Till Före ninge n "Ga ml a Öst e r s und".
Dessa anteckn i n g ar om ett g a mmalt köpmanshus i
Östersund v a r fr å n början avsedda end a st för familj e n.
And e rs Lundvall r åk ade av nå g on anledning l ä sa dem och
han und rade om j ag s k ulle vilja överlä mna ett exemp l a r
till "Gamla Östersund". Det g ör jag med nöje om de
som ta del av dessa minnen ta dem för vad de ä r: minnen
och h ågkomster

och in g a historis k a dokument.
Hä gg enå s den 16/10 1969.

!~~
I

(

l"'~

(j-) aln

jJ.\Y'
1872

1955
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av Kickan Söderström

Till min syster Märta.
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AF F Ä RE N
Morfar, Diderik Cappelen Smith, var norrman. Han var till
att bör.ja med resande för sin broders, E.A.Smith järnhandel i
Trondhjem. Så småningom stannade han i Östersund och öppnäde
där år 1872 egen affär i huset Storgatann 23.
Där såldes huvudsakligen speceri- och klonialv aror men
även porslin och vin.
Morfar avled år 1887 i lunginflammation, som han ådragit sig
när han hjälpt till med släckningen aven eldsvåda.
Nu stod mormor ensam med fem barn, väntande det sjätte. Goda
vänner rådde henne att sälja affären" ett ensamt fruntiwmer
kunde ju ändå inte klara en sådan sak". Mormor tänkte annorlunda. Hon fortsatte med affären.
Hennes ogifta systrar ilade "" till hennes hjälp och tog hand
om barn och k ök. Mormor slog sig för gott ned vid den höga
kontorspulpeten och hon lämnade den inte förrän några veckor
före sin 90- årsdag.

Affären var inrymd i den norra delen av huset. De första
åren låg kontåret i rummet bakom butiken. När affärerna utvidgades flyttades kontoret upp i andra våningen. En smal
trappa gick från detta ned till butiken.
I rummet vid trapp an satt Elin Johansson och Nils Hamma rgren
De skötte all maskinskrivning och lagerbokföring.
I mittelrummet hade mormor och morbror Oscar sina stora
höga gammaldags pulpeter. Där stog det utsirade gamla kassaskåpet och på väggen hängde ett stort porträtt av morfar.
Sedan kom yttre kontoret eller morbror Fredriks rum.
Mormor ansåg det vara en oerhörd styrka om de egna familjemedlemmarna så snart som möjligt kunde arbeta i firman • .
Morbror Oscar, den äldste sonen, gick ett par klasser i lä-

)

roverket. Sedan måste han börja i affären och hjälpa sin moder
efter bästa förmåga. Han var då 12 år. Han stog officiellt som
prokurist för firman.
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Flickorna fick gå i flickskolan och efter slutad skolgång
hjälpte de också till i företaget. Vår mor stog i butiken,
moster la och moster Elin arbetade på kontoret.
Morbror Fredrik, den andre sonen i ordningen, var en äventyrslysten ung man. De sju haven lockade och han gav sig ut i
världen. Han hamnade så småningom i Kapstaden, där han en tid
bedrev hotellrörelse. Han tröttnade till slut och reste hem
till den gödda kalven, plac erades
i yttre kontoret och blev
handelsresande för firma D.C.Smith. Han skötte också importen
av frukt.
Morbror Fredrik var en otroligt snäll och god människa, mycket
förtjust i sina syskonbarn. Han hade alltid godsaker i sitt
skrivbord avsedda för dem. Var man i penningknipa så var morbror Fredrik den

förstående och räddande ängeln.

På gå rden fanns det stora tegelmagasinet och morfars norska
magasin. I hörnet av tegelmagasinet låg stallet. Den finaste
hästen var Svarten, en stor grann nordsvensk. I början av

3D-talet byttes

h~st B r

och vag nar ut mot lastbilar och stallet

by ggde s om till garage.
Firma D.C.Smith blev ett ganska stort företag med omfattande
engrosförs~ljning

över hela Norrland. Man importerade en stor del
l~nder,

av sina varor dlrekt från andra

inte som nu sker genom

olika köpmannaorganisationer. Genom dessa
flck mormor må n g a goda

v~nner,

aff~rsförbindelser

som hon uppehöll kontakt med

~ven

sedan de direkta handelsförbindelserna upphört.
Så reste morbror Oscar och moster Titti som ny g ifta i Tyskland och blev då mycket

v~l

mottagna av de vinexportörer, som

sålt vin till D.C.Smith. Vid besök i
hemb juden till firmans s illagent

Trondhjem blev man alltid

Br. ödrene .~

Hellen.

Varje jul kom den stora stiltonosten från en firma i England

)

d~r

mormor köpte såpa och tvål. Den osten var väl en halv meter

hög med en

diamet~r

duk och man
vand rade

gr~vde

hel~

julen

av '

60 cm. Den var insla g en i

i d en med sked.
från det ena

en grov linne-

Den var underbart god. Osten
sl~ktkalaset

till det andra.
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Till jularna kom också de fina jättechokladaskarna från
Svea chokladfabrik och Mazetti. De lades in i linneskåpet
och njötos långsamt. Ibland sade mormor: " Du kan gå och hämta
choklad a sken. II

Då vankades en bit per man. Så askarna brukade

räcka hela janua ri månad.
Innan

butikstängningslagen trädd e i kraft hade man affären

öppen till långt ut på kvällen så länge det fanns några kunder.
Jag minns från mina tidigaste år hur vi på julaftonen väntade
att mormor och morbror Oscar skulle komma upp från butiken.
Den kvällen stog de själva bakom disken så de anställda skulle
få gå hem i någorlunda vettig tid.
Biträden och drängar åt hos mormor. De hade mycket låga
löner. Det var inte tal om annat. Det ansågs som en

