerna var gott. Visserligen kunde det hända någon gång, att mindre kravaller uppstOdo, dock ej av allvarlig karaktär. Som marketenteri
fick kafe Stjärnan, som låg mitt emot på andra sidan av Kyrkgatan,
tjänstgöra och på fritid besöktes nog även andra stadens kafeer, som
det även då fanns gott om. Skolorna voro här förlagda åren 1905-06,
1906-07 och 1907-08 och blev alltså fältjägarnas första etapp till den
blivande förläggningen i Ostersund. På hösten 1908 förflyttades skolorna
till I. 14:s förläggning i Kungsbäck utanför Gävle.

N:r 43, tomt 4, Magistern 1, jämte en vret- och en skogslott, ägdes av
änkefru Olivia Gustin. Byggnaderna utgjordes av en mindre tvåvånings
bostadsbyggnad i nordvästra hörnet av tomten samt uthusbyggnad åt
gränden med glasmästareverkstad. Hon hade fem barn, av vilka sonen
Frans blev far till köpmannen Gustin härstädes. Han förvärvade en fastighet å Hornsberg och avled i sin medelålder. Ankan Gustin fortsatte
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dter mannens död yrket och hade i sin tjänst en glasmästargesäll. Fru
Gustin var en stor och kraftig kvinna.

N:r 45, tomt 1, Magistern 4, ägdes av telegrafkommissarien J. O.
Lundgren. Byggnaderna voro ett tvåvånings bostadshus vid gatan jämte
nödiga uthus på tomtens norra sida. Här bodde, förutom ägaren med
hustru och sex barn jämte tjänarinna, majoren och riddaren J. G. Liljesköld med hustru och två döttrar samt lektorn S. J. Kardel! med hustru
och dottern Elin, sedermera bibliotekarie vid Jämtlands Bibliotek, numera gift och bosatt i Kalifornien.
Gustaf Il! :s torg, förut benämnt N ytorget och ibland »Kotorget». Vid
tiden för denna redogörelse var å torget vid Kyrkgatan några pålar med
slanor att binda kreaturen vid. Synnerligast under septembermarknaden
fanns där mycket nötkreatur och många affärer gjordes. På lotterna norr
om staden stodo även drifter av nötkreatur. Denna marknad var egentligen en kreatursmarknad. Efter dennas slut fortsatte man med kreatursdrifterna .till Hälsingland och Medelpad, där .kreaturen så småningom avyttrades. För det mesta var det vit-svana djur utan horn (jämtländsk fjällras), som var i handeln. Jag minns en kvinna från den tiden, allmänt kallad
»Häst-Lisbet». Hon härstammade från Aspås och drev affärer med hästar och kor. Hennes hästar voro magra och underhaltiga. Hon var en
bland dem, som drev sina affärer .p å lotterna norr om staden. Hände det
sig att hon sammanträHade med den under n:r 19 Prästgatan omnämnde
»Asp-Salmen», blev det ord och inga visor utav och folk kom alltid tillstädes för att ·höra på. Båda voro råa och grova samt av en typ som numera ej finnes.
N:r 49, tomt 180, Logen 1. Uppgiven ägare Olsson-Styrstad. Här fanns
en mindre bostadsbyggnad med uthus. Densamma utbyttes sedan mot ett
tvåvåningshus med nödiga uthus på tomtens västra sida, vilket skedde
någon gång i slutet av 1870-talet. I slutet av år 1930 fingo byggnaderna
lämna plats för nuvarande Citypalatset. I fastigheten bodde år 1880 förutom den uppgivne ägaren med hustru och en son, arbetaren Olof Johan
J Lind även han med hustru och en son.
Samtliga tomter härefter, nämligen nuvarande n:ris 51, 53, 55, 57, 59
och 61, voro obebyggda. I slutet av 1880-talet tillkom å tomten n:r 61 ett
tvåvåningshus jämte uthus, vilka uppfördes av byggmästaren L. R . Bergström och bland hyresgästerna återfinner man kronofogden i Jämtlands
norra fögderi H. F. Cederberg. Därefter tillkom å tomten n:r 57 det s. k.
Modenska huset och sedan bebyggdes de övriga tomterna undan för undan.
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Repslagaregatan (nu Rådhusgatan), västra sidan
Bebyggda tomter år 1880.
N:r 50-52, tomt 181, 183, Logen 3, »Världsgoodtemplarnas hus>> som
det kallades på den tiden det byggdes. Vid tiden för denna redogörelse
var tomten obebyggd. Det var i början av 188.0-talet, som nykterhetsrörelsen genom godtemplarna började sin verksamhet härstädes. Den första
logen »Fjellrosen» bildades av en målare Rosen från Söderhamn och den
följdes av 8- 9 andra loger. Den mänskliga nyfikenheten gjorde mycket
till att det blev en sådan rusning till logerna. Det var det hemlighetsfulla
vid intagningen m. m., som drog folket dit. Utom en ändrad syn på supseden fick synnerligast ungdomen i logerna en hel del lärdomar, som de
hade nytta av. Intresset för byggandet av godtemplarhuset var allmänt
bland stadens befolkning. De, som på dagen hade sina ordinarie arbeten,
grepo på aftonen till spade och hacka och ddtogo flitigt i grundgrävningen. Nä:r huset äntligen stod färdigt, invigdes detsanuna med stora
festligheter. Alla böra uppskatta och högakta godtemplarnas oegennyttiga strävanden och stora gagnande verksamhet.
N :r 48, tomt 2, Magistern 3, jämte en vretlott ägdes av läroverksadjunkten, fil. d:r N. M. Jonsson. Byggnaderna utgjordes av en tvåvånings
bostadsbyggnad i nordöstra hörnet av tomten jämte nödiga uthus, vilka
samtliga byggnader kvarstt Efter d:r Jonssons avflyttning från orten i
början av 1900-talet förvärvades fastigheten av stadsingenjören Adolf
Kjellin, vilken innehade densamma i en lång följd av år. D:r Jonsson,
av skolpojkarna kallad »Snus-Macken», var en kraftfull person. Han talade något i näsan, vilket gjorde att talet föreföll något underligt. Han hade
hustru och fem barn, däribland en dotter Clasine. Sönerna blevo framstående män i landets olika delar, särskilt sonen K las, en av Göteborgs
mest uppmärksammade tidningsmän. Under uppväxtåren böllos barnen i
tukt och ordning. En gång när de olovligen sprungit bort, gav fadern sig
ut på jakt efter dem och frågade en mötande person: »Har ni mött några
rödhå·riga, snoriga ungar? Dc äro mina. Får ni se dem så kör hem dem.»
Hur det vidare gick känner jag dock ej till. Jonsson hade många kommunala förtroendeuppdrag. Han var sålunda en lång följd av år drätselkammarens ordförande samt dess verkställande ledamot och en mycket god
och sparsam hushållare. Genom att jag under stadskassören B. Englunds
tjänstledighet fullgjorde dennes tjänst och, synnerligast vid uppbörder,
kom att samarbeta med d:r Jonsson, minnes jag ett par betecknande episoder om honom. Vid uppbörderna ville han nämligen ha skattsedlarna
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nummerföljd. Det hände nu att pastor Oberg, som ej kände till detta, vid
ett sådant tillfälle inlämnade en bunt sedlar i allsköns oordning. När d:r
Jonsson fick se dem, utan att se vem som inlämnat desamma, utbrast han
högt och vredgat, under det han stampade i golvet: »Präster och pigor är
det mest oordningsamma folk, som finn~.» Härtill genmälde Öberg:
»Vad säger doktorn?», varvid doktorn, som nu såg, vem inlämnaren var,
·replikerade: »Det jag har sagt, har jag sagt.» Jonsson hade för det mesta
sin expedition i en förstugukammare å nedre botten av sin bostad och den
var enkel och spartansk med endast bläck, .penna och papper jämte nödiga handlingar. Där mottog han alla ·redovisningar och vistades ej i drätselkammarens lokaler i stadshuset mera än då tjänsten det ovillkorligen
fordrade. D:r Jonsson var en av stadens mest trogna och nitiska förtroendemän. Efter sin avflyttning till Göteborg levde han ej länge utan dog
snart därefter, enligt vad som sades på grund av leda vid de ändrade förhållandena.
N:r 46, tomt 3, Magistern 2, ägdes av läroverksadjunkten A. Ohmark.
Här fanns uppförd en tvåvånings bostadsbyggnad' i tomtens nordöstra
hörn samt nödiga uthus. I byggnaden bodde ägaren jämte sin familj. Vidare bodde där en hjälpkvinna Johanna Lundgren samt en annan hjälpkvinna Brita Kling, som allmänt kallades »Kling-Brita», jämte två söner,
av vilka sonett Nils, »Kling-Nisse», en tid var anställda å Östersunds-Posten som lärling och emigrerade sedan till U. S. A., där han antog namnet
Dahl~n och blev en av Chicagas mera kända tidningsmän och lever ännu
där. »Kling-B:rita» var för sin pratsamhet en i hela staden känd kvinna,
men var oclcså en arbetsam och ordningsam person. P& torgdagarna sålde
hon »fikvälling» m. m. på torget. Fastigheten inköptes i slutet av 1880-talet av en bildhuggare Pålsson från Laxsjö, vars döttrar Ellen och Anna
ännu inneha gåi:den.
N:r 40, tomt 10, K.&lhagen 3, ägdes av Östersunds stad. År 1880 bebyggdes densamma i nordvästra hörnet med en tvåvåningsbyggnad, avsedd till folkskola. Som skolföreståndare och tillika lärare tjänstgjorde
folkskolläraren O. Westin. (Se n:r 48 Kyrkgatan!) Dessutom tjänstgjorde
dä·r stadens äldste folkskollärare, den gamle klockaren L. A. Lindahl,
samt folkskolläraren D. Flod~n, fader till majoren Floden vid Jämtlands
fältjägare, ävensom folkskollärarinnorna Emma Nilsson och Mathilda
Nordström. Småskolan var förlagd till n:r 28 vid Köpmangatan. Folkskolan nedbrann en vacker septemberdag år 1881. Elden hade uppkommit genom vårdslöshet, därigenom att en arbetare, som höll på med tjärdrevsdiktning av huset, lade sig på vinden och somnade från sin brinnande pipa, men tack vare folkskolläraren Westins rådighet undgick han
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att omkomma i lågorna. Vid den tiden gick jag i skolans sista klass och
minnes, huru Westin sagda dag kom ut på skolbron ropande: >>Gå hem
barn ... ». Efter denna brand uppbyggdes en ny skola vid korsningen av
Gröngatan och Samuel Permans gata. Eldsvådan gjorde emellertid sitt till,
att en ängspruta anskaffades .. Å tomten uppfördes sedermera ett mindre
förvaringshus för brandredskap och till reparationsverkstad, »Spruthuset». Omkring år 1930 uppfördes det nu å tomten !befintliga ståtliga tingshuset.
N:r 38, tomt 11, K&lhagen 2, jämte en skog6lott, ägdes av Erik
Nilsson och P. Bertilsson i Hallen, Bydalens skapare, och fastigheten fick i
anledning härav namnet »Hallgården». Bebyggelsen utgjordes .av två tvåvånings bostadsbyggnader .av vilka ett var uppfört åt gatan och det andra
åt gränden. Dessutom funnos uthus med stall m. m. Det var en gård där
många affärer gjordes med hästar och nötboskap. Här bodde år 1880
vagnmakaren Johan Lindholm med hustru och tre barny sömmerskan Dorothea Jansson med dotter, hjälpkvinnan Brita Nilsdotter med dotter,
hjälpkvinnan Katrina Nilsson,, arbetaren Per Jönsson med hustru och tre
barn, arbetaren A. M. Björklund, tvätterskan Sofia Wessman med dottern
Maria samt hennes barn Hildur och Kristian, vilken sistnämnde tog studentexamen härstädes och med tiden blev kommissionslantmätare i Västergötland. Vidare bodde här mätaren Hjalmar Frykholm, målaren Johan Wiklund med moder och en lärling samt stadsvaktmästaren J. P.
Lundström.
N:r 34, tomt 15, Hästhandlaren 2, ägdes av gå·rdsägaren Olof Olsson
»Stål-Olle». Byggnaderna utgjordes av ett mindre bostadshus vid gatan
samt uthus med stora stallar och ladugård.
N:r 32, tomt 18, Repslagaren 3, ägdes av kopparslagaren A. A. Lundholm och här uppfördes på 1880-talet ett större tvåvånings bostadshus
jämte nödiga uthus.

