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Företal

Den nu föreliggande årsskriften 1986 för Gamla Östersund är med anledning av sta
dens 200-årsjubileum betydligt utvidgad och kan betraktas som en jubileumsårs
skrift. Vad innehållet beträffar, så har jag ansett, att det i huvudsak inte bör omfatta
samma period i stadens historia, de ca 100 senaste åren, som behandlas i den nu
utkomna del III av Östersunds Historia. Även de första 100 åren är enligt min
mening värda att skildras i samband med 200-årsjubileet, trots att de skildrats tidi
gare. Det finns, som det visas i denna årsskrift, en del nytt att ta fram även från
denna tid i stadshistorien och det finns en del som kan förtjänas att tas fram på nytt.
Meningen med denna årsskrift har varit, inte att tävla med, utan att komplettera
Östersunds Historia 1986. En sådan komplettering har skett även genom ett par
artiklar, behandlande olika tidsavsnitt efter 1886.
När det gäller den Permanska tiden har jag ansett det lämpligt att göra ett över
siktligt sammandrag av Borgerskapets protokoll, som i årsskriften 1985 slutpubli
cerades fram till 1830, d v s till den tidpunkt då Samuel Perman definitivt drog sig
tillbaka från skötseln av stadens angelägenheter, omfattande även protokollföran
det.
Östersunds 1800-tal i övrigt har fått sin belysning i den långa och med många bil
der illustrerade artikeln om "Societet och sällskapsliv i Östersund 1800-1880". Den
får tala för sig själv, men jag vill påpeka, att det i denna artikel tagits fram material,
som dels förut behandlats i till en del utgångna, tidigare årsskrifter av Gamla Öster
sund, dels kan sägas vara nytt material, t ex det som föreligger i Ophelia Lundholms
lilla men innehållsrika dagbok från hennes korta tid i Östersund_ 1858-59. Det var
meningen att denna dagbok i sin helhet skulle ha publicerats av Östersunds Lands
och Folkrörelsearkiv, men publiceringen har nu, om än ofullständig, i stället kom
mit att ske i denna artikel, för vilket jag som sammanställare av densamma framför
mitt varma tack.
För ca ett år sedan publicerade musikern m m Nils Paulsson några artiklar om
Östersunds gossorkestrar i ÖP, vilka väckte uppskattning i även icke musikaliska
kretsar. Det har ansetts vara av värde att bevara dem för framtiden i en mer tillgäng
lig och varaktig skrift än i en tidning. Värdet av artiklarna förhöjs genom några
gruppbilder.
Det är med stor tillfredsställelse som jag i årsskriften 1986 kan publicera en artikel
av idehistorikern vid Umeå universitet, Bosse Sundin, bördig från Frösön. Sundin
är ju en av författarna av Östersunds Historia del III, huvudsakligen av det enligt
min och säkerligen mångas åsikt synnerligen intressanta "idehistoriska" avsnittet.
Artikeln i årsskriften kan sägas vara en frukt, och vi får hoppas inte den sista, av hans
östersundsforskningar.
Östersund i september 1986
Hans ]acobsson
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Några påpekanden om Östersunds tillkomst
Av Hans Jacobsson

Det borde nu stå klart, att Östersund inte var den enda stad som Gustav III grund
ade eller att det var den enda stad som nygrundades i det svenska riket under 1700talet. Att Östersund har syskonstäder i Finland, fram till 1809 en integrerad del av
det svenska riket, nämligen Tampere (Tammerfors), grundat 1779, Kuopio, 1782
och Kaskinen (Kaskö), 1788, bör nu vara känt. Mindre känt är det nog, att Öster
sund även i Norge, närmare bestämt i Nordnorge, har några syskonstäder: Ham
merfest, grundat 1787, Vardö, 1788 och Tromsö, 1794. Bodö blev stad först 1816.
Därjämte bör nämnas, att Islands huvudstad Reykjavik, fick sina stadsrättigheter
samma år som Östersund, alltså 1786.
Överhuvud taget finns det anledning att sätta in Östersunds stadsgrundande i ett
större sammanhang. Fram mot slutet av 1700-talet upphävdes i Sverige, däri då
inbegripet Finland, och även i Danmark-Norge, många av de stränga bestämmel
ser, som gällde för bl a städerna. Viktigt är i det sammanhanget avskaffandet från
1765 av det s k bottniska handelstvånget, d v s bestämmelsen att städerna vid Bot
tenhavet och Bottniska viken inte fick driva sjöfart söder om Stockholm eller Åbo.
År 1765 beviljades Härnösand liksom några städer på den finska sidan rätt att segla
till utländsk hamn. Samma frihet gavs Umeå 1781, Sundsvall 1793 samt Luleå och
Piteå 1801.
I Norge förelåg på sätt och vis motsvarande bestämmelse, i det att Trondheim
hade ett slags ensamrätt till den s k nordfarten. Att städer grundlades norr om
Trondheim innebar, att denna ensamrätt upphörde.
De av Gustav III grundlagda städerna (inklusive Östersund) skilde sig från äldre
stadsgrundningar genom att de var fria från skråtvång, alltså s k fristäder. Detta hör
samman med de övriga ekonomiska friheter, som infördes på Gustav Ill:s tid, t ex
frigivningen av spannmålshandeln 1775-80.
När Östersund grundades 1786 fanns ingen stad i inlandet norr om Falun. Som
var vanligt vid stadsgrundande i äldre tid motiverades Östersunds grundläggning
med att handeln på landsbygden borde motverkas, m a o att åtminstone en del av de
jämtska bondehandelsmännen eller forbönderna borde gå in för att bli köpmän och
bosätta sig i en stad. Var avsikten denna, måste man säga, att den nästan helt miss
lyckades. I själva verket var det inte så konstigt, att forbönderna, som ju i så grad var
beroende av sina hästar, inte ville bosätta sig i en stad, som visserligen förfogade
över en betydande donationsjord, men där den uppodlade jorden inte var särskilt
stor och absolut inte kunde förslå till odling av foder för ett stort antal hästar. Det
var föga troligt att en sådan forbonde som t ex Lars Olofsson i Tullus, som stoltse
rade över att han hade tolv hästar och sex drängar, skulle vilja flytta in till Öster
sund. Den ende storforbonde och storhandlare, som så småningom flyttade in till
staden, var den kände s k ekonomidirektören Pehr Wikström, men han hade kvar
en stor del av sin verksamhet ute på landsbygden, bl a på gården Säter på Rödön.
När sonen, Nils Wikström, tillhandlat sig hästar i Norge, fick han skicka dem på
bete i Hammerdal.
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Att det till en början inte gick att leva på handel i Östersund är handlanden Nils
Törnstedt, den förste ägaren av sedermera Freskens gård vid Stortorget, ett exempel
på. Efter en tid måste han utblottad ge sig av till Norge. Däremot kunde det någor
lunda gå att livnära sig på hantverk, främst d� garveri och färgeri. Som jag utvecklat
i min bok om "Hantverk och hantverkare i Östersund', utgiven 1985, var förutsätt
ningarna för garveri goda i staden dels genom god tillgång på skinn i Jämtland och
Härjedalen dels genom att läget vid Storsjön erbjöd god sötvattenstillgång. Ny fär
geriteknik gjorde att det var förmånligt för bönderna att låta färga sina ylletyger vid
ett särskilt färgeri, som även med fördel kunde förläggas till en sådan "sjöstad" som
Östersund. Svårare var det då att förlägga ett vadmalsstamperi i staden, då ju ett
sådant i äldre tid måste vara vattendrivet, och något egentligt vattenfall inte fanns
inom stadens närmaste område.
Med tanke på ovanstående och med hänsyn till att kustsjöfarten ännu vid tiden
för Östersunds grundande betydde så mycket, en kustsjöfart som man från staden
endast kunde nå via långa och dåliga vägförbindelser, är det inte så konstigt, att
utvecklingen i staden under de första ca 50 åren var minst sagt svag. Det bör där
jämte påpekas att den allmänna konjunkturen för städer var dålig i slutet på 1700talet och början av 1800-talet, frånsett i England. Så t ex hade Stockholm en svag
tillväxt dessa år. (Se art "Den stagnerande staden" av Johan Söderberg i Svensk
Historisk Tidskrift 2, 1985 !) Även Östersunds syskonstäder, inte minst den senare
så starkt framåtgående staden Tampere, torde till en början ha haft en mycket svag
utveckling.
Östersund hör till de anlagda städerna. I så måtto kan staden räknas in bland de
ca 30 städer, som anlades inom det nuvarande Sveriges område på 1500- och 1600talen. Det kunde vara olika skäl till anläggning och man kan tala om handels- och
fiskestäder, t ex de 8 städerna efter Norrlandskusten, bergverksstäder, främst Falun
och Sala, fästningsstäder, som t ex Karlskrona. En liten tillstymmelse till en fäst
ningsstad planerades på Karl XI :s tid i Jämtland, nämligen på Andersön (Skanshol
men) utanför Sunne, och en bergverksstad kunde tänkas ha uppstått i landskapet,
om kopparfyndigheterna vid Huså i Kall hade varit mera givande.
De anlagda städerna försågs i allmänhet med s k donationsjord. Det kunde då för
kronan uppstå vissa svårigheter att få innehavaren av den påtänkta jorden att sälja.
När det gällde grundandet av Karlskrona måste man med våld tvinga bonden på
Trossö att avstå från sin gård. Vad beträffar Östersund, så mötte det inga svårigheter
att få ägaren av det s k avradslandet Östersund och Odensalahemmanet nr 6, majo
ren Ihres sterbhus, att sälja. Den alternativa placeringen av staden på Ede bys ägor
vid innersta änden av Brunfloviken gick om inte, delvis därför att bönderna i byn
vägrade att sälja.
I detta sammanhang vill jag undanröja en del "halva" eller "hela" missförstånd.
På avradslandet Östersunds område hade det visserligen legat ett färjemansställe,
men det innebar inte att "gården" Östersund vid tiden för stadens grundläggning
var ett sådant eller ett torp eller något dylikt. I själva verket var det en mindre sätes
gård, varmed man bör mena en gård, på vilken det bodde eller bott en adelsman
(häradshövding Jonas von Engeström). Den sammanlagda arealen av avradslandet
Östersund och Odensalahemmanet var så stor som 287 har. Dock torde den odlade
jorden och ängsmarken ha varit mycket mindre, drygt 20 har. Sammanlagt fanns på
gården minst 13 hus: en mangårdsbyggnad om 8 rum, stolphärbärge, dräng- och
4

bagarstuga, kornlada jämte två visthusbodar under ett tak, fårhus, visthus och stall
i länga, vedlider med redskapsbod, svinhus, ytterligare ett stall med 6 spiltor, en
badstuga, en smedja, ett kvarnhus och ett båthus. Dessutom fanns en större krydd
gård samt humlegård med 500 stänger. Påståendet att Östersund anlades på "jung
frulig mark" kan i varje fall inte helt vara riktigt. (Se f ö "Östersunds Stads Upp
komst och Utveckling till och med År 1830" av SJ Kardell, utgiven 1920!)

Ovanstående bild återfinns enligt en notis i ÅGÖ 1956 i en artikel för den 3 januari 1956 i D
om porträttarkivet i Nationalmuseum. Silhuettbilden skall föreställa en "familjegrupp" på
Östersund, eller som det också kallades Odensala hög, m a o den sätesgård som blev
ursprunget till staden Östersund. Men vilken familj föreställer den? ationalmuseiintenden
ten Sixten Strömbom gissar på en familj von Thun, "men det står folk med Östersundstradi
tioner fritt att resa invändningar". En sådan invändning skuile var:i., att bilden föreställer hä
radshövding Jonas von Engeström, bosatt på och ägare av gården Östersund 1766-82, och
hans maka Hedvig Maria !hre. Det andra paret skulle kunna vara Hedvig Maria syster Mar
gareta Charlotta lhre, gift med dåv ryttmästaren David Samuel Silfverstolpe på Rödögården.
Systrarna Ihre var döttrar till den kände Uppsalaprofessorn Johan lhre, om 1764 höll dub
belbröllop för sina döttrar. Om ovanstående hypotes är riktig, måste bilden tidsfästas till före
1770, då Margareta Charlotta avled, endast 28 :'lr gammal.
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Östersund fram till 1830
En översikt och en sammanställning av intressanta "ämnen"
ur Borgerskapets protokoll, publicerade i Föreningen Gamla Östersunds
årsskrifter 1947-1984
Redigering och sammanställning av Hans Jacobsson
Då publiceringen av Borgerskapets protokoll, avseende Samuel Permans tid, alltså
tiden fram till 1830, 1985 slutförts, finns det anledning att göra en slutsummering
och en bearbetning av dem. Det var 1947 som de första protokollen från år 1795
publicerades och publikationen har sedan fortsatts genom 37 årsskrifter och omfat
tar drygt 300 sidor. Tolkningen har genom åren gjorts av Landsarkivets tjänstemän,
av vilka endast landsantikvarierna Olof Svenonius och Arne Öberg namngivits. När
det gäll_�r de sista fyra årens protokoll har Arne Öberg haft hjälp av sin hustru fil dr
Helga Oberg. Tolkningen har utan tvivel varit ett svårt arbete, beroende på bl a pro
tokollförarens, Samuel Permans, nästan oläsliga handskrift. S k diplomatisk nog
grannhet har eftersträvats, "ehuru sådan inte alltid varit möjlig att helt uppnå, när
det gäller Permans delvis stenografibetonade handstil, där särskild ordsluten sällan
äro helt utskrivna", citerat efter inledningen till tolkningen av utdraget i årsskriften
1951, från vilket år även originalprotokollens paginering utsatts, "för att underlätta
sökandet för intresserade forskare".
Alla uttolkarna av Samuel Permans protokoll har, synes det mig, gjort ett synner
ligen noggrant arbete och Föreningen Gamla Östersund och överhuvud taget de
som är intresserade av Östersunds historia är dem mycken tack skyldiga.
Det skulle vara önskvärt att protokollen kunde sammanställas och inbindas i en
bok och vad beträffar ca 25 exemplar skulle detta vara möjligt, då ungefär så många
exemplar sparats som särtryck, men det skulle bli en förhållandevis dyr historia och
dessutom erfordra ett stort och omfattande arbete, om nämligen en sådan bok
skulle förses med person- och sakregister, utan vilka den vore nästan oanvändbar.
I stället för eller i väntan på en sådan bok, omfattande Borgerskapets protokoll
1795-1830, har jag tillåtit mig att göra nedanstående översiktliga och summariska
sammanställning av en del "ämnen" och notiser ur protokollen. Jag väljer då oftare
tidigare publicerade protokoll än senare, därför att dessa senare ännu kan tänkas
vara mer kända.
När det gäller planläggningen har jag gjort på följande sätt: först en kortfattad
orientering och summering av "ämnena", sedan några belysande eller särskilt
intressanta citat. När det gäller de sistnämnda har jag bibehållit ordböjning, stav
ning etc, i den mån inte meningen blir obegriplig, då viss korrigering skett.
Vid genomläsning av protokollen har jag fått intrycket att Östersunds styrelse under
de första decennierna är att likna vid en bystämma. Staden motsvarade ju också
under den första tiden en by, både vad gäller folkmängd och bebyggelse. De som
samlas till, som det heter, "allmän sammankomst", är hushållsföreståndarna eller
familjefäderna såsom det var på en bystämma. De ämnen man avhandlade är också
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SAMUEL PERMAN

i mångt och mycket en bystämmas: stängsel, vägar (gator), snöplogning, "getning
en" (vallningen) av kor, getter och får, svinens "ringande", löv- och vedtäkt på all
männingsskogen o s v. Naturligtvis behandlas i protokollen även mera typiska
stadsangelägenheter. I de första protokollen, som började föras 9 år efter stadens
grundläggning, kommer givetvis en del av stadens, vad man skulle kunna kalla ini
tialproblem fram. De gäller den s k donationsjorden (avradslandet Östersund med
Odensalahemmanet nr 6), tomtkarta och tomtfördelning, de första inbyggarnas
burbrev, genom vilka de blev medlemmar av borgerskapet, den första provisoriska
styrelsen o s v.
Vad gäller den sistnämnda så valdes Samuel Perman till borgerskapets ordför
ande redan vid sin inflyttning till staden 1794, men uppdraget var till en början av
privat natur, då staden under dess första skede, under landshövdingens överinseen
de, styrdes av den i Rödön boende kronofogden Pehr Lidsten. Ar 1798 fick visser
ligen Perman en fullmakt av Lidsten att upprätthålla ordningen i staden i Lidstens
ställe, m a o han blev ordningsman. Emellertid tycks det som om samarbetet mellan
Lidsten och den myndige Perman inte varit det bästa, och år 1801 avsade sig Per
man, som under de närmast förflutna åren även skött kassan, all befattning med sta
dens angelägenheter.
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Under de följande åren sköttes ordningsmannaskapet av nedanstående genom val
av borgerskapet utsedda: handlanden Olof Edström 1801-04, stadsvaktmästaren
Olof Oldberg 1804-05, urmakaren Erik Nordlund 1805-mars 1806 och för återsto
den av år 1806 handlanden C E Forsbern:.
År 1806 var ett märkesår i Östersunds stads utveckling i så måtto att de s k frihets
åren (frihet från kronoutskylder) då upphörde. Från och med detta år fick Öster
sund en mera självständig ställning och i ett brev från KB (länsstyrelsen i Härnö
sand) bestämdes, att en ordningsman och en stadskassör skulle väljas av stadens
borgerskap, varefter valet för stadfästelse skulle underställas länsmyndigheten.
M a o staden fick egna officiellt erkända befattningshavare.
Även om Samuel Perman inte officiellt varit ordningsman under åren 1801-06 tar
man dock säkerligen inte fel, om man påstår att han även under dessa år varit stadens
allt i allo. Nu, från den 6/1 1807 fram till den 1/8 1830, var Samuel Perman såväl offi
ciellt som i verkligheten stadens styresman. Han tillerkändes också en viss ersätt
ning, från början 12 rdr bko, till slut (från 1826) 66 rdr 32 sk.
I ordningsmannens uppgifter ingick bland mycket annat att sammankalla borger
skapet till överläggningar liksom att föra dess protokoll. Som var och en som tagit
del av protokollen kan se, är det inga utförliga, berättande protokoll utan endast
punktvis uppsatta redogörelser för vad som tagits upp till behandling och beslutats.
Någon opposition eller några divergerande meningsyttringar kommer inte fram i
protokollen, vilka genomgående från 18/11 1799 är undertecknade av de närva
rande (i några fall av en närvarande för en frånvarande).
Så några citat ur protokollen om stadens styrelse:
1801 2/1: "Apoth. Perman afsade sig all befattning och Handelsman Herr Olof
Edström åtog sig på ett Åhr emot ärhollande Löhn af varje Egen tomt 16 sk".
1807 6/1: "Tillkännagaf Ordf. Forssberg at, som han nu bestridd sitt ordförare
skap öfwer tiden från October månad, så yrkade han, sig från det samma at
qvitt wara och at Borgerskapet enligt Höge Landshöfdinge Embetets Utslag
af 15 Sept. d. år (1806) sig någon fullständig Ordförande wälja bör, med erind
ran tillika at, han förmodade alla och en hwar af Borgerskapet som Inser all
drig så litet Stadens bästa måtte wälja herr Apotekar Perman til ordförande
som bäst känner Stadens förnödenheter - och tillika tillförne så länge största
oförtrutenhet och drift med goda Råd gått Borgerskapet tilhanda. Resolvera
des (beslöts)."
"Om Cassör- Herr Nessör waldes och påtog sig samma bestrida."
18.11 2/12: "Wäljes vissa Ledamöter med Namn af Äldsta som kunna vid alla tillfäl
len öfverlägga och svara på alt som rörer stadens vähl."
Att Samuel Perman avgick den 1 augusti 1830 berodde på att en s k justitiarie (ett
slags borgmästare) tillsattes för Östersunds stad.
För att bli borgare i Östersund fordrades s k burskap eller burbrev. Burbreven
utfärdades av KB (länsstyrelsen i Härnösand) efter hörande av Borgerskapet ( =de
som redan fått burbrev).
Det första burbrev som utfärdades för någon östersundare, som verkligen bosatte
sig i staden, torde vara det som utfärdades 16/10 1788 för garvaren Johan Thelberg.
Som nr 2 kommer brevet för färgaren Nils Nordlund, daterat den 11/11 1788. Andra
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tidigt utfärdade burbrev bl a: för guldsmeden Carl Edvall 2217 1789, för urmakaren
Erik Nordlund 2/4 1790, för vagnmakaren Erik Moberg 10/1 1795.
Alla som ansökte om att få burbrev och att få flytta in i Ostersund var inte väl
komna. Man fordrade s k god frejd, d v s att vederbörande skulle vara känd för
någorlunda nyktert och sedligt leverne och inte ha gjort sig skyldig till något brott.
Dessutom skulle en som ville slå sig ned som hantverkare i staden helst vara gesäll
eller visa något prov på sin hantverksskicklighet. Att man inte ville ta emot helt
medellösa eller s k utfattiga personer är inte underligt. En som begärde burbrev
borde därför på något sätt styrka sin solvens.
..
Hur det kunde gå till när någon sökte att bli antagen som borgare i Ostersund
framgår av följande:
1803 19/5: "Sedermera förekom Hofslagare Gesellen Hans Pettersson från Fahlun
och anhölt at blifva antagen till smed. Resolverades (bestämdes) at P. skulle
qvarstanna till Lands Herrn (landshövdingen) ankommer för at visa sin skick
lighet och öfriga lefnads sätt."
1812 4/1: "Uplästes Hustru Borgs ansökning att blifva Bagare. Resolveras enhäl
ligt att som Borgs Hustru icke har bästa ryckte att vara trägen ej heller förstår
utföra vad en kunnig Bagare bör kunna, hon således ej kan antagas."
Möjligen är det samma Hustru Borg som bl a nämns i nedanstående avvisnings
beslut:
1817 7/6: "Anmältes att Tall Britta med 3:ne Barn och Barnhusflickan Ann-Lisa
Broman med siukligt Barn samt Stina Borg böra från Staden afvisas; för att
icke i framtid falla Staden till tynga."
Upprepade gånger avvisas fattiga personer från staden eller hindras att flytta in:
1811 11/8: "Afskedade Sold. Jan Sundströms ansökning att blifva antagen till
Snickare. Resolution: Som nu finnes en duglig Snickare och Sundström snart
är 50 Åhr, Medellös, fick afsked för sjukdom och orkeslöshet, kan han icke
antagas, ty det vore blott att öka antalet af de många fattighandtverkare vi
förut äge."
1815 17/1: "Uplästes Britta Hedmarks ansökning att blifva som Väfverska anta
gen. Resolveras att hon intet äger dageligt bröd utan lifnär sig genom bettlan
de. Hon bör förvisas till födelseorten."
När det gällde sådana fattiga som hade borgerskap eller hemortsrätt i Östersund
försökte man i mån av tillgångar att hjälpa dem. Det kunde ske genom anslag av fat
tigmedel eller som i nedanstående exempel, att ett visst antal personer i staden åtog
sig att sörja för vederbörande.
1818 1/4: "Samma gång beslöts till födande af underåriga Gossen Lars Ekendahl,
hafva nedanståände åtagit sig vardera 8:ta dagar herbergera och föda honom,
nemligen 1:st Hand!. Liström 2:dr Patron Wikström 3 Apoth. Perman 4:t
Hand!. Kindlund 5:t Trackt. Hallström 6:t Hand!. Hallgren 7:t Glasm. Berg
ström 8:o Garfv. Thelberg 9 Gördelm. Granqvist 10. Wangnm. Moberg 11.
Skrädd. Wallberg 12. Postmäst. Granström."
9

I slutet på 1810-talet och särskilt i början på 1820-talet, då det var dåliga tider,
togs fattigmedlen i hög grad i anspråk.
Särskilt var fattigdomen svår efter missväxten år 1821 "uti wår iråkade nöd efter
den hårda Frosten". Vid en "enhällig sammankomst" 4/10 1821 insamlades då fat
tigmedel "af de nervarande". Den 9/11 1821 beslöts att utdela nedanstående ur den
undsättningsspannmål om en tunna korn och en tunna råg, som genom landshöv
ding Törne kommit staden till del: 1/2 spann råg o 1/2 spann korn till ��ljande:
"Wangm. Holmberg 79 Åhr, Hattm. Holmberg 69 Åhr, Färg. Nordlunds Anka 60,
Waktk. Strids Änka oferdig går med kryck, Båtförare Fryckbom behäftad med fal
landesjuk, Jungfru Strömstedt 67, Fryckboms änka 78, Eric Mellbergs Änka 70."
Två kappar av vardera fick: Pig. Anna Lisa Broman o. Pig. Backström. Senare (27/
11) fick följande "2:ne strukna Kappar Råg och 2:ne Kappar Korn": Sara Mertha
Westberg, Eva M Sandberg samt "Blinda Guman Chersti Pehrsdotter".
Snatterier, el. tjuvnadsbrott var inte ovanliga i Östersund, men däremot torde
grövre våldsbrott ha varit mycket ovanliga. S k fylleslagsmål förekom dock inte säl
lan, t ex i samband med marknaderna. Ett verkligt våldsbrott torde nedanstående
notis vittna om:
1801 19/10: "Förekom (dagsverkskarlen) Per Mansson, som af (Anders Jonsson)
Hollsten blifvit illa sårad i ansiktet förledna afton circa kl 12."
Om Hollsten vid tinget skulle bli överbevisad om att han "med våld ofredat flere
grannar", skulle han genast utlösas från den gård han innehade. Redan en vecka
senare "upböd" H "sin nyligen tillhandlade Gård", varefter han tydligen avflytta
de.
Det har framhållits att Samuel Perman såsom ordningsman var synnerligen
sträng när det gällde att upprätthålla ordningen i staden. I förekommande fall kunde
han ingripa personligen med käppen i hand. Upprepade gånger inskärps i protokol
len vikten av god ordning och ett anständigt levnadssätt:
1798 26/8: "Påmintes en och war af borgerskapet att wakta sig för fyllacktigt owä
sende hädanefter. Utlovades."
1799 18/8: "Inga Hammars 3:ne söner Lars, 0lof och Johans huserande med dags
verkskarlen Jonas Erssons hustru d. 11 aug. uplästes", tydligen till varnagel.
1807 14/3: "Varnas samteliga Borgerskapet att noga söka förekomma oväsende i
sina hus under vår nu annalkande Marknad."
1823 14/4: "Varnas varje husfader at noga efterholla sine Barn och tjenstefolk att
om nätterna vara hemma och icke göra oljud eller öfverfalla oskylldigt Folk."
Det var som sagt främst vid marknaderna som upprätthållandet av ordningen i sta
den var ett problem. För Östersund var det ett livsvillkor att få behålla de tre mark
naderna: höstmarknaden, marknaden vid Trettondagshelgen samt inte minst Gre
goriemarknaden i mars. Den sistnämnda hade överflyttats från Frösön år 1798.
Under de fem a sex marknadsdagarna i mars mer än fördubblades stadens befolk
ning, och långt fram på 1800-talet hade vissa affärer och hantverkare större omsätt
ning under dessa dagar än under motsvarande antal veckor eller t o m månader
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under resten av året. Länge bestod stadens inkomster till stor del av de ståndpengar,
som av huvudsakligen främmande handlande betaltes för att få sätta upp stånd på
torget eller angränsande gator. T o m försäljningen av den gödsel, som marknads
deltagarnas hästar producerade, inbragte ett inte obetydligt belopp. Att krogarna
och näringsställena var överfulla är nära nog självklart. I brist på polis måste
ordningen under marknaderna upprätthållas av Borgerskapet självt. Det skedde
genom utseende av särskilda marknads- och ståndvakter.
Det första beslutet om marknadsvakt har jag noterat för höstmarknaden (den 10
o 11 sept 1798), då för vardera dagen fyra man utsågs, bland de fyra för första dagen
apotekare Perman. Bland marknadsvakterna för Gregoriemarknaden 1799 fanns
även en kvinna: Christina Dretz. I fortsättningen återkommer regelbundet notiser
i protokollen om utsedda marknads- och ståndvakter. Men marknaderna berörs
givetvis även på annat sätt:
1800 6/1: "Marknadsståndens reglerande. Resolverades at stå som förledit åhr,
men böra de stånd som nu stå på gårdarna uppflyttas... "
(Taxan för varje stånd var "efter rörelse" från 40 sk till 1 rdr, och för slädar från
12 till 16 skr. Handelsman Toren och garvarmästare Thelberg åtog sig att uppbära
ståndpengarna.)
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Vid sammankomsten den 21 rriars 1801 rapporterades att Sundsvalls borgare
ansökte om "mildring i ståndafgiften". Det bestämdes då att "alle Hörn stånd skola
aflägga 40 skr", andra från 40 till 32 skr, men andra än Sundsvallsbor minst 1 rdr.
(Det gick 48 skr på 1 rdr.)
1804 14/4: "Anmärktes att utom de vid förra Marknaden i Januari influtne 13 Rdr
32 skr, nu vid sistledne Mart�i Månads Marknad influtit i Stånd pengar 27 Rdr
20 skr, således för detta åhr 41 Rdr 4 skr."
Genom uppgifterna om ståndpengarna från marknaderna, som utgjorde en stor
del av stadens inkomster, kan man f ö få en viss uppfattning om marknadernas
omfattning. Så t ex var ståndpengarna för marsmarknaden 1805: 46 rdr 16 skr, 1806:
50 rdr 36 skr, 1809: 37 rdr 36 skr. Som bekant var 1809 ett krigsår.