ä~a

att

vara anställd hos D.C.Smith men välbetald var man icke. Ändå
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stannade många i 10, 20, 30 år och sådana som Albert Andersson
Holger Stern, Viking Svensson
tiga trotjänare.

och Henning Westberg blev rik-

6.
När personalen i början av 40-talet gick in ~~e
:

handels-

anställdas fackförening tog morbror Oscar detta som en personlig

förolämpning. Han ville vara den goda patriarken för sina

anställda.
Vid marknaderna i staden var det ett rörligt liv hos "Smithens"
Lanthandlare och forbönder satte in sina hästar i stallet och
gården var

fylld av slädar och människor. Uppe hos mormor var

det öppen taffel. Alla skulle bjudas på mat och kaffe.
Många

l~ndsbor

betalade mjöl, socker och andra förnödenheter

med fågel och annat vilt. Efter

marsmarkn~den

fullt med tjäder och hare i norskmagasinet.

kunde det hänga
Ett år var det så

gott om tjäder att vi åt sådan till vardags hela vårvintern.
Då gick det inte att sälja all fågel som kommit

)

in. ~

D.C.Smith hade väl sin glansperiod efter första världskriget
och fram till åren
Man

st~ax

kan kanske påstå

före det andra.
att nedgång en började på hösten 1942.
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Då ödelade en eldsvåda stora delar av huset. Mormors våning,
kontor och lager blev delvis förstörda. Visserligen restaurerades fastigheten och mormors våning blev hypermodern. Hon
ville dock inte flytta tillbaka till sitt gamla hem och ingenting blev som förut.
Varken mormor eller morb~or Oscar orkade följa med den nya
tiden med nya lagar och förordningar •• De ville driva firman
efter gammalt maner och det gick inte. De stora köpmannaorganisationer, som bildades var ingenting för dem. De ville klara
sig själva och det blev omöjligt i den hårdnande konkurrensen
med konsum, tempo m.fl.
Våren 1955 såldes firma D.C.Smith till Robert Freks eftr.,
också den en gammal Östersundsfirma, som numera upphört som
livsmedelsaffär och övergått till annan verksamhet. Mormor

)

behövde dock inte uppleva detta.
D.C.Smith hade bestått i 83 år och varit en av institutionerna i Östersund.

DAGS RUT I N
Mormor var i sitt dag li ga liven vanemänniska. Hon hade g jort
upp ett schema, som hon trivdes med och det följde hon.
På vintern, från höstdagjämning en till vårdag jämn I n g en, steg
hon upp klockan sju om morgonen, under sommarhalvåret klockan
sex.
Morgonritualen började med 10 minuters gymnastik därefter
kall avrivning över hela kroppen. Vi ville inte att mormor s k ulle
ligga ensam i sin del av den stora våningen, utan ett barn eller
barnbarn övernattade alltid hos henne. Mormor hade en stor
dubbelsäng av valnöt en s.k. imperialsäng . Hon l åg själv i bädden
närmast fönstret, barnbarnet i den andra. Och ofta hände skam
till sägandes att det unga barnbarnet lå g kvar i sängen medan
gamla

mormor utförde sina spänstövningar.

Efter påklädningen serve r ades morgonkaffet i moster Hannas

rum. Sedan kom morgonandakten. Dels läste vi varje morgon ett
stycke i bibeln dels hörde vi andakten i radio. Bibeln lästes

fr å n pärm till pärm. Då d en lästs ut börjad e vi om i ge n med
första Mosebok.
Nä r b å de kropp och själ fått sitt hade mormor sin telefonstund
då hon ring de

till barn och barnbarn.

Klockan hade då hunnit bli

i

9 och det var dags att gå ner

till kontoret.
Den hög a

garr~alda g s

kontorspulpeten var mormors arb e tspl a ts

under ett l å n g t verks amt liv. Hon var liten och späd så hon satt
uppklättrad på en hög "snurrstol" för att nå upp.
på pulpeten fanns en almanacka med en vers för varje dag, telefon, skrivdon, ett stort skrivunderlägg och andra kontorsutensilier.
Hon l ä ste f ö rst dagens vers innan hon tog itu med arbetet.
Morbror Oscar hade sin plats mittemot henne på andra sidan pul-
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peten. När posten kommit g ick de g emensamt i ge nom den och diskuterade dagens problem. Sedan bars de stora tung a huvudböckerna
fram och lades upp f ramför mormor. De var så tunga att hon själv

iU,

inte orkade l y fta dem.
Hon skrev allt för hand med sin

vac~ra

tydli g a stil och hon

var fenomenal i huvudräkning. Det g ick otrolig t fort för henne
att summera och summera rätt de långa sifferkolumnerna i de
s tora böckerna.
Det var inte bara arbetet inom firman, som upptog bennes tid.
Hon var också mycket socialt eng agerad.
Mormor var en av dem, som g rundade barnhemmet, och vilohemmet "Vilan" i Fil1sta för trötta

och utslitna husmödrar och

konvalescenter . Hon var också med om att

bild~

sällskapet

"Pauvres Honteux" i Östersund och det var nog hennes förtjänst
att detta kunde inköpa e gna fastigheter, som fortfarande drivas
i sällskapets re g i. Där får äldre mindre bemedlade damer, som
sett bättre dagar, för en billig penning, bostad och viss hjälp

)

och vård.
Mormors pulpet var också för må n ga en k l agomur och e n biktstol. Till henne komman

med sorg er och bek ymmer och hon k unde

1/,

oftast bistå den hjälpsökande. Ibland med g oda råd men också med
pe kuniär hjälp om den verkligen behövdes. Det var flera ungdoma r som med hennes hjälp kunde studera.

