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Företal
I och med utgivandet av föreningens årsskrift 1986 lämnade Hans Jacobsson redak
törsskapet. Han övertog ansvaret för årsskriften 1974 och har därmed haft hand om
utgivningen av inte mindre än 13 årsskrifter. Att innehållet i dessa i mycket hög grad
burit Hans Jacobssons prägel är inte någon tillfällighet. Genom sina gedigna kun
skaper om det "gamla Östersund" och en aldrig sinande forskarmöda har Hans
Jacobsson på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till att många ämnesområden
inom stadens historia fått en inträngande och intressant belysning. Föreningen har
all anledning att varmt tacka Hans Jacobsson för de många år han ägnat åt årsskrif
ten. Hans Jacobsson utsågs vid årsmötet 1986 till hedersledamot i föreningen.
Det är en glädje att som Hans Jacobssons efterträdare på redaktörsposten få hälsa
Lennart Westerberg. Under många år har Lennart Westerberg svarat för utgivandet
av Jämtlands Fältjägares Kamratförenings årsskrift "Fältjägaren" och redaktörs
skapet har därför hamnat i väl förfarna händer. Lennart Westerberg har ägnat
mycket tid till bl a militärhistoriska studier med särskild inriktning på våra bygder.
Han önskas varmt lycka till.
Året 1986 präglades för östersundsborna i hög grad av festligheterna i anledning
av stadens 200-årsjobileum. Föreningens insatser under året bestod främst i med
verkan i den stora jubileumsutställningen på Länsmuseet. Flera medlemmar har
deltagit i arbetet på denna utställning men främst bör framhållas Lennart Edström,
vars stora insatser för föreningen även i detta sammanhang inte nog kan framhållas.
Föreningens årsskrift fick också ett utökat omfång under jubileumsåret.
Östersund i september 1987

Lars Herlitz
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Ett skimmer över Östersund
Prolog till Östersunds kommuns 200-årsjubileum av Nils H Lundgren

Det låg ett skimmer över Gustafs dagar
fantastiskt utländskt flärdfullt om du vill
men det var sol däri och hur du klagar
var stode vi om de ej varit till?

*

Så skrev Tegner till tredje Gustafs ära
till vitterhet och akademiskt prål
men vitterheten kom ej Jämtland nära
och folkets bildning var ett fjärran mål
Dock fanns ett lärdomsljus värt att bevara
vid Frösöskolan som sen hundra år
skänkt hut och hyfsning åt en liten skara
som mest i kyrkan satte sina spår
Men bonden slet som förr med jordens äring
med tanken fäst vid fänad hem och plog
men fann trots daglig kamp för livet näring
att egna torvans skördar ej var nog
Det krävdes salt till gröten häst för plogen
som bara fanns i fjärran köpmanstad
och därför drog igenom Jämtlandsskogen
vart år ett tåg av forors långa rad
Det var ett äventyr för enkla bönder
i vedermödorna en stilla tröst
då prutade man glatt med norska trönder
liksom med köpmän vid vårt hav i öst
Dock kvinnorna fick bära dubbel börda
med barn och djur och vakt vid hemmets dörr
men deras röster blev nog aldrdig hörda
det krävdes kraftord ovanfrån som förr

4

Och kraftord kom med kungens egen stämma:
- Här skall en köpstad byggas punkt och slut!
Ty nu skall Jämtlands bönder handla hemma
och ej på fjärran orter som förut
- Vid Frösöns östra sund skall staden byggas
och sedan framgent kallas Östersund
här skall nu framtiden för Jämtland tryggas
byggd på den nya stadens fasta grund
Decennier gick - trots många mänskors möda
var Östersund en bondby knappast mer
I Törnstens stadsplan växte lantlig gröda
var gata var en stig med smuts och ler
Men plötsligt kom teknikrevolutionen
med järnväg elström telefon och bil
men ock med vaket folk som höjde tonen
med krav på rättvisa och mänsklig stil
Snabbt växte staden efter gängse mönster
en vacker stad i Svea rikes mitt
som öppnade mot fjällens värld ett fönster
där friluftslivet levdes glatt och fritt
Men åter kom det en ukas från ovan
att nu skall stad och landsbygd bliva ett
men knappast någon tackade för gåvan
som ansågs ligga bortom sans och vett
Men nu finns gamla kyrkor och kastaler
helt inom storkommunens hank och stör
de har månghundraåriga annaler
och gammal fin kultur av hög valör
Så blev besannade Sam Permans drömmar
sen släkte efter släkte gjort sin plikt
från våra hjärtan varma tankar strömmar
mot dem som gjorde verklighet av dikt
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Glimtar från jubileumsåret 1986

Hela året var fyllt med jubileumsevenemang. Här ovan kommer jämtbönderna till en rekonst
ruerad Gregoriemarknad vid klockors klang och stråkars spel.
Bland de mer "yra" inslagen var t ex "Världens längsta kaffebord" den 5 juni.
Foto av fotografen Bengt Weilert.
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Kungaparet gjorde 200-åriga Östersund den
äran. Ovan Konungen under besök i Sol
bergskvarteret.