Att borgarna i Östersund under de s k frihetsåren var befriade från kronoskatt,
innebar inte att staden som sådan var befriad därifrån. Vissa s kgrundskatter åvilade
donationsjorden. Så t ex måste man för avradslandet Östersund betala en s k mili
tieränta till fänriken vid livkompaniet av Jämtlands fältjägare, betingande för åren
1805 o 1806:3 rdr 7 skr. För stadshemmanet(Odensala nr 6) under motsvarande tid
skattades 12 rdr 38 skr. Dessutom ålåg det stadshemmanet och alltså staden att hålla
en soldat.
När det gäller stadens soldat så framgår det av en rad notiser i protokollen, att
man hade en del problem med denne:
1803 2/4: "Tillkjennagafs at Såldat Jan Öster fådt afsked från Stadshemmanet, då
framdeles bör anskaffas en ny karl." (En sådan anskaffades också vid namn
Eklund.)
1804 15/3: "Nässör har åtagit sig att skaffa 1 skjorta som brister i kronkistan samt
matsäck till Soldaten på Mötet samt skjuts dit och åter."
1810 2/7: "Till Soldaten Eklund betalas den årliga beklädningen genast."
1810 28/12: "Soldaten Eklund upgaf att han kunde behöfva Torp, då han ämnade
gifta sig."
1811 29/4: "Soldaten: Matsäck till mötet tillställes jämte Halm Madrass och Mat
kista."
1818 4/6: "Uplästes Knektekontraktet med Soldaten Hedberg."
1819 3/6: "Soldaten Hedberg begär Tomt och Lott, Gryta, fäll och kudde samt ser
vis jämte de årliga Små(?) persedlarna."
1821 29/10: "Soldat Hedberg begär sin lön i säd, får Rum öfver Vintren hos Pehr
Persson."
1822 24/10: "Soldat Hedberg skall för fylleri få afsked har H:r Majorn Borin
anmält. Beslöts att då Hedberg är så fehlaktig afsäga oss honom, och i hans
ställe anholla om en Musique numer att betalas med Rdr 33 16 skr banco til
Reg.skrifv. vid aflöningsmötet."
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Donationsjorden gav inte bara utrymme till byggnadstomter, kålhagar o dyl utan
även till s k vretlotter, där det främst odlades hö, samt betesmarker, t ex den s k
Stadsskogen. Detta gav möjlighet för de tomtägande stadsborna att hålla sig med
kor, getter och får, ja, i några fall t o m med häst.Aven svin höll man sig med.Korna
och övriga djur skulle getas, d v s vallas.Svinen skulle ringas, så att de inte, om de
kom lösa, skulle böka upp gatorna.
1798 29/5: "Resolveras at hela sommaren wara försedd med Getpiga för Kor och
getter att undslippa gräl och förfång.Antogs Stor Britta att geta korna a 24 skr
för stycket för mat och allt."
1802 12/7: "Getare för Korna och Getterna förmanas at i god tid om mornarne
fullgiöra sin skylldighet utan invänning.Resolveras at Kl 6 vara samlade vid
Grindan (för att) följa boskapen till Tandhögden."
1806 2/1: "Till geterska för Stadens kor nästa Sommaren är pigan Karin Olofsdr
antagen, emot erhållande af 24 skr för hvai:je ko samt ett par skor ... "
1811 13/6: "Till geterska antogs Madam Holmberg att börja om måndagen kl 5 om
morgonen och fortsätta till September slut."
1820 17/7: "Fant Borgersk. billigt att Geterskan borde denna wärme påstår geta
om Nätterna i stället för dagen med åtnjutande af sin vanliga matportion."
1823 7/7: "Geterska för Kohna öfver sommaren antages Tall Britta som getar 3
dagar i Göviken och 3 dagar i Tannhögden i veckan och Söndagen i småäng
arna emot 18 skr ett för alt för Kohn."
Om gator, tomter och hus (byggnation) står det givetvis en hel del i protokollen,
men i allmänhet är det korta notiser. Det var ju som bekant lantmätaren Johan
Törnsten, som gjorde upp stadsplanen för Östersund, vilken stadfästes av Kungl
Maj:t den 17 januari 1788. Den 23 oktober s å började utstakningen på marken.
Byggnadstomternas antal var till en början 68.Törnsten föreslog nu tomter för de
54 personer, som anmält att de ville ha burskap i Östersund, samt tomt för rådhus,
posthus, prästgård etc. Det gick emellertid trögt med inflyttningen, och ännu 1791
var endast ett 20-tal tomter bebyggda eller med påbörjad bebyggelse. Gator och
gränder liksom torget var ännu för fäfot. Dock hade avverkning skett men stub
barna stod upp.Längs gatorna grävdes diken för avlopp, vilket gjorde att man måste
ha "broar " för att komma in på tomterna.
1798 29/5: "Bör alla som arrenderat Tomter genast åläggas att stänga och uppod
la."
1799 20/5: "Ärindras om gatornas iståndsättande. Resolveras varje måndag och
lördagsafton kl.12."
1801 19/10: "Gatornas efterseende ifall Rägnväder infaller. Resolveras at nästa
Lördag kl 12 enhälligt samlas med Hästar och redskap, såvida intet oväder
hindrar."
1804 16/9: "Att Nya Wägen öster om Staden skal med samfäldt arbete upprödjas
22 sept.kl.3 e.m."
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1808 5/6: "Om Broarnas förbättrande här i staden samt de gator som mäst lidit."
- "Auction wärkställes på de 12 nye Tomter Öster om Staden med dess kåhl
hagar emot 4, 5 och 6 frihetsår."
1810 9/4: "Sandföres på nya Landsvägsbiten straxt ofvan Staden." - "Broträns
framforsslande till de felacktige broarne och bör werkställas med en stock på
warje Tomt 10 aln. lång."
1810 26/8: "Anmälte Apoth. Perman att få sätta ett Brygghus nedvid Sjön - vilket
allmänt bifölls."
1811 13/3: "2:e Dahlkarlar bör wedtalas att uppränsa bäcken i wåhr."
Innan överhuvud taget något hus var byggt i Östersund, fanns det möjlighet att där
hysa någon eller några familjer, nämligen i den s k sätesbyggnaden, d v s mangårds
byggnaden till gården Östersund, omfattande 8 bostadsrum. På tomten fanns i
övrigt 13 hus. Från stadens första tid och långt fram på 1800-talet tjänade sätesbygg
naden som kyrka, sammanträdeslokal för borgerskapet och dess äldste samt som
arrestlokal och bostad för t ex klockaren. Om byggnadens vidmakthållande står det
ibland i protokollen.
1798 29/5: "Anstaltas att nytt Tak blifver i åhr lagt på Sätesbyggnaden."
1799 10/3: "Edström får om han vill behålla rådstugurummet (i sätesbyggnaden)
men bör logera fiskalen eller prästen om de komma."
1799 20/5: "Ärindras om kyrktakets förbättrande. Resolveras att afgifva en bräda
per tomt." - "Om klockstapelns flyttning mitt på taket (på sätesbyggnaden),
skall fullgiöras af mester Moberg med tillhielp af 2:ne dagsverkskarlar, då
äfven golfvet komer at lagas sama gång."
1801 1/5: "Handelsman Edström anhölt efter nu Färgaren Nordlund skall flytta
att få arrendera Rummen i Sätesbyggnaden, emot sama vilkor (N hade bott
där från ca 1789 ss kyrkvärd)."
1811 13/3: "Stolar, Bord med mera till Sessjonsrummet (i sätesbyggnaden) inskaffas enligt H:r Landshöfd. Wasells Ordres."
I Fundationsbrevet bestämdes, att Östersund i kyrkligt hänseende skulle höra till
Brunflo pastorat. Redan den 30 april 1793 fick dock staden en egen stadspredikant,
vilken emellertid fram till 1820 tillika skulle vara pastorsadjunkt i Brunflo och
endast var tredje söndag skulle hålla gudstjänst i staden. Den första gudstjänsten i
Östersund hölls av prosten Zetterberg i Brunflo långfredagen 1794 och den förste
stadspredikanten var Erik Nordenberg. I avlöning uppbar stadspredikanten för
utom fri skjuts en årlig kollekt, som insamlades bland stadens innevånare. För år
1801 belöpte sig denna till 23 rdr 20 skr. Kyrkoherden i Brunflo uppbar för sin del
s k tiondeknrn samt även tiondesmör, i penningar 10-12 rdr.
1803 19/5: "Samankomst då H:r Doctorn och Prosten Zetterberg öfversåg
Kyrcko-Räkningarna från <läss början 1791. Då tillika blef följande öfverens
komit nemligen: 1:mo För Barndop och kyrckotagning betalas 4 sk. 2:do
Bröllop d:o 16 sk. 3. Collecter till kyrckan varje Predicodag, men vid Mark14

Stadspredikantens boställe vid nuvarande Prästgatan. (Är klockan på taknocken den gamla
kyrkklockan?) Teckning av A E Melander.

nadstiden och Högtidsdagar pålyses sama förut offenteligen med uppmunt
ran till rundligare gåfva.4.Vid Bröllop och Barnsöhl samlas af gästerna efter
behag till Lazarettet dessutom.5.Uplästes Kyrckräkningen och godkändes.
6.Ingafs Inventarium på all Kyrckans tillhörigheter.7.Alla otidiga sängelag
betalas af qvinna och man vardera 32 sk.och för krona om dän nyttjas (vid
bröllop) 32 sk. 8.Vid Dödsfall erlägges till Pastor efter öfverenskommelse."
Emellertid lyckades Borgerskapet i Östersund 1820 utverka att få egen, i staden
bosatt stadspredikant. Den förste egne prästen i Östersund blev fil mag And
Ocklind, som tillträdde 17/2 1821.I hans löneförmåner ingick bl a en kontant lön
av 100 rdr banco och fri bostad.Det gällde alltså nu att få till stånd en prästgård.De
närmaste åren efter 1821 är prästgårdsbygget vid dåvarande Hantverksgatan, senare
Prästgatan, ständigt på tal i protokollen. Några ex nedan.
1821 25/1: "Utsattes dag till upkörande af sten till nya Stadsprästens hus.Beslöts
torsdagen den 1 febr. skall dätta verkställas."
1821 16/5: "Öfverenskommes hvilken som skall hafva Öfverinseände wid upfö
rande af Prästgårds bygnaden, warpå Pehr Påhlsson i Odensala åtog sig ... "
1821 28/7: "Beslöts att hos Landshöfd.Wasell söka få låna hans stora Båt att Trans
portera Sten och Bräder Nästa Tisdag (till prästbyggnaden) ... "
1822 24/10: "Muren uppe i Prästbygnaden har af ovålighet hos murmästaren blif
vit så ojämn att ingen kakelung kan upsättas på ena skorstenspipan der Jöns
Snäll upförde skorsten (den borde rivas samt ånyo uppsättas)." - "Till Fort
sättande af Prästbygningen öfvertaltes Wangmak. Moberg att taga befattning
till däss altsammans blifver färdigt."
15

Sko/väsendet hörde ju i äldre tid i hög grad samman med kyrkoväsendet. Så var det
också i Östersund. Östersunds Borgerskap försökte dock på eget bevåg år 1804
anställa en "informator" för stadens barn, till vilken befattning handl Edströms son
01 N Edström utsågs. Hur det blev med hans verksamhet framgår dock inte. Emel
lertid intresserade sig den nye kyrkoherden i Brunflo, hovpredikanten Backman,
1810 för Östersunds skolväsende, vilket framgår av nedanstsående:
1810 10/5: "Schole Inrättning för Östersund, stiftad och med årlig Löhn af Rdr 1632 Rgs för skolmästaren, af Hr Kyrkoherden Backman. Enhälligt beslutet att
förre Cassören Nässör blifver antagen till Scholemästare och klockare tillika
att åtnjuta af varje Barn som läser ABC-Boken 20 sk., för de mera försig
komna 16 sk. och de som läsa utantill 12 sk. alt Rgs (Riksgälds) i månaden
jämte den Löhn och förmonen som förra klockaren åtnjutit af ålder."

Joh Nessör torde dock ha visat sig försumlig som lärare och entledigades redan
efter ett halvt år. Som efterträdare fick han en broder till postmästare Granström,
men även han torde inte ha blivit så långvarig som lärare. Då mag Ocklind blev
stadspredikant, betingade man sig, att han skulle åtaga sig barnundervisningen i sta
den mot särskild avgift. När det gällde den "högre" undervisningen fanns ju tillgång
till Frösö Trivialskola.
Länge var eldsvådor de svenska trähusstädernas gissel. Östersund hör inte till de
mest eldsvådedrabbade städerna i Sverige. Det kan ha flera orsaker: en ganska gles
bebyggelse, god tillgång på vatten, ett någorlunda fungerande brandväsende. När
det gäller det sistnämnda var de årliga brandsynerna viktiga.
1806 6/11: "Inlemnade Herr Apothekar Perman sin skriftelig författade Brandsyn,
hvarvid fanns nödigt at 1 Stega samt 4 Sprutor skulle skaffas till Kyrkobygg
ningen samt Arresten."
1807 19/1: "Spruthus blef faststeldt att inrättas i Contoiret brede vid Kyrckan."
1807 14/2: "En gammal trumma vore högst nödvändig att bruka vid Eldsvåda."
1808 29/6: "Sammankomst för öfverläggn. om Brand- och Byggnadsordning för
Östersund. Detta måhlet åtog Apoth. sig att söka iordningssätta och framde
les för Borgersk. framlägga till accepterande."
1809 21/8: "Sprutan försökes wartill dag utsättes."
1817 7/6: "Brandförsäkring på wåra Hus kan nu skje i Somar under Byggmäst.
Wahrbergs wistande i orten."
Ett problem vintertid var snöröjningen. Det var inte bara stadens gator som måste
snöröjas utan även tillfartsvägarna. Ett visst samarbete med Odensala-bönderna
etablerades när det gällde tillfartsvägen söderifrån. Även s k vintervägar på Stor
sjöns is upplogades, vilket påbuden om s k stickning (utmärkning med käppar) vitt
nar om.
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1806 27/12: "Om Snö Plog kjörning igenom gatorna beslöts - at Plogen skall wara
3 alnar och den som kjörer skall hafva för hwar gång han kjör 8 skr af 2:ne
tomter - och om 2:ne hästar behöfs wid djup snö betalas för 4 tomter 4 sk:r
hwardera ..."
1807 14/2: "Efterfrågas Föreningen med Odensala Åboerna om snöplog kjörning."
1807 29/10: "Öfverenskomes hwilka efter tour böra sticka Sjön til Åhs."
Borgerskapet i Östersund hade liksom borgerskapet i andra städer rättighet att utse
riksdagsman till borgarståndet vid de riksdagar som sammankallades, men öster
sundarna hade också skyldighet att underhålla sin riksdagsman under vistelsen på
riksdagsorten, vanligtvis Stockholm. Det sistnämnda var inte så lätt för den ny
blivna staden utan några egentliga inkomster. Problemet kunde lösas därigenom att
staden gick samman med någon annan stad att låta sig representeras eller genom att
vederbörande riksdagsman själv åtog sig sitt underhåll.
1800 9/2: "Resolverades enhälligt suplicera hr häradshöfding And. Wasell att få
honom till fullmäcktig vid denna nu infallande riksdag i Norrköping för
Östersund emot vedergjällning."
1800 10/5: "Upläst Häradshöfd. Wasells bref från riksdagen."
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1809 21/8: "Riksdagsman för Östersund som höres wara antagen, nemligen H:r
Lagman Wasell." (W tycks ha utsett sig till riksdagsman på eg_et bevåg. Per
man menar att "dät skedt honom ohördan". Det oaktat hade Ostersund stor
nytta av Wasell vid denna riksdag, då han med hjälp av bl a Anders Nilsson i
Stugun och Georg Adlersparre fick till stånd ett län för Jämtland och Härje
dalen med Östersund som residensort.)
1811 2/12: "Borgmäst. Ullberg (i Sundsvall) bör ihogkommas för besväret som
Riksdagsfullmäktig vid Örebro riksdag (1810)."
1812 4/1: "Upvistes Stora sjöskumspipan för Rdr 50 Rgs att sändas Borgm. Ull
berg (som et Souvenir) för fullmäktigskapet vid riksdagen i Örebro." (Ull
berg lyckades inte utverka förlängning av Östersunds s k frihetsår men väl en
nedsättning med 1/3 av östersundarnas kronoutskylder.)
Nedslagen av rikshändelser är mycket få i det östersundska borgerskapets proto
koll. Dock har jag observerat några:
1800 10/11: "Upläst förbundet mellan �yssland och Sverige m.m." (Det var
fråga om det s k neutralitetsförbundet mellan Sverige, Danmark och Ryss
land till sjöfartens skydd under kriget mellan Frankrike och England.)
1808 5/6: "Uplästes allm. kungörelsen om en almen krigsgärds betalande 11 Julii
1809 27/3: "Krigsgärdens inställelse som var befalt."
1809 21/8: "War enhällig samankomst då nedanstående måhl som blifvit hindrade
alt sedan rycktet om Baggarnas (norrmännens) hitwäntande begynte spridas
,,
1809 25/11: "Uplästes om Freden med Ryssen såvähl som andra nykomna författ
ningar."
Till sist några notiser under rubriken diverse:
1805 18/5: "Begäres vid nästa Ting att blifva befriad från erläggande af Brandstod
till Brunflo tingslag äfven som at blifva fri ifrån Lönande åt Spögubben och
tingsprofossen." (I judiciellt hänseende tillhörde Östersund länge Brunflo
tingslag.)
1806 2/1: "Stambok til Tammerfors Stadskyrkobyggnad expedierades straxt med
1 sk per tomt af närvarande." (När det gällde större byggnadsföretag begärde
städerna hjälp från varandra genom en s k stambok, väl en bok som skickades
runt. I detta fall var det fråga om hjälp till Östersunds systerstad, grundad
1779, alltså av Gustaf 111.)
1816 10/6: "En krut transport går igenom staden i morgon afton, varföre Elden bör
släckas under däss genomfart."
1817 10/10: "Om Jubelfestens firande (till minne av Luthers uppspikande av hans
s k teser 1517) beslöts att dagen förut om afton kl 6 aflossa 2:ne omgångar 4
skott i varje, samt då Psalm O Gud vi lofva börjar 32 skott - och om afton
uptändas Ljus kl 6-7 i alla fönster åt gatorna."
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Societet och sällskapsliv i Östersund
under åren 1800-1880
Av Hans Jacobsson

Före 1810, alltså före tillkomsten av Jämtlands län, kan man inte tala om någon
societet eller någon överklass i Östersund. Möjligen skulle kanske några av dem,
som under de första 20 åren i stadens historia erhöll s k burbrev och även inflyttade
till staden, kunna räknas dit, främst då själva Samuel Perman l) bl a i egenskap av
apotekare. Den förste postinspektören Olof Meijerberg 2!, som så ovilligt flyttade
in 1798, får väl också räknas till ett slags överklass liksom den andre postinspektö
ren (postmästaren) C E Granström3!, men han fick burbrev först 1811. Några av de
tidiga handelsmännen i Östersund, som t ex Nils Törnstedt4!, gift med Margareta
Christina Törnsten, en syster till lantmätaren Johan Törnsten, Östersunds egentlige
grundare, Olof Edström ochJacob Hallgren, tituleras "herr" och räknades väl till
"bättre" folk, men någon verklig överklass kan de inte sägas representera.
Att Östersund fick länsstyrelse fr o m 1/8 1810 innebar att åtminstone några
ämbetsmän efterhand kunde väntas bosätta sig i staden. Vi har först landshövdingen
själv, den förste som bekant järnten, f häradshövdingen Anders Wasell5!. Han ägde
sedan 1804 en tomt i Östersund, på vilken han byggde ett för staden stort hus, där
hans egen bostad liksom "nödige Embetsrum" för landskontor etc kunde inhysas.
Enligt uppgift skall landssekreteraren C G Weinberg6! (1838-46) ha varit den siste
som innehaft f d länsmansbostället Hov på Frösön som tjänstebostad. Antagligen
utnyttjades det dock av honom och hans föregångare huvudsakligen som sommar
bostad. Av mantalsuppgifter framgår, att landssekr GM Ramstedt7!, t f landssekr
1812 o ord 1815, var skriven i Östersund från 1812 till sin död 1823. Landskamrera
ren hade fått sig tilldelat f kronofogdebostället G rytan i Brunflo som sitt tjänstebo
ställe. Åtminstone den andre landskamreraren (1817-27), Olof Berger8!, bodde
dock säkerligen huvuddelen av _året i staden. Lagman Lars Herman Gyllenhaal,
som å ämbetets vägnar besökte Östersund och Jämtland i juli 1828, kort efter Berg
ers död, uppger att han vid bron till Frösön mötte "ett enstaka fruntimmer, klädt i
sorgdräkt". Det var fru Berger, "enka efter landskamreraren Berger, som i slutet af
förlidit år på vägen till Stockholm aflidit". Hon var på väg till sin bostad strax ovan
för broändan.
Till tidig överklass i Östersund får man väl även räkna några officerare, som av ett
eller annat skäl funnit det lämpligt att åtminstone för en tid slå sig ned i staden. (An
nars bodde ju officerarna vid Jämtlands fältjägare ute på sina boställen i olika delar
av Jämtland.) Till dem kan man räkna: överstelöjtnanten och magasinsförvaltaren
(magasinet låg ju nära staden vid broändan på Frösön) AJ Amneus9! (mantalsskri
ven i Östersund 1810-21), kaptenen EM Krabbe (1813) och majoren GustafStjern
feldt10J (1820-28), hos vilken änkekaptenskan Planting-Bergloo bodde. Stjernfeldt
var nämligen gift med en dotter till henne: HeddaMaria,f Planting-Bergloo 10!, som
sedan som änkemajorska bodde i Östersund 1828-46 och 1863-64.
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Landshövdingen M von Törne.

Landshövdingen G A Montgomery.

Som den jämte landshövdingen Anders Wasell, son till häradshövdingen Johan
Wasell på Hara, var, hade han naturligt nog sitt egentliga umgänge ute i provinsen.
Emellertid blev hans landshövdingetid kort (1810-17). Den närmaste efterträdaren
Arnell11> hann knapptast bosätta sig i Östersund. Desto länfe bodde den tredje
landshövdingen, f hovstall�ästaren Michael von Thörne 12 (1818-41) i staden.
Enligt AP Fjellman (i ÅGO 1941) var von Thörne en "egen" person, som sällan
visade sig utom sina rum på residenset. Efter att ha utbringat ett leve på någon kung
lig namnsdagsbal i staden avlägsnade han sig genast. Man får det intrycket, att han
ansåg sig för fin att blanda sig med stadens innevånare, men han kan ju också ha varit
en tillbakadragen natur. Han torde även ha varit återhållsam när det gällde mat och
dryck och han ivrade uppenbart för nykterhet.
Enligt vad lagman Gyllenhaal berättar (anteckningarna återgivna i ÅGÖ 1942),
träffade han vid sitt första besök på residenset inte landshövdingen hemma, endast
frun, född friherinna Löven, och de tvenne döttrarna, den äldre gift med en överste
Tigerstedt. Den som i viss mån fick representera i stället för landshövdingen var
överste Johan Fredrik Boij13> på Frösön. Även landssekreterare C G Winter 14!
(1823-33) visade Gyllenhaal gästfrihet. Vid en middag hos denne träffade han t f
landskamreraren C B Weltzin15>, senare häradsskrivare, samt lanträntmästaren C
Lindahl. Där var också "en doctor Rissler16>, som vid långa brons ända på Frösön
har ett litet synnerligen täckt ställe, benämndt Hornsberg, fältkamreraren Hall20

Provinsialläkaren m m Pehr Rissler.
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ström 17!, apothekaren Nyholm 18, en glad och treflig sällskapsmänniska, fast något
pratsam, brottmålsdomaren Weinberg6!, en bror till wärdinnan fru Winter 14l o s v".
Senare blev Gyllenhaal bjuden "till afton" hos doktor Rissler. Theet serverades
i ett lusthus i parken till det "täcka, vackra och trefliga stället Hornsberg". - "Af
tonen fördrefs med ett litet spelparti, ett glas pounch och en nätt souper med sköna
smultron och den yppersta grädda. Wärdinnan 1 6l, ett äldre fruntimmer var alltför
hygglig samt innerligen gästfri och välvillig."
Vid sitt uppbrott från "Jemtlands lilla hufvudstad" den 29 juli 1828 blev Gyllen
haal på det högsta förvånad, att "vid liqviden med min källarmästare, benämnd
Sahlstedt 19l, få en räkning så ytterst billig och låg, att jag sannerligen trodde, att
mannen räknat sig till betydlig förlust."
Gyllenhaal nämner ovan apotekaren Nyholm. Per Nyholm 18! var apotekare i Öster-·
sund 1826-42, där han övertog Samuel Permans apotek. Utom att spela första fiolen
i Östersunds kommunala styrelse på sin tid som ordförande för borgerskapet och
en tid ordningsman var Nyholm en centralgestalt inom det östersundska sällskaps
och nöjeslivet. I apotekshuset vid Storgatan hade han innanför apotekslokalen en
sal, som vid denna tid ofta fungerade som stadens fest!okal. Där samlades societeten
från såväl stad som landsbygd t ex varje år på Karldagen den 28 januari. Men även
annars brukade stadens ståndspersoner och övriga borgare liksom en del stadsbe21
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sökande storbönder tömma ett glas eller två på apoteket, som alltså var ett slags krog
för bättre folk.
Enligt vad tullförvaltare Samuel Fredrik Siösteen20> berättar i sin dagbok, som för
slutet av året 1841 och början av 1842, d v s under hans första tid i Östersund, finns
publicerad i ÅGÖ 1939 och 1940, kunde man även få logera hos apotekare Nyholm.
"Mitt Logie blef hos Apotekaren Nyholm, der jag har 2 rum. Genast efter mitt
inträde i rummen, kom herr N Wickström21) gå besök. - Aldeles owäntad artighet
- Derefter gick jag till Fä!tcamrer Hallström l (Siösteens företrädare som tullför
valtare i Jämtland), der jag blott war några ögonblick. Wid min återkomst inträdde
Landshöfding Montgomery22l för att göra besök. - Jag betalte genast visiten og
(och) fick derwid presentera mig för fru Landshöfdingskan, som syntes mig vara ett
galant fruntimmer. Landssekreteraren Weinberg6l var der på visit, han wisade mig
artigheten att bjuda mig dit till qvällen med Landshöfdingens og flera- det jag dock
försakade." - Ovanstående visar väl hur snabbt den icke okände f d officeren, tull
förvaltaren Siösteen kom in i Östersunds societet.
Dagen efter sin ankomst (19/12 1841) åt Siösteen middag hos fältkamrer Håll
ström efter att ha inventerat Tullkammarens handlingar. Redan vid detta tillfälle
träffade S den som vid denna tid alltmer tog hand om sällskapslivet i Östersund, i
22

Regementsläkaren
("Onkel Adam").

C

A

Wetterberg

Hedda Wetterberg, f Brydolf.