R epslagaregatan (nu Rådhusgatan), östra sidan
Bebyggda tomter &r 1880 och en obebyggd tomt.
N:r 17, tomt 211, Läkarboken 4, ägdes av arbetaren Andreas Svensson. Bebyggelsen utgjordes av ett bostadshus jämte nödiga uthus. I gården bodde ägaren med hustru och en dotter, fältmusikanten, musikser106

geant Sivert Wik med hustru, folkskolläraren O. Westin med hustru och
två barn jämte tjänarinna.
N:r 21, tomt 206, Psalmboken 1, ägdes av lektorn J. E. Dahlen. Byggnaderna von; en tvåvånings bostadsbyggnad vid gatan och senare tillkom ett tvåvåningshus åt gränden samt uthus på tomtens östra sida. Fastigheten förvärvades på 1920-talet av mathållerskan Mia Nilsson, som
sedermera restaurerade fastigheten. Här bodde endast ägaren med familj,
som bestod av hustrun i andra giftet, Ida, och sex barn. A v de sistnämnda
blev dottern Anna gift med provinsialläkaren H amren i Hammerdal, vilkas son är den nu kände målaren och konstnären Bengt Hamren. Dahlens
fem söner blevo statstjänstemän på skilda områden. En av sönerna blev
gift med en dotter till arkitekten Emil Melander. I sitt första äktenskap
hade Dahlen en son Carl. Lektor D ahlen var under sin krafts dagar en
mycket anlitad man och hade många förtroendeuppdrag.
N:r 29, tomt 204, Bönboken 1, obebyggd. I början av 1880-talet inköptes tomten av de frikyrkliga, som läto uppföra den här stående
missionskyrkan. I staden hade en stark religiös strömning gjort sig gällande och den drivande kraften var lektor P. P. Waldenström. Långt innan bygget var färdigt, kom Waldenström hit upp och predikade och
hans möten voro så talrikt ·besökta, att .folk trängdes samman uppe på
läktaren, där bräder utlagts över golvbjälkarna. Waldenström var en
mycket god ooh framstående talare, som ögonblickligen ryckte folket med
Slg.