)

Vi barnbarn gick dag li gen upp till mormor på kontoret. Vi hade
alltid så mycket att prata med henne om. Och hon förstod oss
myc ke t bättre än vad våra föräldrar g jorde.
Kontorsarbetet pågick med avbrott för måltiderna till framemot 7 på aftonen. När mormor blev äldre brukade hon inte gå
tillbaka till kontoret efter middagen.
Då kontoret stängts för dagen dracks kvälls teet i salongen
och sedan lästes högt. Dagen avslutades med aftonbön.
Det var inte endast arbetet som var upplagt efter schema.
Andra saker som byte av kläder, lakan och skor gick efter sina
bestämda reg ler.

)

Vid höstdag j ämningen sattes ljusa rullgardiner upp för att
vid vå rda g jämning en bytas ut" mot mörkblå. Lakan
24 i varje månad.

byttes den

Då fick man rena lakan till jul och midsommar.

Mormor var .ju i allmänhet myc ke t sparsam särskil t då det
gä lld e hennes egen person. Men i vissa saker var hon exklusiv.
Hon nyttjade endast
)

hand gj orda skor och det var in'te vilken

skomakare som helst som fick

tillverka dem. Det var hovskoma-

karen vid Biblioteksgatan i stockholm, som sydde mormors skor.
När hon skulle ha ett par nya sk1m - kades ett par använda ner
till huvudstaden och så g jordes ett par precis likadana. Det
var alltid svarta kängor av utsöktaste chevreaux.
Hon hade alltid tre par skor. Två par användes till vardags
en vecka i

tage t. Det nyaste paret var till fint. Mormor trodde

liksom Adda på huskurer av olika slag. De två par skor som
vilade sig i ga rderoben var a lltid fyllda med hästkastanjer. Något ämne som fanns i kastanjerna skulle impregnera skorna och
vara verksamt mot reumatism. Likaså hade hon kastanjer i fickorna. och ibland

då hon drog upp näsduken flög

kastanjer över

g olvet.
Den 24 i varje månad byttes lakan, sängkläderna vädrades ma-
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drasserna pis k ades och vändes. I den stora sängen var det träbotten och ert

tag elmadrass, ganska hårt för bortskämda barnbarn.

Då vi på kvällen lagt oss och en stund njutit av rena lakan och
)

vända madrasser sade mormor,:"Känner Du

hur det sviktar."

lVlormor hade en liten rams§. med levnadsre g ler. Jag vet inte
vem som skrivit

den~eller

om jag citerar rätt:

Käckt arbeta
lägligt bo
trevligt sällskap
sömn om natten
måttligt äta
dricka vatten
stillhet n ågon stund på dagen
det är

)

l ~9ln

för min hälsa och min ro.
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B ÖCKE R
"Mamma" sade Magnus i morse, II v i ska ha förhör på Te gner,
Kan Du dra ihop Frithiof Saga åt mej. Du som kan den."
Då g ick mina tankar till mormor och salongen i det gamla huset
vid Storgatan.
När kvällsteet var drucket och vi satt i det vackra rummet
och njöt aftonens frid, läste vi högt. Ofta romanen för dag en
eller nå gon intressant tidning sartikel, ofta en lI understreckare"
i Svens ka Dagbladet.
Ibland läste mormor dikter. Hon kunde hela Frithiof Sag a
utantill. Nu skrattar våra ungdomar åt Frithiof och Ingeborg
fr å n Stenåldern. Då mormor läste sagan blev den
antikviteter
)

stor poesi.
Mormor var en beläst person. Hon var väl bevandrad i 1800talslitteraturen i synnerhet romantike rna. Men hon följde ock så
med den mode rna l i tteraturen. Vi läste de nya böcker som kom ut
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både svenska och utländska. 1bomas Mann, Pearl Buck, Agnes von
Krusenstjerna, Elin Wågner. Hon tyckte särskilt mycket om Huset
Buddenbrook och Den goda jorden, Fröknarna von Pahlen var väl
"vågade ll •
Böcker om släkter i flera generationer intresserade henne
och vi läste kanske mest sådana.
Som barn av sin tid var mormor förtjust i poesi och kunde
det mesta utantill. När hon läste J O Wallins lIDödens ängel"
gick det kalla kårar efter ryggen ---------liMen över tröskeln stiger jag
Då stannar dansen
då sänkas ljuden
då vissnar kransen
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då bleknar bruden
Och sorg är änden, som skriften sagt
uppå all glädje och glans och makt".
Idyllen var henne lika kär och Elias Sehlstedts små "vardagsdik-

ter" hörde till hennes favoriter.----"Loppan är ett litet djur
hö g st komikt till sin fi gur
ofta på en skönhets hals
tar hon si g en sakta vals"
Hon älskade Anna Maria Lenngrens kvicka epigram och g åtor och
charader i ve r sform.
Ett hål jag gör, ett hål jag har
i g enom det förra min svans jag drar.
men själv

går jag före och visar

vä ~ en

och d är jag går fram jag i g enfyller steg en.
Gissa den som kan.
Hon kunde också många gamla ramsor och paschaser och barnrim,
som hon roade barnbarnen med. Den här gamla jämtska vaggvisan
läste hon ofta. Hon kunde inte sjung a men det g ick bra ändå.

Lill Pelle spring fort
för det lider mot kvällen
du ska gå till sängs
kom följ mej till hjällen jHöskullen/
Nej je vill int gå dit
för hundra riksdaler
för där finns loppor
och där finns lus
och där finns många

små saker.

Mormor hade aldrig gått i någon riktig skola. Den undervisning som behövdes meddelades i hemmet. Hon brukade berätta om
nödåret 1867. Då bodde familjen på den gamla gården Hof på
Frösön.
Det var mycket kallt och det fanns

nästan ing en mat. För

att stå emot köld och hunger måste barnen ligga till sängs så
mycket som möjli g t. Man använde tiden till att läsa högt. De
svenska klassikerna, historiska romaner, bland andra De Tre

Musketöre rna. och något geo g rafiskt verk studerades noga denna
långa kalla vinter.
Mormor sade, att det de l ä ste den vintern satt kvar i minnet
för hela livet.