varje fall det publika sådant, nämligen regementsläkaren dr CA Wetterberg'JJ_ I
sällskap med honom for'; i släde "på gott före i grannt wäder till Kungsgården på
Frösön för att besöka General adjutanten Boij 13), som artigt tog emot mig. - Wetter
berg och jag hernkornrno kl 1/2 10, då han bjöd på Sexa, hvarwid vi drucko Win og
blefvo bröder. Herr Wickströrn21l korn också og bjöd pounch, hvaraf wi drucko ett
glas."
Julaftonen 1841 tillbragte Siösteen hos Wetterberg efter middag med apotekaren
Nyholrn och "Caffe, Brasa og Pipa på mina rum". På juldagen blev S bjuden på
slädtur av sin värd. "Wi fölide stranden af Storsiön ung en halfrnil, der wi återvände.
Det var den skönaste wäderlek. För första gången såg jag Åreskutan, hvars topp
solen nu belyste, så att den syntes alldeles förgylld. Wid hemkomsten woro wi
bjudna till middag hos herr N Wickströrn. Der woro fältkamrer Hallströrns og
Doctor Wetterbergs. Alt utom sjelfwe Rummen, som woro mycket gammaldags og
tarfliga, war godt og trefligt."
Nyårsdagen (1/1 1842) var Siösteen först på nyårsvisit hos Landshövdingen22l,
"som var mycket kruserlig. Derefter till den hederlige Hallströrn og Wetterberg."
- "Kl 1/2 12 korn Hr N. Wickströrns släda- deri jag i Uniform åkte i sällskap med
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flera slädar den brillanta Wägen till Kungsgården, dit jag med omkr. 150 personer
voro bjudna på middag. - Middagen var mycket animerad og treflig - og kan ej
annat wara, då den af alla högt aktade General adjutanten Boij är wärd. - På qvällen
reste alla, smorda og icke smorda, till staden. Kl 10 började Bal på Apothekarens 18l
lokal.-"
Söndagen den 2 januari fortsattes nyårsfestligheterna med "spectakel". - "Kl 6
gick jag till Spectakelhuset i sällskap med Doctorn (Wetterberg). Herrar og damer
samlades i en stor sal med god brasa. Omkr. 200 personer samlades. Denna societet
har med sig det sällsynt egna, att alla folkklasser (nära på) äro tillsammans og roa sig
en famille. Man finner lefnadssätt og umgänge mer än vanligt utbildadt. Jag tror att
General adjutant Boij 13) här ute har hufvudsakliga förtjänsten." Det var två stycken
som spelades: "De begge tankspridda, Comedie i en act af Kotzebue" och "Martin
og Frontin".
"Derefter war på nedra botten, för Herrarne rangerad en Sexa, som ingick i billet
priset, 24 sk Bco. - Sedan börjades Balen, som war wäl sammansatt og mycket ani
merad. Här woro ganska många wackra flickor og fruar.- Officerarne af Regemen
tet bo, en del närmare, en del fjermere från staden, de äro till en del gifta og hafwa
hyggliga fruar. Många preste familler, Generaladjutanten Boij 13 ', landshöfd:n22l
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med Fru og Dotter, D:r Wem.rberg23) med Fru, Lands Secreter Weinberg6l med
Fru, Landskamrere Johnsson25) med Fru, Ca�ten Hjerne med Fru og Svä�erska,
Löjtn. Staaf med Fru, Krono Bef :m. Caspolin 6) med Fru, Major Lucander 7) med
Döttrar, Major GöhleLHJ med Dotter m fl äro dem jag egenteligen känner. - Bror
skap med Major Lucander, Capten Hjerne, Häradshöfding Liljesköld29l. Hvad på
denna Bal mäst frapperade mig, war att bland en sådan mängd karlar og en sådan
drickning all möjlig decence (anständighet) bibehölls og inget gorm förspordes.
Denna qväll kostade mig dock samman räknade 5 daler 24 skilling Bco. - Den så
kallade Jemtpolskan, som är ganska intressant att se, slutade Balen kl 2 på Natten."
Innan Siösteen lämnade Östersund för att flytta till Duved, ställde han och hans
Caroline till med stor fest på Lugnet, där han bodde några år. För festen, som hölls
den 23 augusti 1845, redogör han 3_nmärkningsvärt sakligt (redogörelsen publicerad
i ÅGÖ 1942, till vilken jag hänvisar). Uppåt 100 personer var bjudna men endast 73
infann sig. Efter kaffe ute i parken och andra "refraischementer" gick sällskapet in
för att bese "en Tableau vivant" (en levande tavla), som "Caroline tillställt". Däref
ter blev det bal. Först efter Fröken Sodenstjernas och Mesdemoiselles (mamseller
na) Hallströms musik på piano och därefter omkring kl 9 av "musicanter af Rege
mentet". - Supe kl omkr 1 på natten i tvenne omgångar. Först de äldre. Därefter de
unga. - "Denna tillställning kostade contant, utom de tillgångar af husets förråd
som begagnades, 95 rdr 42 sk. Sannolikt, åtminstone klokast, den sista i den Genren
här på stället."
En av Siösteens närmaste umgängesvänner var regementsläkaren Carl Anton Wet
terberg 23!. Under ca 8 år från september 1837 till februari 1846 bodde han med sin
familj i Östersund. Vistelsen där var helt visst inte bekymmerslös för honom och
hans hustru. De förlorade tre av sina barn under östersundstiden: Göthilda och
Oscar, som begravdes på Frösö kyrkogård, och den lille Brydolf. Om den sist
nämndes död, som inträffade i mars 1842, skriver s·iösteen: "Söndag 13/3. - - Eftermid. war jag med flera på begrafning efter Wännen Wetterbergs lilla Son Bry
dolf, som aflidit 3 1/2 månad gammal."
Egentligen var väl Wetterberg en "hemmamänniska" (Siösteen kallar honom:
"Stufwugris"), men det kanske var förlusten av barnen som gjorde att han sökte
förströelse i sällskapslivet och att han började författa. När han lämnade Östersund
för att efter en tid slå sig ned i Linköping, kunde han i stort sett vara mycket nöjd
med sin östersundsvistelse. Det var ju Wetterberg som 1845 fick i gång de första
numren av Jemtlands tidning, under 11 ganska händelserika månader var han sta
dens ordningsman och det var han som var den drivande kraften i det s k soaresäll
skap, genom vars försorg de soareer, bestående av amatörteater och baler, tillkom,
som Siösteen berättar om.
Vid anordnandet av soareerna hade Wetterberg främst hjälp av två officerare,
nämligen kaptenen C A Ström30! och löjtnanten vid Jämtlands hästjägarkår Erik
Johan Wikström3 1J, en son till ekonomidirektören Pehr Wikström och boende dels
i staden dels på Linehäll i Brunflo.
Att soareerna liksom andra fester som Wetterberg et consortes anordnade inte
var förbehållna stadens egentliga societet utan tillgängliga även för t ex handlande
och hantverkare, torde ha varit Wetterbergs förtjänst. Att saknaden efter honom
var stor även i hantverkskretsar framgår av ett yttrande av en skräddare Nygren
(återgivet efter C M Bergs32! Minnesanteckningar, publicerade av Gösta Rollin i
AGO 1973): "På afton (d. 11 aug. 1846) suto Skr. Nygren och jag och samtalade om
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Östersunds forntida dagar (det var inte ens ett halvt år sedan W lämnat staden!), då
näml. när han först kom hit, då doct. Wetterberg ännu fanns qvar härstädes och hur
mycket roligare det då var här; allt detta talade vi om med toddyglasen framför oss."
I boktryckaren m m CarlMagnus BergsMinnesanteckningar finns f ö en hel del
om sällskaps- och nöjeslivet i Östersund, t ex om de s k Oskarsbalerna. På Oskar
l:s tid och även senare på Oscar 11:s tid var det vanligt att ordna baler på Oskarsda
gen den 1 december.CM Berg: "D. 1 Dec. (1846): - - - Kl 7 på aftonen gick på
Oscarsbalen. Kl 8 började balen med en promenadpolonäs, hvarefter valser, franca
iser, galoppader och anglaiser omvexlade med hvarandra hela natten. Jag dansade
alla francaiserna men ej något annat. Folksången sjöngs och en skål för HansMt
Konungen proponerades af Öfverstelöjtnant Gussander33l."
Var 1840-talet ett livligt årtionde när det gällde östersundskt sällskapsliv, så var
nog även 1850-talet det. Arkitekten Adolf Emil Melanders14JMinnen, nedtecknade
långt senare, publicerade i Jämtlands-Posten 1901 under signaturen "Sine lra", här
stammar från dessa år och har iämte hans så värdefulla teckningar gjort att Erland
Lindhammar i en artikel i ÅGÖ 1965 betecknat honom som "En skildrare av 1850talets Östersund". Född 1845 var han dock på 1850-talet och fram till den tid, då
han på våren 1863 för gott lämnade staden, så ung, att han inte nämnvärt kan ha del
tagit i sällskapslivet, i varje fall inte i societeten, till vilken han som son till en hant-
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verkare knappast hörde. Hans skildringar gäller mest ungdomens lekar, men han
har också ett avsnitt om de s k borgarklubbarna. I dem deltog huvudsakligen de
mera välsituerade hantverksfamiljerna med "rolighetsministern" boktryckare C M
Berg och fru Brita Fjellman35l i spetsen. Trakteringen bestod av kaffe och dopp,
toddy samt en enkel supe. Förutom dans, t ex kostymbaler, förekom sällskapsspek
takel, på vintern slädpartier och på sommaren båtutfärder med såväl ångbåt som
roddbåtar.
Från slutet av 1850-talet, närmare bestämt andra halvåret 1858 och i någon mån för
sta halvåret 1859 föreligger en liten dagbok, om vilken jag fått tips av Arne Åker
blom på Landsarkivet i Östersund. Dagboken är förd av den 20-åriga Ophelia
Lundholm36! från Stockholm. Till Östersund kom hon 3/8 1858 och lämnade staden
efter drygt ett år 30/8 1859. Under denna tid var hon verksam som guvernant eller
lärarinna hos mamsell Hilda Strömbäck, som år 1856 tillsammans med sin syster
Augusta Strömbäck hade startat en liten skola för flickor i handlanden Oscar Winn
bergs gård på Storgatan. Skolan kombinerades med en s k tapisseriaffär.
Under augusti till november 1858 är dagboken anmärkningsvärt träget förd, till
en början nästan dag för dag. För december 1858 och januari 1859 finns bara några
notiser, införda i efterhand, men i februari och mars tar Ophelia Lundholm upp
dagboksskrivandet igen, dock mera sporadiskt, och i april-maj ebbar dagboken ut
med några delvis förvirrade anteckningar. En publikation av dagboken i sin helhet
tycks mig inte påkallad, i synnerhet som anteckningarna ibland är ganska summa
riska och stereotypa, men genom att citera vissa delar kan man faktiskt på ett ganska
levande sätt skildra sällskapslivet i Östersund vid ifrågavarande tid. Det märkvär
diga är nämligen, att Ophelia Lundholm så snart kom in i det östersundska socie
tetslivet, åtminstone som en tillfällig gäst. Det är klart, att en ung dam med ett tillta
lande utseende och ett behagligt sätt kom att räknas som en ackvisition inte minst
av de många ogifta herrarna, officerare och andra, som spelade en roll särskilt på
balerna. Själv var Ophelia mån om att bl a genom sin klädsel göra sig så vacker som
möjligt, och hon var naturligtvis förtjust över de intryck hon gjorde på en del av sta
dens ungherrar, vilket bl a tog_ sig uttryck i att hon uppvaktades med serenader.
Redan vid sin ankomst till Ostersund blev Ophelia presenterad för en Herr Carl
Ludvif Holmgren, som hade varit handelsbetjänt hos storhandlaren Oscar Winn
berg37 men som 1858 hade öppnat en egen affär. Född 1832 var han alltså 26 år och
i giftaslämplig ålder. Ophelia säger sig dock från början inte vilja bli handlandefru.
De första fruarna i staden som Ophelia gjorde bekantskap med var Christina
Schussler, maka till ingenjören och lantmätaren Charles F Schiissler38l och Sophie
Lovisa Nordbeck, f Lucander, maka till majoren m m E T Fr Nordbeck39l. Särskilt
Christina Schiissler blev så småningom väninna till Ophelia.
För att kunna bjudas i de fina familjerna i Östersund måste Ophelia (i sällskap
med Hilda Strömbäck, som redan tycks ha varit introducerad i åtminstone en del av
den östersundska societeten) gå på visiter, vilket inte alltid behagade henne, emedan
hon då måste vara klädd i svart. I fortsättningen en del citat från hennes dagbok.
(Parenteserna är tillägg av undertecknad).
"Torsdag 5. Inträdde i mitt nya kall som medlärarinna. Barnen se ut att vara snäl
la, försigkomna och lärachtiga. En tycker jag ej richtigt om: Anna Winnberg.
Fr�dag 6. På visit hos DoctorAfzelius4o) (CA Wetterbergs efterträdare som rege
mentsläkare), hvars dotter går i skolan, der vi blefvo bjudna på Kaffe. Äfven till Pas27

Handlanden O Winnberg.

Handlanden Carl Ludvig Holmgren.

toren Wedins411 , der vi bjödos på Lemonad. Vi ämnade oss äfven till Winnbergs på
visit, men det började regna.
Söndagen den 8. På förmiddagen i Kyrkan. Den är rätt wacker, ehuru liten, altar
taflan var gammal och illa målad. Pastor Wedin talade så fort det man knappast
kunde följa med honom. - - - Från kyrkan gjorde vi visit hos Öfverstelöjtnanten
och Postmästaren Charlier42>. De bo mycket träfligt. Frun var ensam hemma. Dott
ren som är förlofvad var på promenad. Vi serverades med vin och bakelser. Upp
sträckt i svart klädning, hvita handskar, hatt med nya blommor och burr (!), tror jag
mig se rätt hygglig ut. Jag trodde aldrig mig finna så mycket lyx i Östersund, som
här märkligen är. Fruarna gå nästan jämt i sina vackra sidenklänningar samt för
öfrigt väl klädda. -Det som är minst vackert är deras hattar, stora, mindre smakfullt
gjorda. - Hos Winnbergs ha vi varit. De voro ej hemma. - - - Winnbergs bo något
utanför staden. Det har ett förträffligt läge. Från fönstren ser man Storsjön och
någon del af fjällen syns vid horizonten.
Måndagen 9 Augusti. Bjuden till Englunds43l, der en Mamsell Festin44>, i sig sjelf
systerdotter till Charlier. Äfven nu måste jag pinas i svart. Utom Hilda, Herr
Holmgren och jag voro det blott slägtingar: Herr och Fru Charlier47l med dotter,
Herr och Fru Grundal45>, Herr och Fru Cavallin46l med barn samt Fru och Mamsell
Festin. Englunds, Charliers och Grundals nyss gifta, glada och lifli6a menniskor.
Efter the med åtskilligt godt bröd voro vi ute i det gröna, tills supen kom. Den
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Kronofogden Per Englund med hustru
Augusta f Festin och barn.

Carolina och Hilda Cavallin, döttrar till
häradsskrivaren Carl Cavallin och dennes
hustru Adele, f Festin. Carolina, grund
arinna av Cavallins blomsterhandel.

bestod af kalfstek, färsk potatis, som här nyss blifvit färdig, derigenom ansågs
mycket rart, syltgurka. Till smörgåsbordet bl a Jemtlandsbröd, stora kakor som
Påskbröd men mycket tunnare, af kornmjöl. De smaka just ingenting. Derefter
hjortronscrem med grädde. Efter spisad qväll gingo vi att spatsera på bron, en bro
som binder staden och Frösön, stadens egentliga promenadplats (bron). -Alla som
voro samlade blefvo bjudna för morgondagen till Herr Holmgren, Stadens enda
Kramhandlare, en mycket ansedd och hygglig karl.
Tisdag 10. Efter slutad läsning och spelning skyndade vi att kläda oss. Vi samlades
på bron. Som vädret såg misstänkt ut gingo vi in på Tivoli straxt utanför bron, ett
schweizeri, der det serverades med The, Lemonad och Sodavatten. Regnet gick bort
under tiden och vi begaf oss till en plats på Frösön, som var mycket vacker. Den
ägdes av unga Charliers47l men var ännu ej bebygd. I båt anlände matvaror som Herr
Holmgrens hushållerska med största ordning serverade, först syltad ingefära och
melon, med utmärkt godt vin och besquiter. Wi roade oss med springa, prata samt
dricka vin och punsch, samt Herrarne röka cigarr och skämta. Wid 10-tiden
kommo 4 eller 5 jungfrur med stora korgar fulla med den mest goda mat. På den
stora duken som breddes ut på marken bör först nämnas en mängd mat till smörgås,
bestående af skinka, graflax, rättikor, ostar, sardiner, ansiovislådor m m. Derefter
inkokt ål, stek, frikadeller samt den utmärktaste smörtårta med sylt och vin. Deref
ter begåfvo vi oss hem.
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Sophie Nordbeck, f Lucander. Maka till
major E F Fr Nordbeck.

Kronofogdenmm VeitJohan Söderberg.

Torsdag 12. Hos löjtnant Nordbeck39) på the och qväll. Herr och Fru N äro ett
ståtligt par. Hans utseende och figur liknar Onkels. Han är endast något mera stel,
men mycket träflig och behaglig. Hos dem voro Pastorn och Pastorskan Wedin41),
Magister Hammargren48) och baron Åkerhjelm49) , en mycket intressant karl. Vi
talade om min resa, om skilnaden i Stockholm och här, om sommarens och vintrens
behag. Han föredrog vintren i hemmet bland en stor familje med arbete vid eldbra
sans sken och sällskapet af muntert stojande barn. Jag höll mig till en klar Sommar
dag i det fria, ljus och fylld af fåglarnes sånger och naturens skönhet.
Lördagen 14. Hilda har i dag på morgonen bakat. Vi har mycket brottom, ty efter
skolans slut skola vi med ångbåten Jemtland kl 3 resa till Backen i Brunflo. - - Klädd i min blå klädning, hvita tyllärmar, i min hvita kappa och hvita hanskar begaf
jag mig tills. med Hilda till ångbåten, der vi träffade Matilda Charlier (dotter till
postmästare Charlier42) med fästman, Doctor Keane (?), Fröknarna Hjerne (döttrar
till major J H Hjerne), Mamsell Nordqvist (en av döttrarna till rektor Jonas Nord
qvist66 , Fru Perman (sannolikt Märta Maria Perman, f Burman, se not 65), Mam
sell Pylson med sin bror (dotter resp son till apotekare J A Pylson 50l, Doctor
Grenholm; 1 l med sin fru, en Mamsell Söderberg i sig själf och dotter till dem (kro
nofogde Veit Söderberg52) med fru) vi foro. På vägen dit började det regna, men som
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Maria Grenholm, f Söderberg.

båten var hyrd hade den blifvit klädd med väf, att regnet ej förorsakade oss någon
skada. Regnet upphörde efter en stund. Resan var behaglig, ty omkringliggande
nejden var vacker. Som vattnet vid Backen var lågt, måste vi färdas i båtar, som sat
tes ut från land.
Komna på land passerade vi en mycket behaglig skogsäng till en grotta, Näckens
grotta, i hvilken stod ett bord - dukadt med flera sorters bär. - Sedan stego vi upp
före en hög trapp, omhöljd af buskar, igenom trädgården till boningshuset, som var
särdeles ståtligt byggt. Vi emotogos af Husets älsta dotter. Hon var hvitklädd som
de flesta unga flickorna. Vi fördes upp i gästrum, hvarest var toilettrummet, hvaref
ter vi begåfvo oss ned att hälsa på Wärden. Wärden emotog oss i den stora och rym
liga salen, wärdinnan i det magnifika förmaket, omringad af eleganta fruar.
Efter serverat Kaffe med flera sorters hembakade tårtor begåfvo vi oss ut i träd
gården. - På gården stod ett stort bord med punsch och lemonad som vi åtnjöto
efter slutade springlekar. Efter theet började det dansas. Under dansen serverades
vi med hjortron och hallonsylt med vin. Under det vi dansade uppstod ett starkt
åskväder. Många af fruntimren voro rädda, hvarföre herrarna inbillade dem det vara
kornblixtar. Kl 1/2 12 serverades qvällen. Det stora bordet nästan dignade af all sor
ters mat: ål, fiskpudding, kotletter, spritärtor, stek, fisk, lök, sylt, gurkor, dessert
hallon samt tårtor och flera sorters viner, dessutom ett rikt smörgåsbord.
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Sophie Dahlström, dotter till landshöv
dingen J A Dahlström.

Handlanden Per Wiklund.

Bland de församlade vill jag nämna landssekter Rissler53J med fru och far, Baron
Cederström54l med ung fru, Löjtnant Stjernfelt samt några andra förnemiteter,
hvars namn fallit mig ur minnet. Kl 1 reste vi, då vi hade det skönaste väder man kan
tänka sig. Vi ledsagades af folk som bar lyktor till ångbåten. Framkomna till staden
kl 3 smakade det att få såfva.
Lörda?, 21. Efter slutad skola kl 1 skola Hilda och jag gjöra visit hos Landshöf
dingens55l, som nyss äro hemkomna, <lerefter på några andra ställen. Jag emotser
visiterna med verklig ångest, helst som jag ej mår ricktigt bra. - Vi hafva varit hos
Dahlströms. Hennes Nåd, ett ståtligt fruntimmer, synes mig vara något hersklys
ten, är för öfrigt mycket lik DrottningJosefina (g m Oscar I) och det tyckes mig som
skulle hon passa bra som Hennes Maj :t. Jag har blott sett en af fröknarna, Sofi, rätt
vacker, men som jag tycker visst inte träflig. De äro mycket på sin kant men tycka
likväl mycket om sqvaller. (A E Melander berättar, att landshövdingedöttrarna
utsattes för svältkur av sin mor och hemsökte bagarbodarna). I Residenset tillgår alt
som på Hofvet. Den största etikett är antagen. Rummen äro höga och kungligt
möblerade.Jag undrar sannerligen ej på Östersundsbornas respekt at der �jöra visit,
ty der är fasligt stelt. - Derefter begåfvo vi oss till Stadskassören Burman 6l, der det
bjöds lemonad, hvarefter vi promenerade i trädgården, fick blommor, begaf oss
hem, tog oss en kopp kaffe, och åter började vår vandring. Hos handlanden Wik
lund5 7l qvarbjödos vi. Herrarna, frun, Hilda och jag sysselsatte oss med att spela
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Preferans, nemligen de undervisade mig deri, under tiden vi smakade på vinglasen.
Under det vi spisade, uppstämde Gymnasisterna en vacker sång (på torget), hvan
ligt då skolan börjar, då de samlas om qvällar på stadsgatorna och sjunga. Vi gick
hem i ett utmärkt vackert månsken. Månda6 23. I dag har Herr Silen (en herre som Ophelia träffade på resan till
Östersund) kommit till staden. Han har gjort besök här. Vi bjödo honom, Herr
Holmgren, Fru Schiissler38l på saft. Silen är mycket vänlig och snäll. Det är som jag
många år varit bekant med honom. Han lofvade taga bref och hälsningar hem.
Onsdag 25. Det är i dag Lovisa. Vi ha varit på 11-kaffe hos fru Nordbeck39l tillika
med många andra. Som äldsta dottern också heter Lovisa, fick hon bjuda alla sina
skolkamrater. Deraf fick flickorna sluta förr. På eftermiddagen kom Fru Nordbeck
och Fru Schiissler ned till oss. Vi roade oss med att prata och lägga patiens. - På
aftonen, döm om min förvåning, Hilda och jag hade länge setat och pratat i månske
net, då jag gick in till mig. Efter att hafva tagit af mig klädningen, beger jag mig sakta
till fönstret, för att se efter hvarifrån det starka ljudet af Mansröster kom. Gissa
hvem jag då får se, jo Herr Silen i spetsen för en skara av 12 Herrar samlas utanför
mitt fönster i mening att uppstämma en serenad. Jag gick genast in till Hilda, som
då redan låg. Hon bad mig icke visa mig. Om jag hade ljus, tända det, men det fanns
ej något inne. Efter sångerna kastade de upp mot rutan med små sandkorn. Det är
hvanligt i Östersund att tända ljus. Herrarne anse det för en stor artighet, och jag
hörde att de knotade öfver det jag var så sömnig. Men om ni visste hvad det var
vackert och roligt! Det gladde mig, så att jag nu, fasten det är en lång stund efter, ej
kan skrifva ricktigt. Det er också i månskenet. Det kan ej blifva bättre. Tisdag 31. Ingeniör Schiissler38l på visit efter sin resa för kommunikationsvägen
mellan Norge och Östersund. Han är lång och vacker och man till Christin Schiiss
ler, med hvilken jag är du, den första fru i Östersund. Måndag 6 Sept. Hilda och jag studera tillsammans. Det gick bra att lära Engel
skan, men ljudet the, that måste vara svårt att lära. ---Nu skola vi äta. Vill Ni gissa
hvad det skall bli? Jo. Plättar med mycket sylt. --- På qvällen då jag ordnar mina
skrifsaker vid fönstret, uppstämma en utomordentligt vacker och vald samling af
röster en sång derutanför. Jag drog mig några steg tillbaka, af förvåning och häpnad,
men likväl helt berusad af den härliga Musiken. Fem behagliga aftonstycken söngo
de. ---Med slutna ögon låg jag fullt påklädd på sängen och åhörde sången. Det var
skönt, men likväl var jag så uppskakad, att jag darrade som ett asf löf. Söndag 12 Sept. I kyrkan. Der var mycket folk. Pastor Wedin41 gjorde en ofvan
ligt vacker predikan. - Efteråt togo vi oss motion (ej uppå bron) utan Östersunds
största gata framåt ut på landsvägen. Onsdag 29. Sedan barnen läst upp sina läxor fingo de lof (för att vara med om
lantmätare Albins58l begrafning). - Klädda i svart begaf vi oss till sorghuset, der vi
vänligt emottogs af älsta dottren 17 år och sonen 13. Enkan har dessutom 3 små
flickor, den yngsta 2 år. Torsdag 30. Som bjudningen till Landshöfdingens var kl 6, och det är hvanligt
komma en timme sednare, började vi klä oss kl 6. Jag svart med en blå rosett, som
är köpt hos Holmgren, hvita hanskar, välkammad. - Vår jungfru följde med oss för
att taga af oss galoscherna och underrätta sig när vi skulle hämtas. (De inbjudna
mottogs av värden i förmaket, fördes sedan av värdinnan in i salongen, där fruarna
hade sin plats.) I salen serverades the med godt bröd och bakelser, hvarefter dansen
började. Den första dansen med Löjtnant Björkman59>, en lång och rätt vacker karl
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men ändå ej i min smak. Inalles 5 danser. Jag kunde ej begära mera. Mellan danserna
kringbjöds vin och mandelmjölk, besquiter och bakelser. (Supen kl 12 bestod af
fiskfärs, fågel, rispudding, stek och gurkor och sist blanc-manger.) Ett fasligt regn
hade uppstått medan vi dansade. Då vi gingo hem skörtade vi upp kjolarna ända till
knäna, men det syntes ej i det fullkomliga mörkret. Ingen enda liten lyckta glim
made för att lysa oss.
Tisdag 19 October. -Är bjuden till Borgmästarens (Rosens00l) på the, der det gick
mycket träfligt till. Frun nyss kommen till Östersund. Det är den första bjudningen
de gjöra. Bland fruar voro Fru Hasselberf 1l, Fru Weinberg62l, Fru Hallström63l
med männer. Bland ungkarlarna Schlyter64 , en mycket träflig skåning, som ej kan
försona sig med Östersund, i synnerhet med den myckna snön.
Torsdag 28. Bjudning till stadskassören Burmans på the: Fru och Herr Perman65l
med syster och moder, Doktorinnan Grenholm med Man, Pastor Wedin med Fru,
Fru Nordqvist66l, Borgmästare Rosen med Fru m fl. Fru Rosen, ett ungt, vackert
och gladt fruntimmer, söker mycket vårt sällskap. Lördagen den 13 November. (På morgonen uppvaktades Ophelia av Hilda och
jungfrun på sin 20-årsdag.) På eftermiddagen kom Herr Holmgren. Hilda sade åt
honom, att han måste bocka sig för Ophelia. Hon fyller i dag 20 år. (Genast skick
ade H upp två stora strutar fyllda med resp fikon och katrinplommon.)
34

Jenny Ocklind, f Söderberg.
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Den 15. Med Hilda hos Söderbergs52l, hvilka flyttat till staden. De hafva som
Jenny sjelf i en billet till mig säger en förtjusande utsigt. Fönstren ligga nemligen åt
Storsjön. Man ser hela Frösön med sina höga berg. Önebergs spets, det högsta(?),
gömmer sitt hufvud i skyarna, visar sig om klara dagen som en jätte, medan skogen
på sidorna äro såsom armar skyddande Frösöns land. Jenny är en god och glad
flicka. Uenny Söderberg gifte sig senare med auditören m m O E Ocklind).
(I fortsättningen upphörde Ophelia för en tid med dagboksskrivandet. I efter
hand noterar hon t ex om Oscarsbalen, av vilken hon väntade sig så mycket och till
vilken hon säger sig vilja göra sig vacker, blott följande: "December 1. Oskarsbal.
Roligt. Roligt." Julhelgen 1858 och nyårshelgen 1859 tillbragte hon tydligen hos
olika östersundsfamiljer: "Den 24 Dec. hos Winnbergs37l och Nordbecks till
qväll". - "Juldag på middag bjuden till Wiklunds57l ." -"Nyårsafton hos Rosens60l,
der Winnbergs och handelsmänner voro, undantagandes Holmgren. Skildes kl 1, då
vi önskat hvarandra Nytt År." - "Nyårsdagen på stor middag hos Winnbergs och
äfven till qvällen."
(Först i slutet på februari 1859 och i början på mars börjar anteckningarna bli
mera rikligt förekommande.)
Febr. 24. Länge har Bäckströms (en familj som bodde på Sandnäset utantör
Östersund) bedt oss komma till dem på sin Bröllopsdag som är i dag. Vi foro kl 3
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(tills. med bl a herr Holmgren). - - - Blefvo mycket hjärtligt mottagna, hade
mycket roligt. På länge har jag inte känt mig så glad och nöjd. I deras grannskap blif
ver jag alltid lycklig. - - 27. Bäckströms och Holmgren till middag hos oss. Derefter åtföljdes vi till Nord
becks39l . Jag var klädd svart med hårklädsel af hvita astrar och rosenfärgade band.
Dansade mycket, mycket, mycket roligt.
Mars 1. Hr Bäckström på frukost. Blef bjuden af honom efter Marknaden till
Sandnäs. Även Hammarberg68l och Holm gren frukosterade hos oss.
2. Hos Winnbergs. Frun är nu åter bra, varit nära döden genom förkylning.
J. Bjudning till Hofverbergs67l. Få se hur der blifver första gången på bjudning.
Nära 200(?) personer, äldre och ungdom, inte mer än 3 danser, emedan Herrarne
redan satt sig till spelbord. D. 4. Bjudning till Ungkarlarnas bal på söndagen.
Söndagen den 6. Kl 1/2 7 begaf vi oss på bal. - Holmgren som var en af värdarna
och Schlyter togo emot oss och bjöd armen till förmaket.Jag var ej riktigt bra, deri
genom jag måste afsäga mig många danser.---Glass och Champagne bjöds mellan
danserna. Soupen intogs tidigt. Ingeniören Berg (hos fabrikören m m A P Fjell
man35l) visade mig en särdeles stor artighet vid bordet. Den 15. Första marknadsdag. Mycket folk är här från Sundsvall och från landet.
Augusta Bäckström kom in i dag. Barnen hafva lof till nästa måndag. Huru roligt
hafva litet frihet. Hilda har ej mycket handel i dag. Bättre blifver det väl i morgon.
Hundskinnspälsar far fram och åter förbi våra fönster. Bondgubbarna bära pälsar af
hundskinn med håret ut. - Man kan knappt höra något för hästars och folks slam
mer och väsen. Onsdagen 23. --- Olava Albin58l har i förtroende underrättat mig att Hammar
berg skall tycka litet om mig. Hon har fått veta det af Schlyter, som säkert snart blif
ver hennes trolofvade.
(Fram i maj måtte Ophelia "trasslat till" det för sig genom någon olycklig kär
lekshistoria. Det framgår inte vem han var. Kanske Hammarberg, kanske Schlyter.
I utkastet till ett brev säger hon sig "med möda hålla tillbaka tårarna som vill bryta
fram". Hon arbetar tydligen med en dikt: "O, finge jag på höga vågor(!) flyga till
nedra landet --- från sorgen som här mig trycker."
Den 30 augusti 1859 fick så Ophelia lämna Östersund för att resa till "nedra lan
det".)
Så långt Ophelia Lundholms redogörelser för sina upplevelser i östersundskt
societets- och sällskapsliv. Någon tycker kanske att det blivit för långt, men genom
ett kortfattat sammandrag hade inte omedelbarheten och det okonstlade i hennes
framställning kommit fram. I fortsättningen kommer jag vid skildringen av Öster
sunds societet och sällskapsliv i äldre tid att vara mer översiktlig och kortfattad.
Man kan förmoda att sällskapslivet i Östersund fick en delvis annan prägel fram på
1860-talet och ännu mera senare. På 1860-talet drabbades ju staden liksomJämtland
och Norrland i övrigt av några svåra missväxter, vilka fick ödesdigra följder inte
bara för den jordbruksidkande befolkningen utan även för stadsbefolkningen. En
rad handlande i Östersund måste gå i konkurs, t ex de ovan nämnda Oscar Winn
berg, CL Holmgren och P E Hammarberg, och även hantverkarna hade det minst
sagt besvärligt. Ambetsmännen åtnjöt visserligen fortfarande sina löner, men även
de måste nog ha inskränkt sitt "festande" under nödåren.
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Amatörskådespeleriet, som hade spelat så stor roll på 1840-talet och väl även hade
frodats något på 1850-talet, då tredje våningen i det stora kronomagasinet vid bron
på Frösösidan användes till ett slags improviserad teaterlokal, ersattes så små
ningom åtminstone till en del av professionell teater, utövad av olika kringresande
teatersällskap. En ny teaterlokal fick man i den s k Borgska ladan eller finare
benämnd Borgens stora sal.
Gustafva Boreus, f 1810 i Borgsjö, kom med sin far hand! Sundvis Boreus till
Östersund. Hon gifte sig först med handlanden och traktören Georg Risen (180742). Han ägde fastigheten Storgatan 17 (Borgen nr 1), där nu Storsjöteatern befinner
sig. Efter den förste makens död gifte Gustafva om sig med Johan Georg Borg, född
1811, som flyttat till Östersund från Sundsvall 1850. I den Risenska gården drev han
en obetydlig handel, medan hustrun hade en omfattande traktörrörelse, i synnerhet
sedan Borgens stora sal tillkommit och invigts av det Smithska teatersällskapet hös
ten 1864.
Borgens stora sal och vad som förekom där har beskrivits av bl a A E Melander.
Enligt honom utspelades det i salen såväl tragedier som komedier. Där avdansades
kungabaler, societets-, borgar- och "muff"-baler. Där sammanlänkades många
öden för livet och där dansades kronan av många brudar. Där speltes teater och
avåts jubileumsmiddagar. Och förekom s k marknadsstoj av alla de slag.
Vissa artister och artistfamiljer återkom regelbundet. Så t ex den s k konstnärsfa
miljen Riego. Utom herr och fru Riego uppträdde den "alltid 8-årige" Rudolf och
de "sköna" döttrarna Josefine och Christine. Riegos program var minst sagt
omväxlande: lindans, styltdans, panoram med lotteri och vaxkabinett. Det senare
inhyst hos en annan östersundsk traktör, nämligen P O jonsson69i.
Det som allt mer kom att bli utmärkande för sällskapslivet i Östersund mot slutet
av 1800-talet, var att man fick vad man skulle kunna kalla olika kotterier, t ex för
hantverkare, handlande, lägre tjänstemän etc. Även sällskapslivet i den egentliga
societeten uppsplittrades. Officers-, lärar- och de högre ämbetsmannafamiljerna
höll sig kotterivis för sig själva. Läkarna var ännu för få för att utgöra ett eget kotte
ri. Givetvis förekom det stora "svep", t ex i samband med välgörenhetstillställ
ningar och s k Oscarsbaler.
Slutet på 1800-talet och början på 1900-talet är också de många sällskapsfören
ingarnas och gillenas tid. Till de rena sällskapsföreningarna kan räknas Sällskapet,
Muntrationsklubben, Gröna kammaren etc, den sistnämnda en ungdomens dans
förening. Till dem som stiftats med visst program utöver den rena nöjes- och säll
skapsverksamheten kan räknas välgörenhetsföreningar, som t ex Sällskapet Tom
tarna, och Östersunds Arbetareförening, ingalunda en fackförening i vår tids
mening utan snarare, förutom en understödsförening, en förening till nytta och
nöje, inte en förening av arbetare utanför arbetare. Även de första egentliga fack
föreningarna, som t ex typograferna, lade f ö stor vikt vid att bereda medlemmarna
nöjen. Detsamma gäller en sådan yrkessammanslutning som Östersunds Fabriks
och Hantverksförening. Det var ideliga jul-, vår- och höstfester samt inte minst
sommarutflykter med ångbåt.
Ännu på 1870-talet torde dock åtminstone den högre societeten varit väl integre
rad. Det framgår t ex av en artikel av Anna Werner (i Järnten 1938) under rubriken
"I doktor Grenholms tid".
I det föregående har dr Grenholm51 l nämnts som en av svärsönerna till den säll
skaplige och musikaliske kronofogden Veit Söderberg52l. Att han blev "fast" för
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Maria Söderberg skall ha gått till på följande vis. Då Grenholm en gång händelsevis
tittade in i det Söderbergska hemmet i Brunflo, mottogs han av fru Söderberg med
orden: "Det var då äntligen väl, att doktorn kom, ty Maria sade nyss i en pantlek,
att får hon inte doktor Grenholm, så vill hon ingen ha." Kärleken slog då som en
blixt ned i den lille doktorns hjärta. och innan kvällen var förlovningen eklaterad."
(Återgivet efter A E Melander.)
Vad som särskilt karaktäriserade det grenholmska hemmet och umgänget var det
stora intresset för musiken. Doktorn själv var framstående sångare och doktorinnan
Grenholm var mer än amatör på piano. Från hemmets otaliga musikaftnar erinrar
sig Grenholms fosterdotter fru Hulda Löfgren ett litet sång- och musiksällskap, i
vilket landshövdin Asplund10J, som var skicklig violinist, och läroverksadjunkten
Magnus Holmbäck9'! skötte violinstämman och med än Maria Grenholm än Emelie
Burman (sedermera fru Holmbäck) vid pianot. För det vokala stod dr Grenholm,
ingenjör B G Kuylenstierna73!, Flora Sundberg (dotter till rektor A Sundberg72l samt
Mathilda Charlier-Holmgren, alltså gift med hand! C L Holmgren, som så ivrigt
uppvaktade Ophelia Lundholm. Bland musikvännerna var även apotekare Lig
nells74! i Carlslund, apotekaren själv hade en vacker barytonröst. En och annan gång
kom den unge prästen Olof Arbman75! på besök, och den som hört hans härliga
tenorröst, glömmer den ej, säger fru Löfgren (citerat efter Anna Werners artikel),
"kanske klingade den särskilt ung och frisk, sådan jag minns den, ty då var Olof
Arbman nyförlovad med Maria Hasselberg" (dotter till häradshövding] G Hassel
berg.)
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Ryttmästaren m m Robert Södermark.