Gröngatan (även kallad Gröna gången), västra sidan
År 1880 bebyggda tomter.
N:r 16, tomt 226, Läkaren 3, ägdes av regementsläkaren Emil Warodell vid J ämtlands Fältjägarregemente. Bebyggelsen utgjordes av ett tvåvånings bostadshus med frontespis på övre våningen och stående mitt på
tomten. På tomtens norra sida fanns ett mindre bostadshus, sammanbyggt
med nödiga uthus. Husen ha ej undergått någon förändring, annat än restaurerats. Fastigheten äges numera av Ostersunds stad och är ungdomsgård. Warodell gifte sig i slutet av år 1880 med landshövding Asplunds
dotter Anna. Bröllopet stod på hösten och hela residensparken var illuminerad med marschaller och fyrverkerier avbrändes. Hela stadens befolk107

ning trängdes för att beskåda bruden. Fru Warodell blev en mycket socialt intresserad kvinna och inv.aldes i stadsfullmäktige och i andra
nämnder, där hon utförde ett gagneligt arbete under en följd av h. Hon
avled här i staden. Bland barnen märkas sonen Gustaf, som blev stationsskrivare, och dottern Elsa, som gifte sig med provinsialläkaren H. Sandler, en son till majoren vid I. 23 Sandler. Doktor Warodell sökte vid artilleriets hitkomst transport till detta regemente. Han var en framstående
botanist ooh ·en mycket god och förstående person, som hade sina egenheter. På vintern gick han alltid iklädd plommonstop (skarphatt), hur
kallt det än var, och begagnade aldrig vantar e. d. Han avled härstädes
före sin fru.

Nygatan (nu Regementsgatan), västra sidan
Ar 1880 bebyggda tomter och en obebyggd tomt.
N:r 40, tomt 239, Förskinnet 3, ägdes av länsveterinären A. E. Edwall.
Enligt det år 1878 uppgjorda förslaget till stadsplan var tomten ej bebyggd,
men enligt 1880 års mantalslängd var där uppfört ett envånings bostadshus
med bostadsrum även i vindsvåningen samt nödiga uthus. Därstädes bodde
ägaren med hustru och två söner samt hade två tjänarinnor. Sonen Gustaf,
född år 1878, blev officer vid Jämtlands fältjägare och avancerade så
småningom till löjtnant samt tjänstgjorde även som regementskvartermästare. Han var en driftig och renhårig person samt allmänt omtyckt för
sitt hurtiga sätt. Vid första världskriget tog han avsked från regementet
och innan avresan från orten hade han gjort av med sin rätt stora förmögenhet, som ärvts efter fadern, vilken i sin tur erhållit densamma genom
giftermål med en förmögen stuguflicka. Det var bilaf.färer, då ännu i sin
linda, som bidrog till hans ekonomiska undergång. Hans avresa blev så
smått en rymning härifrån och han tog tjänst bland annat i turkiska armen och deltog i kriget. Det berättas att han blev gift med en turkinna.
Efter skiftande öden avled han i slutet av 1930-talet och hans stoft återbördades till hemjorden.
N:r 36, tomt 233, Förklädet 2, var år 1878 obebyggd men inköptes i
början av 1880-talet av snickaren och byggmästar.en A. G. Andersson,
vilken hitkommit med järnvägsbygget och sedermera under lång tid bedrev en efter dåtida förhållanden rätt betydande byggnadsverksamhet.
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Han uppförde å tomtens norr.a hörn ett mindre tvåvånings bostadshus
jämte uthus. I fastigheten bodde förutom ägaren själv sömmerskan Ingeborg Söderberg, hjälpkvinnan Maria Söderberg, järnvägsarbetaren Peter
Andersson och Klara Sandström med son.