)
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A D D A

Hon hette Paulina Paulsson och var bonddotter fr ån Ås. Hon kom
till mormors hus när vår mor var 9 må nader gammal. Hon stannade
till sin dUd
blev det

år 1935. Först k a llades hon mamsell Paulina senare

fröken Paulina. För oss barn

var och förblev hon

Adda.
Adda var TROTJÄ NARI NNAN som i alla livets skiften intill
döden v a r sin matmor och hennes familj tro g en.
N~r

moster Lova 1912 ; avlidit

var det Adda, som blev chef

för mormors stora hushåll.Moster Hanna levde fortfarande men
var då s å gammal och orkeslös att det blev Adda som to g hand om
det hela.
\

Mostrarna hade när mormor blev ensam, flyttat till henne

I

och tag it hand om hushållet.

Vi

uppl e v d e dem aldri g men vi

hörde alltid talas om dem. Jag har ett svag t minne av moster

Hanna, en vacker vithårig gammal dam, som ständigt var sängliggande.
Adda hade fått lära sig allt om ett hems skötsel, i detta fall

)

storhushåll, av moster Lova och moster Hanna. Och hon var en
duktig elev, som gjorde sina läromästare all heder.
De dagliga sysslorna, främst mathållningen för 20-30 personer, sköttes av Adda och två pigor.
Till tvätt och städning kom "daga-män"

som det hette även

fast dagamännen var kvinnor.
På gården fanns utom magasinen en liten tvåvåningsbyggnad.
Den hade

för länge sedan varit majorciboställe.

bodde förstedrängen Albert Andersson.

På övre botten

I bottenvåningen var

tvättstuga och ett litet skomakeri.
Det måtte varit hemskt med tvätt och sådant innan det fanns

)

vattenledning. Vattnet kördes upp från sjön i stora tunnor, som
bars

upp till köket på tredje v å ningen och till tvättstu g an

när det var stortvätt.

När kläderna tvättats

kördes de ner till

klapphuset vid

Storsjön för att sköljas. Det var inte nådigt att vara tv ä tterska och ligga på knä på klappbryggan och skölja kläder i det
iskalla Storsjövattnet.
tvätterskorna skulle

ha.

Nog behövdes den brännvinssup som
Efter sköljningen hämtades kläderna

kördes tillbaka hem , bars tre trappor upp på vinden för att
hängas till tork. Därefter ner till mange lboden i te g elmagasinet
för att manglas och till slut äntligen färdiga

bars de upp

till mormor för att läggas på plats.
Mormor själv befattade sig inte med hushållet. Det enda hon
personli gen lade handen vid var inläggande t av den färdiga
tvätten i skåp och lådor.
Det var mycket no g a med hur lakan och örngott skulle placeras.
Det fanns särskilda hyllor för "främmandelakan" för piglakan.
vanli ga varda g s lakan, lakan till jul och midsommar. Märta och
jag fick ibl a nd hjälpa mormor

att lägga in tvätten och jag ser

ännu för mig

travarna av lakan och örngotten med de krusade

banden och hö g arna med servetter och handdukar.
Innan vattenledning en kom fanns heller ingen vattenklosett
utan man måste springa över g å rden till en lång rad grön a dörrar med hjärtan på. Varje hushåll hade sin avdelning med nyckel
till.
Det var en välsignad sak när vattenledning leddes in i
huset.
Allt bröd utom tunnbröd bakades hemma, likaså tillreddes
utom den vanliga maten, alla charkuterivaror som leverpastej,
kalvsylta,medvurst och olika sorters korv. Det fanns

inga halv-

fabrikat eller djupfryst om det kom oväntade ,- gäster. Men
Adda hade alltid källare, skafferi och kakburkar fyllda.
Addas mat var n å got alldeles särskilt. En söndagsmiddag med
hennes biffar och diplomatpudding till efterrätt är något man
drömmer om ibland. Till

biffarna användes väl hängt innanlår,

som skrapades och hac k ades för hand, blandades med äggulor och
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g rädde och bryntes i smör.
froma ge

Diplomatpuddingen var n Agot slags

eller halvfrusen fruktpud d ing.

Hennes kakor och skorpor var också utomordentliga. Att

se

Adda torka skorpor v a r en upplevelse. Fast det var mång a stora
pl å tar och hundratals skorpor var varje skorpa en sak för sig
som vändes med omsorg för att bli jämnt rostad på alla

sidor.

Varje midsomm.ar kom fr å n släkten i Trondhjem en stor isad
trälåda med färska laxar. Några såldes väl men ett par bars upp
till Adda i k öke t. Sedan började de t stora laxblotet och Adda
v ar i sitt esse. Det stora fis karna

gj ordes upp i rygg en och

de t stora benet skars fint ut. Av de

breda mitts tyckena blev

de t g r a vlax. Stora blåvita rörstrandskrukor fyll de s. Stjärtbitarna s ka rs i skivor

stektes och å ts till middag samma dag.

Av ben fenor och småbitar, lagades aladaube. Till den serverades
Addas vidunderligt goda skarpsAs. En lax saltades för korr@ande
behov.
Va rje höst och vår kom linnesömnlerskan och l agad e allt ifrAga

om lakan och handdukar och hon sydde också nytt. Lika re ge lbundet
k om Anna Bertilsson, som sydde kläder åt barnbarnen så länge
de var små. Hon ändrade gammalt och sydde om och lagade det som
var

trasi~t

och slitet. Ingenting som gick att använda fick

förfaras.
Adda kunde inte sy på maskin. Hon sydde allt för hand med
fina jämna stygn. Jag har kvar ett par hemvävda h e lvlinnelakan,
som

Adda fållat och försett med fina

spetsar som hon virkat.