Landskanslisten, senare häradsskrivaren
Ivar Ferdinand Roos.

Ett verkligt evenemang, såväl inom familjekretsen som i hela staden, var det
mångomtalade bröllopet mellan översten Georg Adlersparre761 och Hedda Söder
berg, en syster till Maria Söderberg-Grenholm. Åldersskillnaden var nästan 40 år,
men översten, som blev 93 år, besatt i hög grad "de gråa tinningarnas charm" och
som brudgum i paraduniform etsade sig minnet av honom in hos åtminstone "små
tärnorna" Helene Thomee77> och Hulda Grenholm77>. Bröllopet stod ute på krono
fogde Söderbergs dåvarande boställe Johannesberg ute på Frösön och hela staden
var givetvis ute för att se på ståten. Det berättas att då bruden i fönstret, enligt tidens
sed, skulle visa sig, hade ryttmästarna Robert Södermark781 och Tel/ Osterman79i
tagit var sin silverkandelaber och bildade hedersvakt på ömse sidor om bruden. Dr
Grenholm och ryttmästare A A Löthman801 sjöng gluntar under kvällen, och själv
fallet superades och dansades det till militärmusik.
Ovan har landshövdingen i Jämtlands län 1866-82 J G Asplund nämnts. Han
torde vara mest känd för att framgångsrikt ha medverkat till att Östersund och
Jämtland fick järnväg, färdigbyggd 1882. J G Asplund var gift med Tekla Nord
qvist, f 1836 d 1905, dotter till rektor Jonas Nordqvist, en begåvad, amper och något
bitskt kvick dam. Om det sistnämnda vittnar t ex följande som utspelade sig vid en
societetsutflykt per roddbåt till Öneudden och Mjälle.
Landshövdingskan, som var i den båt som roddes av landskanslisten / F Roos81i,
sade då: "Nu ska det ros allt vad Roos kan." Roos blev inte svaret skyldig utan
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replikerade, när sällskapet kommit i land: "Nu ska det gås allt vad Gås kan." Alla
visste för vilken vitsen var ämnad. Landshövdingskan kallades nämligen för "Gå
sen".
Asplund och hans landshövdingska ansågs för något snåla. När det gällde
Oscarsbalen den 1 december, så var maten för att spara på representationsanslaget
i knappaste laget. Därför blev det rusning till bordet för att få något med av Guds
gåvorna.
Emellertid finns det en uppskattande skildring av en fest hos landshövding_ Asp
lunds i samband med ett s k järnvägsmöte 1871 av en främling som besökte Oster
sund, Jämtland och Norrland i övrigt, nämligen den amerikanske afrikaforskaren
Paul B Du Chaillu (citerat efter P V Enström i Järnten 1942 från Du Chaillus rese
skildring "The land af the midnight sun" 1881): Landshövding Asplund gav mid
dag för järnvägsmötet. Man åt vid gångbord, och värdinnan skötte sina plikter med
förekommande artighet och okonstlat behag. På kvällen följde supen med musik,
vilken förtjänstfullt utfördes av värden själv och tre av hans vänner på tre fioler och
en violoncell. Värdinnan och ett par av hennes väninnor turades om vid pianot. För
friskningar serverades i trädgården, som upplystes med kulörta lyktor. Där utför
des körsång och då gästerna begåvo sig in, gick landshövdingen i spetsen för skaran
och alla sjöngo. Det hela slutades med bal, varvid man mest dansade vals.
Såväl värdfolk som gäster lovordades av den mångbereste gästen, och med detta
lovordande av societeten och sällskapslivet i Östersund får denna artikel vara slut.

Noter till
Societet och sällskapsliv i Östersund
under åren 1800-1880
(Det är ibland svårt att identifiera personer som nämns av Ophelia Lundholm.
Hon kan även ha misstagit sig om släktskapsförhållanden.)
l) Perman, Samuel (1760-1839), apotekare på Frösön 1787-94, i Ösd 1794-1826,
ordningsman i Ösd 1794-1801 och 1807-30.
2) Meijerberg, Olof (1757-1810), postmästare i Ösd 1798-1810, tidigare på Frösön.
J) Granström, C E (1759-1828), postmästare i Ösd 1810-28.
4) Törnstedt, Nils, hand! i Ösd, flydde till Norge efter konkurs 1798.
5) Wasell, Anders (1759-1828), lagman, landshövding iJtlds län 1810-17.
6) Weinberg, C G (1805-96), från 1846 lagman i Värmland.
7) Ramstedt, GM, f 1781.
S) Berger, Olof, f 1788.
9)
Amneus, AJ (1753-1821), fången i finska kriget 1808-09, en av stadens första 10 äldste.
lO) Stjernfeldt, G A, d 1828. Majorskan HedvigMaria Stjernfeldt ägde 1819-1840 Handelsmannen 2 vid Köpmangatan i Ösd, men måste frånträda gården till hand! Nils Wikström
i samband med att hela hennes bo gick under klubban.
11) Arnell, Lars (1781-1856), landshövd i Jtlds län 1817, därefter i Hallands län, statssekr
1823, dömd till två års fästning p g a försnillningar, flydde till Finland, där bokhand! i
Åbo.
12) von Thörne, Michael (1775-1854), landshövd iJtlds län 1818-41.

40

13> Boij, J Fr (1786----1861), 1824 överste o chef för Jtlds reg, senare generaladjutant, gen
major o gen löjtn.
14
)
Winter,Claes Georg, f 1801, g mMaria Charl Weinberg.
15> Weltzin,CB,f 1785.
16> Rissler,Pehr (1781-1866),Jtlds förste prov läk 1812-48, även lass o kurhus-läk, g 1813
mMaria Charl vonHoorn (1779-1862), infl påHornsberg på Frösön 1818.
17> Hallström,Pär, f 1783, fältkamrer.
18) Nyholm,Per (1793-1842), apotekare i Ösd 1826-42, ordningsman 1837-42.
19) Sahlstedt, Erik (1788-1857), hand! o källarmäst i Ösd.
20> Siösteen, I Fr (1788-1867), i finska kriget 1808-98 som fältväbel vid Finska gardet, i fält
tåget i Tyskland 1813-14 som fänrik vid Livgrenadjärreg, 1822 avsked som löjtn, an
ställd vid tullverket, 1837 tullinsp i Sthlm, 1841 tullförv i Jtlds län med bosättningsort
först Ösd sedan Duved, g 1 m Clasine Silfversparre (1808-40), 2 m Caroline von Sche
wen (1806----78). Av S:s intressanta dagboksanteckningar, förda under många år, har,
utom de som gäller Ösd, de från fälttåget i Tyskland 1813 utgivits, citerade bl a i Grim
bergs Svenska folkets underbara öden, del VIII.
21> Wikström, Nils (1813-82), hand! i Ösd 1837-54 senare i Sundsvall, där grosshandl o såg
verksägare, g m Erika HelenaHallström. W övertog sin fars ekonomidir Pehr Wik
ströms handel i Ösd.
22> Montgomery, GA (1791-1861), efter bl a deltagande i finska kriget 1808-09 major o öv
löjtn vid Jtlds reg, överstes avsked 1835, förvaltare av Gustavs o Carl bergs kopparverk i
Huså 1834-41, landshövd i Jtlds 1841-42, i Västerbotten 1842-56, g mHedvig Elisab
Wallmark.M:s "Historia över kriget mellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809"
gav rikt stoff åt Runebergs Fänrik Ståls sägner.
23>
Wetterberg, CA (1804-1889), reg läk vid Jtlds reg 1837-46, ordningsman i Ösd 1845,
senare läkare i bl a Linköping, g mHeddaBrydolf. Under namnet "OnkelAdam" känd
som förf o utgivare av t ex barntidningen Linnea.Om W se art i ÅGÖ 1939 och 1976!
24) Behm,JM (1770-1846), häradshövd i Jtlds s domsaga 1811, lagman 1823, g m Johanna
Rebecka Lindholm, bosatt på Eltnäset.
. .
25> Johnsson, Fr W d ä (1799-1876), landskamrer i Ösd
1831-46, senare lanträntmästare i
Gävle g 1828 mMagd Granbom.
26) Caspolin, JO (1800-77), kronofogde 1833-49, därefter advokat o komm, g m Fredr
Charl Söderbaum. C ägdeOdensala nr 3.
27> Lucander,Adolf (1774-1842), major, postmäst i Ösd 1829-42, g mMaria Nystrand. (En
dotter Emma Gustava senare g m major GustafMiihlfeldt.)
28) Göhle, GA, major, g m Carolina Falck. Dottern möjlHedvigJuliana, senare g m hand!
E ECPerman.
29> Liljesköld,C G (1808-79), justitiarie i Ösd 1834-36, häradshövd iJtlds s domsaga 184863, därefter i Roslagens domsaga.
30> Ström, CarlAdolf (1796-1864), kom som fänrik till Jtlds reg 1820, löjtn 1826, kapten
1839. Även två bröder: Gustaf Fredrik (1799-1895) och ClaesHenrik (1807-1865) var
en tid off i Ösd.
31) Wikström, Erik Johan (1812-52), löjtnant vidJtlds hästjägarkår, äldste son till ekon dir
Pehr Wikström o bror till Nils Wikström. "Han blev med tiden tämligen fet, så att ingen
häst kunde bära honom."
32>
Berg, CM (1824-81), boktryckare o redaktör. Infl t Ösd 1845 anställdes B i det avAP
Landin grundade tryckeriet, som han övertog 1848 och därmed den av CA Wetterberg
1845 grundadeJämtlands Tidning, vars red han var 1846----81.
33) Gussander,Benjamin (1794-1850), officer vidJtlds reg, öv löjtn 1842.
34) Melander,Adolf Emil (1845-1933), arkitekt, huvudsakligen bosatt i Sthlm.M var son
till den till Ösd inflyttade bagaren] GMelander.Av hans östersundshus finns nu endast
Norra skolan, ehuru ombyggd, kvar.
35) Brita Fjellman, f Sahlstedt (se not 19!), d 1904, var maka till färgaren, rådmannen o bank
dir i ÖsdAP Fjellman (1824-93).
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36l Lundholm, Bothilda Charlotta, Ophelia, f i Maria Magdalena förs i Sthlm 13/11 1838.
Föräldrar: Mechanicus Berndt Lundholm och dess hustru Johanna Wilhelmina Char
lotta Hammarstedt. Socialt tillhörde hon inte den verkliga överklassen (hon var alltså
inte fröken = ogift adelsdam, men väl mamsell).
37) Winnberg,JO (1816-70). Efter handelspraktik i Sundsvall etablerade han sig som hand!
i Ösd 1846, var ordningsman i staden 1849-55 och köpte 1856 av hand! Nils Wikström
Änge gård, där han återuppförde det nedbrunna brännvinsbränneriet. År 1869 gjorde
han en ful konkurs och dog i misär. W var Ösds Handels- o Industriidkareför:s 1 :e ordf
1847-52.
38l Schiissler, Ch F, f 1816, militär, lantmätare o ingenjör, g m Christina Lindgren.
39J Nordbeck, E T Fr, f 1816, major, g m Sophie L Lucander. Dottern Blenda ansågs på sin
tid (bl a avAE Melander) som den vackraste flickan i Ösd.
4
0J Afzelius, PehrJE ( 1808-64), reg o prov läk, vid sin död ordf i drätselkam i Ösd.
41) Wedin, Nils Petter (1814-63), stadspred i Ösd 1854-63, g m Amalia Augusta Norberg.
På grund av ekonomiska svårigheter (10 barn) kom han att söka sin tröst i bägaren, vilket
föranledde hans avsked.
42l Charlier, Carl Adolf (1789-1859), öv löjm, postmäst i Ösd 1842-59, g m Carolina Gus
tafva Grundahl. En dotter, den senare nämnda Mathilda.
◄JJ Englund, Per (1826-88), kronofogde, äv krono- o stadskassör samt stadsfullmäktiges
sekr, g m Augusta Festin. "En tid var E den axel, kring vilken Ösds förvaltning rörde
sig."
44) Henriette Festin, syster till Augusta Englund, f Festin, o Adele Cavallin, f Festin. Hon
drev en tid en s k galanteriaffär i Ösd. Modern syster till CA Charlier?
45J Antagligen kaptenen NE Grundahl.
46) Cavallin, Carl Johan (1816-88), häradsskriv, sekr o skanmäst i Hushållningssällskapet,
g mAdele Festin.
47> Möjligen Charlier,E E, f 1828, hand! i Ösd, g mAurora Hollsten.
48> Hammargren, LO (1816-90), fil dr (mag) 1842, lärare (lektor) i Ösd 1847-78, g m Katharina Wendla Grafström.
49> Åkerhjelm, B Chr, länsnotarie i Ösd 1857, senare bl a borgmäst i Landskrona.
5oJ Pyhlson,JA (1829-64), apotekare i Ösd 1855-64.
51> Grenholm, Erik Magnus (18 I 8-89), prov läk i Ösd 1852-76, senare prov läk i Vingåker,
ordf i drätselkam 1867-74, i stadsfullm 1874-75, g m Maria Carolina Söderberg.
52l Söderberg, Veit Johan (1807-79), stadsfiskal i Osd 1838, kronofogde 1849-72, bodde
på Backen i Brunflo, senare påJohannesbergs gård på Frösön. Döttrarna Maria,Jenny o
Hedda gifte sig med resp prov läk E M Grenholm, auditörenOEmOcklind o översten
GeorgAdlersparre.
53> Rissler, Per G ( I 824-1907), landssekr i Ösd I 856-94, son till prov läk Pehr Rissler, g m
JuliaAndreetta Delin.
54> Cederström,Jakob, i Ösd som löjtn fr 1855.
55> Dahlström, JakobAxel (1794-1860), landshövd iJtids län 1848-59.
56> Burman, C E (1815-81), färgaremäst i Ösd 1841, ordningsman 1845-49, därefter stads
kassör, rådman 1858-59.
57> Wiklund, Per, f 1832, först handelsbetjänt hos hand! 0 Winnberg, sedan fr 1856 inneha
vare av egen handel i Ösd.
59> Albin, JA (1799-1858), I :e lantmätare iJdds län fr 1836, ordningsman i Ösd 1842-44, g
mAnna Margareta Fryckbom. Bland de fyra döttrarna:Olava.
59>
Björkman, P F, död 1882, g mAurora Sundberg.
60> Rosen, JohanJulius ( I 824-89), borgmäst i Ösd 1858-78, häradshövding I 878-89 g I 856
m Fredrika Vilhelmina Steinvall.
61 >
Charlotta Hasselberg, f Kinnman, maka till häradshövding J Gunno Hasselberg (180886). H inköpte det på Prästgatan återuppförda f d residenset (byggt av landshövdA Wa
sell) 1854 (revs 1906 för Hotell Standard).
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62) Karolina Weinberg, maka till adjunkten Lars Fredrik Weinberg (1800-79). Efter att ha
varit kollega (lärare) vid Frösö Trivialskola 1830--47 var han adjunkt vid läroverket i Ösd
till 1868.
63) Maka till auditören Gabriel Hallström (1822-89)?
64) Schlyter, Carl Oscar, f 1836, 1858-59 notarie hos häradshövding] G Hasselberg.
65) Perman, Erik E C (1819-97), hand! i Ösd, Ösds Handelsför:s 2:e ordf 1852-59. P var
son till hand! Magnus Perman och sonson till apotekaren Samuel Perman. Systern san
nolikt AmaliaMaria Perman, f 1816, och modern Eva Christina Perman, f Fellborg.
66) Karolina Johanna Nordqvist, f Sellen (1807-75), maka till rektor Jonas Nordqvist
(1798-1853). Efter att ha varit rektor vid Frösö Trivialskola 1832-47 var N rektor vid
Ösds Elementarskola (senare läroverk) 1847-53. Dottern Thekla, f 1836, var gift med
landshövding] G Asplund (se not 70).
67l Hofverberg, Carl, f 1817, hand! i Ösd fr 1846, g m Edla Behm, cl 1859, då hon födde fyr
lingar, av vilka tre överlevde.
68) Hammarberg, P Erik, f 1833 cl 1903 i Lysekil, hand! i Ösd 1858-67, stadsfullm o v ordf i
drätselk 1865-66, g m Fredrika Hallgren. Mot slutet av sitt liv bodde H i Lillå, Hackås,
ss insp hos Tunadals AB.
69) Jonsson, Per Olof (1819-1906), drev stor traktörrörelse i sin gård i nuv kvarteret Trak
tören g m Brita Högberg f 1821 ("Per Jons Brita"). Dottern Olava var mor till Iwan o
Heimer Wikström.
7 )
o Asplund Johan Gustaf (1826-82), landshövd i Jt!ds län 1866-82 g m Tekla ordqvist
(1836-1903). En av döttrarna var den kända målarinnanMaria g Wrangel.
71l Holmbäck, Magnus (1842-92), adjunkt i Ösd 1870-92, kassör iJtlds Folkbank 1874-92
g m Emelie Burman, cl 1908.
72) Sundberg, Abraham (1813-95), rektor för Ösds elementarskola o läroverk 1857-87 g m
Jacobina Charlotta Petre. Av döttrarna nämns utom Flora i denna artikel Aurora g m
kapten P F Björkman.
73) Antagligen Kuylenstierna, Bror Gillis (1842-87), lantmätare, g m Helena Katarina Hell
berg.
74) Lignell, Carl Anton (1816-91), apotekare i Ösd 1843-55, senare patron på Carlslund g
m Eugenia Christina Ulrika Melander. Bland barnen märks sonen bankdirektören m m
Carl Lignell.
75) Arbman, Olof Emanuel (1847-1921), kyrkoherde i Borgsjö 1900-21, prost 1907, son till
prosten Ernst Arbman i Sunne o dennes maka Eva Eskelina Dillner, far till rektorn i Ösd
Ragnar Arbman.
76) Adlersparre, Georg cl y (1809-1902), 1853 major o chef för Jtlds hästjägarkår, överstes
avsked 1875.
77) Döttrar till resp landssekr AJ Thomee o prov läk EM Grenholm.
78) Södermark, Robert, f 1841, ryttmästare g m Eulalia Fjellman.
79) Osterman, Tell (1839-95), ryttmäst o major g m HedvigMaria Glas.
80) Löthman, Anders Axel (1827-1903), ryttmästare i Jtlds hästjägarkår 1864-79, jordbru
kare.
81) Roos, Ivar Ferdinand, f 1842, landskanslist o länsbokhållare i Ösd, senare häradsskriva
re. En gång då Roos tills med löjtn Busch ville "hemsöka" en av landshövd Asplunds
husmamseller, blev han fasttagen av självaste landshövdingskan, som hängde sig fast i
hans hår. Den närv lantmätare Kuylenstierna ropade då: Bravo, fru landshövdingska!
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På Nya Hotellets i Östersund veranda den 23 juni 1898 kl 22.30: Sittande: Märta Jönsson,
änka efter gästgivaren Erik Jönsson, dåv inneh av Nya Hotellet, Prästgatan 38. Stående fr v:
döttrarna Kristina och Erika Jönsson samt st:iderskan Lotten Sahlin, understäderskan Emilie
och köksan Emma Sofia Tillberg (den inbördes ordningen osäker). Obs att både hotellets
ägarfamilj och personal kommit med på kortet. Bilden i GÖ:s arkiv, tagen av Oskar W Ols
son, Sundsvall.
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Bland kvacksalvare och godtemplare
i 1890-talets Östersund
Av Bosse Sundin

Den 22 november år 1894 inleddes ett uppmärksammat rättegångsfall vid rådhus
rätten i Östersund. Allmänne åklagaren, stadsfiskalen Fredrik Svensson, begärde
att kassören i Jämtlands Folkbank, Vilhelm Sköld, skulle ställas till ansvar för att ha
"bedrifvit qvacksalveri eller obehörligen utöfvat medicinsk praktik och idkat olaga
medikamentshandel".Åklagaren yrkade böter samt att "af Sköld tillverkade eller
till salu hållna salfvor och pulfver måtte förklaras underkastade konfiskation".
Samtidigt och på likartade grunder åtalades innehavaren av PM Nilssons raksalong,
barberaren Per Michael Nilsson.
Rätteglngen och händelserna därikring, som faktiskt gav eko ända uppe i Sveri
ges riksdag, har lokalhistoriskt intresse eftersom det bland de inblandade fanns
många kända personligheter från 1890-talets Östersund. Men den äger även mer all
mänt intresse. Den illustrerar den konflikt mellan läkarkåren och en mer folklig
läkekonst som fanns inom medicinen under 1800-talet. Den ger dessutom anled
ning att beröra det intresse vegetarism, "naturenligt levnadssätt" och andra refor
mer av individens levnadssätt, som kunde näras inom folkrörelsekretsar vid tiden
kring sekelskiftet.
Åtalet föranleddes av en angivelse från stadsläkaren C E Moberg. Med hänvis
ning till den tjänsteinstruktion som anbeföll stadsläkarna att anmäla olaga läkeme
delsförsäljning och kvacksalveri till magistraten, påtalade han att Sköld och Nilsson
sedan ett par år "utpuffa" i braskande annonser preparater som de kallar Pastorskan
Anna Hägglöfs Universal-Smörjelse. Moberg menade att preparaten var oskäligt
dyra och att det visat sig att de kunde ha skadlig verkan. En apotekare som på ett
osant sätt lovprisar preparat han försäljer uppträder enligtMedicinalstyrelsens för
ordningar olagligt och skall betraktas som kvacksalvare. Då måtte väl även Sköld
och Nilsson i ännu högre grad anses vara kvacksalvare!
Med stöd av apotekarprivilegier från slutet av 1600-talet som fortfarande ägde
giltighet, menadeMoberg att de aktuella preparaten var att betrakta som "unguen
tum" (salva) resp "pulvis compositus" (sammansatt pulver) samt "arcana" (hemliga
medel) vilka antingen endast fick försäljas av apotekare eller var helt förbjudna. Han
kunde också hänvisa till "Kungl Maj :ts förnyade privilegium för apotekare-socie
teten" från den 28 juni 1683 (!) enligt vilket "inga qvacksalfvare, okultister, bråck
smidare, operatörer och materialister skola understå och fördrista sig att sälja några
sådana medicinska saker, som .. .egentligen höra till Apoteken, hvarken hemligen
uti husen eller uppenbarligen." I rättegångsförhandlingarna deltog även som vitt
nen apotekarna E Hj Wikander och A V Sjöberg. Efter att ha besiktigat bevismate
rialet - innehållet i en bleckdosa och en pappask som en poliskonstapel i hemlighet
köpt av Sköld - kunde de intyga att preparaten var att betrakta som läkemedel "som
det tillkomme endast apotekare att försälja".
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Stadsläkaren C E Moberg.

Moberg lyckades i sitt uppsåt. Tack vare lagstiftningens ålderdomliga karaktär
var det dock maximala bötesbeloppet tämligen blygsamt. Rådhusrätten dömde
Sköld och Nilsson vardera till 12 kr och 50 öre i böter. Vidare förklarades att de för
argliga preparaten skulle konfiskeras. Domen överklagades men fastställdes av Svea
Hovrätt.
Vad hade Sköld och Nilsson sålt? Universalsmörjelsen, även kallad rissmorning,
lovade i braskande reklamlappar och tidningsannonser, som riktades till "oroliga
fäder och mödrar", att bota Engelska sjukan (Rachitis eller "ris"). Men även gikt,
reumatism och diverse andra mer eller mindre specificerade sjukdomar finns på lis
tan över det som smörjelsen ger bot för. Se här den fulli :ändiga listan över åkommor
för vilka rissmorningen utlovades vara ett osvikligt botemedel: "alla arter av Engel
ska sjukan (Ris, Skerfven), Ältan, Skabb, Klåda, Sårnader, Utslag (icke veneriska),
Skrofler, Skrik, Brytningar, Oformligt hufvud, Stor, hård och dålig mage, Liten
eller ingen matlust, Klena ögon, Retligt, grinigt, envist och ojämnt lynne, Blek hy
och orolig sömn, Mjuk och svampig kropp, Knölar på hand, finger, knä- och fotle
der, Oförmögenhet att gå, stå, krypa eller tala, Krokiga ben, Snedvridna fötter, höf
ter och ryggrad samt Orkeslöshet och Allmän svaghet eljest hos såväl äldre som
barn." Det är inre utan att man kan förstå att stadsläkaren och apotekarna såg sin
verksamhet hotad!
Vid behandlingen skulle hela kroppen smörjas in. Om barnet hade skabb eller
annan hudirritation borde den föregås av ett bad i uppvärmt regn- eller sjövatten "i
hvilket lägges en tillsättning af kokt och siladt hvetekli". Smörjningen skulle ske
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dagligen, men tiden för kurens början borde avpassas så, "att den ej inträffar på
nymåne, utan helst och oftast på fullmåne eller sista kvarteret". Icke desto mindre
hävdas att läkemetoden är "helt naturlig, utan skrock eller vidskepelse". Vi får
också veta att Universalsmörjelsen har använts i 35 år ("däraf de 20 första i ett stilla
prästhem på landet") samt att "den utgör en lycklig sammansättning af ej mindre än
24 olika slags örter och oljor m m samt pulvret af 16 olika slags ingredienser".
Reklamen var givetvis på sedvanligt sätt försedd med s k intyg från kända och
okända personer samt uppgifter om att smörjelsen skulle vara " patenterad och
inregistrerad i de flesta Europeiska stater samt Nordamerika". En "Professor Dr A
Louis Couty" samt en "Dr Med C G Doublet" från Frankrike intygade sålunda att
Universalsmörjelsen hade "ett särdeles välgörande inflytande på barn". Det är
tyvärr omöjligt att kontrollera om dessa utländska intyg var äkta. Men när kända
länsbor som redaktören på jemtlands tidning, K Th Malmqvist, uttalade sig om
smorningens förträfflighet, kan det knappast ha varit fråga om ett rent falsarium.
Det skulle ha varit alltför riskabelt att förfalska sådana imvg. Ett av i��v2:en som
citerades i annonserna skulle f ö ha utfärdats av provinsialläkaren i Ostersunds
distrikt E M Grenholm! Det var daterat "Myssjö den 14 juni 1874". Grenholm
intygade att han alltid sände barn som led av engelska sjukan till fru Hägglöf "då jag
tillika haft mig bekant att de städse af henne blifvit botade". Grenholm levde inte
när rättegången hölls och stadsläkare Moberg anhöll särskilt i sin angivelseskrift att
magistraten skulle undersöka om det fanns ett original till intyget. Eftersom inget
vidare sägs om intyget får vi anta att det faktiskt existerade.
Det kan således inte uteslutas att behandlingen ibland kunde ha viss effekt. Idag
vet vi att engelska sjukan kan uppstå hos barn som får en D-vitaminfattig kost och
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för lite solljus. Man har därför gissat att rissmorningen kunde ha verkan av den
enkla orsaken att den krävde att barnet, varje gång det skulle smörjas, befriades från
de fördärvliga lindorna, kläddes av naket och utsattes för ljus och luft.
Sköld hade av allt att döma förvärvat receptet från bryggaren Charles Ponten, en
svärson till pastorskan Anna Hägglöf. I den tidningsdebatt som följde på rätte
gången (mer därom senare) uppgavs nämligen att receptet hade kostat 5 000 kronor
och i bouppteckningen efter Sköld - han avled ett drygt halvår efter rättegången upptas en skuld på 4 600 kronor till Ponten. Den sistnämnde, som en tid ägde bry g
geriet på Dalhem på Frösön, hade gjort konkurs år 1889 och försökte förmodligen
få ordning på sin trassliga ekonomi genom att sälja det dyrbara receptet till bankkas
sören Sköld.
Ponten hade i sin tur ärvt receptet från sin nyligen avlidna svärmor. Hennes
respektingivande titel och annonsernas ord om att smörjelsen använts i "ett stilla
prästhem på landet" saknade inte grund. Annas man, komminister Erik Hägglöf,
hade nämligen tjänstgjort som präst i Myssjö. Men Anna tillhörde också den s k
"Bengt-släkten" från Klösta i Lit. Där hade en folklig läkekonst gått i arv i flera
generationer. Anna Hägglöf hade f ö en bror och två systrar inom samma bransch.
"Varumärket" var känt. Annonser för pastorskans rissmorning förekom i tidningar
och almanackor ännu på 1920- och 1930-talen. Rissmorning - det fanns även andra
varumärken - har också varit ett allmänt förekommande inslag i folklig läkekonst
långt in i modern tid. Vid en undersökning som gjordes av Gunnar Smedberg i
Lockne så sent som år 1956 befanns att inte mindre än 251 sockenbor, födda mellan
åren 1860-1940, hade blivit smorda för riset. Om en liknande undersökning utför
des idag, skulle den sannolikt avslöja att det fortfarande finns gott om personer med
minnen från rissmorning.
Vid rättegången mot Sköld och Nilsson beviljades tillfälligt uppskov för att för
svaret - i avsikt att bevisa salvans oskadlighet - skulle kunna inkomma med utred
ning rörande beståndsdelarna. Av lätt insedda skäl - man avslöjar ju inte ett recept
som kostat 5 000 kronor - blev utredningen intetsägande. Försvaret nöjde sig med
att hävda att rissmorningen innehåller "fullkomligt oskadliga oljor" och "enkla
giftfria naturprodukter" som kan köpas i allmänna handeln eller receptfritt på apo
teken. Andra källor kan lyckligtvis ge oss en uppfattning om rissmorningens grund
ingredienser. Som regel, skriver Carl-Herman Tillhagen i Folklig läkekonst (1958),
skulle den bestå av nio ingredienser, däribland vitlök, dyvelsträck, tjära, talg, svavel
och lagerbär.
"Tanken bakom den magiska smörjningen är med all sannolikhet den, att den
vidriga doften skulle driva bort det onda. Kraften i smorningen ökades genom att
man utnyttjade flera varandra kompletterande ingredienser och smorde på dessa vid
en lyckosam tidpunkt, på ett magiskt verkande sätt, t ex i korsform o s v."
Tillhagen berättar även att bruket att använda magisk smorning har hög ålder.
Konungar smordes redan på Gamla Testamentets dagar och ännu till år 1541 före
kom i kyrkohandboken den föreskriften, att prästen vid dopet tog olja med fingret
och "gör ther medh jtt kors för brystet och ett annat emellan skuldroner på barnet".
I Markus evangeliet 6:13 sägs:" ... och de drevo ut många onda andar och smorde
många sjuka med olja och botade dem". Smorningen hade således ett ursprung i
gamla kristna sedvänjor. Men där fanns också inslag av ännu äldre folktro. Sköld
föreskrev ju att smörjekuren borde påbörjas på fullmåne eller i sista kvarteret. Det
var en allmängiltig princip inom folkmedicinen att all sjukdomsbot borde ske i avta48