Fastigheter li"ggande utanför stadens planLagda område
Norr om staden.
Hestermannska g&.rden, numera tomt för lasarettsstyresmannens tjänstebostad, belägen å vretlott n:r 1/266. I mantalslängden för år 1880 betecknas
den som Färgeriet och med färgaren J. C. Hestermann som ägare. Byggnaderna hade under slutet av 1870-talet uppförts av bemälde Hestermann,
vilken förut varit ägare till fastigheten n:r 5 Storgatan, och utgjordes av
ett tvåvhings bostadshus nära intill sjöstranden, där på södra sidan
färgeriet var beläget, som även innehöll bostadslägenhet. Norr om detsamma var ett tvåvåningshus med på nedre våningen en brygg- och tvättstuga samt på övre våningen bostadslägenhet. I samband med detta fanns
uthusbyggnaden, som sträckte sig utefter norra sidan .av fastigheten. I
den sistnämnda fanns stall och ladugård med stora utrymmen inredda.
Hestermann ägde även en fastighet i Lugnvik, belägen längst åt norr i
samhället, till vilket ställe han på äldre dagar flyttade. Han var till börden tysk men nationaliserad svensk medborgare. Han hade deltagit i
dansk-tyska kriget år 1864 och härför erhållit tapperhetsmedalj. Han var
gift ooh hade fyra söner samt tre flickor och jämväl en fosterson. I sin
tjänst hade han en gesäll. Sonen Carl omkom år 1897 vjd en fartygskatastrof på Atlanten och de övriga barnen emigrerade så småningom till
Amerika, varför deras vidare öden äro mig okända. Hestermann var
svåger till den å n:r 23 Prästgatan förekommande handelsidkerskan Forsell. På äldre dagar flyttade, som redan nämnts, Hestermann till sin egendom i Lugnvik och ägnade sig helt åt jordbruket och hade svinuppfödning. Han var ett original. Dagligen såg man honom med en gammal
black häst köra skulor till sina svin. Han satt då framför tunnorna på
lasset och sjöng. I början av år 1890 avled han.
I stadsfastigheten bodde bl.a. kaptenen och riddaren P. Fr. Björkman,
som var chef för Hammerdals kompani vid I. 23 och hade hustru och
fyra barn samt i •hemmet en tjänarinna. Kapten Björkman avled i början
av år 1880 i smittkoppor, då en lindrigare epidemi övergick staden.
Samtliga byggnader bleve rivna för att lämna plats för överläkarebostaden.
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Garveriet. På andra hälften av vretlotten n:r 66 låg nederst vid sjöstranden Sjöströms garveri. (Se n:r 19 Köpmangatan och Storgatan n:r
81) Sjöström bedrev trots sin höga ålder med hjälp av två söner och ett
par g·esäller garverirörelse. Byggnaderna sträckte sig i norr och söder över
hela vreten och hade ver.anda för upphängda hudar. Nedre våningen innehöll i jorden nedgrävda barkkar, där hudarna genomginge en process för
avhårning m. m., varefter de sköljdes i sjön. På övre våningen var den
egentliga verkstaden, där hudarna bereddes med olika fettämnen m. m.
Mot gränden i samma våning hade Sjöström sin bostad med hustrun och
de ovannämnda barnen. Gesällerna intogo sina måltider med familjen,
men lågo på verkstaden. Det rumlades om rätt mycket med sprit och öl
ooh stället var ett ständigt tillhåll för manliga fyllerister, jämväl yngre,
och när det blev för mycket, sovo dc ruset av sig på borden och golvet.
Rörelsen upphörde i början av 1890-talet. Vid järnvägens framdragande
blevo så väl garveriet som Hestermannska färgeriet avstängda från sjön,
men erhöllo en port under järnvägsvallen.
Sandbergs garveri var beläget å samma tomt strax öster om Sjöströms
och var i det närmaste likt .detta, men där förekom ej något festande.
Garveriet hade dessutom i ett särskilt skjul .ett barkkar, där barken med
hästkraft maldes sönder till lämplig storlek för användning. Numera utgör denna del av vretlotten trädgård åt lasarettsstyrcsmannen.
Lasarettet. N:ris 1 och 2 Köpmangatan. Ar 1880 utgjordes bebyggelsen
av lasarettsbyggnad i två våningar jämte vindsvåning. Den va·r uppförd
inne på tomten invid den gamla Asvägen. Där fanns sjuksalar, lasarettsläkarens mottagningsrum och jämväl bostad åt denne. Intresset för sjukvård var ej över hövan stort på denna tid, utan många fingo ligga hemma och som det sades »självdö». Några år senare byggdes på tomtens
norra sida den ännu kvarstående envåning~byggnaden med vindsrum och
med sammanbyggda uthus. I byggnaden blevo .ett rum och kök anslagna
åt vaktmästaren. Ett intill liggande rum blev likbod. På södra sidan av
tomten var uppförd en tvätt- och badinrättning, vilken ännu kvarstår
men ombyggd. Lasarettsläkare var stadsläkare K. A. Hernblom. Hernblom hade hustru och .en fost·erson, som var släkt med fru Hemblom och
sedermera blev landshövding, statsminister och riksmarskalk. Hans namn
var Oscar Fredrik von Sydow. I familj en vistades även mamsell Karolina
Berg samt en tjänarinna, .K arin Molin. Som stadsläkare hade doktor
Hemblom .för vana att vid tolvtiden på dagen fara ut i ett ekipage förspänt med en fin apelkastad häst och med lakej bakpå, för att besöka sina
patienter i staden. På 1890-talets början avlöstes han av den i hela länet
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omtyckte och populäre d:r Grreve, vilken tjänstgjorde fram till 1920talet.
I tjänst å lasarettet fanns år 1880 anställd såsom någon slags syssloman,
skräddaren Gunnar Sundin, vilken hade hustru, som var sköterska där,
och ett barn, samt två tjänarinnor i sin tjänst. Han .synes hava svarat för
lasarettets mathållning. Som vaktmästare tjänstgjorde Lauritz Larsson,
vilken hade hustru och en son samt en .tjänarinna.
Gamla häktet var beläget strax nordväst om det nuvarande och var
inrett som ett forntida skräckinjagande fängelse. Vid tiden för denna redogörelse var det omändrat, så att där funnos omkring tre celler kvar
samt i övrigt ett par bostadsrum. Poliskonstapeln Sällvin, fader till redaktör Herman Sällvin, bodde på sin tid en kort period där. Under rallartiden användes huset ofta till finka. I staden fanns anställd en polisman Schylberg, som ej var vidare omtyckt, särskilt icke av rallarna. En
dag fann han en rallare, som på grund av spritmissbruk ej kunde taga
vara opå sig själv. På en anskaffad dragkärra fraktade han rallaren, som
låg stilla och beskedlig, till häktet. Vid framkomsten kvicknade denne till
och fick tag på polisen, som han slängde in i cellen, vilken han låste och
avlägsnade sig. Som vaktförestånderska var anställd en kvinna, som bar
namnet »Loo-Stina». Hon hörde visserligen skriket och oljudet, men
trodde det härledde från en anhållen och brydde sig ej vidare därom.
Först följande dags morgon upptäcktes förhållandet och polismannen
blev utsläppt.
Fängelset med södra gaveln vänd mot Prästgatans norra ände hade till
föreståndare direktör C. A. Jägerhorn, vilken hade .hustru och en son
samt dotter. H ela .familjen var synnerligen musikalisk och utgjorde den
ledande kraften i stadens dåvarande musikliv. Direktör Jägerhorn bildade eget kapell, med vilket han gav konserter. Efter uppnådd pensionsålder avlöstes han av direktör V. T. Ljungdahl, vilken förut varit lärare
vid Ope lantmannaskola, vars föreståndare var den för jordbruket varmt
intresserade direktör Broman. Ljungdahl var gift med avlidne postmästaren Petterssons i Strömsund änka, Karin, född Burman. Ljungdahl var
en mycket human och synnerligen omtyckt person. Fru Ljungdahl hade i
sitt första gifte en son, vilken såg så bra ut att han kallades för »Vackra
Pelle» och högeligen beundrades av stadens damer. Han blev stationsskrivare i Ånge men avled rätt ung. Hela familjen ligger begraven i ett praktfullt mausoleum på norra kyrkogården. Bostadsbyggnaden om två våningar strax väster om fängelsebyggnaden uppfördes senare. Vid fängelset
tjänstgjorde som vaktfru och tillika kokerska, änkan Anna Andersdotter
Nordlund samt flera ute i staden boende vaktknektar. Fångarna syssel-
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sattes med skolagning och dylikt och man lämnade sina skodon direkt
till va>ktkonstapeln, där man sedermera även fick av·hämta desamma ordentligt lagade. Bland straff märktes det då tillämpade vatten- och brödstraffet, som ådömdes längre eller kortare tid, allt efter förseelsens art.
Fången erhöll varje dag en viss kvantitet hrqd samt vatten. Det var en
svag kost. Längsta tiden för sådant straff var fjortön dagar vilket räknades nästan som livstidsstraff. Som liten pys minnes jag, huru en trumslagare Quick från Oviken för någon förseelse blivit ådömd visst antal
dagar på vatten och bröd. Innan .fångvaktaren gick till fängelset med
fången, tog han in hos min mormor, som tyckte synd om fången. Efter
avtjänt straff frågade mormor honom hur det kändes, vartill han gemälde, att »det var en klejn kost».
Lugnet, f. d. boställe för läroverkets rektor och numera ingående i fältjägarregementets ·etablissement. Vägen dit från staden gick ut från Repslagaregatan, nuv.a·r ande Rådhusgatan. Där fanns en grind, från vilken
vägen gick snett över nuvarande kaserngården i riktning mot tygförrådet,
där man ännu påträffar en del av vägen, och fortsatte strax norr om
Lugnets huvudbyggnad, vilken ännu delvis kvarstår. Vägen gick sedan
ett stycke ovanför byggnaderna, där den nådde nya landsvägen till norra Jämtland, som blev färdig år 1893. Före denna tid gick landsvägen
norrut över Lugnvik, Ås kyrka och Åsmundgården. Lugnet var en tid
utvärdshus.
Lugnets åbyggnader voro en rätt lång .envåningsfastighet med norra
gaveln åt vägen och tillbyggd flygelbyggnad åt väster på norra sidan.
Där fanns rätt många rum. Mitt emot på norra sidan om vägen var uthusbyggnad med härbärge, redan då i rätt förfallet skick. Nordväst om