Hemvändardagarna mötte stort intresse och
lockade folk fjärran ifrån till nostalgiska
besök i barndomsmiljöer, skolor och rege
menten m m. Här Inga och Torsten Jonasson
Foto: Gudrun Penten
från Söderfors.

Föreningen Gamla Östersund anpassade sina evenemang under jubileumsdagen. Bland de
större tilldragelserna den 23 oktober var invigningen av Ostersunds-utställningen i Länsmu
seet där en av föreningens veteraner, Lennart Edström, nedlagt ett hängivet arbete.
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Robert Berghagen
1892-06-07 - 1987-04-25

Inför hedersledamotens i Föreningen Gamla Östersund Robert Berghagen bort
gång - han fick leva ett långt liv och blev nära 95 år - är det inte möjligt att på några
sidor ge en heltäckande bild av honom och av vad han betytt på olika områden inom
t ex arkitekturen, konsthantverket och hembygdsvården. Det är naturligt att i
denna årsskrift närmast skriva om honom som östersundare och han var helt visst
en stor och hängiven sådan. Bland de många östersundarna i förskingringen, som
genom åren hållit kontakten och bevarat kärleken till sin födelsestad, hör han abso
lut till de främsta.
Robert Berghagen föddes 7/6 1892 som son till kakelugnsmakaren i Östersund
Nils Georg Nilsson och dennes maka Karin Nilsson, dotter till skomakaren Anders
Nilsson, som hade skomakeri och skohandel på Prästgatan 9. Han var alltså i hög
grad av hantverkarsläkt och hans intresse för hantverket, speciellt konsthantverket,
och för Östersunds Fabriks- och Hantverksförening, där fadern under en betydel
sefull period 1900-1908 var ordförande, har sin grund i hans ursprung. Uppväxten
i den på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så livaktiga och framåtgående
staden Östersund har naturligtvis också haft sin betydelse för honom. Han talade
själv om hur han inspirerats av den utveckling på t ex det kulturella området som
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Östersund genomgick under det nya seklets första årtionde. I hans minne stod hem
bygdskurserna 1908 i speciell glans, där bl a Östersunds första konstutställning
med Anton Genberg som kommissarie och Karl Tiren, Olof Ahlberg, Maria
Wrangel, Ante Karlsson-Stig och August Berg som deltagare ingick, kanske det för
sta incitamentet till hans stora konstintresse. Då föddes väl också hans intresse för
hembygden, bl a genom uruppförandet av Arnljot.
För en konstintresserad yngling, som växte upp i en stad, som var på frammarsch
och där byggnadsverksamheteen var betydande, låg väl inte arkitektyrket så långt
borta. Robert Berghagens väg till arkitektbanan gick via ett antal studieår vid läro
verket i hemstaden, tre år som elev vid Tekniska skolan i Stockholm och likaledes
tre år vid Kungliga Tekniska Högskolan, från vilken han utgick som arkitekt 1918.
Sina läroår på arkitektbanan hade han hos Stockholms byggnadsnämnd och hos
arkitektprofessorerna Erik Lallerstedt och Ivar Tengbom.
Redan på Tekniska Högskolan gjorde Berghagen en stadsplaneskiss för ett nytt
affärscentrum i Östersund, förlagt öster om Kyrkgatan och söder om Gustav lll:s
torg och nuvarande Gamla Teatern, där möjlighet ännu fanns att skapa en helt ny
stadsdel, vilket skulle ha inneburit ett bevarande av den "gamla staden" i större
utsträckning än som kom att ske. Berghagens lärare, den framstående stockholms
arkitekten Per Hallman, var nöjd med skissen, men byggnadsnämndens ordförande
i Östersund sade bleklagt nej. "Hur Östersund skall utvecklas vet vi kommunalmän
bäst."
Då Hushållningssällskapet i Jämtlands län skulle fira sitt 100-årsjubileum med en
utställning i Östersund 1920, engagerades den nyblivne arkitekten Robert Bergha
gen som utställningens arkitekt. För att det skulle bli så billigt som möjligt inköptes
en del gamla utställningsbyggnader från Örnsköldsvik. Att få till en välplanerad och
vacker utställning med dessa gamla byggnader var inte så lätt. Berghagen löste emel
lertid uppgiften på ett förnämligt sätt, även om han själv inte var helt nöjd. Enligt
honom var konsthallen utställningens bästa byggnad. En obestridlig förtjänst var,
att Berghagen mellan hallarna inrättat "gårdar" som viloplatser. En besvikelse för
honom och arrangörerna i övrigt var att utställningen ekonomiskt blev ett miss
lyckande, vilket bl a gick ut över hans arkitektarvode.
Erfarenheterna av det påkostade och föga inbringande arkitektarbetet med
utställningen 1920 och de kommunala myndigheternas avoga inställning till hans
planer i övrigt var måhända orsaken till att Robert Berghagen ett betydande antal år
framåt i huvudsak vände hemstaden ryggen och allt mer gick in för att etablera sig
i Stockholm. Hans verksamhet där, både som arkitekt och målsman för slöjd och
konsthantverk inom olika organisationer och institutioner, d v s hans egentliga
livsverk, kan här endast antydas. Som arkitekt anslöt han sig närmast till funktiona
lismen, som fick sin första stora manifestation i stockholmsutställningen 1930. Själv
såg han en villa vid Grönviksvägen i Nockeby som sin bästa byggnad. Hans största
bygge var väl Statens Hantverksinstituts hus på Söder i Stockholm. Bortsett från
hans verksamhet som arkitekt finns det skäl att uppmärksamma hans iderika age