g�nd� måne. Såsom månen avtar och försvinner i nedan, skall sjukdomen avta och
_
forsvmna.
Rissmorningen hade således gamla anor. Men bankkassör Sköld drev verksamhe
ten på ett modernt sätt. Annonser i dagspress och tidskrifter visar att han inte bara
sålde universalsmörjelser. Där fanns också "Skölds skosmörja", "provisor J L
Hedins hampfröextrakt" (mot lungsot, magkatarr m m), "Högdahls giktliniment"
(mot reumatiska åkommor) samt "Högdahls berömda och mycket brukade hårme
del". Sköld tycks ha haft återförsäljare av preparaten på en rad orter i Sverige. I
Östersund samarbetade han, som framgått, med PM Nilsson.
Nilsson, som senare tog namnet Nisser, hade gått i lära hos Östersunds förste
barberare, Nils Johan Sundqvist, och därefter år 1892 övertagit dennes rörelse
under namnet P M Nilssons raksalong. Det var ingen tillfällighet att en barberare
var engagerad i medikamentshandel. Yrket var ända sedan medeltiden förknippat
med enkel läkekonst och barberaren eller bardskären var en sorts "barfotaläkare"
som utförde åderlåtning, koppning, tandutdragningar och andra enklare kirur.giska
ingrepp. Barberaren var också nära besläktad med fältskären - något som i Oster
sund på 1890-talet exemplifierades av den fältskärs- och rakstuga som innehades av
Gustaf Myrström. Raksalongen-vare sig den innehades av PM Nilsson eller någon
annan barberare eller fältskär - kunde m a o ännu vid sekelskiftet vara något av en
enkel "vårdcentral" och folkapotek.
Tillverkningen av Anna Hägglöfs Universal-Smörjelse och andra preparat ombe
sörjdes av Sköld personligen. Bouppteckningen efter honom redovisar bland till
gångar bl a följande: "Ett stånd (stuga), hvari finnes: 1 bord, 1 spis, 2 bleckkokare,
1 köttqvarn, 4 plåthinkar, 6 blecklådor, 1 flaska och 1 burk af glas, 2 bleckskopor".
I anslutning till detta stånd upptar bouppteckningen dessutom partier av univer
salsmörjelse, skosmörja, bleckaskar till dito samt p;icklådor. Fabrikationen av uni
versalsmörjelsen stannade f ö kvar inom familjen efter Skölds död. Den ombesörj
des ännu långt in på 1900-talet - fortfarande med PM Nilsson som distributör -av
Sally Sköld.
Var Vilhelm Sköld bara en simpel bedragare-en "kvacksalvare''-eller fanns dju
pare ideer bakom verksamheten? Han var inte främmande för att göra en god affär.
Vi skall snart se ytterligare exempel på hans omfattande affärsverksamhet: Vilhelm
Skölds Förlag. Men samtidigt var han här-liksom i allt annat han företog sig-idea
list och drevs av djupare motiv. Sköld var nämligen inte bara affärsman, bankkassör
och fabrikant av diverse medikamenter och andra smörjor. Han var också idealist
och renlevnadsman av renaste vatten och - i likhet med barberare Nilsson -djupt
engagerad inom Östersunds över allt annat dominerande folkrörelse: godtemplar
rörelsen.
Vilhelm Sköld, som föddes i Stockholm år 1861 i fattig hantverksarbetarmiljö,
kom till Östersund år 1881. Han arbetade först i Ernst Bergs bokhandel för att
sedan år 1888 bli kassör i Jämtlands folkbank. Samma år gifte han sig med Sally
Fresk - barn till handlaren Robert Fresk i dennes ungdomsförvillelse med pigan
DorotheaJonsdotter. Sally och Vilhelm fick två söner, Robert (f 1889) och Otto (f
1892). Men familjelyckan blev kort. Redan år 1895, blott 35 år gammal, dog Sköld.
Hans hälsa var, heter det i en nekrolog, undergrävd till följd av arbetsiver och natt
ligt arbete. Den egentliga dödsorsaken var tuberkulos. I Sven Johan Kardells dag
bok berörs dödsfallet med den maliciösa knorr lektorn gärna hängav sig åt när
någon gått ur tiden.
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"Vid 4-tiden i dag (15/8) begrofs härstädes ...Vilh Sköld ...Han var en mycket
ifrig nykterhetskämpe, absolut nykter och vegetarian.Men alltför ärlig i dessa hän
seenden ådrog han sig lungsot och dog."
Det var framför allt i sin egenskap av ledande godtemplare som Sköld blev känd
inte bara i Östersund utan även bland nykterhetsvänner-i det övriga Sverige. Sköld
gick in i godtemplarorden när den nådde Östersund år 1882 och blev snabbt en av de
mest framträdande personligheterna i det lokala logelivet. Det gällde givetvis hans
egen loge, nr 277 Fostbrödralag, men han hade också otaliga andra uppdrag inom
orden, t ex som skattmästare under många år inom Östersunds Distriktloge.
Sköld blev särskilt uppmärksammad för sitt upplysningsarbete i nykterhetens
tjänst. Han medverkade i nykterhets- och lokalpressen med notiser från nykter
hetsfältet och utgav en rad skrifter på eget förlag.Det började 1886 när han startade
Vägvisaren, en s k programbok som ursprungligen utkom varje kvartal men som
snart utvecklades till en månadstidskrift. Därefter följde bl a Handbok för Good
Temp/ars (1887), nykterhetskalendern Blå bandet (1888 och 1889) samt Nykter
hetsbiblioteket (1891-95).Det sistnämnda, som kom att omfatta drygt ett tiotal tit
lar, innehöll både svensk och utländsk nykterhetslitteratur - en del i Skölds egen
översättning och bearbetning.Vid sidan av nykterhetslitteraturen gav han dess
utom ut arbeten som Svensk bokhandelsmatrikel (1888) och Adräss-kalender för
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Östersunds stad (1891).Efter Skölds död inköptes förlagets lager och rättigheter av
Sveriges storloge, varefter det ombildades till Svenska nykterhetsförlaget (före
gångaren till vår tids Sobers förlag).Det kan således med viss rätt hävdas att Sköld
lade grunden till ett ordnat förlagsväsende inom den svenska nykterhetsrörelsen.
Till bilden av den mångsysslande bankkassören vid Jämtlands folkbank hör även
att han spred teosofisk litteratur! I en notis i Teosofisk tidskrift- organ för Teoso
fiska samfundet- meddelas år 1892 "att samfundets medlem hr V Sköld i Östersund
derstädes anordnat ett lånebibliotek och en kommissionsbokhandel för teosofisk
litteratur".Men inte nog med det! Det fanns, som bl a handlingarna från kvacksal
verirättegången antyder, ännu en "ism" på Skölds repertoar: vegetarismen.
En av de lappar med reklam och bruksanvisning som ingick i åklagarens bevisma
terial uppmanar kunderna att läsa två skrifter.Den ena, som är författad av profes
sor Hjalmar Abelin - en föregångsman inom barnavården - handlar om vården av
späda barn.Den andra skriften, Salta biten av pseudonymen Justus, visar sig vara
ett litet häfte, utgivet på Skölds förlag. Den behandlar i anekdotisk form orsakerna
till törst. Slutsatsen är att den beror på tillsatsen av koksalt i födan.Och salt behövs
om man äter kött. Vegetarisk föda går däremot att anrätta utan salt. Berättelsens
huvudperson är sålunda vegetarian och slipper den farliga törsten. Han äter säd och
i stället för att dricka öl och vin förtär han saftiga frukter, grönsaker och mjölk.
Därigenom får han all erforderlig dryck redan med födan.
Justus blev i början av 1890-talet känd som den flitigaste förespråkaren av dietre
former och s k naturenligt levnadssätt. Bakom pseudonymen doldes järnvägsingen
jören JO Peterson-Rydelius från Stockholm, som på kort tid publicerade en strid
flod av skrifter med titlar som "De vises sten eller Framtidens läkekonst", "Våra
födoämnen i fysiologiskt, hygieniskt och ekonomiskt hänseende", "Läkekonstens
hemligheter", "Naturmedicin eller apoteksmedicin", "Helsolif" och "Reformkö
ket".
Den hälsolära, som Justus utvecklade, byggde framför allt på den tyske läkaren
Heinrich Lahmanns lära.Där ingick inte bara de berömda reformbomullskläderna,
som bevarat Lahmanns namn för eftervärlden, utan även en teori om födan där de
s k närsalterna spelar en central roll. Vid brist på närsalter, "varmed framför allt
avses natron och kalk", uppstår "blodförskämning". Människan blir "dysämisk"
och disponerad för sjukdomar.Lahmann ville, genom en vegetarisk kost, försäkra
sig om de för hälsan så nödvändiga närsalterna.
Sambandet mellan Justus och Sköld anges bl a av följande rekommendation som
följde med bruksanvisningen till den nämnda universalsmörjelsen:
"För dem som själfva vilja lefva hälsolif och vilja uppfostra sina barn på ett natur
enligt sätt rekommenderas Justus' böcker.Förteckning synes å medföljande häfte
...Jag står till tjänst med att skaffa dessa böcker och sänder dem vid rekvisition mot
förut redan insänd likvid."
Vilhelm Sköld var inte den ende i Östersund som hyste ett intresse för s k natur
enligt levnadssätt.Den 19/11 1894 - tre dagar innan kvacksalverirättegången inled
des - bildades en lokalavdelning- sannolikt den första på landsorten - av "Samfun
det för befrämjande af ett naturenligt levnadssätt". Dess ordförande hette inte
oväntat Vilhelm Sköld. Bland andra styrelsemedlemmar återfinner vi t ex Johan
Saxon-Lindström - redaktör för Jämtlands tidning och med tiden vegetarismens
apostel nummer ett i Sverige - samt Skölds medåtalade, barberaren Nilsson. Även
Sally Sköld figurerade inom samfundet. Det var i själva verket en stor grupp av brö51
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der och systrar ur logen Fostbrödralag, som vidgade sitt intresse tör individens och
samhällets välbefinnande till att gälla inte bara alkoholens vådor utan också maten,
kläderna och andra detaljer i vardagstillvaron.
Östersundsavdelningen tycks ha varit tämligen livaktig• och långlivad. I ett brev
från Saxon till tidskriften Fylgia, som gavs ut i Stockholm och antogs som officiellt
organ av östersundsavdelningen, får vi veta att "Samfundet äger i bästa skick var
ande bibliotek, bestående af så godt som all på svenska tillgänglig litteratur om vege
tarism och naturläkekonst". Där omtalas också att Sally Sköld ingick i en kommitte
för anordnande av vegetariska måltider samt att man samverkat med "medlem
marne i en af unga damer inom samhället bildad drägtreformförening". När sedan
Svenska vegetariska föreningen bildades år 1903 på initiativ från Saxon, blev öster
sundsavdelningen dess första lokalförening. Avdelningen, som efter sekelskiftet
kallades Sundhetsföreningen, anordnade inte bara vegetariska supeer etc. Man
sökte också skaffa ett trädgårdsland där medlemmarna skulle lära sig grönsaksod
ling och ämnade inrätta "ett solbad i staden eller dess närhet". Några år efter sekel
skiftet återfinner vi P M Nilsson - numera under titeln "fabrikatör" - som fören
ingens ordförande. Vid det laget hade Vilhelm Sköld sedan länge gått ur tiden. Men
52

tillverkningen av Pastorskan Anna Hägglöfs universalsmörjelse fanns, som fram
gått, kvar inom familjen.
Kopplingen mellan naturmedicin, godtemplarism och vegetarism var naturlig.
Det räckte inte med att angripa bruket av alkohol. Man måste gå till roten av det
onda, till törsten och dess orsaker.
Vegetarianerna, som har rätt sammansatt kost, känner aldrig törst och behöver påstodes det något övermodigt - ingen dryck, inte ens vatten! J ustus hävdade t o m
att kött, liksom sprit, ger en berusningseffekt. En enkel näring däremot, där basen
utgörs av äkta Grahamsbröd, potatis, äpplen, nötter, russin och mandel, gör att man
totalt förlorar smaken för brännvin, öl, vin och t o m tobak. Flera ökända supare
har befriats från sin last genom ett enkelt medel: de har "förtärt rikligt med äpplen
till hvarje måltid"!
Det naturliga levnadssättet inbegrep även ett intresse för s k reformkläder (bl a i
avsikt att befria kvinnorna från de deformerande snörliven), solbad, hygien och
andra detaljer i vardagstillvaron. Sköld intresserar sig t o m, som framgår av hans
Handbok för Good Temp/ars, för reformstavning. Det är sannolikt att hans intresse
för teosofin också hör hemma i detta sammanhang.
Teosoferna, med den egenartade internationella äventyrerskan och kultfiguren
Madame Blavatsky i spetsen, förespråkade en "moralisk asketism", som bör ha
attraherat den stränge renlevnadsmannen i Östersund. Madame Blavatsky lärde att
den som vill tillhöra "den esoteriska kretsen" måste leva "ett i allo återhållsamt lif,
ett lif af sjelfförsakelse och sträng sedlighet under fullgörande af sin pligt gent emot
alla menniskor". Dit hörde inte minst en återhållsamhet vad gällde föda och dryck.
Det finns nämligen, enligt Blavatsky, en växelverkan mellan den inre, sanna männi
skan och den fysiska kroppen. Födan och annat som tillförs kroppen påverkar själs
egenskaperna. Den som äter kött blir "animaliserad" eller "brutaliserad" och
spritdrycker och andra droger hämmar människans moraliska och andliga utveck
ling.
Det är, som framgått, knappast en tillfällighet att en folklig läkekonst med hem
kokta medikamenter dyker upp i samband med en folkrörelse som nykterhetsrörel
sen. Det fanns ett naturligt samband mellan naturmedicin och diet- och dryckesre
former. Men kanske fanns det också ett annat samband. Nykterhetsrörelsen kan i
mycket beskrivas som en proteströrelse. Den riktades inte bara mot bruket av alko
hol utan också mot de högre samhällsklassernas utsvävande liv och - i Norrland mot den samhällsomvandling som tycktes följa på de stora skogsbolagens framfart.
Intresset för naturmedicin kan på ett likartat sätt ha varit ett uttryck för en folklig
protest - en protest som riktades mot läkare och andra myndighetspersoner. Det är
under alla omständigheter klart att rättegången mot Sköld och Nilsson berörde en
ömtålig fråga som delade opinionen i två läger.
Å ena sidan stod "myndighetspersonerna", stadsfiskalen, stadsläkaren och borg
mästaren samt, i bakgrunden, stadens apotekare, tandläkare och övriga läkare. På
den andra sidan stod en bred allmänhet som tog tillfället i akt att uttrycka sin skepsis
mot dessa herrar.
Det förefaller som om myndigheterna befarade att Östersund var på väg att
utvecklas till något av ett centrum för en okontrollerad tillverkning av diverse medi
cinska preparat. Det var nämligen inte bara Sköld som i braskande annonser lovade
bot och bättring med diverse underkurer. Där fanns t ex A G Holsts Kemiskt-tek
niska fabrik med "Kloka Gubbens liniment", hampfröextrakt m m, handlanden
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Bergengren, innehavare av kemiskt-tekniska fabriken Renen, som tillverkade och
sålde piller av hampfröextrakt och "peptoniserat järn" samt Missionsbokhandeln
(!) som annonserade om "Elektriska maskiner, Bandager, Spiraler, öronringar,
Sundhetsbalsam, Giktliniment" m m. Det är sannolikt att myndigheterna ville
stämma i bäcken. Stadsläkarens ämbetsberättelse för 1894 visar att förutom Sköld
och Nilsson åtalades det året även Bergengren för olaga medikamentshandel.
"Kvacksalvaren" Jakob Olsson dömdes för olycksbringande vård av en sjuk kvinna
och efter angivelse från stadens tandläkare bötfälldes två personer - skomakaren
Nilsson och gårdsägaren Stål - för att ha sysslat med tandutdragningar.
Östersunds borgmästare, Isidor von Stapelmohr, som satt i första kammaren, tog
t o m upp frågan om kvacksalveri och olaga medikamentshandel i riksdagen. I två
motioner, år 1895 resp 1896, försökte han förmå riksdagen att göra något åt proble
met. Han pekade bl a på det låga bötesbeloppet. Den som utövade olaga tandläkeri
verksamhet fick böta 500 kr men för kvacksalveri var bötesbeloppet 12 kr 50 öre!
Motionerna blev emellertid resultatlösa. Frihandelsvänliga riksdagsmän befarade inte utan orsak - att syftet var att stärka läkarnas och apotekarnas privilegier och
monopol. Resultatet av skärpta bestämmelser skulle helt enkelt bli att läkarna, inte
allmänheten, skulle komma att åtnjuta ökat skydd. Om man verkligen vill motverka
kvacksalveriet vore det bättre att öka tillgången på god läkarbehandling och att
bättra på allmänhetens omdömesförmåga genom höjd naturvetenskaplig bildning.
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Det är inte utan intresse att två välkända talesmän för Folkrörelsesverige försvar
ade naturmedicinen i riksdagen. Det mönster som antyds på lokal nivå - ett sam
band mellan folkrörelsekretsar och intresse för naturmedicin etc -tycks gå igen på
riksplanet. Missionsförbundets P P Waldenström -själv son till en provinsialläkare
-gav således flera exempel på framgångsrika kvacksalvare och vände sig också mot
att allt fler yrken gjordes till "studentmonopol". Och Edward Wavrinsky-ledaren
inom den svenska godtemplarorden -menade att allmänheten visade en sund reak
tion mot den etablerade läkarvetenskapen, då den valde att söka kvacksalvarnas
naturenliga behandling i stället för läkarnas "insprutning" av gifter som förvand
lade patienten till "ett levande apotek". I allmänhet, sade Wavrinsky i riksdagsde
batten, "gör det sig mer och mer gällande en sund sträfvan hos menige man att göra
sig oberoende af läkare, att sjelf taga vara på sin helsa och att bevara densamma mot
skadliga inflytelser". Det finns f ö en anmärkningsvärd parallell mellan motsätt
ningen naturläkare-"legitimerad" läkare och den mctsättning mellan lekmän och
statskyrkans prästerskap som i viktiga avseenden föranledde den frikyrkliga rörel
sen. I bägge fallen handlade det om offentliga tjänstemän-prästerna resp läkarnasom ville ha monopol på vissa tjänster-själens resp kroppens bot - och som därför
såg lekmännens uppträdande på deras scen som ett hot!
Den lokala opinionen i Östersund och Jämtland reagerade kraftigt. Rättegången
mot Sköld och Nilsson resulterade nämligen i en bred protest mot stadsläkaren och
borgmästaren -en protest som uttryckte en djup skepsis mot läkar- och apotekar
kåren. Den kan framför allt avläsas i den insändardebatt som rasade i Östersunds
Posten våren 1895. Låt oss lyssna till några röster.
Signaturen "Jemtlänning", som satte igång debatten, protesterade mot läkarnas
ständiga experimenterande och försvarade naturmedicinen. Det är, menade han, en
viss sanning i skämtet om hur läkarna i stället för att bota alltför hastigt avbry ter lev
nadsloppet för sina patienter. Den läkarverksamhet som von Stapelmohr angriper
är däremot "vida mera känd för sina helande och helsobringande verk". Dess medi
cinska insikter har genom generationer gått från släkte till släkte och "hopat prak
tiska kunskaper som ej är att förakta". Andra insändare stormade mot "läkarehög
modet" eller "läkaredömet". "Vän af oafhängighet" skrev om von Stapelmohrs
försök att "befästa det redan förut starka medicinska skråväsendet". Snart blir det
väl brottsligt att inte tillkalla legitimerad läkare när man blir sjuk! Är vi avhängiga
läkaredömet nu, "så blifva vi då dess fullständiga slafvar".
Flera insändare hänvisade till betydelsen av naturläkare i ett län som Jämtland
med gles befolkning och långa avstånd. Dessutom menade man att vanligt folk ändå
inte hade råd att anlita vanliga läkare. En "allmogeman" menade därför att det vore
bättre att lagstifta mot läkarnas hutlösa arvoden. Om den fattige inte får besöka
kvacksalvare, har han överhuvud taget inte råd att söka vård. "Således är det endast
den förmögne som har råd att bli sjuk". Som ytterligare ett exempel på försöken att
"befästa det redan förut starka medicinska skråväsendet" nämndes också att Sven
ska läkaresällskapet hade begärt hos regeringen att fältskärsyrket skulle avskaffas.
Signaturen "Signe", som svarade för den längsta insändaren, erkände att det
fanns kvacksalvare och humbugmakare som inte borde försvaras.
"Men det finnes ännu ett slags qvacksalvare, naturläkare, som med verklig håg,
lust och fallenhet studerat läkekonsten-det man icke kan säga om alla examinerade
läkare -visserligen icke vid akademien utan i gamla läkareböcker från fars och far
fars tid, dervid understödd af deras praktiska rön och sin egen erfarenhet samt
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esomoftast hemtande sin medicin ur den på sådana hjelpkällor för det menskliga
välbefinnandet så rika natur, hvarifrån väl också får antagas, att all apoteksmedicin
förskrifver sina anor, ehuru den kanske möjligen genom de många händer den pas
serat och den mängd kemiska procedurer som undergått, något förvandlats och till
sin styrka åtskilligt försvagats. Detta slag af qvacksalvare är icke en plåga för folket,
utan dess välgörare. Fråga allmänheten!"
Pastorskan Hägglöfs smorning är, fortsatte "Signe", "en kur som jag trotsar vil
ken läkare som helst att kunna åstadkomma, åtminstone på grund av sin akademiska
bildning". Ty sådana fäderneärvda traditioner trotsar läkarnas akademiska bild
ning!
Det slagkraftigaste inlägget framfördes av "Dårdi" - pseudonym för den
omtyckta författarinnan Rosa Arbman från Sunne - som på jämtmål skrev om hur
hon "vårt ränta grinut" när hon läste om läkarna som ville döma ut rissmorningen.
"Om je ha vö läkar skull je då ha lere me konsta om de så ha koste just bra myttje,
för dom kan nu int vaera okunnu om hurre bra de e, men si en daenn laerdomshög
fäla nu jaer dom blinn så att dom int sir sin egen fördejla. Je tror då inte att stassle
karn vonn ha vönne någe på de daenn åtalan, för allmaenhejtan som han e så mån
om te å skydd, e då visst int nå tacksam före .. .Förrästen trorn se fel ske bli en fala
storkaer nu om han lyckes te å få borgmästara te å genomdrif motiona sen ti riks
daga så att dom aller ske få sele tockedaenn mer, uttan baere aptekaran å doktoran
ske ha rettughejt te å kuckel ihop meklamentan at mensklehejta."
Stadsläkaren ser inte ut att vara så kry, raljerade "Dårdi", jag tror han skulle göra
klokast i att ta sig själv en rejäl rissmorning "om han ske hank mae".
"Ja, tänk om han skull smöres
va kaer de skull vål ta a'
Han skull allt bli den värsten
ti hejle n' hän staa' ."
Händelserna kring rättegången mot Sköld och Nilsson ger en mycket god illu
stration till den misstro mot den etablerade läkarkåren som fanns under 1800-talet.
Det gällde inte bara Östersund utan var ett allmänt fenomen. Allmänheten hade
också goda skäl för sin skepsis.
Läkarna hade inte mycket att erbjuda den som sökte bot. De framsteg inom anti
septik, bakteriologi m m som skulle höja läkarkårens anseende hade ännu inte på
allvar slagit igenom inom den medicinska praktiken. För allmänheten tedde det sig
- med viss rätt - som om läkarna bara experimenterade utan· att kunna ge verklig
bättring.
När tilltron till läkarna minskade, sökte allmänheten hjälp på annat håll. 1800talet har inte utan orsak beskrivits som "humbugmedicinens guldålder".Inte minst
den växande tidningspressen och insikterna om att det mesta går att sälja med "mör
dande reklam" skapade en god marknad för allsköns patentmediciner. Då som nu
fanns skrupellösa företagare som slog mynt av rädslan för sjukdomar. Den motof
fensiv som Moberg och von Stapelmohr illustrerar dikterades säkerligen inte bara
- som motståndarna ville påskina - av omsorg om läkarnas och apotekarnas privile
gier. Kvackare och humbugmakare var ett problem. Men vi måste också erkänna att
det intresse för naturmedicin och "naturenligt levnadssätt" som Sköld och hans
likar uttryckte kunde vara högst seriöst. Sköld dog i förtid i lungsot. Hans lärofäder
- Justus och Lahmann - gick exakt samma öde till mötes. Bakom deras trosvissa
intresse för huskurer och reformer i levnadssättet skymtar en fortvivlad jakt på den
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patentmetod som skall återskänka hälsan till den redan dödsmärkte. Vad skulle man
eljest ta sig till så länge läkarna inte förmådde göra något åt stora folksjukdomar som
kräfta, tuberkulos, reumatism, engelska sjukan och barnförlamning?

Efterskrift
Uppsatsen bygger delvis på mina studier inom ramen för ett forskningsprojekt vid
Institutionen för idehistoria vid Umeå universitet. Där studeras ett antal skilda
norrländska "idemiljöer". Jag har för avsikt att spegla den speciella miljö som
Östersund utgjorde vid slutet av 1800-talet genom att skriva en biografi över Vil
helm Sköld. I en uppsats om Sköld som ingår i Liv och text, sex föreläsningar från
ett symposium (Idehistoriska skrifter. Institutionen för idehistoria, Umeå universi
tet, 1985, Nr 1) ges en utförligare presentation av mina utgångspunkter samt ytter
ligare pusselbitar till en Sköldbiografi. Där finner också läsaren hänvisningar till
källor och litteratur. Se även min uppsats "Vägen till idealtillvaron. Saxon och vege
tarismen", i: I framtidens tjänst. Ur folkhemmets idehistoria, Stockholm 1986.
Till sist: mina forskningar om Sköld och hans tid är inte avslutade. Jag skulle där
för vara mycket tacksam om de som tror sig veta något om Sköld eller hans närmaste
omgivning tog kontakt med mig.
Bosse Sundin

Godtemplarhuset i Östersund o 1900 (?).
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Nils Paulsson. Foto: Kerstin Erlandsson,
Stridsropet.
I Frälsningsarmens museum i Stockholm.
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Gossorkestrar i Östersund
Av Nils Paulsson

"Östersund har Regionmusikerna 1985. Tidigare hade man Fältjägarnas musikkår.
Och tidigare hade man också en fin gossorkester. Idel ädel adel av finaste märke."
Citatet har hämtats ur Östersunds-Posten.
Det blev för mig en tillskyndan att beröra och föreviga gossorkestrarnas verk
samhet under fyra decennier från 1917. Med undantag av några korta tidningsnoti
ser är dokumentationen så gott som obefintlig. Här skildrade upplevelser grundar
sig således på övervägande minnesbilder.
I
Mina första musikkårer - en spännande och minnesrik ungdomstid.
Under första världskriget hade Frälsningsarmen här i staden en stor kristlig förkun
nare i ensajn Edvin Freed. I den kallelse han hörsammat verkade han inte bara för
själarnas förening utan också för ungdomens både andliga och fysiska spänst.
Under de senare krigsåren hade han tillsammans med idealisten och landskanslisten
Ruben Söderberg samlat ett 100-tal pojkar i en pojkbrigad under Frälsningsarmens
fana med namnet Livräddningsscouterna. Uniformen var i stort sett lika Sveriges
Scoutförbunds, vilket ger en antydan om verksamhetens mening.
Men en brigad utan musikkår får givetvis inte den rätta lystern tyckte initiativta
garna, och i spetsen för många entusiaster ordnade de en insamling, som möjliggjor
de inköp av nio blåsinstrument. Att få lära sig spela blev för de flesta på den tiden
oftast en dröm. Endast de burgna kunde skicka sina barn till piano- eller violinlära
ren privat eller till läroverket med dess musikundervisning. Men hörbara resultat
från den utbildningen stannade för det mesta inom en sluten krets. Och eftersom
dåvarande I 23 :s och A 4 :s musikkårer bara kunde anställa ett fåtal musikelever,
torde många musikbegåvningar inte fått möjlighet att utveckla sina anlag. Och att
Edvin Freed kunde notera en lång kölista av spelsugna pojkar (flickor ansågs på den
tiden inte orka med blåsinstrument) var inte att undra på. Men det blev till en början
bara nio förhoppningsfulla som kom i fråga.
Och vem var det som hade sett till att denna grupp skulle ha de musikaliska för
utsättningarna jämsides med rätt tandställning och läpparnas form? Jo, f d musikle
daren vid I 23, musikfanjunkaren Harald Haraldsson. En mässingssextett plus
trumpet och trummor hade sett dagens ljus.
Nästan varje kväll övades det i soldatrummet, och att de kringboende stämplade
det hörbara som oljud var välgrundat. Men redan året därpå kunde de flitiga ele
verna pigga upp omgivningen med sprittande marscher och ge stöd åt väckelsesång
erna under mötena. Musikkårens popularitet växte, och inte utan stolthet ansåg nu
"belackarna" i kvarteret, att de plötsligt blivit begåvade med en egen musikkår. Liv
räddningsscouternas och Östersunds första gossorkester var på frammarsch.
Frälsningsarmens verksamhet var mycket livaktig.både vid inom- och utomhus
mötena. Och det var inte utan att vi kände oss lite malliga, då vi tågade i spetsen för
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mötesdeltagarna från Sjötorget och Nytorget på väg till kvällsmötet. Men det mest
efterlängtade var Hjälptruppens träffar. De snälla damerna hade då bullat upp en hel
del av de möjligheter kristiden tillät till kaffet eller surrogatet.Jag kan inte påminna
mig att det var någon ransonering, och genom att kakornas nivå toppade kakfaten
hette det att vi lastade ojämnt. Vår lärare var både psykolog och humorist. När han
tyckte, att kaffet dröjde för länge, så fick vi stämma upp "Fjärran han dröjer" som
en påminnelse, och sedan tackade vi för festen med "Kaffetåren den bästa är bland
alla jordiska drycker". Härliga ungdomsminnen minsann!
Vår omtyckte Edvin Freed fick armens uppbrottsorder och efterträddes av ensajn
Emanuel Sundin och blivande idolen löjtnant Nilsson. Och genom vår lärares
omutliga krav blev musikkåren allt bättre. Friluftsmötena fortsatte och båtfärderna
på Storsjön var fullbesatta, och i Badhusparken avstannade promenerandet när vi
spelade. Sommarens utomhusmusik fick med ens större bredd. I huvudsak hörde ju
regementenas musikkårer av sig strängt taget bara under ett begränsat antal sönda
gar i nämnda park.
Snart föddes planer på att hoppa över landskapsgränserna. En av armens
distriktschefer skriver i Stridsropet i maj 1920:
"På nedresan till Östersund hade jag nöjet att få vara med på brigadens stora demon
stration.Lokalen var fylld och allt var på helspänn. Inkomsten var god och scouternas
uniformsfond fick ett gott tillskott. Alla musikanterna skola ha uniformer ...Det är
en fröjd att höra dess musikkår.Jag tror att det är landets bästa gossmusikkår.Musik
kåren kommer ner till kongressen."