huvudbyggnaden eller ungefär där manskaps- och underofficersmässen
nu äro belägna, fanns en kornlada med tröskverk, som drevs med häst.
Under ladans golv var inrättat en körvandring med en lång, groy stock,
som gick därifrån rätt upp och in i ·ett nav på en stock i logens innert-ak.
Vid logens golv fanns en stor konformig bult, försedd med klossar av
olika längd, så att den blev konformig. När den kördes, slog den med sina
blad ut säden ur de underliggande kärvarna. När tröskningen var färdig,
företogs rensningen, som tillgick så, att man kastade säden med en mindre
handspade, då säd och agnar åtskildes..
Om vårtiden vid skolavslutningen blev det liv och rörelse morgnar och
aftnar vid Lugnet, ty då sammanfördes stadens alla nötkreatur till bete
därstädes och övervakades av en geterska, som stadsborna g.emensamt avlönade. Vid 4- 5-tiden på aftonen avhämtades djuren och fördes hem
och då kunde man få se dem avbeta gräset på torget och gatorna i staden.
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På torget växte det mycket gräs liksom i dikeskantema efter gatorna. Så
lantligt var stadslivet den tiden.
»Fattighuset» var inrett i Lugnet-byggnaden och föreståndare var Lars
Peder Larsen jämte hustrun. -Jag minnes att fattighjonen, som de kallades,
gingo omkring i staden och tiggde, emedan de ej fingo tillräcklig kost.
Öster om det planlagda stadsområdet lågo egendomarna Eriksberg och
Carlslund. Den förra ägdes av j01·dbrukare Näslund', fader till flottningschefen O. J. Näslund. Carlslund åter innehades av apotekaren Lignell,
fader till bankdirektören Carl Lignell. Sedermera övergick egendomen i
Carl Lithanders händer.
Västra sidan av stadens planlagda område gränsade till Strandgatan,
även kallad Sjögatan. Vid högvatten flödade Storsjön över gatan. I norr
gick gatan fram till Ostersundsbron, som den gamla träbron kallades. Den
revs och ersattes sedermera med Oscarsbron, så benämnd, därför att
konung Oscar II åtföljd av kronprinsen, vår nuvarande konung, år 1897
invigde bron. De skrevo sina namn på ledstängerna ungefär mitt på bron,
vilka namnteckningar sedan ingraverades och förgylldes. Bron före 1897
var ej bredare än att två hölass med nöd och näppe kunde mötas. På
frösösidan stOd det gamla kronomagasinet, som nu har sin plats på I. 5,
och bakom detsamma var Kvittsle ångsågs brädgård. Virket transporterades dit med pråmar. Upplaget .förestods av den förut omnämnde folkskolläraren O. Westin. Vid broändan .stod också den gamla runstenen.
Sista april och 1 maj vimlade det av folk ·på bron, som skulle ut till majbrasorna på ön. De många brasorna på Frösön och runt Storsjön, som
man kunde överblicka härifrån, utgjorde ett grant och oförgätligt skådespel. Efter avnjutandet härav samlades man i stora sällskap och så gick
man till stadens många restauranger för vidare majfirande. Men en mörk
bild i det eljest trevlig-a skådespelet var slagsmålen, som fördes mellan
stadens gesäller och den äldre läroverksungdomen. K ven andra fin go
oförskyllt lida därav, såsom en gång då ·en illa omtyckt underlöjtnant
helt sonika kastades i sjön och någon tid senare en extra länsman. Detta
föranledde givetvis åtal och böter. Det var öppen sjö hela vägen till den
nuvarande stenbarriären och Badhusparkens södra sida, där en arm av
grova stockar var anlagd som skydd för hamnen. Sjöbottnen mellan bron
och den pålade armen var sank och med kritbotten. Småpojkarna metade
här blindsill och lakagärs. Avenså brukade de vid stark västanvind gå
längs pål.armen för att visa vem som vågade gå längst ut. Vid järnvägens
tillkomst igenfylldes Storsjön med jord och sten från de utschaktade
grunderna från stadsbebyggelsen, som tog stark fart i och med banans
tillkomst. Ar 1890 hade man hunnit så långt med igenfyllningen, att
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marknadsnöjena kunde förläggas hit, och platsen döptes till »Skojarbacken». Vid slutet av år 1878 låg strax söder om bron ett bostadshus, vari
även ett hattmakeri .fanns, o~h vid högvatten isolerades huset, så att man
måste lägga plankor för att komma in i detsamma. Stadsborna hade på
den tiden ej några tvättstugor, utan man höll till vid sjön på s. k. klappbryggor, som voro två till antalet. .En fanns strax söder om bron och den
andra mitt för nuvarande Hamngatan. Vintertid måste man hugga upp
vakar för tvättens sköljning, och då stadens brunnar sinade måste vatten
köras från sjön. Då den ,påbörjade utfyllningen blev större, anlades av
ett bolag badhus vid pålarmen. Badförhållandena i staden voro primitiva.
Ville man 'ha ett bad fick man laga till det hemma, så gott sig göra lät,
eljest fick man vara utan. På sommaren fanns ett kallbadhus söder om
hamnen, vilket till föreståndare hade en änka vid namn Selma Svensson.
Friluftsbad funnas i Göviken och Minnesgärdet och vattnet var då mera
rent och fint än nu. Bottnen i Göviken bestod av finsand, som dock försvann när Holmer,s mek. verkstad byggdes, ty där hämtades sanden för
gjutning m. m. I sin trädgård hade häradsskrivare Cavallin en privat badanläggning, liksom ock rådman Fjellman på sin vretlott not'r om staden. I
början av 1880-talet, då utfyllningen nått så långt, att det blev plats vid
västra ändan av pålarmen, uppfördes av ett aktiebolag ett större badhus
där. Bolagets stiftare voro häradshövding Sten Geete, instrumentmakare E. G. Moberg, rådman ]. Olsson, grosshandlanden N. O. Näs och sjökapten E. A. Hammarström. Som föreståndare antogs en f. d. lokomotivförare F. R. Damberg, vilkens dotter Hilma med tiden blev folkskollärarinna i staden. Damberg avlöstes av J. P. Andersson, vilken i unga år
varit .betjänt hos ryttmästaren Osterman. Andersson kvarstod i sin tjänst
i över trettio år. Han var en varmt religiös personlighet, som i det tysta
uträttade mycket för fattiga och sjuka. En lång följd av år var han styrelseordförande för Brödraföreningen, som uppförde Missionskyrkan.
Han avled i mycket hög ålder. En son till Andersson blev sedermera föreståndare för stadens nuvarande badhus.
I badhuset serverades varma bad för 75 öre, finsk badstu 50 öre, dusch
25 öre, liksom också sittbad för samma pris. Biljetthäfte för 20 bad kostade 12 kronor. Lördagar efter kl. 6 e. m. var det tillfälle för tjänstefolk
och arbetarefamiljer att bada varmbad för 50 öre,, finsk badstu för 30 öre,
sitnbad 20 öre och barnbad 15 öre. Badlinnet betingade för lakan ett pris
av 10 öre och handduk 5 öre.
Hamnen. Nedfartsvägen till hamnen gick från Strandgatan vid Drottninggatan eller numera Samuel Permans gata. Hela området var då lägre än nu. Hamnen erhöll skydd för västanvinden genom den ovan om114
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nämnda utlagda pålarmen. Tilläggsplatserna för ångbåtar utgjordes av
två bryggor. Den norra v.ar på östr.a sidan tilläggsplats för »Carl XV», en
stor prydlig tvåmastad hjulbåt, vilken Vlar Storsjöns förnämsta och dess
verkliga stolthet. På södra sidan av hamnen förtöjdes på 1880-talet den
lilla ångaren »Necken», som ägdes av ett aktiebolag och sedermera blev
ombyggd, då den erhöll namnet »Trafik». Den var f örsedd med två propellrnr och var byggd vjd Minnesgärdet. Dess trad var huvudsakligast
runt Brunfloviken, och onsdagar och lördagar var den fullastad med
brödmadammer och deras brödkorgar, som innehöllo tunnbröd, halvmjuktbröd, limpor och runda kakor. Stadens småpojkar voro 'nere ·vid
deras ~ankomst och för en tolvskilling hjälpte de till med att transportera
brödet på sina primitiva dragkärror. Vid återresan bars korgarna av madammerna själva och då voro de tomma. Det förtärdes mycket tunnbröd
på den tiden. 15 meter söder om denna tilläggsplats var en arm utbyggd,
så att mellan bryggorna bildades en bassäng. På dess södra sida låg ångaren »Ostersund» förtöjd. Dcnna var i likhet med »Necken» byggd vid
Minnesgärdet, varest ännu finnes varv för undersökning och reparation
av kvarvarande båtar. »Ostersund» har genomgått ombyggnader och
förstorats.
Från. hamnen har jag ett barndomsminne från slutet av 1870-talet.
En vacker midsommarmorgan skulle jag, sedan jag erhållit nya kläder och var ovanligt fin och putsad, efter vanligheten gå ned till h!amnen
för att se på det rörliga livet, vilket utgjorde ett stort nöje för dåtidens
sm~ojkar. Vattenhöjden nådde nästan upp till bryggan och en kamrat
Viktor Olsson kom springande och råkade ofrivilligt stöta till mig, så att
jag föll i sjön. Propellern på ång~aren »Öste.rsund» var i gång och härigenom sögs jag mot densamma. Jag skulle givetvis ha blivit ihjälslagen
om ·ej i sista minuten en pensionerad tulltjänsteman Isaksson, fader till
fru Vendela Smith, i tid dragit upp mig i sin roddbåt. Fram på 1880talet hitflyttades från Revsundssjön ång~aren Thomee, som till befälhavare hade den hetsige kapten Dedering. Med båten följde en järnpråm,
som förut varit ångaren »Rcfsund». Från AlsPnsjön hittransporterades en
mindre ångslup »Gustaf», som konkurrerade med »Necken» . I slutet av
1880-talet och intill mitten av 1890-talet fanns dessutom ångarna »Bergsviken», »Thor» och den äldsta av dem alla ångaren »Odin», vilken liksom systerbåten >>Carl XV» var byggd i Kvitsle. Tunadals A.-B. hade i
slutet av 1879 en bogserbåt .av ovanlig styrka, som kallades »Framåt».
Denna trafikerar ännu Storsjön. Vidare fanns det en annan bogserbåt
»Oring», som ännu finns kvar, samt slutligen »Gla-Hans-Märtas» lilla
ångslup »Gurly», som uppehöll trafiken mellan s~den och Framnäs ut115