rande på en rad andra områden. Han tog sålunda initiativ till "Hantverket", en
utställnings- och försäljningsorganisation, som under hans ledning 1935-60 var ett
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dynamiskt centrum för främjandet av svensk brukskonst. Som chef för Hantverks
lotteriet 193�0 genomdrev Berghagen att lotteriet årligen anslog 10 000 kr till
inköp av konsthantverk för Nationalmuseum. Själv donerade han arbeten både till
Nationalmuseum och Nordiska museet, bl a till det sistnämnda en stor kollektion
serviser från 1900 till 1950, omfattande sammanlagt 700 pjäser, som han hopbragt
från landets porslinsindustri. Otaliga är de gånger som Berghagen ställt upp för
konsthantverkare, när det gällt för dem att få medel att fullfölja sina kompositioner,
t ex sina vävnader.
I bl aJämtlands Gille i Stockholm upprätthöll Robert Berghagen kontakten med
sina landsmän och medJämtland överhuvud taget, men det var egentligen först mot
slutet av sitt liv som han på allvar återigen engagerade sig för hemprovinsen och
hemstaden. Som den konstintresserade person han var, hade han genom åren skaffat
sig ett hem fyllt av inte minst konst av jämtska konstnärer och uppfyllt av konst
hantverk av olika slag. Då han i sitt äktenskap med jämtskan Margareta Sundin från
Stavre, där han ofta vistades på somrarna, inte hade några barn, låg det nära till
hands, att han, när han kommit upp i åren, planerade att skänka huvuddelen av sin
konstsamling tillJämtland och Östersund och närmare bestämt till Länsmuseet.
Liksom när det gällde en annan järntsk donation av format, med prof Carl Zetter
ströms bokdonation tillJämtlands Bibliotek på 1820-talet, så uppstod fråga om var
den donerade samlingen skulle placeras. Att den skulle inhysas på ett magasin var
inte vad Berghagen kunde gå in på. Frågan om Länsmuseets utbyggnad, som även
av andra skäl var nödvändig, blev ett angeläget önskemål för honom. Från början
tänkte han sig ett helt nytt museum i centrum av staden, senare gjorde han olika
skisser till en ombyggnad av det befintliga museet. Huruvida Berghagen skulle ha
varit nöjd med det i ordets egentlige betydelse "nya" museum som nu planeras är
ovisst. I alla fall finns en samling av "Svensk brukskonst från 1900 till 1960", donerad
av Berghagen, påJämtlands läns museum. Samlingen karaktäriseras i en artikel i ÖP
av konstvetarenJacques Dufwa vara av sällsynt kvalitet med alla de stora namnen i
svenskt konsthantverk från 1900-talets första hälft företrädda, som t ex Märta
Måås-Fjetterström, Carl Malmsten, Bruno Mathsson,Jacob Ängman, Edvard Hald
och Simon Gate, bara för att nämna några från olika konsthantverksgrenar. Själv
har donatorn ritat en byrå i jakaranda, som tillhör Nationalmuseum men som depo
nerats i denna samling.
Från museet och hans donation dit gick Berghagens tankar till staden i övrigt, där
han fann anledning att starkt ta avstånd från "Generalplanen 1968", som enligt vad
han sade i sitt föredrag vid Gamla Östersunds 50-årsjubileumsfest den 27 oktober
1973 "bara är till glädje för bilisterna". Det gällde att se till att inte Östersund blir
"en historielös stad". Breddningen av t ex Strandgatan måste förhindras. De ännu
kvarvarande gamla husen på Köpmangatan måste räddas o s v. Men det gällde inte
bara bevarande. Den s k Kyrkparken med sina fula, förvuxna popplar borde kunna
omgestaltas, t ex genom nyplantering av björkar. Senare intresserade sig Berghagen
i olika samf!lanhang för Stortorgets omgestaltning. Det största nidingsdådet mot
det Gamla Östersund, genombrottet för den nya Frösöbron, var han givetvis emot.
Hur han skulle ha ställt sig till Gamla Teaterns bevarande, skulle väl ha berott på,
hur mycket som kunde lämnas orört vid ombyggnaden.
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En östersundsk förening som låg Robert Berghagen särskilt varmt om hjärtat var
av naturliga skäl Östersunds Fabriks- och Hantverksförening. En mångårig vän
skap förband honom med en av dess drivande krafter, målarmästaren Olle Björk,
som nu även han gått bort. Till minnet av sin far kakelugnsmakaren N G Nilsson
instiftade Berghagen en stipendiefond i samband med föreningens 100-årsjubileum
1947. Stipendierna från fonden skulle gå till bl a unga hantverkare, främst kanske
konsthantverkare, såsom tennsmeden Olle Olsson och silversmeden Kerstin Öhlin
Lejonklou, men även till andra, bland dem undertecknad, som fick stipendiet som
erkänsla för den bok jag utarbetat om "Hantverk och hantverkare i Ostersund",
utgiven 1985. Utdelningen av stipendiet skedde av Berghagen själv, som då 93-årig
höll ett väl utarbetat och väl framfört tal. Detta liksom olika föredrag och anföran
den han höll i 90-årsåldern vittnade om en sällsynt andlig vitalitet hos denne även
fysiskt store och imponerande man.
Robert Berghagen fick inte i alla avseenden uppleva uppskattning av sin på många
sätt förnämliga livsgärning. Umeå universitet hedrade honom dock med ett heders
doktorat och Jämtlands läns landsting tilldelade honom ett av Peterson-Berger-sti
pendierna, vilket synbarligen gladde honom i hög grad.
Hans]acobsson
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Östersundshistoria i ett gammalt brev
Av Brita Tornell