De skulle vara till min utstyrsel. Hon märkte dem inte, sade
hon med en glimt i ögat, hon kunde ju rakt inte veta hur de
skulle märkas.
Add a var l å n g och ståtlig med
svart, högt uppsatt hår och
,
blixtrande mörka ögon. Ända tillslutet såg hon bra ut men må ste
i unga år varit en skönhet.
Hon hade i ungdomen haft flera beundrare men hon förblev
mormor och hennes hus trogen. Den slste var Bengt Banke. Han var
hemmansägare på Frösön men också uppfinnare och man kan väl säga

ett misslyckat g eni. Han hade uppfunnit en mycket märklig plog,
som han fått patent pi. Många ville 'öpa

hans plog men han

skulle själv e xploatera sin uppfinning. Han började bygga en
fabrik men för e taget överskred hans krafter och han gick i konkurs. Han bodde ensam ute pi sin gård där han uppfödde tjurar.
När l ä nsman kom för att göra utmätning hos Banke släppte

denne

ut sina tjurar och lagens väktare klättrade vettskrämd upp i ett
träd. Där fick han sitta tills Banke behagade fösa in tjurarna
i fred för lag ens arm.
eL
Denne märkli ge man, hade, fast han inte tål~e kvinnfolk, fattat
i ladugården. Sedan fick Banke

~ ' vara

tycke för Adda. Han levererade ibland kött till Storg atan och
när han kom upp med detta till köket, blev han naturligtvis

bjuden på kaffe. Ibland kom han med blommor till Adda. Vi "brydde l
)

Adda för Banke men då fräste hon "tocken

en tylltl eller på

svensk a " vilken dumbom ll •
De sista 20 åren led hon svårt av bensår. Hennes ben blev
oformliga och hon hade en fruktansv ä rd

värk i dem. F'as t hon

aldrig kla g ade påverkade naturligtvis detta hennes humör och
hennes förut heta temperament blev inte lugnare.
Som så många andra på den tiden trodde Adda inte på nå g ra
läkare. Nej Lappdoktorn, en klok gumma i Vilhelmina och homeopaten Sandell var hennes botare av de sjuka

benen. Märta och

nå gon gång jag gick till apoteket för att köpa

blodiglar, som

sattes på benen för att suga ut det onda blodet. Adda reste till
kloka gumman i Vilhelmina försedd med en halv liter brännvin.
Det skulle lämnas till gumman annars gjorde kuren ingen verkan.
Men ing enting hjälpte och Adda fick dras med sina dåliga ben.
Liksom Adda trodde inte heller mormor på några läkare. I sep!
tember 1935 råkade hon slinta i trappan och rullade utför alla
trappste gen. Vi fann henne längst ner i förstugan, blåslag en
och med orutet ben. Lappdoktorn tillkallades. Hon stannade
)

hösten

och skötte mormor

hela

tills hon vid jultid åter kunde stå

på benen.
Adda trodde p å allt skrått och skrymt som

kunde finnas.

2'":1
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Hon var en mästare i att berätta spökhistorier
stjärnor och

och lägg a

att spå i kaffesump. Det var inte så konstigt

att vi blev mörkrädda. Ibland efter Addas seansen i köket
vå gade vi inte gå i ge nom salongen på kvällen. Ljuset från
gatlyktorna gav långa skuggor och dagrar i de stora rummen
och v qd som helst kunde gömmIl sig bakom möblerna.
Adda hade kommit till mormor för att hjälpa till att sköta
vår mor och därför sto ~ hennes barn Addas hjärta särskilt
nära. De andra barnbarnen var också bra. men de g ick inte
upp mot Annas barn. Min syster Märta, som växte upp hos mormor var Addas hjärtebarn och v år broder Carl-Fredrik sto~
också högt i gunst. När han kom

u~h h~l sad e

på f anns det

alltid några av de goda kakorna framlagda på hans assiett.
För Pappa hade Adda stor respekt och hon neg alltid för
)

honom. Det gjorde hon däremot inte för mormors andra mågar.
Adda v a r djupt religins. Hon tillhörde missionsförsamlingen och besökte missionskyrkan "Addas kyrka", som vi
kallade den .

Hennes varma hjärta ömmade för hedninga rna och en stor del av
hennes besparingar g ick till missionen.
Adda hade eget rmn. Det var g anska stort och låg innanför

)

köket. Så småningom skaffade hon sig egna möbler.
Pigorna låg i den stora fållbänken i köket. på morgonen lades
locket på och då tjänstgjorde den som arbetsbänk. På julafton
till doppet i g rytan dukades smörgåsbordet på fållbänken.
De sista tio åren fick flickorna äntligen ett eget rum, det
skära innanför matsalen.
Adda förde ett hårt r e gemente med sina underlydande. Hon
tålde inte något slarv och hafs. Uppförde sig flickorna inte
korrekt måste de sluta. Men de flesta stannade i flera år och
de lärde sig mycket i Addas

stränga skola. Jag har vid ett par

tillfällen träffat äldre kvinnor, som i yngre dar haft tjänst

)

hos mormor. De berättade så mycket nytta de haft 'av Addas lärdomar.
Add~

var

respekterad av alla, fruktad av några, av oss var

hon avhållen och älskad.