värdshus. Sammanlagt funnos alltså ett tiotal båtar i sjön. Efter järnvägens tillkomst och bilismens utveckling blev det slut på båtarnas storhetstid så att nu blott två båtar kunna nödtorftigt existera, nämligen »Ostersund» med sin populäre kapten Ek och »Thomee» med sin pigga östersundspojke, kapten G. E. ]1ansson. Båten kallas i allmänhet numera »Norderöbåten».
Förut kunde man nästan var som helst komma ner till sjön, men detta
upphörde vid järnvägens framdragande. För förbindelse med sjön anlades två breda stentrummor. Den ena den förut omnämnda, norr om staden vid garveriet oc'h den ~andra vid Södra Skolgränd, numera Postgränd.
Vid Hamngatan .fanns •!!n övergång liksom nu och här var stadens första
elektricitetsverk beläget som ännu kvarstår och en tid var fröklängningsanstalt. Vid stranden fanns en klappbrygga. Söderut finnes den ännu
kvarstående och ombyggda järnvägsbryggan, som var avlastningsplats för
virke och annat gods. Här uppfördes en banvaktsstuga mitt emot tullhuset.
Söder om staden funnos vretlotter, som sträckte sig från Brunfloviken
och mot sjön, gränsande mot Odensala. I Prästgatans förlängning utgick
en sämre väg till Minnesgärdet, som var ett s. k. varv för båtarna. Här
uppfördes Clar6us ängbageri och Zanichellis kiaramellfabrik, vilka blevo
rätt stora företag. Vidare uppfördes här hemmansägaren N. P. Holmers
mekaniska verkstad, vilken tog sin gjutsand från Göviken. Rörelsen övertogs senare av sonen Isak Holmer, som åtskilliga år framåt drev densamma. Han blev gift med den förut omnämnde folkskolläraren Westins
dotter och avflyttade sedermera till Appelviken utanför Stockholm. Han
lät tillverka och var donator till stängslet omkring Carelinermonumentet
i Duved. Verksnadsrörelsen nedlades så småningom.
Karlsviks såg- och fabriksaktiebolag hade sin verksamhet strax söder
om lokomotivstallet och norr om Ångbryggeriet. Som inspektor var anställd K. A. Lundholm, vilken bodde i en vid nuvarande Bangårdsgatan
uppförd tvåvåningsbyggnad, i vilken byggnad även kontoret v.ar förlagt.
Angbryggeriet uppbyggdes omkring 1880-talet av bryggmästaren Winström, fader till nuvarande disponenten Einar Winström, samt bryggmästaren Wilhelm Englund, fader till ingenjören Gunnar Englund, som nu
jämte disponent Winström driver rörelsen. Den har ha-ft ett storartat
uppsving och behärsk,ar nu helt b.ryggerirörelsen i länet genom successiva
inköp av stadens och länets förutvarande bryggerirörelser såsom Dalhems,
Ange, Grönborgsfilialen (se Storgatan 8 !), Järpens bryggeri m. fl. samt
genom anläggandet av bryggeri i Strömsund. Agarna ha gjort stora donationer till kulturel1a ändamål.
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järnvägsstationen med banghd. Innan nuvarande platsen bestämdes,
övervägde man ett förslag att förlägga s'tationen till Carlslundsområdet,
men detta förföll. Höjdskillnaden mellan stationsplan och marken ovanför var omkring 41/2 fot vilket förorsakade stora sch aktnings- och utfyllningsåtgärder. Enligt fastställd ·plan skulle följande byggnationer göras,
nämligen: stationshus, ekonomihus, bostad för lokomotivfönare, vagnvåg,
bostäUshus, brygghus, vedbodar, godsmagasin, banvaktsstuga, kolbodar,
vändskiva, lokomotivstall, betjäningsbostad, banmästarstuga med uthus,
materialbod m. m. Banan byggdes hit från två håll, .nämligen dels från
Storlien och dels från Bräcke. Storliendelcn blev först färdig, så att
dan kunde användas för trafik till Trondheim. I början f.ingo emellertid östersundsborna ta häst till Nälden och där embarkera d.get, vilket
varade rätt länge och ända till bandelarna sammanknötos. Stinsen i Östersund hade sin bostad i stationshusets övre våning. Inredningen av expeditionen var då helt annorlunda än nu. Så fanns exempelvis å stinsexpeditionen för utom de vanliga telegrafapparaterna en liknande, som
kallades »kaffekvarnen». Den var infälld i det väggfasta bordet i expeditionens östra vägg och utgjordes av en rund skiva,. i vars periferi voro
nedskuma hak för varje bokstav eller skrivtecken. I skivans mitt fanm
en vev, som man vevade runt och vid telegraferingen slog man ned den
bokstav, som erfordrades. Bredvid var en mottagare, vars visare stannade
och visade bokstaven i det hak som nedslagits på avsändningsstationen.
Lokomotivförama hade samma maskin, som de vårdade som sin egen.
På fritid gingo förarna ofta ned till stallet för verkställande av översyn
och då kunde det hända att lokomotivputsaren fick sig en hyra för dålig
puts. Alla mässingpartier på ångpannan, särskilt »domen», voro förarnas
svagheter och befunnos de ej skinande blanka, övertogo de putsen själva.
Bland de första lokomotivförarna minnes jag Magnusson, fader till chefredaktör Effe Magnusson, Kjellberg, vars son Eric gick i faderns fotspår
och dessutom blev konstnär, Hagström, vars son numera är •pensionerad
lokförare och sonsonen lokförare. Vidare lokförarna Hjelm och Back~
man. Den sistnämnde blev med tiden lokomotivförman liksom den något
yngre Brinell. Kvarlevande är lokföraren Söderberg, som i sin krafts dagar var kommunalt intresserad. På 1920-talet och en tid framåt sågs ofta
här nämnda gubbar samlade till promenad och livligt diskuterande.
Under järnvägens första tid gåvos många signaler med lokomotivvisslan för varjehanda rörelse, både vid densammas början och avslutande.
Var det för att hålla växlaren uppmärksammad på maskinen? Det var
ett ständigt tjutande omkring det väl inhägnade stationsområdet, som
hade varje ingång eller grinda försedd med konung Carl XV:s stränga
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kungörelse om höga böter m. m. för olovligt beträdande av stationsområdet och desamma funnos efter hela linjen vid varje grind eller övergång. De högre tjänstemännen hade gul metall i sina uniformskt11appar
och de lägre liknande i vit metall. Overkonduktörerna och konduktörerna buro syrtut kantad med vitt och passepaaler i byxorna. Bland trafikpersonalen ihågkommer jag överkonduktören P. Jonsson, vars dotter blev
gift med jägmästaren Birger Faxen här i staden, överkonduktör Karlsson, vilken. hade många barn, och var mycket noga i sitt tjänsteutövande,
samt östersundsfödde överkonduktören Jonas Ericsson m. fl.
Järnvägskupeerna voro av trä och hade ingång från sidorna till varje
avdelning. Det v;ar sålunda tre kupeer i varje vagn. Före tågets avgång
gick konduktören längs tågsättet och kontrollerade biljetterna samt
stängde dörrarna utifrån, så att passagerarna voro helt instängda. Dock
fanns i kupens tak en lina, som hade förbindelse med en signalpipa å loket, så att om man behövde .s toppa tåget, var detta ett slags nödbroms.
Huvudbromsen å tåget var anbragt å loket och sköttes av eldaren. Den
var anbragt på ena sidan och försedd med en stor skruv med vev, varmed
farten reglerades. På längre tågsätt och godståg fanns det särskilt medåkande bromsare, som på lokomotivvisslans signal hjälpte till med bromsningen. Vid ankomsten till station öppnades kupedörrarna och sedan gick
konduktören till en vid plattformen hängande ringklocka, i vilken han
ringde tre gånger efter varje femte minut, då stinsen med visselpipa och
röd flagga gav avgångstecken. Ostersunds förste stationsinspektor hette F.
A. Tham och var född år 1847 samt hade ihustru och en son jämte tjänarinna. Vidare f,anns år 1880 enligt mantalsskrivningslängden bland trafikpersonalen V. F. Vä-stfeldt, son. till landshövding V. V. F. Västfeldt.
Han hade förut varit kapten vid I. 23 och var nu gift och hade sin svärmoder boende hos sig. Vidare banvakten Erik Gustaf Larsson med hustru
och två ba-rn. I övrigt funnos sistnämnda år ej några av järnvägens folk
mantalsskrivna härstädes.