Gamla brev är ett slags historia på bredden i motsats till historieböckernas historia
på längden, ett eftervartannat med händelser och personer i en lång rad. Gamla brev
är medier - men inte till det ovan är utan till en jordisk verklighet där människor rör
sig i ett samtida skeende. Före våra krav på dagsfärska nyheter, före telefonens tid
kunde brevskrivaren vara en berättare som tog sig tid att utförligt rapportera inte
bara om hur det var hemmavid utan också om det som hände i en vidare krets på
orten.
Ett sådant brev har jag framför mig. Det har legat oläst sedan 1880, då läsaren
antecknat längst ner på sista sidan "omläst 24/11 1880". Brevet är emellertid betyd
ligt äldre, skrivet den 7 februari 1858, men det brevet tålde sannerligen att läsas om.
Jag har fått tag på det i Östergötlands läns museum, och när jag nu lyfter det ur
museigömmorna ska det få förmedla till oss bilden av ett Östersund från mitten av
förra seklet. Det är nämligen om det brevet handlar.
Brevskrivaren Veit Söderberg 1 > hörde hemma i Brunflo, och mottagare var CA
Wetterbergh 1 l, adresserad Broder Wetterbergh, som på 1840-talet bott i Östersund
men nu bodde utanför Norrköping. Wetterbergh hade varit en känd man i staden,
dess ordningsman och fältjägarregementets läkare. Som författare var han bekant
långt utanför Jämtland.
Det är emellertid inte författaren OnkelAdam som Söderberg skriver till utan till
f d östersundsbon Wetterbergh. Ingenstans i brevet förekommer några referenser
till författaren. Söderbergs avsikt är att berätta om hur det i nuläget ser ut i den stad
som Wetterbergh i ett tal till municipalstyrelsen dagen före julafton 1845 tog avsked
av med orden att han alltid skulle "önska Östersunds Borgerskaps bästa och Sta
dens välgång och förkofran".
Man får leta efter en mera ingående och detaljerad beskrivning än den Söderberg
ger. Med en noggrannhet som bara den kan iaktta som vet att den han vänder sig till
har god kännedom om platsen och ett stort personintresse berättar han på åtta stora
tätskrivna ark om präster och militärer, om köpmän och hantverkare, om förlov
ningar och giftermål. Med hjälp av Söderbergs anteckningar och kommentarer går
det att iscensätta ett Östersund, daterat februari månad 1858. Så här ser scenen ut i
Söderbergs version. (Stavningen har jag moderniserat).
- Eftersom jag nu är med tankarna i Östersund, borde jag kanske först säga något
om själva staden. Den har ju på de sista 10-15 åren gått med stora steg framåt, i syn
nerhet i avseende på bebyggande. Många stora vackra hus (fastän av träd) prydligt
uppförda och även något litet gjort till stadens förskönande vid Strandgatan. Ditt
gamla kära hem, och Afzelii 1 l snett mitt emot, är sig dock lika. Häradsskrivaren
Cawallin 1 >, som av dig köpte Forssbergska gården, sålde den för några år sedan till
en Jöns Sundin som flyttade till staden såsom smed och inrättade en smedja åt sig
bredvid b ry ggstugan men har nu arrenderat bort smedjan och i stället slagit sig på
handel med Specerier och glasvaror samt gjort butik av förmaket der nere med dörr
åt gatan mitt emot Bibergs, eller numera Fastborgs. Fjellmanska huset, der du bod12