)

MI D D A G S B E S v Ä R
"Adertonåttanio.---- God morgon Helena, hörde Du morgonbönen
idag?"------ "Ja var den inte u tomordentlig. Manfred Björkqvist
är alltid så fin."--------"Det V8U1 roligt höra --- Helena lilla
vi ha fått en sån präktig kalfstek från Marieby. Har Du lust
att äta middag hos oss idag?"-------"Det var trevligt, Du är
så hjärtinnerligt välkommen."
I hus e ts översta etage hade mormor sin bostad. Det var en
bekväm och rymlig våning, som sträckte sig över hela huset.
Mormor h ade flyttat in där när hon gifte sig 1876 och bodde där
till eldsvådan 1942.
I moster Hannas rum, med de gråblommiga tapeterna, satt den
gamla väggtelefonen vid ingångsdörren. Det var den nästa sista
i staden. Det fanns en till hos Charlotte Fresk.
Morfar hade varit med om att bild a det första telefonbolaget
i Östersund. Mormors telefon hade numret 29 och den var henne s
personliga egendom. Telegrafverket försökte flera gånger att få

,}O

övertaga den men mormor

gick aldrig med på det utan behöll den

till sin död. Års a vgiften var oförändrad 25:- kronor med obeg ränsat antal s amtal.
Man vevade på en vev på ena sidan, förde en hörlur till örat
och talade in i en liten tratt.
Varje morgon efter andakten hade mormor sin telefonstund.
Den lilla sirli ga gestalten nådde nästan inte upp till apparaten
utan mormor stog på en pall när hon skulle telefonera. Hon ringde runt till döttrar och barnbarn för att höra hur natten varit
och om det

hänt något särskilt.

Ronden avslutades med samtalet till änkeprostinnan Helena
Sellin, mormors goda vän. Hon bodde i ett vindsrum 1 prästgården
och blev no g glad över middagsbjudning arna.
Matsalen låg direkt innanför köket utan något serveringsrum
emellan. Det var

ett ganska stort rum c:a 3 0 kvadratmeter, triv-

samt l åg t i tak. Väggarna var ljust äppelgröna målade i fält
med en bård av blad och frukter runt taket. Det var Paul Jonze

som målat alla väggar i våningen i läckra pastellfärger. Sorgligt nog förstördes hans , väggdekorationer vid
Mitt på matsals golvet sto!

branden 1942.

ett stort bord med plats för

omkring 20 personer. Vid vägg en mot kÖke ~tronade skänken, en
mastodont i pol e rad björk och spe g elglas. På skänk en stoJr diverse
slipade krimtallpjäser och två svarta lystrar m.ed glittrande
prismor. Vid ena kortväg g en fanns en gammal

målad

chi ffonje~

och ovanpå den en precis likadan miniatyrchiffonjå, fylld med
de underbaraste gamla knappar.
Runt matbordet stoj

björkstolar, som trot s att

de hörde

till mastodontskänken var vackra i formen och goda att sitta på.
Middagsbordet var i vardagslag dukat med vit vaxduk, på den
två snedlagda ~astservetter en på vardera ändan av bordet. Så
fanns det en stor nysilverkorg med knäckebröd och tunnbröd,smör
ost och två karaffer vatten. Till

vard~ g s

åt m&n på g rönblommiga

Gustafsb e r g stallrikar, anvä nde knivar med nysilverskaft och
st å lblad, som Adda e genhändig t bruk ade putsa med skurs ten,

nysilvergafflar men äkta silver'sl{edar.
Maten bestod av enkel husmanskost väl tillag ad och i riklig
mängd.
Hushållet räknade om varda g arna ungefär 20 -30 p ersoner. Herrarna på kontoret och i butiken intog sina måltider hos mormor.
Lanthandlare och bönder, som var inne i staden i affärer bjödos
ofta på frukost eller middag. Barn och barnbarn som tittade in
var självskrivna gäster.
Mormor presiderade vid ena bordsändan. Var någon gäst närvarande satt denne alltid på mormors hö g ra sida.
När mormor läst bordsbönen började man äta.
Det var ganska rörligt -v.icd mål tiderna. Det fanns ju inga bestämda må ltids timmar för personalen, så som det är nu för tiden.
Biträdena sprang upp till middag eller frukost när det passade
för kommersen och de fick

avlösa varandra.

Dä rför kunde maten stå på bordet ett par timm Ar och det må ste
ha varit ganska besvärli g t för Adda och flickorna att hålla det

hela i ordning.
Mormor var demokrat. Det g jord es ing en skillnad i matse d eln
om n ågon p rominent p erson delto g i må ltiden. Möjlig e n serverades
p ilsner i stället f ö r vatt e n o ch kanske n ågon gån g en "aptitsup " .
Det kunde ock s å utspelas ganska lustiga episo d er ibland.
T ex n ä r e n

handlare

fr å n l a ndsbyg den v a rit inne i stad en och

fått n y a löständer. De v a r obekväma att äta med så han tog be h ä n d i g t ut d e m ur munnen och l a de d em på bordet bredvid tallriken .
Skull e d et v ara f e st duk ades me d äkta silver och kristall.
De fina duk a rna och finservisen to g s fram. Adda var då i sitt
es s e och bjöd på hus e ts specialiteter i mat och dryck.

GU L DKO P P A R NA
En dag slog jag sönder en guldkopp. Nu har jag bara ett fat
)

kvar. Mormors guldkoppar var de finaste koppar som fanns, och
att få dricka ur dem

var en stor händelse. De användes när det

var fest på Storgatan.
Då morfar började sin affär sålde han också porslin och de
fina guldkopparna hade han tagit hem från Tyskland, från en
liten fabrik, som hette Altwasser. De var så stora att de kunde
användas både till the och kaffe, i vitt "äkta" porslin med en
vinlövsranka i

bladguld runt kanten, helt i nyrokoko.