Allt var frid och fröjd och att få spela var högsta lyckan. Men en dag förestod ett
räfst- och rättarting mot några syndare. Ryktet hade förmält att några av oss hade
varit synliga på cirkus. Att ena dagen sitta på plattformen och den andra på cirkus
bänken var absolut inte förenligt, men nåd fick gå före rätt denna gång. Omdömet
om cirkus inom de kristna samfunden är numera annorlunda.
I slutet av juni kom så den efterlängtade dagen för resan till Frälsningsarmens
kongress i Stockholm. På resan ner gavs musikaftnar i Bräcke, Sala och Enköping
med fullsatta hus och fina omdömen i pressen. Med stärkt självförtroende kunde vi
så spela på det stora välkomstmötet under 33:e kongressen på Templet i Stockholm.
Vår musikledare hade fått särskilt tillstånd att dirigera utan att vara ansluten till
armen. Han inledde vår medverkan med en Blankenburg-marsch. Säkert var det en
ovanlig och tilltalande syn, när denne gråhårsman i oklanderligt sittande jakett stil
fullt dirigerade en samling småpojkar. Det blev succe redan från början. Haraldsson
hade själv arrangerat våra musikstycken efter var och ens färdigheter. Inga blindpi
por således. I Stridsropets kongressreferat kunde man läsa:
" ... Norrlands division hade på sitt program Livräddningsscouternas välövade
musikkår, som utförde ypperliga musikstycken samt delvis ackompanjemang till'Ar
men marscherar genom världen' ..."

Till och från de olika mötesplatserna tågade vi under musik mellan täta rader av
lyssnare. Lite kusligt var det förstås, när någon av de notbundna musikanterna tap
pade riktningen och stolpade ut mellan spårvägsspåren. Vagnförarnas ivriga kling
klangande förstärkte inte bara musiken utan formade också till slut rättning i leden.
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Vi spelade också vid den stora musikfesten på Skansen och slutnumret blev Gun
nar Wennerbergs "Hör oss Svea, Moder för oss alla", som en tid kom att betraktas
som en inofficiell folksång. Den ligger numera i träda, men den pampiga tonskapel
sen är värd ett bättre öde.
Omdömet om våra framträdanden under dessa dagar får en signatur i Stridsropet
sammanfatta:
"Livräddningsscouternas musikkår var en överraskning. Gossarna såg trevliga ut i sina
välsittande uniformer och rättfärdigade till fullo sitt inneslutande i programmet. Ja, i
själva verket hade de gjort det, även om deras musik hade varit mindre skickligt utförd.
Jag tror inte jag gör orättvisa åt någon, då jag säger att denna musikkår kan jämföras
med vilken livräddningsscoutmusikkår som helst inom Armen. Bra gjort scouter!"

Vid hemkomsten pågick Östersundsutställningen 1920 och mycket folk var i
rörelse, och genom vårt flitiga spelande inflikades vi mer och mer i stadens musikliv.
Men snart skulle orosmolnen dyka upp vid horisonten. Det blev återigen skifte av
officerare och de nya bestämde att de själva skulle ha hand om musikkåren. Att inte
längre få stå under vår avhållne Haraldssons beskydd var otänkbart. Frågan om en
fortsatt kurs fick ingen lösning, och vemodsfyllda lämnade alla grabbarna sina
instrument ifrån sig i känslan att en lycklig ungdomstid var tillända.
Det känns trots allt i det här sammanhanget angeläget att framhålla Frälsningsar
mens storartade satsning på blåsmusiken här i landet. Inget fullföljt initiativ på
denna musiks område kan ·ifråga om bredd, idealitet och nedlagda kostnader mäta
sig med deras. Ur den rörelsen har framsprungit många fina musiker och flera av
deras musikkårer står närmast intill det professionella. Musiksverige är dem stor
tack skyldigt.

Il
Det ansågs allmänt vara ett olyckligt beslut, att fanjunkare Harald Haraldsson inte
längre fick leda den av honom skapade gossblåsorkestern. Han själv hörsammade
en kallelse från kyrkoherde Marklund i Dorotea att höja kvaliteten på den där
befintliga blåskåren, medan vi musikanter i Östersund kände oss helt vilsna efter
några års ivrigt musicerande. Men så en vacker dag_året efter kom ett glädjebudskap.
Två medlemmar av IOGT, faktor Häggberg vid Ostersunds-Posten och skräddare
Alexander Winberg, hade en tid oförtrutet arbetat på att ungdomslogerna inom
rörelsen skulle begåvas med en gossorkester. Med stöd av Godtemplar- och insam
lade medel av privata intressenter lyckades de att samla ihop en summa för inköp av
erforderliga mässingsinstrument från Österrike. Haraldsson hade tidigare vidtalats
och under sommaren 1921 kom övningarna i gång i ett rum under scengolvet på
Teatern. Den gamla formen infann sig snart för de 15 pojkarna. På dagarna skrev
han noter och arrangerade och under kvällarna övade han med var och en särskilt.
Den av sparsamhetsskäl senare uppfunna gruppundervisningen undslapp vi ungdo
mar lyckligtvis.
Under "sabbatsåret" fick jag lektioner på klarinett av Haraldssons son Erik. Det
blev upptakten för att harmoniskt övergå från sextett till oktett. Bland några av ele
vernas julklappar fanns två klarinetter och en flöjt och snart utökades träblåset till
fyra. Med följd av att repertoaren fick en större bredd. Och i slutet på året kunde
vi återigen spela offentligt vid den årligt återkommande basaren i Teatersalongen.
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Alexander Winberg tv och Erik Ahlberg t h omgivande 5 IOGT-flickor.

Och här kommer den store entusiasten Alexander Winberg på allvar in i bilden.
Oförtröttligt tiggde han ihop vinster till tombola och lotterier och kunde med till
fredsställelse räkna in ansenliga netton, som oavkortade gick till gossorkesterns
fortlevnad.
Någon gång tittade Winberg in till oss vid repetitionerna för att berätta om ett
eller annat tillskott i ekonomin. Med ett varmt välkomnande öppnade då musikfan
junkaren silversnusdosan med guldsked för att med en högtidlig ceremoni förläna
trivsel åt besöket. Och säkert erfor den outtröttlige beskyddaren av gossorkestern
en känsla av uppskattning, efter det att proceduren avslutats med en av Haraldssons
roliga historier eller någon trevlig upplevelse i hans händelserika liv.
Sommaren kom och med den friluftsmusiken. På ångarna Östersunds och Berg
vikens fördäck satt vi så gott som varje söndag och spelade på väg till festplatser runt
Storsjön. För att inte tala om den då mycket populära båtturen Frösön runt. Mån
skensturerna i Brunfloviken blev ett romantiskt inslag under några augustikvällar.
Väderleken var oss bevågen och sjökaptenerna såg noga till att passagerarantalet
höll sig inom gränserna. Parkcafet i Lövbergaparken hade förmått drätselkamma
ren att uppföra en musikpaviljong (tyvärr nu riven) och där spelade vi till kaffetåren
lör- och söndagar och dessutom i Badhusparken.
Speltillfällena växlade. Men det mest spännande var när Ernst Rolf gästade staden
med sin revy. Med stora bokstäver annonserade han sitt slagnummer BALETT I
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Ungdomslogernas orkester 1923: Översta raden fr v: ils Paulsson, Gunnar Lund, Sixten
Lindgren, Oskar Eklund, Eric Burman, Gösta Mården. Därunder fr v: Rolf Pettersson, Ivar
Svedberg, Sixten Boström, Gottfrid Eriksson-Bollnert, Folke Hägerström, Robert Svensson.
Rad 3 fr v: Birger Burman, Walter Kallin, Harry Persson, Knut Andersson, Olle Wiken,
Edvard Göransson, Karl Hollström. Nedersta raden fr v: Gunnar Åberg, Yngve Flyckt,
musikfanjunkaren Harald Haraldsson, Erik Sjöberg, Erik Holmstedt.

BARA MÄSSINGEN med resultat en nära på sprängd Teatersalong. Han engage
rade gossorkestern, och ur rekvisitan plockade påklädarna fram kort-korta knäbyx
or, urringade flickblusar med lackerade remmar och turkiska turbaner med vidlyf
tiga tofsar. Problemet med att eliminera pojkarnas bara och kantiga ben löstes
genom silkesstrumpor, som nålades fast i byxorna. Och till slut entn� under dunder
och brak med en trupp engelska dansöser i släptåg. Till mässingsinstrumentens
ljudliga ackompanjemang sjöng flickorna "Bättre och bättre dag för dag", tolkad på
engelska. Stort jubel förstås, men innerst inne hade nog publiken väntat sig en mer
avklädd trupp. Men en jämtländsk pojkbalett förenad med engelska proffs blev en
stor överraskning. För oss träblåsare, som inte fick vara med, blev det emellertid en
sorgens dag.
Under våren 1923 föddes planer på en norgeturne. Det kom på faktor Häggbergs
lott att organisera färden med konserter i Trondheim, Kristiansund och Ålesund.
Inga slantar fanns tillgängliga, men Häggberg löste problemet med att ordna ett
banklån, trosviss om att pojkarna under sommaren skulle spela in tillräckligt kapi
tal. Och första bidraget blev under tåguppehållet i Stor)ien, då vi spelade för tågrese
närerna. Stinsen tog upp kollekt och det blev många sköna slantar i hans uniforms
mössa.
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De norska amatörblåsarna hade då inte samma standard som för närvarande, och
i och med marschen genom Trondheim till konsertlokalen fick vi popularitetens
stämpel på oss. Vår orkester hade vuxit till 27 musikanter, och genom Haraldssons
specialarrangemang hade vi en repertoar, som inte var vanlig för den sortens goss
musikkårer. I Trondheim gavs två konserter med musik, bl a Griegs Landkjending,
som gick in i hjärtat på norrmännen och det blev mycket beröm i tidningarna. Fär
den gick vidare med Hurtigrutten till Kristiansund och Ålesund, och på båda stäl
lena blev vi synnerligen väl mottagna med kommunala företrädare i spetsen.
Biljettintäkterna var goda, men de räckte inte till för att göra oss skuldfria. Som
maren kom på allvar, och fritiden gick övervägande till repetitioner och återigen
musik på båtfärder till och från festplatser runt Storsjön. Och innan augusti månads
utgång hade vi jobbat ihop summan för att betala lånet med. Att det fanns en liten
slant kvar på bankboken glömdes bort, men i en av funktionärernas bouppteck
ningar dök tillgodohavandet upp. Ungdomslogernas gossorkester existerade inte
då, men med särskilt tillstånd av banken löstes beloppet ut. Med ränta på ränta
bekostades 60 år efteråt fyra duktiga blockflöjtselevers musikundervisning, resor
och uppehälle vid Bäckedals Folkhögskolas familjevecka. En unik hälsning från 20talspojkarna till flickorna sommaren 1980.
Godtemplarordens stora insatser för ungdomen har inte minst varit den musika
liska verksamheten. I ungdomslogerna fanns samtidigt med oss en livaktig flickkör
som vi samarbetade med. Den leddes av den rutinerade Maja Fredman, en syster till
den legendariske Uno Fredman. Bl a följdes vi åt på en konsert till Dorotea och Vil
helmina, där vi sjöng och spelade i kyrkorna. Intresset bland ortsborna var så stort,
att ett stort antal lyssnare fick ta del av konserterna utanför de öppnade kyrkdörrar
na. (Mer om Maja Fredmans flickkör i en särskild artikel.)
Åren flöt snabbt undan och en del av oss stod klara att lämna tonåren, och man
kunde ju inte längre med behållen prestige gå under beteckningen "gosse". Ingen
tänkte då på att ändra namnet till ungdomsorkester, utan vi äldre avgick och de
yngre fick klara sig själva. En del av oss blev militärmusiker och andra försåg dans
orkestrarnas och andra orkestrars, t ex symfoniorkestrars, behov av blåsare. Fyra
av oss blev officiellt kända på andra orter i landet. De var flöjtisten Erik Holmstedt,
pianisten och skribenten Yngve Flyckt samt musikledarna Eric och Bigge Burman.

III
Den åderlåtning, som det oundvikliga generationsskiftet medförde, blev nog så
kännbar för musikfanjunkaren Harald Haraldsson. Han försökte oförtrutet fort
sätta med sin gossorkester, då och då förstärkt med de "gamla gossarna" vid vissa
spelningar, men de yngsta eleverna var inte "flygfärdiga", så numerären av stäm
morna blev ordentligt nedbantad. Men musicerandet hölls uppe och spelningarna
såväl vinter som sommar blev i stort lika som förut. IOGT stod inte längre bakom
orkestern, men ovan omnämnde Alexander Winberg var lika oförtröttlig. Tack vare
en god instrumentarsenal och låga omkostnader för övrigt gick det att med Win
bergs insatser, gåvor och inspelta slantar hålla det hela i gång. Det är värt, att näm
nas, att Haraldsson under alla dessa år (fram till 1932) hade en ersättning av endast
50:- kr i månaden. Jämsides med lektioner från 6 på förmiddagen till 9-10 på kväl
len arrangerade han och skrev ut alla stämmor under dagarna. Det innebar en hel
tidstjänst med stark idealitet, som efter nutida begrepp är otänkbar.
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Östersunds Gossorkester 1925-32: Nedre raden fr v: Erik Rydstedt, Thorsten Eriksson
(Edenbo), Inge Zetterberg, Eskil Olsson, Gunnar Lund,.Arne Bäck. Övre raden fr v: Sten
Mårtensson, Harry Skarin, Carl-Ivar Brolin, i mitten: musikfanjunkaren Harald Haraldsson.

En händelse skulle dock inträffa som satte stopp för ett innehållsrikt musikliv.
Den brand som 1932 utbröt på Gröngatan 6 blev en katastrof för familjen genom att
det mesta blev lågornas rov. Ett värdefullt notbibliotek med oersättliga orkesterar
rangemang gick till spillo. Det blev för mycket för de drabbade i familjen, och sedan
den olyckan hade Haraldsson inte krafter att leva upp till sitt forna jag. Samma år
slutade gossorkestern sin verksamhet. Han avled 1935 och hans uttalade önskan om
att hans musikpojkar skulle spela "Den store vide flok" vid jordfästningen kunde
inte gå i uppfyllelse. Fältjägarnas musikkår fick i deras ställe hedra sin forne ledare
med de tonerna.
Man frågar sig vad det var som gjorde att Harald Haraldssons gossorkester kunde
betygsättas som kanske en av de bästa pojkmusikkårerna på sin tid i landet. Jo, det
ställdes stora fordringar på att vi skulle öva mest varje dag. Vidare hade ledaren en
fantastisk förmåga att göra repetitionerna och spelningarna roliga. Inte så litet
betydde det kanske att vi själva med inkomsterna från spelningarna fick bidraga till
orkestrarnas ekonomiska existens. I långa loppet kanske egna insatser bör sättas
före t ex kommunala bidrag eller sådana från annat håll. Kanske något för nutidens
musikelever och deras föräldrar att tänka på.
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Maja Fredmans Flickkör 1919: Överstfr v med dåv flicknamn: Ruth Fundin, Ella Holmberg,
körledaren Maja Fredman, Emma Holmberg, Kettie Nilsson, obekant (ej körmedlem). Där
under fr v: Karin Fundin, Ester Holmberg, Svea Johansson. Nederst fr v: Anna Lindqvist,
Brita Nilsson, Hildegard Byström, Ingeborg Eriksson.

Maja Fredmans flickkör
Av Nils Paulsson och Maja Fredman
I artikeln om gossorkestrarna i Östersund nämndes Maja Fredman och hennes
flickkör. Maja, numera bosatt i Kövra med tillnamnet Molander, var lärarinna här
i staden, då hon 1918 samlade ihop en grupp välsjungande flickor till en kör. Och
ingen vilken skolklasskör som helst! Det skulle bli en elitkör i både tre- och fyr
stämmigt utförande. Maja var sångbegåvad och ställde stora krav på sina flickor. Då
gossorkestern var spelklar 1922, inledde hon ett samarbete för konserter både inom
och utom länet. Det blev ett ovanligt inslag på festplatser och i kyrkor, för kombi
nationen blåsande pojkar och sjungande flickor med sina ljusa röster hade väl ingen
förut varit med om i våra trakter.
I fortsättningen berättar Maja Fredman själv: Som 14-åring övertog jag min sys
ters barnkör med 64 flickor och pojkar. Efter hand utkristalliserades 13-14 flickor
alla med fina röster för en kör i stämmor. Vi blev livligt efterfrågade för en hel del
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sammankomster. I Badhusparken och på godtemplarnas logemöten uppträdde vi
lite då och då. Transportsättet mellan orterna kunde ibland vara mycket proviso
riskt, och jag minns att vi en gång reste till Härjedalen i öppen lastbil. Efter den sista
konserten där tyckte väl några snälla tanter, att vi hade gjort oss förtjänta av något
särskilt, så de hade kokat f!ötgröt som de bjöd oss på. En ovanlig rätt, men gissa om
den smakade! Det blev en fullträff.
Samarbetet med ungdomslogernas gossorkester och med den gemytlige musik
fanjunkaren Haraldsson har ristat sig fast i minnet. Höjdpunkterna för våra konser
ter blev onekligen de i Dorotea och Vilhelmina. Något så ovanligt som applåder i
en kyrka hade varken vi eller gossorkestern varit med om.
Att ta betalt för våra insatser var det ju aldrig tal om, men då och då fick vi en liten
slant som jag sparade och som så småningom växte till en liten summa. Fast kassan
inte var över sig, bestämde vi oss för att göra en resa. Några av flickornas pappor var
järnvägare med fria resor för familjerna. Karin (en av flickorna) gick med en tiggar
lista, och vilken glädje hon utstrålade, när hon av en tant fick hela tre kronor! Resan
gick till Stockholm. Vilken upplevelse! Under veckan där besöktes både slott och
koja. Överallt under sång. På ett ställe gjordes en insamling och då kunde vi ta båten
ut till Drottningholm. Det blev ett mycket vackert minne. På slottsaltanen stod vi
i strålande sol och sjöng Hanna Rosells Bön för Fäderneslandet. Oh, så högtidligt
det kändes!
Mycket finns att berätta om den lilla körens sångarfärder, innan flickorna blev
äldre och övergick till stora körer. Sedan jag slutat mitt arbete i Östersund, flyttade
jag ut på landsbygden, men givetvis strålar vi samman ibland för att minnas. Som då
vi vid en fikastund vid koppartälten intill Haga slott blev bjudna på tre burkar godis
av en svenskamerikan. Han hade varit borta från hembygden i över 30 år och under
den tiden aldrig hört så många svenska flickor sjunga i egen kör. Han var rörd och
glad - vi också- och som tack sjöng vi- jag tror nästan hela vår repertoar. Burkarna
finns kvar än, över 65 år sedan händelsen.
Ja, våra resor gick i sångens tecken, sång och åter sång. Flickorna och jag är över
ens om att sången ädla känslor föder. Och hjärtats nyckel heter sång.
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Från Freskens gård, Storgatan 19 i Östersund 1892: Änkefru Fresk med döttrar och sonen
Henrik(?) gör sig redo att fara till sommarstället Marielund. GÖ:s arkiv.
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Östersundslitteratur
Johan Widen: Dagboksanteckningar 1901-1917 (2 volymer).
Utgivna genom Arne Wåhlstrand (Sthlm 1984).

Åren 1906-1923 var Johan Widen landshövding i Jämtlands län. Då hans landshöv
dingetid i länet tillhör de längsta och han dessutom var en av länets genom tiderna
effektivaste landshövdingar, är det med viss spänning man som östersundare tar del
av hans Dagboksanteckningar 1901-1917, utgivna 1984 av Arne Wåhlstrand.
Tyvärr blir man i stort sett besviken. Dagboksanteckningarna avser till ca 90 %
Widens verksamhet som riksdagsman, på slutet som talman i Andra kammaren.
Dessutom omfattas huvuddelen av den första volymen av anteckningarna tiden
1901-1905, då W ännu inte var landshövding i Jämtlands län utan landssekreterare
i Nyköping, frånsett ca tre månader som civilminister i den Lundebergska sam
lingsregeringen 1905 i samband med unionsupplösningen.
Emellertid får man genom dagboksanteckningarna en klar uppfattning om vilken
betydande man Widen var och att han vid vissa tidpunkter, t ex vid ministärbild
ningen hösten 1917, hade en nyckelroll. Vid sistnämnda tillfälle fick han i uppdrag
av Gustav V att bilda en samlingsregering, vilket dock misslyckades.
Utgivaren, numera avlidne rektorn och historieforskaren Arne Wåhlstrand, har
som inledning till publikationen skrivit en utomordentlig, ehuru kanske alltför kort
biografi över Johan Widen.
Det som ur östersundsk-historisk synpunkt främst intresserar i Dagboksanteck
ningarna är de olika turerna, när det gällde Widens val till riksdagsman i Andra
kammaren för Östersund och Hudiksvall 1908. Fram till nämnda år satt Widen i
Andra kammaren som representant för Nyköping och småstäderna Strängnäs,
Mariefred och Torshälla, men inför nyvalet 1908 var han som östersundsbo inte
längre valbar där. Det var då krafter i rörelse att förmå honom att ställa upp för
Östersund-Hudiksvall. Det som kom honom att tveka var, att han i Hudiksvall
hade en motståndare i redaktören Erik Böhmer, senare känd socialdemokrat, och
att han i Östersund motarbetades av den "röde" läroverksadjunkten Olof Örström,
liksom t ex av den radikal-liberala tidningen Jämtlands-Kuriren. Illa berörd av den
"vulgärpropaganda" dessa utövade, avsade han sig mandatet, som han efter
påtryckning av sådana liberala föregångsfigurer i Östersund som lektorn Sven
Johan Kardell, rektorn och regementspastorn C J Sehlin och redaktören för Jämt
lands Tidning Olof Alström påtagit sig. Det var först i allra sista stund som W gick
med på att stå kvar som rik_�dagskandidat. Valet blev emellertid en stor framgång för
honom med 522 röster i Ostersund mot för Böhmer 81 röster och med 9 rösters
övervikt i Hudiksvall. Vid det första proportionella valet i flermansvalkretsar 1911
invaldes Widen på en liberal lista i den ena av Jämtlands läns två valkretsar. Även vid
de två andrakammarvalen 1914 blev han omvald, trots att han dekreterade, att han
inte helt kunde ställa upp för det liberala programmet och att han som ev talman
ville stå utanför partierna.
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En intressant sak som framgår av dagboken är att landshövding Widen i slutet på
januari och början på februari 1909 lyckades "stilla" allvarliga strejkupplopp vid
inlandsbanebygget i trakten av Norderåsen i Häggenås genom att bl a vidtala soci
alisternas ledare i Östersund Carl Åström att fara upp och lugna de strejkande
banarbetarna, detta för att undgå att militär sattes in. Typiskt är dock vad W skriver
(1/2 1909): "Jag vågade icke för någon omtala eller i den rapport, som jag i dag upp
satte för civilministern, omnämna mitt samtal med Åström." Även i samband med
vissa oroligheter i Östersund 1917 gick Widen såsom landshövding fram med läm
par.
I anledning av de s k hembygdskurserna i slutet på juni 1908, som i viss mån gav
startsignalen till Jämtslöjd och det som senare blev Jamtli, ordnade landshövdings
paret Widen "te i trädgården och sedan 1/2 10 supe uppe i våningen" för 53 perso
ner, föreläsare, utställare, bestyrelse etc. Så förtjust i det hela var dock inte W: "Man
är så glad, när en dylik historia är öfver." Ännu mindre förtjust var han, då han sön
dagen den 28 juni skulle hålla ett föredrag om "Ungdomsglädje" vid en utfärd till
Sandviken, efter det att "artisten Ankarcrona" hade hållit sitt föredrag om hemslöj
den. Ämnet "Ungdomsglädje" kom tydligen W att gruva sig. "Det dåliga vädret
gjorde min misstämning än värre; och till på köpet råkade jag på ångbåten på ett par
drumliga ynglingar, som vägrade villfara min uppfordran att stiga upp, där de tagit
plats i en hytt på däck, för att gifva rum åt en gammal dam." Det som räddade situ
ationen, sedan W med möda hållit sitt föredrag mitt under en regnskur, som "kom
bladen i mitt koncept att klibba ihop sig", var att pastor Sehlin uppträdde "med ett
varmt och vänligt tal för mig och Ellen, som efter allt obehag och all ängslan gjorde
godt ända in i själen".
Ovanstående tyder inte på att Johan Widen var vad man brukar kalla sällskaps
människa. Offentligt uppträdande kom honom att ängslas. Så t ex hade han som tal
man komplex för att han inte hade "eloqventia corporis", d v s för att han var alltför
liten till växten, och att han inte kunde skämta bort eventuella misshälligheter.
Till Johan Widens största förtjänster när det gäller hans verksamhet som lands
hövding i Jämtlands län får man räkna, att han hade stor förmåga, inte minst mani
festerad genom kontakter i Stockholm, att få igenom för länet väsentliga saker. Det
var utan tvivel främst hans förtjänst, att bygget av inlandsbanan fullföljdes och att
banan kom att gå igenom Östersund. I januari 1908, då det verkade som om inlands
banan var bortglömd i statsverkspropositionen, uppvaktade han såväl statsminister
Arvid Lindman som civilminister Hugo Hamilton och fick av dem försäkringar om
tillräckliga anslag även för år 1909. Med hjälp av borgmästare Stapelmohr i Första
kammaren förhindrade W att "Frösöhospitalet" slopades eller förlades till Gävle
borgs län. Ovanstående bara ett par exempel på Widens verksamhet bakom kulis
serna.
Hans Jacobsson
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Östersunds Historia, jubileumsboken 1986
Författare:]örgen Björklund, Bosse Sundin, Hans Wallentin och Gudrun Penten