Kronofogde Veit Söderberg.

de, är nu invändigt, på övre våningen i synnerhet, ombyggt, och för övrigt helt och
hållet bättre inrett både uppe och nere. Lagmanskan Behm I) lever och bor i ett uti
Thelbergska Kryddgården vid gatan, mitt emot Afzelius ej uppfört, från övre delen
av tomten nedflyttat hus, Thelbergs byggning.I dess ställe har mågen, lagmanskans,
däroppe nybyggt ett ståtligt hus med stor handelsbutik, som heter Hofverbergs' l.
Den ökade byggnationen berodde enligt Söderberg på att köpmännen gynnats av
"lyckliga konjunkturer". Han gör här ett kritiskt tillägg som tyder på att Söderberg
själv inte hörde till köpmanskåren: ...så hava de även förstått att leva och visa sig
stinna i krävan". En följd av de goda tiderna var att många affärsmän skaffade sig
mark utanför staden. Själva stadsbebyggelsen var ju begränsad till ett ytterst litet
område. Ovanför nuvarande Rådhusgatan tog staden slut, skogen tog vid och man
befann sig på landet. De hus som byggdes däruppe kallades lantställen, vilket Söder
berg beskrivit så här:
-Lignel1 1 l, som för några år sedan sålde sitt Apotek jämte gården vid torget, har köpt
en jordlägenhet ovanför staden vid s k Björnmyran, den han upparbetat och gjort
mycket fruktbärande. Där har Lignell även uppfört ett ståtligt boningshus jämte
ladugård och nödiga hus, samt tänker bli en väldig jordbrukare, vad han ock redan
är, användande Guano i parti, varigenom han redan tagit vackra skördar ...Emel
lertid bor Lignell ännu kvar hos Pyhlsson 1 l på övra våningen, men torde snart nog
flytta till Carlslund, hans kära nybyggnad. I närheten av Lignells nya anläggning,
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hava handelsmännerna Perman och Ocklind ävensom Regementsskrivaren Gabriel
Hallström 1 > köpt sig jordstycken och där anlagt sommarställen eller riktiga Villor,
varest vackra sommaraftnar tillbringas.
På 1860-talet bodde i Östersund ungefär 1 500 personer mot d�ygt 500 på 1840talet, men nog märks det att Söderberg skriver från en liten stad. Over hundra per
soner nämner han med namn och med en självklarhet som utgår ifrån att adressaten
vet vem det är frågan om.Av brevet att döma bestod befolkningen till största delen
av köpmän, hantverkare och tjänstemän inom förvaltningen, militären och skolan.
Systematiskt sakligt går Söderberg igenom de olika grupperna, men rätt som det är
kommer en personlig kommentar i en bitsk formulering som avslöjar att skvallret
går i liten stad. Söderberg vet vem som köpt Wetterberghs gamla "fortepiano",
Söderberg vet att landshövding Dahlström I) alltför mycket låter sig regeras av "hen
nes nåd".Att Söderberg inte hyste några sympatier för stadens högste ämbetsman
kan man läsa både på och mellan raderna:
- Vår landshövding reste i höstas med familj till Stockholm, där han vistas för,
såsom det heter, vårdande av sin försvagade hälsa; att Gubben är utnött och svag
lärer ej kunna nekas, hvaremot Hennes Nåd är desto kraftfullare och riktigt karla
vulen.Man vill skylla den goda Gubben för att i vissa saker alltför mycket låta hen
nes Nåd regera eller utöva sitt inflytande på Styrelsen och reglerandet av saker, som
hon möjligen borde helt och hållet låta honom hantera; men jag känner ej närmare
förhållandet.
Söderbergs påstående att han inte närmare känner förhållandet är alltför blyg
samt. Fortsättningen om personerna kring landshövdingen - ja förresten hela bre
vet - bevisar det motsatta, som då han berättar en episod från residenset den dag