Det var Wendeladag. Det var kafferep hos mormor.
I matsalen var det stora matbordet dukat med blänkande
damast och guldkopparna i dubbla rader efter bordets kortsidor.
I mitten Addas alla goda kakor upplagda i blå glasskålar med
silvergrepe, i tunga slipade kristallskålar och på stora silverfat.
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Det var de tjocka kryddstarka pepp arkakorna, rullrån, fyrkantiga rån, mandelformar, fästmanskransar, anisbröd och sockerkakan, som Adda hade vispat en hel timme åt samma håll. Och
många and ra sorter.
I salongen och Blå rummet var småbord dukade.
Så kom gästerna. I moster Hannas rum var särskilda klädhängare uppställda och det behövdes. Det brukade vara ungefär 60

å 70 damer vid Wendeladagens

kafferep.

Där kom Märta Hallström, lärarinna vid arbetsstugan. Vi elaka
barn tyckte att hon var så intressant för h o n hade ett fin g er
borta och så hade hon spasmer i ansiktet. Hon visste det mesta
som tilldrog sig i staden. Runda livliga änkefru

Hilde gard

Sellgren. Långa charmanta Märta Öberg, utbildad vid musikaliska
)

akademien, en gång förmö g en aktieägare i Jämtlands Folkbank,
försörjde hon sig efter den stora bankkraschen med att ge pianolektioner.
Prostinnan Clara Öhrstedt med spelande bruna ögon, alltid
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klädd i lila med hög hals krage av spets och tyll, var kvick och
livlig och gjorde alltid intryck av att vara fransyska. Tant
Brita Pettersson, liten och sirlig, hade varit läskamrat med
mormor och hon höll alltid styvt på att hon inte var så gammal
som mormor. Hon var ett helt år yngre. Det var Lisen Lundwall
Anna Kjellman, Hulda Berg, Siggan We ssberg och många många fler
alla tillhörande gräddan av stadens borgerskap.
Sna rt fylldes den stora salongen av prat och sorl. Mormor
hade ett gott ord till var och en och hennes eleganta och viadoms fyllda konversation tjusade alla.
Wendeladagen den 8 november var det STORA kafferepet. på
mormors födelsedag den 19 december blev det något mindre. Mitt
i julbrådskan i affären och på kontoret och julstök i köket
hade man inte så mycket tid för kafferep. De jämna födelsedagarna firades naturligtvis med den äran. Mormors 80- årsdag
1935 kommer jag särskilt väl ihåg. Hela kalaset filmades av
en fotograf och det var då något märkligt.

Guldko pp arna användes också vid andra festligheter i släkten.
Vid bröllop, studentexamina, förlovningskalas och andra celebra
tilldrag elser skulle guldkopparna vara med. 1936 då tre barn)

barn, kusiner till varandra, Gustaf Lang~en, Ulf Cappelen-Smith
och Sven Ivarsson, tagit studenten var det stor mottagning hos
mormor, kanske en av de gladaste festerna.
Den 3 december 1939 var det dukat tilllysningskaffe i salongen. Mobiliseringsklockorna klämtade. Ett nytt
stog för dörren. Det hade lyst för Gösta

världskri~

och mig och i rena

mobiliseringsnervositeten hade prosten lyst både första, andra
och tredje

gången samtidigt.

Detta diskuterades livligt vid

kaffebordet och morbror Diden, som kommit till kaffet sade:
"Det är olagligt så nu blir prosten hängd" - "Ja, det vore då
ing en förlust", sade mormor för hon gillade int e prosten.
Vid branden 1942 räddades guldkopparna och fraktades ned till
morbror Oscars hem vid Strandgatan. Där firades mormors 90-års
dag 1945.
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De sista g ång erna guldkop p arna anvä ndes i fulltali g t skick
var vemodi g a. Det v a r när morbror Oscar i

juni 1955, strax

innan firma D.C. Smith upphörde, tackade p ersonalen för många
trogna arbetsår. Och den allra sista gången n ä r vi efter morbror
Osc a rs död samlades till bouppteckning i det g amla hemmet.
Sedan delades kopparna i mindre partier och sking rades.

)

KÄRA

SLÄ KTE N

Mormor var ofantligt sl ä ktkär. Hon visste också det mesta om
sin stora sl äk t, både på morfars sida och sin egen. Hennes hem
stog alltid öppet för var och en som hade den minsta lilla
släktdroppe i ådrorna.
Vi barnbarn

tyckte kanske ibland att det var besvärligt och

litet larvigt att slakta den gödda kalven för alla möjliga personer, som oväntat dök upp. Men

vi lärde känna många ori g inella

och intressanta människor.
En av dem som kom re g elbundet varje år var morbror Jakob
Hammargren, prost i Sättna i Medelpad och kusin till mormor. Han
var gammal ung karl och ganska odräglig. Adda; som ju hade en
viss faiblesse för prästerskapet, to g hand om den gamle ungkarlen
och hjälpte honom med både tvätt och lagning av hans

magra gar-

derob. Hon sade nå gon gång,"Det är ju för bedrövligt, prosten
har no g inte bytt underkläder sen han var här sist."
Morbror Jakob var ett stort matvrak och Adda förplä gade honom

väl. Han brukade serveras fläskkotletter, som var hans älsklingsrätt. Han knöt servetten under hakan, åt länge och intensivt
smackade och stönade medan flottet rann i mungiporna.
Efter middagen skulle han sova en stund på soffan i blårummet.
Då brukade vi smyga oss in och höra på de fantastiska snarkningar
han kunde åstadkomma.
Han var ofta i penningnöd och bad mormor om hjälp. Han var
teologie doktor och hade som säkerhet för sina lån, deponerat
sin doktorsavhandling hos mormor. Den var oläsbar för vanligt
folk och läng e lå g stora travar av den i kontors skrubben.
Morbror Jakobs anhållan om ett litet l å n åtföljdes alltid
av

löftet "Kära Wendela, jag skall skriva några vackra verser
.'

när Du är död". Men hanpck

bort många år före mormor.