Med denna nu avslutade redogörelse har jag för den nu levande generationen velat visa något om förhållandena i vår kära sliad sådana de tedde sig omkring år 1880. Egendomligt är att blicka bakåt i tiden och finna, vilket småhrukarsamhälle Ostersund på den tiden var. Allting var
smått och handeln och hantverket drevs blott till husbehov, ·ej mera.
Ar 1893 hade elva år gått, sedan järnvägen kom hit och enär jag i april
sagda år utgav en adresskanlender för staden, tillåter .jag mig ur densam118
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ma som avslutning lämna några jämförande uppgifter. Som förut nämnts,
var folkmängden i staden år 1879 tiUhopa 2 S81 personer. Under banbygget fnam till 1882 steg siffran till 3 407 personer och år 1893 hade
folkmängden sprungit upp till S S81 personer. Under elva år hade stadsbefolkningen ökats med ej mindre än 2 S34 personer och alltså fördubblats. Häri ingår då även A. 4:s garnisonsförsamling. Chef för nämnda
regemente var översten E. H. G. Boheman, som var bosatt i Stockholm.
Befälhavare för de hit förlagda batterierna var major R. G. von Essen
och chefer för de två uppsatta batterierna hlevo kaptenerna E. A. Kihlstedt och C. J. GrU. En·a batteriet utgjordes av det förut i Härnösand
förlagda batteriet ur Svea artilleriregemente. Bland major von Essens
barn märkes häradshövdingen C. J. von Essen, häradshövding i Jämtlands västra domsaga. Han var riksdagsman och hade av fadern övertagit dennes egendom Viken i Brunflo.
Till sist en översikt över institutioner, sammanslutningar m. m. i staden
år 1893. Av handelsidkare funnos 3 bokhandlare, 3 cigarr- och tobakshandlare, 23 delikatess-, diverse- och specerihandlare, 3 frukthandlare,
2 fröhandlare, 3 färgh~ndla•rc, S garn- och vävnadshandlare, 1 glas- och
porslinshandlare, 8 handelsagenter och partihandlare, 3 hatthandlare och
kötsnärer, 3 herrekiperingsaffärer, S järnvaruhandlaore, 3 kapphandlare,
1 dynamit- och kr-uthandlare, 11 klädes- och manufakturhandlare, 3 lamphandlare, 2 leksakshandl.are, 3 begravningsbyråer, 1 lysoljeförsäljningsställe, 3 läder- och skohandlare, 11 matvaruhandlare, S mejeriproduktsförsäljningsställen, 4 modeaffärer, S musikhandlare, S möbelhandlare, 1 pappershandlare, 2 repvaruhandlare, 3 stensakshandlare, 3 stickmaskinsaffärer,
4 symaskinsaffärer, 6 sybehörsaffärer, 2 tapisseriaffärer, 12 trävaruhandlare, 1 urhandlare, 1 vinhandlare och 1 åkdonshandlare. Ordet affär synes
ej ha v~·rit riktigt i bruk på den tiden.
Bland yrkesidkare märktes 3 bok- och accidenstryckerier, utom tidningstryckerierna, 1S advokater och kommissionärer, 2 apotek, 2 auktionsförrättare, 8 bagerier, 4 frisörer, S bammorskor, 2 bildhuggare, 2
bleck- och plåtslagare, 4 bokbindare, S bryggerier, 8 byggmästare, 3
fotografer, 2 färg~ue, 1 förgyllare, 2 garvare, 3 glasmästare, 3 guldsmeder, 1 hattmakare, 3 hotell, 3 instrumentmakare, 8 kaf~er, 4 kakelugnsmakare, 2 kemisk-tekniska fabriker, 2 konditorier, 2 kopparslagare, 2 linnesömmerskor, 6 läk~re, 1 mekanisk verkstad, 1 mineral- och läskedrycksfabrik, 4 murare, 11 målare, l mössmakare, l orgelfabrik, 2 pantlånare,
S pianostämmare, l platsanskaffningsbyrå, 1 renskrivningsbyrå, 1 repslagare, 3 sadelmakare, 9 .skomakare, l skorstensfejare, 14 skräddare, 4
slaktare, 10 snickare, 3 sockerbagare, l stadsbudsexpedition, 9 stryker119
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skor, 1 symaskinsreparatör, 11 sömmerskor, 2 tandläkare, 5 tapetserare,
4 trädghdsmästare, 4 ullspinnerirepresentanter, 4 urmakare, 2 vaccinatricer, 2 vagnmakare, 2 veterinärer, 6 åkare, 1 ångbåtskommissionär och
1 ättikfabrik.
Föreningar m. m. Ostersunds a·rbetareförening, Östersunds badhusaktiebolag, Jämtlands läns barnhem, Ostersunds Blåbandsförening, Ostersunds
baptistför9arnling, Ostersunds Brödraförening, Ostersunds gårdsägareförening, Östersunds distriktsloge av l. O. G. T., Elektriska belysningsaktiebolaget, Flickskolebyggnadsaktiebolaget, Jämtlands läns fornminnesförening, Jämtlands gille, Ostersunds handels- och industriidkareförening,
Jämtlands handelsförening, Ostersunds hantverksförening, K. F. U. M.,
Svenska Köpmannaföreningen, Ostersunds mekaniska verkstad, Jämtlands misS'ionsförening, Lantmäteriföreningen, Jämtlands rösträttsförening, Ostersunds allmänna sjuk- och begravningskassa, Skidlöparklubben, Jämtlands skytteförbund, Ostersunds skyttegille, Jämtlands Telefon
Aktiebolag, Ostersunds telefonförening, Tjenstebyrån, Jämtlands turistbyrå, Svenska Turistföreningens kretsavdelningsstyrelse, Typogr~fklub
ben, Utskänkningsbolaget, Verlds-Goodtemplar-Ordens byggnadsaktiebolag.
Tidningar och periodiska skrifter: Jämtlands Tidning (en kort tid benämnd Jämtlands-Allehanda), Ostersunds-Posten, Vägvis-are för I. O.
G. T., Nya Jämtlandsbladet, Månadsbladet för K. F.
M.
Till sist må nämnas rederierna, vilka voro: Storsjöns Ångbåtsaktiebolag, Ångbåtsaktiebolaget »Tr.afib samt Östersunds Ångbåtsaktiebolag.
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Med tanke på att staden ännu ej är, som stad räknad, så gammal, 162
år, har jämfört med andra städer tillväxten. varit rätt livlig i synnerhet
efter järnvägens fullbordande.
Staden har haft sin-a ekonomiska kriser. På 1870-talet var en sådan efter f.ransk-tyska kriget. På 1880-talet inträffade även kriser. 1920 efter
Hushållningssällskapets tOO-årsjubileum var en svår sådan och 1932 inträffade också en kris. Framåtandan har varit god, synnerligast efter förra
världskrigets avslutande, och må den så fortsätta till stadens fromma och
utveckling.
120