Egentligen är väl undertecknad jävig, när det gäller att recensera och bedöma den
tredje delen av Östersunds Historia, utgiven i samband med 200-årsjubileet 1986,
då jag suttit med i redaktionskommitten för verket. En fördel är dock, att jag fått
följa arbetet och se hur boken växt fram steg för steg.
Det stod tidigt klart, att man inte kunde överlämna arbetet med boken, såväl för
arbetet, forskningen, som själva utformningen av den, till en enda person, vilket
från vissa synpunkter hade varit önskvärt. Dels hade det varit svårt att hitta en for
skare, som skulle kunna vara eller bli specialist på olika aspekter av stadens historia,
t ex befolknings-, näringslivs-, bebyggelse- och folkrörelsehistoria, dels tillät inte
tiden, att endast en författare engagerades, hur skicklig han än skulle ha varit, om
nämligen man skulle ställa höga, även vetenskapliga krav. Fyra samtidigt arbetande
författare borde ju ha betydligt större möjlighet att få fram sina resp manuskript i
tid. Nackdelen med att anlita fyra författare skulle vara, att det blev fyra helt skilda
framställningar i stället för en, beroende på olika ämnen, olika forskarbakgrund,
olika stilistisk förmåga osv. Emellertid har såväl författarna som redaktionskom
mitten arbetat på att så mycket som möjligt bemästra detta problem, m a o verkat
för att få en så enhetlig bok som möjligt. Huruvida det lyckats eller inte får andra
bedöma.
En annan sak, som är svår att bedöma för undertecknad, som i någon mån är
ansvarig för boken, är i vilken grad den blivit läsbar för vad man brukar kalla
gemene man. I förhandsreklamen sägs den vara "en lättillgänglig och angelägen
bok, inte bara för traditionellt historieintresserade". När nu boken föreligger i fär
digt skick måste jag säga, att lättillgängligheten blivit större än jag från början trod
de. Det beror nog till stor del på bokens verkligt förnämliga illustrering med en
mångfald intressanta bilder, inte minst ett antal ypperliga färgbilder. Även diagram
och tabeller, som inte kan undvikas i ett modernt historieverk, har fått en lättill
gängligare utformning än den som förelåg i de olika manuskripten. Över huvud
taget finns det anledning att prisa bokens rent tekniska utformning, vilken både för
laget och tryckeriet har stor ära av.
I vad mån är den nu utgivna tredje delen av Östersunds Historia en modern stads
historia? Ja, det borde andra mer professionella stadshistoriker yttra sig om. I varje
fall skiljer den sig i hög grad från de två tidigare delarna, utgivna till 150-årsjubileet
1936. Del I, behandlande stadens historia från grundandet 1786 till ca 1860, i sin hel
het skriven av den kände jämtlandshistorikern Janrik Brome, är ett i huvudsak gott
exempel på traditionell stadshistoria. Del II kan till sin huvuddel betecknas som
institutionshistoria, redigerad av Janrik Brome, men med olika författare. Dess
värre har man i denna del missat nästan allt som unqer de sista hundra åren varit
väsentligt och unikt i Östersunds utveckling. På denna punkt innebär den nu
utgivna tredje delen en välbehövlig komplettering.
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Med andr�. ord; det är först vid läsningen av denna tredje del man får klart för sig
det unika i Ostersunds befolkningsutveckling efter det att järnvägen kommit till
staden 1879, Östersunds starka framtoning som en folkrörelsestad i slutet på 1800talet och början på 1900-talet, industriförsöken som gjordes under motsvarande tid
men som i stort sett misslyckades och som fått en mera lyckad fortsättning först på
1960-talet osv. I del III får man också en levande skildring, gjord av Bosse Sundin,
av kulturstaden Östersund, som den blev och kanske även som den kunde ha blivit.
Något som i viss mån saknas i del III är Östersund som militärstad, inte så att det
förtigs att staden vid skilda tillfällen begåvats med militära institutioner, men däri
genom att det inte tagits upp till någon verklig diskussion, i vad mån stadens "kli
mat" ändrades vid t ex de två regementenas inflyttning, A4:s 1893 och 123 :s (senare
IS :s) 1911. Vad inneb�_r det för en mindre landsortsstad att vara stor garnisonsstad?
I vad mån präglades Ostersund mer eller mindre av militären än t ex Skövde eller
Boden? Även militärens roll i staden under beredskaps åren på 1940-talet borde
mera ha belysts. Det finns förvisso även på andra områden skäl att beklaga att
utrymmet inte räckt till för en mera utförlig skildring, jag tänker t ex på undervis
ningsväsendets och sjuk- och fattigvårdens.
För att så gå över till en recension av de fyra olika avsmuen 1 i.>oken, så kan det
rent allmänt sägas, att mer översiktliga partier blandas med mer speciella, detaljkon
kreta. De sistnämnda kan exemplifieras med Jörgen Björklunds framställning av
Östersunds Mekaniska Verkstad, den s k Bondverkstaden, och särskilt dess arbe
tarstam vid tiden för sekelskiftet 1900, med Bosse Sundins skildring av hur det gick
till i en IOGT-orden liksom av nöjeslivet i Borgens sal eller på Sjötorget resp Nya
torget (nuv Gustav III:s torg) under marknaderna med karuseller, vaxkabinett,
svärdslukare m m för att inte tala om Östersunds mångfacetterade idrottsliv. Hans
Wallentin tar rent av läsarna med rakt in i skafferiet och man får som det står i för
handsprojektet "smygtitta i plånboken hos skilda östersundsfamiljer". Att Gudrun
Pentens avsnitt i boken är konkret, ligger delvis i själva ämnet, bebyggelsehistorien,
där ju gator, torg och hus beskrivs i både ord och bild. Även de många utmärkta kar
torna konkretiserar bilden av staden och dess utveckling. Ovanstående kan sägas
vara vilopunkter i en f ö ofta tät framställning, en del menar kanske för tät, fylld av
sakuppgifter och statistik. Men det är ju inte meningen att man skall läsa igenom
boken i ett nafs. Den fordrar och inbjuder till ett noggrant studium och kommer
förhoppningsvis att vara en utgångspunkt och en grund för studiecirkelarbete.
Givetvis har författarna och redaktionskommitten även förhoppningar om att
�oken skall inspirera till fortsatt forskningsarbete när det gäller Östersunds histor
ia.
Det står ju var och en fritt att utvälja någon del av boken som sitt älsklingsstudi
um. För min del utgör det nog Bosse Sundins avsnitt och kanske speciellt det om
"Kulturstaden i norr" med dess redogörelse för bl a den intensiva och långt
utdragna kampen om landsarkivet.
Man kommer i det sammanhanget på tanken, att det inte sällan genom åren tagits
verkligt betydelsefulla initiativ i Östersund men att det av något eller några skäl gått
därhän, att initiativen inte kunnat utvecklas eller fullföljas, i varje fall inte i den
utsträckning som hade varit önskvärt. Det gäller utvecklingen av "kulturstaden" till
ett universitet eller åtminstone till en humanistisk högskola, av "musikstaden" till
en musikhögskola, inte bara till en musikvecka, av "turiststaden" till ett verkligt
turistcentrum, inte bara till en genomfartsort för fjällturister osv. Att det bland järn72

tar och östersundare skulle saknas sådana som visat eller visar företagsamhet och
initiativkraft, är utan tvivel felaktigt. Man kan bara peka på sådana "innovatörer"
som t ex Eric Festin, Ragnar Ohlson och Sven O Persson, men det verkar som om
de vore för få. Vad Östersund är i dag och vad det kunde ha blivit, är ett intressant
ämne, dock knappast lämpligt att behandlas i en bok av det slag som Östersunds
Historia del III skall vara.
Hur kunde det ha blivit? Ja, det gäller inte minst bebyggelsehistorien. Hur hade
det t ex blivit, om järnvägen genom Östersund inte lagts utefter Storsjön utan högre
upp i staden med station t ex på nuvarande A4:s område? Hur hade det blivit om
den vid sekelskiftet 1900 planerade lasarettsutbyggnaden förlagts till nuvarande IS :s
område i stället för på den trånga tomt, där det nuvarande lasarettet måst växa på
höjden? Det var faktiskt bara en röst som avgjorde, om man skulle flytta till ett nytt
och rymligare lasareusområde eller inte. Hade lasarettet flyttats, hade det kanske
funnits utrymme för en bro över till Frösön, där det nu utbyggda lasarettet ligger,
så att man inte på det upprörande sätt som skett måst sönderbryta den gamla stads
planen för att få tillfart till den nya bron, ett av de helgerån som det Gamla Öster
sund utsatts för..Regementenas inflyttning var väl en ofrånkomlig och då den
skedde en välkommen sak, men att t ex A4 med sin belägenhet bl a bidragit till att
tvinga fram rand- eller bandstaden Östersund är ovedersägligt.
Ovanstående reflektioner, som väckts vid läsningen av den tredje delen av Öster
sunds Historia, är bland många andra ett tecken på att det är ett intressant och vär
defullt verk, som både författare och övriga medverkande har stor heder av. Även
om det inte skulle vara ett epokgörande verk inom den allmänna stadshistorien eller
som man nu säger den urbana historien, hör det helt säkert till de mest betydelse
fulla stadshistoriska monografier som tillkommit på senare tid.
Hans]acobsson

Typografen
Av Lo Rindberg
Som sig bör utgör denna nya publikation av Lo Rindberg, utgiven till Östersunds
Typografklubbs 100-årsjubileum 1885-1985, ett exempel på förnämlig typografi
och den är också förnämligt illustrerad med intressanta bilder, bl a några ur Gamla
Östersunds bildarkiv men de flesta tydligen tillhörande typografklubben.
När Östersunds Typografklubb bildades den 25 oktober 1885 var den en av de
första fackföreningarna i Östersund och den av stadens pionjärfackföreningar som
kom att bestå och som alltså kan räkna med en oavbruten historia under 100 år. Lo
Rindberg har liksom när det gällde Handelsföreningen använt ett slags tvärsnitts
metod för att skildra klubbens verksamhet, så t ex i ett kapitel om den fackliga kam
pen från mars 1888 till våren 1980. I andra kapitel behandlas föreningsmötena och
lokalfrågan, kvinnornas ställning i klubben, kulturella ambitioner och fester, de
sistnämnda inte minst framträdande i "festprissarnas egen klubb".
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I en artikel om "Några av arbetarrörelsens pionjärer i Östersund" i AGÖ 1984
skrev jag, att Östersunds Typografklubb, den första typografiska föreningen i
Norrland, till en början av allt att döma inte klart var socialistiskt medveten, vilket
bekräftas av Lo Rindbergs redogörelse. Även om klubben i fortsättningen, t ex
under den senare socialdemokratiska partisekreteraren Z M Ziesnitz' tid som
ordförande 1888-90, hade vad man skulle kunna kalla en socialistisk period, så vär
nade klubben t ex 1926 och i fortsättningen om sin självständighet, genom att inte
kollektivansluta sig till det socialdemokratiska partiet. I detta sammanhang kunde
kanske den tråden tagits upp, att typograferna redan från början torde ha utgjort
och betraktat sig som en sorts arbetaröverklass.
Det förtjänar även att påpekas att typograferna av skilda skäl (liksom delvis
skräddarna) var nära till att bli ledare inom även den politiska arbetarrörelsen. Ett
sådant exempel finns ju i den redan nämnde Z M Ziesnitz, som borde vara värd en
utförligare biografi. Detsamma torde gälla t ex Gustaf F Berndtsson och Sigurd
Holm. Över huvud taget saknar jag att det personhistoriska inte kommit mer till sin
rätt, utöver de intressanta "intervjuerna" med Edvard Nord, Elof Näs, Elof Ri
brand och Märit Christensson. Detta sagt utan något förnekande av att Lo Rind
bergs presentation av "Östersunds Typografklubb genom 100 år" är skickligt
gjord.
Hansjacobsson

Hantverk och hantverkare i Östersund
Av Hans Jacobsson
År 1845 avskaffades skråtvånget i Sverige. Samtidigt J?.åbjöds bildandet av fabriks
och hantverksföreningar. En sådan förening tillkom i Ostersund 1847, alltså för 140
år sedan.
Om Fabriks- och hantverksföreningen har stadens lokalhistoriker framför andra,
Hans Jacobsson, utkommit med en bok med titeln "Hantverk och hantverkare i
Östersund". Utgivare är föreningen själv och med tanke på att boken utges under
stadens 200-årsjubileum kan man kanske betrakta den som något av en jubileums
skrift.
Hantverkarna i Östersund har alltid, visar Hans Jacobsson med en omfattande
och noggrann statistik, varit ett mycket betydande inslag i länsmetropolens befolk
ning. I varje fall till antalet var de länge viktigare än köpmännen. Författaren påvisar
också - lite överraskande - att hantverkarna fortfarande är många. Man kan alltså
inte tala om hantverkets nedgång i statistiska termer. Vad som skett är, att egentill
verkningen fått träda tillbaka och att hantverkarna successivt fått anpassa sig till den
industriella produktionen. Service- och underhållsarbete har blivit dominerande. I
stället för garvare och skomakare har vi fått skolagare och i stället för tandutdra
gande barberare har vi fått hårtopperanfrisörer.
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Ett stort utrymme i boken ägnas åt biografier över olika hantverkare. Här kom
mer Hans Jacobssons eminenta lokal- och personkännedom verkligen till sin rätt.
Ett personregister omfattande 600 namn visar vilket stort arbete det varit frågan om.
För den personhistoriskt intresserade läsaren är "Hantverk och hantverkare i
Östersund" en guldgruva.
Ur ett mera allmänt perspektiv är biografierna intressanta därigenom att de visar
varifrån hantverkarna kom. Ungefär hälften var födda i Östersund och Jämtland
men så mycket som en tredjedel var sörlänningar från Svealand och Götaland.
Många av inflyttarna var framgångsrika. Särskilt fäster sig kanske smålänningen
Lars August Jonsson i minnet, därför att han startade landets första större skidfa
ririk i Östersund. Med Hans J acobsson kan man undra varför inte hans goda initia
tiv blev fullföljt i denna skidsportens metropol.
Fabriks- och hantverksföreningen tillkom egentligen under ett visst motstånd
från Östersundshantverkarna. Som "fristad" hade man tidigare helt fri etablerings
rätt - förutsatt att man hade en viss ekonomisk bas att stå på. Nu infördes ett fören
ingstvång. Under årens lopp har det emellertid visat sig, att föreningen haft viktiga
funktioner att fylla. Särskilt viktiga insatser har gjorts när det gäller yrkesutbildning
och information. Fabriks- och hantverksföreningen startade på 1880-talet en tek
nisk aftonskola och tidens främsta informationsmedium för industri och hantverk,
utställningarna, utnyttjades intensivt. Så småningom utvecklades de till en perma
nent inrättning, Expo Norr.
"Hantverk och hantverkare i Östersund" är, som framgår av sagda, en bok med
stora förtjänster. Vad man kanske saknar är lite större linjer. Fabriks- och hant
verksföreningen arbetade i en kommunal miljö och samspelet med de politiska
organen ser man inte så mycket av, heller inte med närbesläktade föreningar som
industri- och köpmannaförbunden eller hushållningssällskapet. Ibland får fram
ställningen kanske också lite för mycket av idyll över sig. Motsättningar ser man
inte mycket av. I den väldiga omvandling, som industrialismen innebar, brukar
hantverkarorganisationer drabbas av inre konvulsioner och man undrar, om sådana
inte har förekommit också i Östersund. Kan t ex Mästerbagarna ha skapats utan att
detta har satt sina spår i Fabriks- och hantverksföreningen?
Dessa små funderingar får dock inte skymma, att "Hantverk och hantverkare i
Östersund" är en gedigen och läsvärd bok. Man bör också påpeka, att den innehål
ler ett mycket värdefullt bildmaterial, som speglar den förtrogenhet med det öster
sundska källmaterialet, som Hans J acobsson förvärvat under många år i Föreningen
Gamla Östersunds tjänst.
Lars Rumar
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Anton Svensson: Hembygd och Hedersfolk
Östersundsdikter under 50 år: Del I och II
Anmälan av HansJacobsson

Under överrubriken "Hembygd och Hedersfolk" har Anton Svensson i två tjocka
"band" samlat sina tillfällighetsdikter, tillkomna under en tid av ca 50 år. Samlingen
har som gåva överlämnats till Föreningen Gamla Östersund och är tänkt att ingå i
dess arkiv.
Man vet inte vad som är mest imponerande: det idoga versskrivandet under alla
dessa år eller 90-åringen Antons samlande och redigerande av den minst sagt omfat
tande produktionen, som försetts med namnförklaringar och register.
Tillfällighetsdikt röner ju oftast ödet att helt och hållet försvinna. Man kan ju
också ställa frågan om den är värd att bevaras. Om svaret blir ja, så beror det väl först
och främst på kvaliteten, i andra hand på graden av dokumentation och vad den
dokumenterar. Till sist beror det väl på vilka eller hur många som dikten ifråga
angår. Det sistnämnda gör nog att t ex en bröllopsdikt har ett mycket begränsat
intresse, kanske endast för brudparet. Enligt min mening kunde en del av de alltför
"privata" hyllningsdikterna uteslutits, åtminstone i den samling som tilldelats
Gamla Östersund, medan de naturligtvis har sin plats i samlingar avsedda för t ex
släkten.
Det som gör att man gläder sig åt att en del av Anton Svenssons tillfällighetsdikter
genom de många åren på detta sätt arkivariskt bevarats, är att de ofta uppvisar hög
kvalitet samt att de inte sällan kan sägas ha dokumentariskt värde. På sätt och vis kan
man säga, att de utgör kvarlevor av de fester och tillställningar, vid vilka de kanske
utgjorde festens höjdpunkt. Vissa dikter, till vilka jag återkommer, kan sägas vara
historieskrivning på vers.
Sedan ovan sagts, kan det vara motiverat med en kortfattad översikt av vad sam
lingen innehåller.
I Del I märks först en rad dikter under rubriken "Fosterjord och fädernebygd",
som t ex den fyndiga "Sångarstriden på Frösön" mellan en bonde, en vallflicka, en
timmerflottare och skidande skolungdomar, ingående i ett Rim- och sångspel kring
Jämtland med musik av Solveig Hernth, utsänt i radio den 2 mars 1943; vidare en
prolog vid Frösö Kommunalfullmäktiges 25-årsjubileum i Frösö kyrka den 28 maj
1944 och Bordsvisa vid Frösö köpings invigningsfest på Runeborg den 31 december
1947.
Den 31 december 1970 gav Nils H Lundgren röst åt en ståtlig prolog av Anton
Svensson till Storöstersund som då bildades, och den 27 oktober 1973 exekverades
Gamla Östersundares gånglåt som bordsvisa vid Föreningen Gamla Östersunds SO
åriga minnesfest på Östbergsskolan med apostrofering av t ex "Jansler", "Lundval
lar tre", "Wikströmar två", "Lindhammar, Rollin och Berghagen".
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Inom den från vissa synpunkter vanskliga genren "Tal till kvinnan" - jag minns
egentligen bara ett verkligt förnämligt sådant, nämligen av Hjalmar Gullberg - har
Anton naturligtvis också producerat sig och ibland både med fyndighet och elegans.
Bordsvisorna i övrigt är legio och speciellt många från Odd Fellow-fester. Många
kända, nu delvis bortglömda-östersundare figurerar i dessa viskavalkader: handlan
den, bankdirektören m m E Leon Ericsson, tandläkaren Gustaf Suwe, redaktören
Edvin (Effe) Magnusson, rektorn Gottfrid Högberg, disponenten Nils Erik Stav
ling, grosshandlaren Axel Wikström, advokaten Olof Rödöö, optikern Bengt
Piculell, folkskollärarna Pelle Olsson, Nils E Nilsson, Martin Widen, bankkassö
ren Nils A Nilsson, körsnären Carl Svedberg, bokhandlaren Carl Josefsson o s v.
Flera av de ovanstående bestås även hyllningsdikter i samband med 50-, 60- och
70-årsjubileer: såt ex E Leon Ericsson (60 år 3/3 1944), Nils Erik Stavling (70 år 17I
3 1949), Olof Rödöö (50 år 8/12 1948), Effe Magnusson (60 år 19/12 1948), Carl
Svedberg (50 år 10/9 1949). Till dem som uppvaktades med hyllningsdikter i mer
eller mindre raljant ton i samband med jubileer hör också Anders Lundvall (50 år
18/7 1951) och Nils H Lundgren (70 år 31/8 1981). Inte sällan lyckades Anton
utveckla dessa hyllningsdikter till ett slags biografi över jubilaren.
En höjdpunkt, när det gäller påhittighet och komisk versfabulering, når Anton i
sådana bordsdikter som "Tal för Henne", d v s för Kräftan vid en kräftskiva eller
till Gåsen vid en gåsmiddag. För att nu inte tala om en "Hymn till Surströmming
en", avsjungen 1944.
På olika kantater, som en tid tycks ha varit Antons specialitet, framförda vid olika
föreningars och logers jubileer, har han tydligen lagt ned stort arbete och de blev
nog mycket uppskattade, så t ex "Ljussökare. Kantat vid S:tJohannis logen Arctu
rius Femtiåriga Minneshögtid den 20 januari 1952", tonsatt av Lennart Lunden.
Besläktade med kantaterna är prologerna, bland vilka kan nämnas "Prolog vid insti
tueringen av Logen 133 Pehr Wargentin den 7 februari 1959" och "Prolog vid logen
nr 35 Georg Adlersparres 75-årsjubileum den 18 oktober 1980" samt inte minst
"Prolog vid Svenska Odd Fellow Ordens 100-årsjubileum, firat i Östersundslo
gerna den 25 augusti 1984 ". Den sistnämnda prologen får väl betecknas som en
verklig prestation av en nära 90-årig.
I Del Il lägger man märke till en mängd "skoldikter" liksom "folkbildningsdik
ter". Anton Svensson var ju under många år lärare och rektor, bl a för Östersunds
Praktiska Realskola (ÖPR) liksom han var ordförande i Jämtlands läns folkbild
ningsförbund.
Ett slags jämtsk folkbildningshistoria exekveras i "Välkomsthälsning vid öpp
nandet av Folkbildningsförbundets och Samverkande bildningsförbundens riks
konferens i Östersund den 23-24 augusti 1965", ur vilken hälsning jag vill citera ett
stycke:
"Vad för en plats är det då, som dristat stå värd för ert möte,
är det en kråkvinkel blott, som hitlockat bildningseliten?
Strax i en snabb expose nu görs klart, att ni visst icke hamnat
i någon gudaförgäten håla i yttersta norden. Tvärtom befinner ni er i rikets rätta
centralpunkt,
dess geografiska mitt, bestämd till "Tre tallar" i Rasten.
Anrik är inte vår stad, men makalöst vackert belägen
ovanligt renlig och ljus - fabriksrök ej smekt dess fasader.
Väl är bebyggelsen låg, men staden mot höjderna strävar,
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och kulturellt lågt i tak ej någonsin varit hos jämtar.
Finns väl för övrigt en stad, som mera betytt för sitt omland?
Köpenskap alltid har gett provinsstaden nödtorftig bärgning,
järnten är klartänkt och klipsk, och det inte minst i affärer.
Även finns vetgirig ungdom, som lätt får sin kunskapstörst stillad:
orten har blivit en skolstad, välrustad för nutidens fordran,
årligen framkläckes minst fyrahundra studenter och likar.
Alltjämt vårt bibliotek har hegemonien i Norrland:
här folianternas tal är drygt hundraåttiotusen,
sammanlagt fyllande fack på sju och en halv kilometer;
i denna bokmängd enorm man upptäcker rara klenoder,
däribland tolvtusen band, som tidigt Carl Zetterström skänkte.
]amtli, vårt Skansen i miniatyr, i Storsjön sig speglar,
lövskogsinramat och rofyllt, med seklernas vingslag kring husen,
grå och anspråkslöst små; i stugorna dock en gång danats,
fostrats och härdats en stam, som redde sig väl genom livet.
Värdig och stolt är den bild, som möter oss här av kulturen,
sådan den framväxte förr, så särpräglad, enkel och folklig.
Även vår arkitektur berömts av experter och lekmän:
rådhus, museum och kyrka synes oss högst magnifika.
Staden konstnärligt är väl utsmyckad så utan som innan."

När det gäller Anton Svenssons historieskrivning på vers, så är dock hans "Tal
vid Wargentinsskolans årsavslutning den 7 juni 1968" klart värdefullast. Vid avslut
ningen ifråga korades Anton tillsammans med en rad av sina studentkamrater från
1918 till jubelstudenter. Talet - dikten - en snabbkavalkad genom nära 300 år av
jämtsk-östersundsk skolhistoria-publicerades med bilder och kommentar i Gamla
Östersunds årsskrift 1968, varför den inte ytterligare behöver refereras eller citeras
här.
Till sist vill jag citera ännu ett prov på Anton Svenssons diktning. Jag väljer då
hans hyllningsdikt till östersundssonen/skriftställaren m m Gustaf Näsström på
hans 70-årsdag, inte bara därför att den är kort utan i sin pregnans påfallande skick
ligt gjord:
Till Gustaf Näsström 2/11969.

Månglärde Mäster!
Så mäktigt du målat
svearnas saga
som konstepope!
Bland pennornas präster
superbast du strålat,
där svärd du setts draga
på skön odysse.
Ditt bokverk oss bländat,
så märgfullt och mustigt,
din konstlektion klingar
vältalig viril.

Ja, formskönt, fulländat,
lättkryddat och lustigt
du vettet ger vingar
i sprittande stil.
Väsentliga värden
du vårdar, är vakten
för konsten, kulturen
på högsta nivån.
Från jämtländska gärden
vi jubla åt jakten
och stöta i luren
för stoltaste son!

Anton Svensson har undertecknat dikten med sitt namn och med tillägget "otids
enlig bard", inte så otidsenlig ändå och i varje fall inte utan talang.
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Anton Svensson
30/4 1895-14/11 1985
Av Hans Jacobsson
För sent är understundom bittra ord. När det gäller Anton Svensson blev det för
mig för sent i två avseenden: det första att få presentera honom min bok om "Hant
verk och hantverkare i Östersund", som jag lovade honom vid uppvaktning på hans
90-årsdag 30/4 1985, det andra, då jag inte i tid fick färdig den i föreliggande års
skrift publicerade recensionen av hans dikter, överlämnade till bl a Gamla Öster
sund som arkivexemplar. På sätt och vis kan även denna artikel om Anton Svensson
som redaktör för Gamla Östersunds Årsskrift 1961-1973 vara för sent tillkommen.
Då jag övertog redaktörsskapet i och med årsskriften 1974, skrev jag visserligen, att
"inte minst min närmaste företrädare Anton har ju på ett enastående sätt skött
redaktörsskapet". Och jag hoppades, att jag i någon mån kunde nå upp "till hans
samvetsgrannhet och hängivenhet för uppdraget", men otvivelaktigt hade Antons
13-åriga redaktörsskap redan då varit värt ett längre omnämnande.
När Anton Svensson 1961 inträdde som redaktör för årsskriften, så skedde det i
samarbete med redaktör Per Andersson och boktryckare Carl S Jonsson, som till
sammans med honom utgjorde redaktionskommitten. I den första av Antons års
skrifter publicerades bl a så betydande artiklar, som µen första av Gösta Rollins
artiklar om Silversmeder i Östersund, och den första av Lennart Westlinders artik
lar om "Två östersundsflickors väg mot stjärnorna", d v s om systrarna Märta och
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Lydia Hedman. Den andra silversmedsartikeln publicerades 1962 och den andra
Hedmansartikeln 1963. En speciellt gedigen årsskrift var väl den av år 1965 med
Erland Lindhammars rikt illustrerade artikel om arkitekt A E Melander liksom
Gustaf Näsströms inte minst språkligt fascinerande artikel om "Barndomsminnen
från Folkbankens värld". Med Gustaf Näsström hade för övrigt Anton ett fruktbart
samarbete, dokumenterat utom genom artiklar av en omfattande korrespondens.
Anton Svenssons förnämsta prestation som redaktör kan sägas vara den 112 sidor
omfattande årsskriften 1973, utgiven till Föreningen Gamla Östersunds 50-årsjubi
leum s å. Undertecknad,, som då hade tillfälle att medarbeta och följa hans arbete,
kan intyga att han bokstavligen en lång tid levde för årsskriften och hur ambitiöst
och noggrant han gick tillväga för att få en så bra jubileumsskrift som möjligt.
Det kan sägas, att Anton Svensson i jämförelse med tidigare årsskriftsredaktörer
och senare årsskriftsredaktör inte själv skrev så mycket i årsskriften. Hans längsta
med otrolig energi utarbetade artikel om "Östersunds praktiska realskola och dess
föregångare" trycktes först i årsskriften 1975, då han sedan 1974 inte längre var
redaktör. Men om det kan sägas, att en redaktörs främsta uppgift är att få fram bra
medarbetare, så måste Anton Svensson sägas ha varit en framstående sådan.
Om Anton Svensson finns givetvis mycket att säga utöver hans redaktörskap för
Gamla Östersunds årsskrift. Hans roll som kulturpersonlighet i Östersund och
Jämtland kom vältaligt till uttryck i Nils H Lundgrens nekrolog över honom. Även
hans främsta livsuppgift som lärare och rektor under 46 år berördes där. Man kan
gott säga att Anton Svensson under en stor del av dessa år var Östersunds praktiska
realskola med dess föregångare. Själva skolbyggnaden, den nuvarande Österängs
skolan, står kvar som ett yttre äreminne över hans verksamhet, men ett ännu väsent
ligare, inre äreminne från hans lärar- och rektorsgärning finns helt visst hos de
många, många elever, som han under årens lopp kom i beröring med. Att han var
en synnerligen skicklig pedagog och en mycket omtyckt lärare är allmänt omvitt
nat. Man kanske kan beklaga, att han till följd av det ofta betungande rektorsarbetet
på senare år före pensioneringen inte i så hög grad som tidigare fick ägna sig åt själva
lärararbetet, som han i så hög grad var lämpad för.
Till sist vill jag både som f d lärare och snart f d redaktör uttala min stora upp
skattning av vännen, läraren och redaktören Anton Svensson.
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Östersund i konsten
Av Red.
Redan den 1 januari invigdes den första av de utställningar som Länsmuseet i Öster
sund planerat för jubileumsåret 1986, nämligen utställningen Östersund i konsten.
Då Gamla Östersund är ägare till ca 30 av de konstverk, från stora målningar till
teckningar, som utställdes i de två salarna, närmast följd av Länsmuseet med ca 20
och Östersunds kommun med ca 15 konstverk, finns det anledning, att något
behandla utställningen i denna årsskrift, alldeles oavsett att utställningen som sådan
måste betecknas som mycket sevärd.
Ca 30 konstnärer fanns representerade, från t ex C J F Plagemann i början på
1800-talet till Gert Wibe på 1980-talet, från mera dokumentära östersundsskildrare
som t ex A E Melander och Gustaf Geijer till konstnärer av sådan betydenhet som
August Berg, Acke Åslund och Olle Ågren. Anton Genberg är representerad av bl a
en stor utsiktsbild över Östersund från 1912. En rad av Torger Saethers kända teck
ningar finns med. Av Anton Anderzon fäste jag mig vid en annan version av den
utsikt över staden från trakten av nuvarande I 5 :s område än den som brukar hänga
i entrerummet till Stadsmuseet, denna andra version ägd av Landstinget. Givetvis
har inte Anderzons utsiktsbilder samma konstnärliga dignitet som t ex Rune Sig
vards bild av Fängelset med omgivning från 1933, men dokumentationsvärdet är
obestridligt. Detsamma kan sägas om Johnny Millers utsikt från Odinslund, date
rad 29/9 1900, i jämförelse med August Bergs utsikt, också den från Odinslund.
Pelle Johanssons stadsinteriörer (gatubilder) är ju verkligt levande och David
Cederbergs akvareller är både konstverk och dokume11t. Man skulle givetvis kunna
nämna många fler namn och tavlor, som t ex sådana av Gustaf Edvall, Erik Kjell
berg, Rolf Wikström, Bernhard Önstad m fl. Jag fäste mig vid Eric Hillbergs kol
teckningar, t ex den av Dalenska gården, och inte minst vid Olle Ågrens Utsikt från
Nygatan 7 med militärer i ett höststämt stadslandskap.

Stadsmuseet återöppnat
Efter att ha varit stängt i ungefär ett år återöppnades Stadsmuseet till jubileumssom
maren 1986. Orsaken till stängningen var en välbehövlig renovering av lokalerna.
Då själva museet i samband därmed till stor del måste monteras ned, var det själv
klart, att vid samlingarnas återuppställning en viss förnyelse liksom en modernise
ring skulle äga rum. Den som åtog sig ledningen av detta arbete såväl som en stor
del av själva arbetet var föreningens f d ordförande, nuvarande hedersledamot Len
nart Edström. Bland medhjälparna bör nämnas Rolf Trehn och fan Erik Håkans
son. Att Stadsmuseet nu framstår i ett nytt, fräscht skick och med ett par nya avdel
ningar är de ovannämndas förtjänst och framför allt har Lennart Edström genom
sitt arbete för museet ännu en gång visat sin hängivenhet för Föreningen Gamla
Östersund. Det bör nu åligga föreningen och dess medlemmar att åstadkomma ett
om möjligt utsträckt öppethållande av detsamma samt att uppamma ett ökat
intresse för detta välbelägna och betydelsefulla museum.
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På ångbåtsbryggan i Östersund den 13 juli 1908 kl l på natten: Fr v: 1) Fabr P Solberg (18671920), 2) Hand! Carl Södermark (1867-1922), 3) Grosshandl A W Lundvall (1865-1925), 4)
Fru Alice Lundvall (1880-1956), 5) Hand! Robert Nord (1869-1952), 6) Förrådsint Ad Eng
ström (d 1936), 7) GrosshandlJ A Lundvall (1871-1937), 8) Fru Emma Willner, 9) möjl fru till
10) möjl ångbåtsbefälh Wikström på Carl XV, 11) Fru Ada Svahn, 12) Glashandl Joh Svahn
(1867-1924). Ynglingen på kortet, sedermera dir Anders Lundvall, f 1901, som skänkt det till
GÖ och lämnat personupplysningarna.
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Årsmötet 1985
Av Red.