Räntmästare Lindal firade sin 66-årsdag. "Den dagen i höstas, då han fyllde 66 år,
fyllde han sig även in natura bland goda vänner på skarpa förmiddagen, så att han
på ämbetsrummet så väl som eljest blev grälsjuk ... " Då landshövdingen vid det
tillfället titulerade Linda! Ni, började L gräla. Det grälet ledde till "Cancelli-förhör
för uppenbar vanvördnad mot Landshövdingen" och straffet blev en månads sus
pension från tjänst. Den episoden måste ha roat Wetterbergh, då den säkerligen
påminde om Onkel Adams eget Skråköping i hans Genremålningar.
Genremålningarnas Skråköping var Småstad var som helst, ett Sverige i miniatyr.
Östersund i Söderbergs brev är i sitt lilla format också en parallell till riket i stort.
Ett samhälle med en växande borgerlig medelklass, där affärer och penningtransak
tioner medförde både uppgång och fall, utvidgning av rörelser och konkurser.
- Handlande äro: Winnberg 1 >, Perman 1 >, Andersson (hökare), Hofverberg 1 >, Sund
berg, Holmgren2>, Wingstedt3>, Sundin, av vilka Wingstedt, källarmästare Thalns4>
måg, nu är under Cession.Av Handelsbetjänter, Hantverkare och deras arbetare en
väldig skara, jämförelsevis till folkmängden, samt dessutom Lanthandlare i Sock
narne, som småningom vända kängorna i vädret ...
. . .Priserna å levnadsvaror hava en tidvarit skamlöst updrivna men hava nu fallit.
Skogsfebern eller Skogsförstöringssystemet har rasat de sista 10 åren, men besyn
nerligt nog hava de hundratals riksdalrar, som utdelats, försvunnit såsom agnar,
troligen i överflödsartiklar till största delen ...
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I Östersund finns 5 utskänknings- och ett minuteringsställe för sprirituosa.
Utskänkare äro: Änkan Risens>, numera gift med Hattmakare Borgs>, driver handel,
är gästgivare och har krog. - Conditor Sundin6>, boende mitt emot i Räntmästarens
f d gård, där han uppfört nytt hus, Källaremästare Thalen4> bor på sitt gamla ställe,
P Jonsson 1 l i Hallströms 1 l f d gård ovan Torget, och Vagnmakare och Handlande
E P Moberg7>. Minuteringslokalen är vid torget i f d CA Wikströms8l numera
Ryttmästare Schröders nya hus mittförApoteket.
Änkan Risen är den enda yrkeskvinnan i Söderbergs brev.Andra kvinnor omta
las som hustrur, fästmör och döttrar, de senare i sammanhang som "döttrarna ogif
ta" och "flickorna äro ogifta". I sin knapphet avslöjar sådana kommentarer ett
stycke av tidens kvinnosituation. Det var kvinnoöverskott, och att få döttrarna
bortgifta var viktigt i en tid då kvinnors försörjning var lika med giftermål. Väsent
liga är därför brevets alla uppgifter om förlovningar och giftermål.
I inledningsraderna beklagar Söderberg, att han inte kan bli så omständlig som
han önskar emedan han "därtill saknar förmåga". Det är svårt, med tanke på det
långa långa brevet, att hålla med brevskrivaren. Jag har bara refererat valda delar.
Söderberg avslutar sin epistel med ett löfte att muntligen berätta mycket mer, om
Wetterberghs kommer till Östersund.
Något sådant besök blev inte av. Wetterbergh återsåg aldrig Östersund. Om sin
tid i Jämtland skriver emellertid OnkelAdam i olika sammanhang, t ex i artiklar i
barntidningen Linnea. Alltid gör han det med en innerlighet och glädje som inte
bara kan bero på minnets förgyllning av gångna tider utan säkerligen är en äkta
känsla av samhörighet med en trakt vars angelägenheter han aktivt deltagit i och
bland vars invånare han fått många goda vänner, bl a den som under det långa brevet
tecknade sig Din redlige 52-årige vän V Söderberg.