Innehållsregister
E. Chr. Genbergs personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Författarens förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stadens planlagda område:
Strandgatan
från norr räknat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Köpmangatan, västra sidan från söder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
, norr
östra
Storgatan,
västra
söder
»
norr . .. ..... . .. .. . ............... .
östra
Prästgatan,
västra
söder . . .. ............ ...... . .. . .. .
>>
»
östra
norr . .. ..... ..... ...... . ..... . ... .
»
Kyrkgatan,
västra
söder ..... . . . .................... .
»
östra
,.
,. norr ............ .. .. . .. .... .. .. .. .
Repslagargatan, numera Rådhusgatan, västra sidan, från söder .. .. . .. .
»
,.
,
östra sidan, från norr ..... . ... .
Gröngatan
(Gröna gången), västra sidan, från söder ............. .
Nygatan,
nu Regementsgatan, västra sidan, från söder
Fastigheter liggande utanför stadens planlagcla oJDI·ä<Ie:
Non om sta<len:
Hestermannslta gården ............... . ................ . . .. ....... . ... .
Garverierna . ... ......... .. ........ . ...... .. ... .... .. .. .... . . ......... .
Lasarettet
Fängelset ... .. ....... ............... .... . . ......... .. ..... ... .. .... . . .
Gamla häktet .......................... . . . .......................... . . .
Lugnet, gamla rektorsbostället ..... .. ..... ... ......... .. . ............ .
Fattighuset ....... .. .................................................. .
öster om staden:
Eriksberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carlslund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Väster om s taden:
storsjön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hamnen..................................... . .........................
Söder om staden:
Karlsviks ängsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mekaniska verkstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minnesgärdet ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sågverkskontoret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Augbryggeriet
Bangården med järnvägsstationen
))

))

))

))

Sid.
5
7
8
9
12
15
21
29
42

56
68
87
98
104
106
107
108

109
110
110
111
111
112
113
113
113
113
113
116
116
116
116
116
117

121

]

PRIS Kr. 8:-

...

F
t"

...E
1'1
:(J
...c
L.

t

Ostersund 1948 . östersunds-Postens Tryckeri A.-B.