En av flickorna Smith i Trondhjem var g ift med kyrkoherden
i Backe, August Carlbom. Onkel August kom också re g elbundet
varje år och hälsade på kära Wendela. Han var en helt annan typ
än morbror Jakob. Han var försynt och prydlig och gjorde inte

mycket väsen av sig.
En sommar kom Signe Warloe född Smith och hennes dotter Ellinor Thon från Trondhjem på g enomresa till Backe. Då blev det
stort kalas och alla

barn och barnbarn kom tillstädes.

ll'ant Signe var enormt fet men mycket vacker med vitt hår skär
och vit hy och klara blå ögon. Hon var mycket elegant, klädd i
rosafärgad shantung och såg ut som en stor skär marsipanbakelse.
Ellinor var också stor och tjock men mörk med svart hår och
mörka blixtrande ögon. Under andra världskri g et lyckades hon erh § lla tillstånd av Terboven aatt

besök. fångarna i

fäng elser i Trondhjem. Hon uträttade mycket gott för

Gestapos
dess~

arma

människor. Hon sparade si g inte utan stupade av överansträngning
innan kriget var slut.
Tant Si g ne var en gudabenådad berättare. Efter middagen satt

)

hon

och fortalte om sitt växlingsrika liv.

"Han Warloe " var
läkare och de bodde i Boston. Hon berättade om USA under första

världskri g et om Roosewelt

och hans new deal, vilken hon som

gammal reaktionär inte alls gillade. Vi satt trollbundna
till långt in på natten.
Den käraste gästen var nog mormors bror, Carl Isakson
från Härnösand och hans fru moster Anna. Morbror Carl hade
grundat Isaksons bolag, det med

kaffet ,Javablandning en,

som fortfarande finns kvar, fast det gått ur släktens ägo.
Han var liksom varje grosshandlare med självaktning i Härnösand och Sundsvall konsul för något främmande land.
Jag minns hur morbror Carl och moster Anna på sommaren
1920 kom åkande med bil från Härnösand. En stor öppen elegant sak med chaufför i

livr~.

Märta och jag stog på pass

nere på gatan och när vi fick syn på den stora bilen borta
vid Folkbanken sprang vi emot den. Bilarna hade inte så
hög fart på den tiden. Morbror Carl

upptäckte oss, lät

stanna bilen och vi fick åka med in g enom porten in på gården. Det var vår första biltur.
1937 kom en långväga gäst ända från New York. Det var

Elias Cappelen -Smith, morfars äldsta brorson. Han var
b ergsing enjör och framgång srik affärsman, president för den
amerikanska saltpetertrusten. Han var gift med en underbart

-

}

vacker mexikanska. Hon såg ut som en hibiskusblomma.
Det var en hel kortege med bilar, som kom körande från
Trondhjem. Onkel Elias hade både bilar och betjäning med
sig från New York. I sällskap hade han flera av sina syskon
från Trondhjem och flera syskonbarn, bland andra vår tremänning Thetis Beal från London. Hon var dotter till Rut
Smith som varit gift med en engelsk jurist i Indien och
dött därute.
Detta stora sällskap inkvarterades och förplägades på
bästa sätt dels hos mormor och dels hos barnen.
Under andra världskriget kom det ko~iossalt många flsläk-

)

tingar ll från Norge. De hade mormors adress i Östersund och
när de ta g it sig över g ränsen sökte de upp henne.
Hos mormor fick de mat, eventuellt kläder, litet pengar

om de var alldeles blottställda. Morbror Oscar skaffade
lämplig utrustning till sådana, som skulle tillbaka över

,
)-

gränsen och delta g a i motståndsrörelsen.
Det yttre kontoret hade blivit lunchrum sedan mormor
flyttat ner till morbror Oscar på Strandgatan, och där var
alltid kaffebordet dukat. Under de sista krigsåren var det
kanske mest "surr", kaffesurrogat, i pannan men ingen g ick
oförplägad därifrån.
Mormor var inte bara intresserad av sin egen släkt. Släktförhållanden i"werhuvudtao. g et

var hennes stora intresse.

Hon köpte både släktkalendern och adelskalendern när dessa
k om ut. Sedan följde hon i dem upp personer från Svenska
Dagbladets familjesidor.

,;-

Hon hade

också en stor korrespondens med sina många

släktingar. Med sin svägerska, Anna Isakson, brevväxlade
hon regelbundet under hela livet. Åtminstone en gång i månaden

skrev de båda damerna till varandra.

Mormor hade ett fenomenalt minne.Hon kom ihåg alla födelse- och namnsdagar på

förf~der,

barn, barnbarn och

syskonbarnbarn. Ibland när man kom upp till henne på kontoret kunde hon

s~ g a

"Nej" - "Jo det

~r

: "Vet Du v ad det

~r

för dag i dag?"-

100 år sedan Din farmor föddes". eller

"I dag är det Eugenias födelsedag".

och vem var Eugenia?

Morbror Didens tal till mormor p å 90-årsdagen den 19/12 1945.
Vi samlats i g en till Ditt rika bord,
ej som förr för att stoja och storma.
Att hylla den bästa mor på vår jord.
I hjärtat träng as känslor, i ord
min mun ej mäktar dem forma.
på Dina axlar lagts tidi g t det värv,
som Di g lottats av ödets tärning .
Att rädda hem och barn ur fördärv
Du stålsatte vilja, Du härdade nerv
till det som eljest är männers gärning.
Du vunnit se g er, Du nått ett mål
som är blott ett fåtal förunnat
Ur varda g ens slagg, Du fri g jort det stål
som ensamt

för gäng ~ elsens

anlopp tål

varom den store mästarn förkunnat.
Nu bär Du, en ljuspunkt själv i advent
med ära de nittio Ären.
De varma känslor, Du känner och känt,
ha i Din själ det solsken tänt
för vilket blomman slÄr ut om våren.