t)
Se text och not till Societet och sällskapsliv i Östersund 1800-1880! ÅGÖ 1986
2) Se sid 27, ÅGÖ 1986
J)
Wingstedt, Frans Johan, f 1825, hand! o traktör g 1853 m Brita Thalen
4)
Thalen, Olov C, 1809-87, slaktare, källarmästare, rådman g m Catharina Gässling (182880)
s) Se sid 37, ÅGÖ 1986
6) Sundin, P E (1819-82), sockerbagare, konditor g m Gustafva Louise Dedering, d 1908
7) Moberg, Eric Peter (1805--64), vagnmakare, handlande, g 1 m Beata Christina Grip, g 2
(1849-59) m Justina Catharina Hamrin
8) Wikström, Carl Axel, 1814-55, fabrikör (färgeri o vadmalsslamp i Slandrom), ägde den
gård som senare kallats Freskens. (Fresk var gift med en av hans döttrar.)
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Brev från kronofogden mm Veit Söderberg1 >
till CA Wetterberg (Onkel Adam)
Brunflo och Mariedal den 7 februari 1858

Broder Wetterbergh!2l
Hjertlig tacksägelse för ditt kärkomna brev af den 14/12 57 och de välönskningar du
deruti uttryckt för oss, vår måg och dotter Marie! Min gumma har det på sätt och
vis bättre än jag, ty hon har dottrenJenny1l, som kan renskrifva på fruntimmersma
ner hennes bref, men jag har ingen son, som hjelper mig skrifva, utan måste sjelf
ramla på så godt jag kan. Derföre har ock händt, att min gumma haft sitt bref till din
fru färdigt, förr än jag ens hunnit börja mitt till dig, samt att jag behöft detta påkö
rande för att ej längre dröja med svar, hvilket dock ej kan blifva så omständligt, som
jag önskat, emedan jag dertill saknar förmåga.
Hos oss i Brunflo är, som det varit hafver, så att derom icke är något att säga,
sedan vi redan vänjt oss vid att sakna Maria 1 l. Prosten Dillner3l, den trefliga gubben,
dog som du vet 1852 i October. Sedan dess hafva vi saknat ord. Pastor, som likväl
redan i höstas af Kongl Majt nämndes, ehuru han ej ännu hitflyttat. Denne vår nya
själasörjare heter Löfwenmark4l och har varit Komminister i Jacob i Stockholm,
samt väntas hit inom 3ne veckor härefter. Dröjsmålet med tillsättandet af Pastor
härstädes har vållats af frågan om pastoratets klyfning, hvilken också så till vida egt
rum att Näs socken redan är frånskiljd, för att, när Prosten Edwall5) en gång går
bort, jemte Hackås socken af Ovikens Pastorat, utgöra ett litet serskilt regalt gäll. Prosten och Prostinnan Staaff6l äro begge döda och nya Pastorn i Rödön heter
Kerfstedt7l . Prosten Nordenmark8l och min far9l äro döda; Offerdals Pastorat kluf
vet. Nya Pastorn i Offerdals socken heter Nordenberg10) (svåger till öfverste Haze
lius) och i Alsen jemte Mattmar Åström11l, beg�e desse infödde jemtlenningar.
Prosten i Lith, Nils Feltström12l, gubben Risslers1 ) bror, är död, men Pastoratet ej
ännu tillsatt. Prosten Burman 14) i Ragunda är längesen död och en Nordstrand 15l i
hans ställe. Widare kan jag just ej komma ihåg några förändringar med resterska
pet. - lnnom Civilstaten har du allt reda förut. Landskamrer Ekberg1 var kom
men, inan du flyttade, äfvenså, tror jag, sjelfvaste Landshöfdingen Dahlström17l; men Thomee18) har, efter att hafva ärft betydli�a penningar (minst 120 tusen riksm)
tagit afsked, blifvit Brukspatron efter de Ron19 i Offerdal och sist Riksdagsman, det
han ännu är; men det påstås att arfvemedlen nu skola vara i det närmaste åtgångna,
hvilket låter besynnerligt, och är dock sannt. Emellertid lyckades den så godt som
nykläckte juristen Gottlieb Rissler2°l, efter någon tids vikarierande för Thomee, att
få bli hans efterträdare, hvilket allt dugde, synnerligast som Rissler nästan samtidigt
fick tillämpa nya Exp Taxan och nu får stort gagn af penningskrisens följder, lag
sökningar i rågadt mått. Eftersom jag nu är med tankarne i Östersund, borde jag kanske först säga något
om sjelfva staden. Den har på de sista 10-15 åren gått med stora steg framåt, synner
ligast i afseende på bebyggande. Många stora vackra hus (fastän af träd) äro prydligt
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uppförda och äfven något litet jordt till stadens förskönande vid Strandgatan. Ditt
�
gamla kära hem, och Afzelii2 1 l snedt midt emot, äro sig dock lika. - Häradsskrif
22l
varen Cawallin , som af dig köpte Forsbergska gården, sålde den för några år sedan
till en Jöns Sundin från Orrviken, en son till nu mera aflidne Målaren Göran Sun
din23l. Bemälde Jöns flyttade till staden såsom Smed och inrättade Smedja åt sig
bredvid bry ggstugan; men har nu arrenderat bort smedjan och i stället slagit sig på
handel med specerier och glasvaror samt gjordt butik af förmaket der nere med dörr
åt gatan midt emot Bibergs2 4l, eller numera Fastborgs2 5), sedan Biberg ändteligen
vandrat sin väg till grafven för några år sedan. - Ditt fortepiano som du sålde till
Sundin G i Sunne, har nu Herr Jöns till din gamla gård i staden återflyttat. Huruvida
något mer af de saker du der hade finns qvar, vet jag ej. - Fjellmanska26l huset, der
du bodde, är nu invändigt, på öfre våiningen i synnerhet, omby� dt, och för öfrigt
�
helt och hållet bättre inredt både oppe och nere. Unga Fjellman 6, färgaren, bärgar