Föreningen Gamla Östersunds 63:e årsmöte hölls på sedvanlig dag, den 23 oktober,
och i sedvanlig lokal, stadsfullmäktiges f d sammanträdeslokal i Rådhuset, och var
ävenledes sedvanligt väl besökt.
Något utöver det sedvanliga var att årsmötet inramades och interfolierades av
musik av Östersunds Träblåsartrio, bestående av Susanne Nilsson och Gustav Ols
son, klarinett, och Nils Paulsson, fagott. Bl a spelades Festmarsch av Wiktor Nohl
man, tillägnad Föreningen Gamla Östersund 1946. Som sista nummer spelades W
Peterson-Bergers Jämtlandssången, i vilken de närvarande under Nils H Lundgrens
ledning instämde unisont.
Ordf Lars Herlitz hälsade speciellt 4 hedersledamöter och 17 nya medlemmar
välkomna. I parentationen över de sedan förra årsmötet avlidna medlemmarna,
nämndes särskilt jägmästaren Thorsten Carlsson, som på sin tid verksamt deltagit i
uppbyggnaden av Stadsmuseet.
Verksamhetsberättelsen för 1984/1985, som upplästes av sekr Arne Eskilsson,
återfinnes liksom Gåvoredovisningen (i huvuddrag) på annan plats i denna års
skrift. Enligt kassören Sven-Ivar Nordins redovisning var föreningens finanser
goda. Efter det att revisionsberättelsen presenterats, beviljades styrelsen ansvarsfri
het för det gångna verksamhetsåret. Valen av ordförande, ordinarie styrelseleda
möter och suppleanter innebar omval med undantag av att styrelsesuppleanten
Olof Orvegård ersattes av glasmästaren Arne Dahlin.
Efter det att ordföranden nämnt att Stadsmuseet, vars lokaler genomgått en av
kommunen bekostad välbehövlig renovering, nu höll på att återinredas under led
ning av Lennart Edström, överlämnades ordet till årsmötets föredragshållare uni
versitetslektorn Hans Wallentin, en av medarbetarna i Östersunds Historia del 111,
beräknad att utkomma februari-mars 1986. I sitt föredrag, benämnt "Glimtar ur
människornas vardag i Östersund", sade sig W först vara specialist på "eländets
historia", d v s de fattigas historia, som kan sägas vara en del av socialhistorien.
Innan han kom in på detta ämne, skulle han dock nämna en del om sin medverkan
i Östersundshistorien, som innebar en djuplodning av främst tre avsnitt: 1) inflytt
ningen till Östersund och speciellt den nästan explosionsartade o 1880-1885, 2) lev
nadsförhållandena i staden under huvudsakligen mellankrigstiden 1918-40 samt 3)
efterkrigstiden från 1945.
Varken W:s eller de övriga författarnas framställning kunde sägas vara heltäckan
de. Det fanns enligt W bl a 5 områden som det borde arbetas vidare med: 1) Öster
sunds roll i omvärlden och i synnerhet som centralort i Jämtland, 2) Hur och varför
befolkningsutvecklingen bryts i slutet på 1800-talet eller m a o hur och varför
expansionen avtar och ersätts med stagnation, 3) Orsakerna till den förhållandevis
kraftiga folkökningen under krigsåren på 1940-talet, samt 4) Den senare arbetarrö
relsen i staden, alltså t ex från o 1920. Som en 5:e forskningsuppgift såg W en under
sökning av vad det egentligen innebar att staden fördubblade sin folkmängd 188085, vad det var för nytt och för nya människor som tillfördes staden, hur mentalite83

ten förändrades, så att man t ex måste börja låsa på nätterna o s v. l detta samman
hang kan påpekas, att det heller inte utretts, vad det betydde för Östersund, att sta
den från 1890-talet blev en alltmer utpräglad militärstad. Vad innebar det att en
mängd officerare, underofficerare, underbefäl etc flyttade in? På vilket sätt satte de
värnpliktiga sin prägel på staden?
I fortsättningen nämnde föredragshållaren att han nu närmast arbetade med fråga
5). Ett spörsmål var: Vad hade folk för inkomster för 100 år sedan? Om man skulle
tro uppgifterna i uppbördslängderna, så skulle 61 % av befolkningen över 18 års
ålder inte ens kommit upp till en inkomst av 500 kr om året, medan 22 % hade mel
lan 500 och 750 kr om året. I den första procentsiffran ingick då en del ungdomar
och praktiskt taget alla hemmafruar. En konduktör vid SJ kunde komma upp till
1 000-1 500 kr om året och en lokförare till 2 000 kr. Den högsta löneinkomsten i
staden torde ha varit landshövdingens: 13 000 kr och övriga ämbetsmäns i fallande
skala därunder. Anmärkningsvärt är att grosshandlare och andra storhandlare
"uppskattades" relativt lågt. Ett fattighion beräknades "kosta" 250 kr om året.
I fortsättningen gav Wallentin några interiörer från de fattigas liv i Östersund,
delvis byggda på Fattigvårdsstyrelsens i Rådhuset förvarade källmaterial. Bland de
fattiga kunde man urskilja en del mer eller mindre färgstarka personer, som ofta
gick under speciella namn: Göra-Lös, Stina-Lo och andra. En skräddare, Jon Eng
dal med 6 barn, beredde fattigvårdsstyrelsen åtskilliga besvär. Vid ett tillfälle "sko
jade" han med densamma genom att anmäla sig som sökande till den varje år utan
nonserade fattighusföreståndarebefattningen ! Ar 1885 fastställdes av lasarettsläka
ren m m Hemblom en s k spisordning för de intagna på fattighuset. Frukosten
bestod genomgående av sill och potatis, 1/2 kaka bröd och 2 dl svagdricka, kvälls
maten likaledes genomgående av gröt och blåskummad mjölk. Middagarna vari
erade något i så måtto att det två gånger i veckan serverades köttsoppa, två gånger
ärtsoppa med fläsk, två gånger s k ölsupa med strömming och en gång välling med
sill. Det var nog ingen svältkost men nog så enformig kost. Från 1893, då Björk
backa tillkom, kunde det vankas korvkaka eller mager ost.
Till sist tog Wallentin upp frågan om hur stor del av Östersunds invånare som i
slutet på 1800-talet kunde sägas vara i egentlig mening fattiga, och han menade att
det kunde ha varit 5-6 % . Forskningsläget när det gäller "folkets historia" i stä
derna är dock mycket dåligt. På landsbygden, där forskningsläget tycks vara något
bättre, kan man räkna med ca 20 % fattiga vid ungefär samma tid.
Sedan Jämtlandssången förklingat begav sig ett stort antal av ·medlemmarna ned
till Temperance för den sedvanliga supen. Inför nästan fullsatta bord kåserade Käll
Sandberg vid kaffet om "Minnen från gamla Kyrkgatan 9". Sandberg berättade, att
hans far med familj slog sig ned där i oktober 1923. Själv föddes han där liksom hans
bror Ruben. Ägare till Kyrkgatan 9 var då den enögde Johan Lindgren. Gården
kom att bli stadens bilcentrum, då såväl Lindgren som Käll Sandbergs far kan sägas
ha varit pionjärer inom bilismens område. Den förre importerade t ex franska last
bilar och den senare anordnade bl a bilskola, som besöktes av ca 600 elever. Där
jämte var Ivar Jonssons bilverkstad inrymd i fastigheten.
I närheten fanns andra företag, såsom Otterströms möbelverkstad, L A Jonssons
skidfabrik och Mårtenssons smidesverkstad. Det var alltså en förtätad miljö av
hantverk och småindustri.
En som liksom kåsören var född och växte upp på 9:an var den kände Frösökom
munalmannen Ture Mattsson.
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Depressionen 1929/30 fick sina verkningar även för företagarna på Kyrkgatan.
Familjen Sandberg flyttade till Hara och Källs far blev byggmästare med specialitet
att som medhjälpare till Eric Festin restaurera kyrkor.
Mot slutet av sitt kåseri tog Käll Sandberg upp den företeelse som kallats "av
knoppning". Varför blev det inte en sådan av företagen på Kyrkgatan 9 och i dess
omgivning? Ännu i början på 1960-talet såg det hopplöst ut för industrin i Öster
sund och Jämtland överhuvud taget. Landskapet hade ju fått vidkännas en utflytt
ning av ca 20 000 personer. Det sades t o m att det var för sent att rädda Jämtland.
Så var det nu dessbättre inte, och i varje fall Östersund fick en betydande industri
utbyggnad fram på 1960- och 1970-talen. Käll Sandberg uttalade till sist sin för
hoppning att företagsamheten även i fortsättningen skall ta nya tag och utvecklas i
Östersund och Jämtland.

I Badhusparken i Östersund omkr 1905 med Gamla Badhuset i bakgrunden: Fr v: Guscafva
Sundin, änka efter sockerbagare P E Sundin, f Dedering, Hulda Herlicz, f Larsson, maka till
köpman Erland Herlicz, sedan 1896 inneh av AG Dahlmans affär i Östersund, fröknarna Edit
Dedering, Irma Borggren och Estrid Herlicz. GÖ:s arkiv.
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Årsberättelse
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörelse
för verksamhetsåret 1984-1985.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Lars Herlitz, ordförande
Sven-ErikTornving, vice ordförande
Sven-Ivar Nordin, skattmästare
Hans Jacobsson, redaktör
Lennart Westerberg, bitr redaktör
Arne Eskilsson, sekreterare
Gunnar Nilsson, klubbmästare
Suppleanter:
Olof Orvegård
RolfTrehn
Håkan Larsson
Revisorer:
Stig Nillbrand
Åke Andersson
Revisorssuppleanter:
Hadar Dahllöw
Kjell Wahlström
Som intendent har Bertil Nilsson tjänstgjort
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträden.
Föreningens årsmöte hölls traditionsenligt på stadens födelsedag den 23 oktober i
f d stadsfullmäktigesalen i Rådhuset. Årsmötet bevistades av 185 medlemmar.
Anton Svensson läste inledningsorden till samlingen "Hembygd och Hedersfolk"
som han sedan som gåva överlämnade till föreningen.
Efter mötesförhandlingarna visades genom Walter Fridlunds försorg första delen
av den s k "Östersundsfilmen" från 1920-talet.
Vid den efterföljande supen på Temperance höll Birger Bragee ett uppskattat
kåseri om "Östersunds teaterförening 50 år" med glimtar bl a från Ragnar
Ohlssons verksamhet inom teaterföreningen.
Under vintern 1985 har Stadsmuseet och övriga lokaler i f d biblioteket genom
gått en invändig renovering. Museet har därför ej kunnat hållas öppet under som
maren. Återställningsarbeten pågår genom Lennart Edströms försorg med biträde
av bl a RolfTrehn och Jan Erik Håkansson. Museet beräknas bli återinvigt omkring
instundande årsskifte.
Omkring den 23 oktober utges varje år med början 1982 en "erie om fem tallrikar
med Östersundsmotiv. Utgivningen sker i samarbete mellan föreningen och
Domus, Östersund. En folder medföljer varje tallrik. Vid utgivandet av 1985 års

86

tallrik med motivet "Torgdag i Östersund" har föreningen företrätts at Lennart
Edström. Den femte och sista tallriken utges nästa år under Östersunds 200-årsju
bileum.
Föreningen har under året medverkat i jubileumsstyrelsen för firandet av stadens
200-årsjubileum 1986. Inför jubileumsutställningen på Länsmuseet med invigning
den 23 oktober 1986 har arbetet med framt<1:gande av fotografier och glasplåtar
påbörjats. Ett stort antal panoramabilder över Ostersund har sammanställts av Len
nart Edström och fotografier till den tredje delen av historien om Östersund fram
tagits av Nils Uhlin.
Såsom tidigare år varit fallet har tillhandahållits bildmaterial och lämnats uppgif
ter ur föreningens samlingar till myndigheter, institutioner, företag och enskilda
personer. Aktiviteten har varit särskilt stor på senare tid med tanke på det instun
dande 200-årsjubileet.
Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga.
Under det gångna verksamhetsåret har rivningslov begärts för bl a följande fas
tigheter:
(Lövbergaparken, uthus)
(flerbostadshus)
(Odenskogsvägen 4)

Stg 24 9
Staben 1
Stg 682

Föreningens fyrtioåttonde årsskrift utdelas vid årsmötet.
På Samuel Permans grav har denna clag nedlagts blommor.
Under tiden 1 oktober 1984-30september 1985har följande medlemmar avlidit:

16oktober 1984
31 oktober
17 januari 1985
6mars
20april
20april
15maj
23maj
4 juli
12juli
10 september

Pappershandlare Jean Svensson
Major Sven Widell
Överstelöjtnant Karl Reinhold Moberg
Arbetsingenjör Oskar Lidin
Fögderichef Örgen Hedin
Advokat Olof Skugge
Prosten Sven A Wikström
Verkmästare Helge Jörgensen
Expeditionsvakt Allan Särenholm
Köpman Anton Litfeldt
Verkmästare Kjell Flodin

Vid föregående årsmöte invaldes 21 nya medlemmar i föreningen. Föreningen
har den 1 oktober 1985 536 medlemmar.
Betr föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till revisionsbe
rättelsen.
Östersund den 23 oktober 1985
Lars Herlitz

Arne Eskilsson
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Förteckning över influtna gåvor
under verksamhetsåret 1984-1985
(Redovisade i sammandrag)
RuthArkling,
Östersund
Olle Björk,
Frösön
Gudrun Dahl, Östersund
Rune Däcker,
Stockholm
Lennart Edström,
Östersund
Sven Eriksson, Kalmar
Inga-Britta Falk,
Simlångsdalen
FrimurarlogenArcturus,
Östersund
Anna Hedberg,
Stockholm
Evald Hemreus,
Frösön
Hans]acobsson, Östersund
Kerstin]acbosson,
Östersund
Inger Kylsberg, Östersund
Per Lalander, Östersund
Anders Lignell,
Västerås
Karl Lignell,
Stockholm
Margit Lindergren,
Östersund
Maja Malmquist,
Östersund
Greta Medin,
Östersund
Bertil Nilsson, Frösön
Nils Nilsson, Nyhem
Birgit Norberg,
Sundbyberg
Torsten Olsson,
Frösön
Anna-Lena Skoglund,
Stockholm
Anton Svensson,
Östersund
Sigrid Thomson,
Östersund
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Div foton från bl a Östersunds Diskontobank, f d Jemtlands
Goodtemplarbank 1887-1907.
"Robert Berghagen och Hantverket", Proseminarieuppsats av
Celia Baumann.
1 foto från Anna Wagenius samling.
Biografi över Olaus Däcker+ 5 foton på Rådhusgatan 5 och
5 d:o från branden 12/5 1931 Gröngatan 6.
3 färgfoton från FGÖ:s arkiv i Rådhusets källare+ 2 färgfoton
från "Biblioteksrummet".
"Rådhusgatan 46 år 1975", trätavla, relief utförd av givaren.
Karta över Östersund + 3 årsredogörelser 1907-11 från Öster
sunds flickskola+ div foton och vykort
147 foton tagna av Oscar Olsson, varav 134 med motiv från Ös
tersund och Frösön 1910-20.
3 porträtt: Greta Lignell-Näslund, Lisbeth Näslund-Collin och
Anna Lignell-Hedberg.
Uppgifter om Bengt Johan Banke samt 6 dikter av honom, varav
2 tonsatta av Evald Hemreus.
Foto och negativ på Robert Berghagen.
Ett "brefkort", Lantbruksutställningen 1905.
Foto på fastigheten Köpmangatan 44, Östersund.
Ett gammalt vykort på Storgatan i Östersund.
"Östersund och Frösön sett från Carlslund", ritat av Carl Lignell
1884 vid 16 års ålder.
4 foton: Carl Lignell 60 år och 80 år, Restaurang Hof, Vagnshäs
ten på Carlslund 1892.
8 foton från Stadskällaren i Östersund 1920-39.
Foto av klass 6 C i Flickskolans skolkök 1918-19.
Div foton bl a från Barnens Dag i början på 1900-talet, gruppbild
på elever i Norra skolan i slutet på 1890-talet.
En ask med "luffarnubb" (Tre nabben) från omkr 1940.
Rikstelefonkatalogen 1928, del 6 nr 40.
40 foton och 38 negativ med östersundsmotiv, tagna av Gottfrid
Norberg, Atelje Norden, Hamngatan, Östersund.
Äldre telegrafapparat med telegrafnyckel och kopplingsskåp
samt morseband.
7 foton med beskrivning på familjen Johan Lindqvist.
4 A4-pärmar med egna dikter: "Hembygd och Hedersfolk. Ös
tersundsdikter under 50 år". Se omnämnande i denna årsskrift!
Avskrift av handlingar rörande Östersund från 1853. Div katalo
ger, redogörelser och klasskort från Östersunds Läroverk resp
Flickskola på 1910-talet m m.

Heimer Wigren,
Kaxås

Östersunds Godtemplares
Byggnads AB
Elsa Östlund,
Östersund

Glasad och ramad skylt, som hängt utanför hissen i Sparbanks
husets entre.
2 ex av Godtemplarhus förr och nu etc år 1885-1985.
2 album med 106 akvareller utförda av Gustaf Geijer + 28 vykort
och foton samt tidningsurklipp om Geijer.

FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
Ekonomisk sammanställning per 1985-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital

Kapital ..................................

29.211:17

Tillgångar

Postgiro .................................
Bank: PKbanken ...................
Sundsvallsbanken ........

29.211:17

781:77
28.192:50
236:90
29.211:17

-----

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Årsskriften ............................ 21.883:Årsavgift till Heimbygda .......
100:Annonser & Try cksaker ........
688:90
Uppvaktningar ......................
1.412:Porto .....................................
2.027:05
Kontorskostnader ..................
2.206:20
Årsmötes- och samman862:50
trädeskostnader .....................
Preliminär B-skatt .................
882:Arbetsgivareavgift avs 1983 .... __4_9_7_:-_
30.558:65
7.601:09
Arets överskott ......................
38.159:74

Intäkter

Gåva från Östersunds
Handels- & Ind idkarf
Årsavgifter ............................
Försäljning böcker .................
Användningsavgifter ..............
Återbet överskjut skatt ..........
Inbet till årsskriftsfond ..........
Räntor ...................................

1.500:21.050:4.339:25
2.286:849:-6.370:1.765:49

38.159:74

Utgående Balans Konto
Tillgångar

Postgiro .................................
Bank: PKbanken ...................
Sundsvallsbanken ........

727:41
14.602:30
21.482:55
36.812:26

Skulder och eget kapital

Årsskriftsfonden ....................
Eget kapital ...........................

21.376:20
15.436:06
36.812:26
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MUSEIFONDEN
Ekonomisk sammanställning per 1985-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital

Kapital ..................................

41.150:13
41.150:13

Tillgångar

Bank: PKbanken ...................
Sundsvallsbanken ........

38.209:55
2.940:58
41.150:13

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Försäkringspremie .................
Utställnings- och museikostnad

541:1.163:40

Årets överskott ......................

1.704:40
19.861:50
21.565:90

Intäkter

Netto vid försäljning av
minnestallriken ......................
Räntor ...................................

18.200:3.365:90
21.565:90
21.565:90

Utgående Balans Konto
Tillgångar

Bank: PKbanken ...................
Sundsvallsbanken ........

59.476:45
1.535:18
61.011:63

Skulder och eget kapital

Eget kapital ...........................

61.011:63
61.011:63

ANNA OCH GOTTFRID ROMANS UNDERSTÖDSFOND
Ekonomisk sammanställning per 1985-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital

Eget kapital ...........................

48.033:16

Tillgångar

Bank: PKbanken

48.033:16

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Lämnade bidrag till 2 personer
Årets överskott ......................

300:4.626:05
4.926:05

Intäter

Ränta .....................................

4.926:05
4.926:05

Utgående Balans Konto
Tillgångar

Bank: PKbanken
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52.659:21

Skulder och eget kapital

Eget kapital ...........................

52.659:21

LINDA OLSENS DONATIONSFOND
Ekonomisk sammanställning per 1985-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital

Eget kapital ........................... 126.877:75

Tillgångar

Bank: PKbanken ...................
Jämtlands Folkbank .....
Sundsvallsbanken ........

126.877:75

66.298:60
3.742:20
56.836:95
126.877:75

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Preliminär B-skatt .................
Årets överskott ..................... .

8.376:4.684:55
13.060:55

Intäkter

Återbet överskjutande skatt
Räntor ...................................

254:12.806:55
13.060:55

Utgående Balans Konto
Tillgångar

Bank: PKbanken ...................
Jämtlands Folkbank .....
Sundsvallsbanken ........

64.721:85
4.120:50
62.719:95
131.562:30

Skulder och eget kapital

Eget kapital ........................... 131.562:30
131.562:30

Östersund 1985-09-30

Sven-Ivar Nordin
Skattmästare
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Förteckning
över givare till Årsskriftsfonden
Även i denna årsskrift finns det anledning att publicera en förteckning över ett stort
antal givare till Årsskriftsfonden, omfattande dem som inbetalt belopp före 25/2
1986. Styrelsen tackar varmt alla givare och kan meddela, att det är framför allt tack
vare att Årsskriftsfonden vuxit så stor, som denna årsskrift kunnat tryckas i så stort
antal sidor och med så många bilder.
Almerud, Bertil
Alstad, Stig
Alström, Erik
Andersson, Egon
Andersson, Gustaf
Andersson, Valle
Berg, Peter
Berggren, Krister
Bergholm, Kjell
Bergström, Ivar
Berndtsson, Olle
Billengren, Victor
Bohman, Ossian
Bohman, Per
Bolander, Erland
Borg, Viktor
Bostrand, Bo
Bovidsson, Thure
Brant-Lundin, Christer
Breding, Sven-Åke
Burman, Erik
Byström, Knut
Bäckman, John
Carlsson, Tage W
Carlsson, Torsten
Cederberg, Ernst
Cronheden, John
Dahl, Eric
Dahl, Sven
Dahlberg, Benkt
Dahlberg, Nils
Dahlbäck, Åke
Doll, Sune
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Edling, Bertil
Edström, Lennart
Ekevärn, Gunnar
Eklund, Ale
Ekström, Anton
Eliasson, Oskar
Engman, Hans
Engström, Eric
Ericson, Sven-Eric
Ericsson, Eric
Eriksson, Åke
Falck, Lars
Fastborg, Anders
Fastborg, Torsten
Fastesson, Lennart
Ferm, Roland
Fladvad, Ivar
Folestad, John-Eric
Folestad, Thor Björn
Forsberg, Tage
Forslund, Martin
Fredriksson, Bo
Friman, Gösta
Friman, Torsten
Gissler, Lennart
Graeve, Bertil
Grahn, Eric
Grinde, Konrad
Gunn, Harry
Gustafsson, H
Gustafsson, Stig
Gärdin, Tore

Hagberg, Gunnar
Halvarsson, Gösta
Hammarstedt, Ragnar
Hansson, Bertil
Hedlund, Axel
Hedlund, Åke
Hellerot, Gunnar
Heligren, Allan
Hellmen, Ola
Hellqvist, Gunnar
Henriksson, Rune
Herlitz, Hans
Herlitz, Lars
Heurling, Bror
Horneij, Erik
Håkansson, N E
Hållstedt, Carl
Hägerström, Ragnar
Hällbom, S G
lngmansson, Bengt
Jacobsson, Harald
Jacobsson, Ragnar
Jansler, Åke
Johansson, Axel
Johansson, Bertram
Johansson, Eric L
Jonsson, Lars
Junehag, Helge
Krohne, C F
Langeen, Gustaf
Langeen, Sten
Larsson, Olle

Larsson, Håkan
Levin, Knut
Lignell, Anders
Lindblom, Torsten
Lindgren, Torsten
Lindman, Carl-Gustaf
Lindqvist, Folke
Lundberg, Knut
Lundberg, Iwan
Lundgren, Nils H
Lundh, Bengt
Lundin, Axel
Lundstam, Arne
Magnusson, Sven
Malmliden, Lennart
Myrström, Gustaf
Månsson, Kåre
Nehrer, Evert
Nilestam, Knut
Nillbrand, Stig
Nilsson, Bertil
Nilsson, Erik
Nilsson, N G
Nilsson, Sven-Olof
Nohlman, Nils
Nord, Edvard
Nordling, Sven V
Nordstedt, Lennart
Norgren, Kjell

Nossbrandt, Kjell
Näsström, Christer

Uddegård, Karl-Erik
Uhlin, Lars

Olausson, Carl H
Otterfalk, Gunnar

Wadman,John
Wahlfeldt, Bertil
Velander, Örjan
Wenner, Birger
Wenner, Lennarth
Westman, Odd
Westvall, Erik
Westvall, John L
Widell, Bo
Wigur, Rolf
Wiklander, Svante
Wikström, Gunnar
Wikström, Rolf
Winghall, Åke
Wisvall, Åke

Persson, Bertil
Persson, Gunnar
Persson,Joel
Persson, Karl-Axel
Pettersson, Kjell
Rickheden, Åke
Ring, Anders
Råbock, John
Sandberg, Petrus
Schmidt, Eric
Sjöberg, Erik
Stein, Bengt
Stenberg, Folke
Stigenius, Göran
Ströberg, T E
Ström, Carl H
Svedberg, Lars
Sundgren; Torbjörn
Sundstam, Rolf
Sundström, Lennart
Suwe, Gunnar
Söderqvist, Allan

Ågren, Gunnar
Örnberg, Bertil
Örnberg, Erik
Österberg, Folke
Österholm, Harry
Österholm, Roland
Östlund, Nils
Östersunds kommun
(till minne av
Anton Svensson)
Okänd
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Lagman Lars Herlitz
Överstelöjtnant Sven-Erik Tornving
Kamrer Arne Eskilsson
Bankdirektör Sven-Ivar Nordin
Läroverksadjunkt Bertil Nilsson
Läroverksadjunkt Hans Jacobsson
Major Lennart Westerberg
Resebyråföreståndare Gunnar Nilsson
Jägmästare Rolf Trehn
Guldsmed Håkan Larsson
Glasmästare Arne Dahlin
Kamrer Åke Andersson
Bankdirektör Stig Nillbrand
Fastighetsassistent Hadar Dahllöw
Kamrer Kjell Wahlström

AVLIDNA MEDLEMMAR
(fram till 31/7 1986)
1985 10/9
18/10
19I10
14/11
8/12
12/12
1986 19/1
8/2
20/2
2/3
4/3
18/3

Kjell Flodin
Henning Ericsson
Torsten Carlsson
Anton Svensson
John Iverstedt
Per Björås
Hubert Pålstam
Edvin Porad
Åke Winghall
Thor Björn Folestad
Håkan Andersson
Ernst Karlsson

22/3
3/4
22/4
29/4
21/5
17/6
19/6
25/6
9/7
18/7
31/7

Carl-Fredrik Langeen
Gösta Danell
Lennart Svensson
Diderik Dahlberg
Gustaf Persson
Konrad Grinde
Rune Dahl
Tore Hedlund
Ragnar Andersson
Olle Hägglöf
Sven Dahl

ANTAL MEDLEMMAR I FÖRENINGEN
Medlemsantal i föreningen den 1 oktober 1985 ................................
Nyinvalda medlemmar 23 oktober 1985 ......................................... .
Avlidna medlemmar 1/10 1985-31/7 1986 .......................................
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536
17
553
23
530

INVALDA MEDLEMMAR 1985
Inköpare Sven Andersson
Tallåsvägen 22
831 42 Östersund

Direktör Alf Kålen
Tillgång_en 12
831 61 Ostersund

Turistintendent Peter Berg
Blomstervägen 4
832 00 Frösön

Köpman Gunnar Nilsson
Stapelmohrs väg 5
831 42 Östersund

Revisor Erik Bergström
Valhallavägen 135
115 31 Stockholm

Lantmätare Arne Nordberg
Hårdän_gegatan 11 B
831 48 Ostersund

Tekniker Erik Eriksson
Odlarvägen 32
831 48 Östersund

Mellanstadielärare Rolf Näsmark
Skidspåret 30
831 43 Östersund

Herr Lars Falk
Ekstrandsvägen 16
175 61 Järfälla

Depåföreståndare Herbert Olofsson
Tullgatan 25 B
831 35 Östersund

Fastighetsmäklare Sture Gissler
Kännåsen 1640
830 43 Ås

Elmontör Gösta Steen
Storgatan 7 A
831 31 Östersund

Tågmästare Bertil Halvarsson
Bangårdsgatan 50
831 45 Östersund

Dekoratör Christer Thorgerzon
Torvallsvägen 37
831 92 Östersund

Frisör Ulf Haraldsson
Brunflovägen 23 D
831 37 Östersund

Ingenjör Ulf Werner
Mariav�gen 28
831 48 Ostersund

Bankkamrer Göran Krohne
Skidbacksvägen 5
831 42 Östersund

Rättelser
Vid korrekturläsning och tryckning av årsskriften 1985 har det tyvärr uppstått
några fel. Det allvarligaste att på sidan 11 bilderna av Rådmannen Johan Fredrik
Langeen och Häradshövdingen m m Sten Julius Geete vid själva tryckningen blivit
omkastade. I noten nr 30) på sidan 21 uppges det att Johan Fredrik Langeen föddes
1839. Det skall, enligt vad vem som helst kan räkna 4t, vara 1829.
Som författare till boken Östersund hus med historia anges på sidan 52 Kjell
Hansson. Det skall vara Kjell Hansen.
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Meddelanden
Av Föreningens äldre årsskrifter (1938-1985) finns det med undantag av någon
årgång begränsade upplagor kvar. Förfrågan om och ev rekvisition av dessa, liksom
av Iwan Wikströms skrift "Ortnamn i Östersund" och häftet "Då järnvägen kom
till Östersund", utgivet 1979, samt beställning av vykort från det gamla Östersund
kan göras på föreningens expedition, Stadsmuseet, Rådhusgatan 42, 831 34 Öster
sund, telefon 063 - 12 13 24.
Expeditionen är i regel öppen måndagar kl 17.00--17.30.
Se för övrigt anslag på Stadsmuseets port!
96

Baksidans omslagsbild:
Rudolf, Harald och Erik Haraldsson.
Se arts 59!