2 7l
sig bra. Färgare Burman , som köpte min gamla gård, har fått till en ny färgare
Berg28l och köpt smeden Lindströms29l i Myran. Burman är nu Stadskasseur och har
åtskilliga andra kommunala bestyr samt bryr sig ej om färgning - men bergar sig
godt. - Lignell30l, som för några år sedan sålde sitt apothek jemte gården vid torget
till vår nuvarande apothekare Pyhlsson31 l (en ung man från Halmstad) har köpt et
jordlägenhet ofvanför staden vid s k Björnmyran, den han upparbetat och gjordt
mycket frugtbärande. Der har Lignell äfven uppfört ett ståtligt boningshus jemte
ladugård och andra nödiga hus, samt tänker bli en väldig jordbrukare, hvad han ock
redan är, användande Guano i parti, hvarigenom han redan tagit vackra skördar.
Lignell är sig för öfrigt lik, lugn och vänlig. Hans gamla moder lefver än. Systern
Sophie32l är gift med N G Skogh32l, Nyholms33l f d provisor. Emellertid bor Lignell
ännu qvar hos Pyhlsson på öfra vånin en, men torde snart nog flytta till Carlslund,
�
hans kära nybygges namn. Perman34 och Ocklind35l äfvensom Regementsskrif
36l
varen Gabriel Hallström köpt sig jordstycken och der anlagt sommarställen eller
riktiga villor, hvarest vackra sommaraftnar tillbringas. - Köpmännen i Östersund
hafva under sista decennium gynnats af serdeles lyckliga qonjuncturer, så att de tros
hafva rotat sig bra; men så hafva de äfven förstått sig på att lefva och visa sig stinna
i kräfvan. Nu syns likväl en period hafva inträdt, som torde något tukta dem. - F
stadsfiskalen J P Sunding37l, gift med mamsell Ocklind, är länsman i Berg, beskedlig
karl, men sköter sig icke bra. Sjösteens38l bo qvar i Åhre å Tullkammaren. Flickorna äro ogifta, men sonen
Clas, som har någon slags tullbevaknings befattning, är gift med en bondflicka
deruppe. Sjösteens affärer äro väl nu sämre än förr, eftersom han nyligen gjordt
konkurs.
Ångman39l, Regementspastorn, bor qvar i Westerhus. Wasa orden har han länge
burit, såsom Sveriges äldste krigsprest, men något pastorat vill det ej lyckas honom
att erhålla. Döttrarna o�ifta.
Gubben Hallström40 bor på Auditörsbostället i Westbyn, är glad och treflig.
Dottren Agnes gift med en Löjtnant Oscar Forssgren41 l. Wendla deremot ogift,
men hennes förra friare Löjtnant Behm42l, gift med sin piga, bor fiå Stocke Rektors
gård, som han arrenderar jemte Collega gårdarne. Mag W eider4 l utnämnd Pastor i
Sunne, som han den 1 maj i år skall tillträda, lefver än och bor i Östersund, men är
skröplig genom rummel och supande. Bokbind Högström44l är död för många år
sedan. - Wästfeldt45l med fru bo på Wällviken; har flera barn i lifvet och några döda;
må eljest bra.
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Regementsläkare Carl Anton Wetterberg.
Fru Stjernfeldt46l, som länge bott i närheten af Brunflo kyrka, har nu flyttat till
Caspolins47l på Odensala i en gård helt nära vägen. Löjtnant August Stjernfeldt46l
lefver, men är mycket svag och nära blind på ena ögat. Theodor46l drunknade för
2nne år sen i Bodsjön, Refsunds Pastorat. Han var ensam ute i en liten båt i mörker
och storm och man känner ej närmare, hur han betett sig för att ramla ur båten. Fru
Stjernfeldt har nästan ingenting att lefva av, måste taga emot almosor. Fru Winter48l
bor i Sundsvall och mår bra. Hennes son Rolf, faderns afbild, har tagit Kameraln;
försökt sig på tjenstemannabanan som Häradsskrifvare, men är nu Länsman i något
distrikt dernere i Hernösands eller Sundsvalls trakten. Rolf har varit något vinglig
af sig, men är nu gift och stadgad man.
Fru Nordqvist49l bor med sina 2nne döttrar i Östersund; den yngre Tekla är för
lofvad med en v Häradshöfding Asplund50l. Miihlfeldts5 1 l bo i Östersund och må
bra, fastän de torde ha smått om. Nordbäcks52) finns å Fritshem, der de hyra rum.
Gubben Weltzin53l lefver äfven jemte hustru och barn i Östersund. Han efterträd
des i Häradsskrifvartjänsten af Constantin Stanislaus Lezsinsky, sedermera gift
med fröken Constance Sodenstjerna54l, som nu bebo Häradsskrifvarbostället Söre
i Lith. Gubben och gumman Rissler 13l lefva ännu. Gubben är väl ibland litet krasslig
vid 76 år fyllda, men för det mesta lika munter som förr vid sin pipa och tuting. I
gladt lag, där det spelas och dansas, är han ännu färdig att deltaga i dansen, "blott
de ej flängde så förbannadt''. Hans äldre son Albert55l är byggmästare, engagerad af
trävaruhandlare vid Indalselfven för bom- och dambyggnader.
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Gubben Lindahl56l, Räntmästaren, står ännu vid tjensten. Den dagen i höstas, då
han fyllde 66 år.fyllde han sig äfven in natura bland goda vänner p'å skarpa f m, så
att han på Embetsrummet, så väl som eljest, blef grälsjuk. Landshöfdingen råkade
ock vid detta tillfälle tilltala Lindahl med Tit ni, hvaröfver Lindahl, förargad, forme
rade ordentligt gräl och lyckades narra Landshöfdingen att gräla med sig, Hvilket
likväl hade Cancelliförhör till påföljd, dervid Lindahl, för uppenbar vanvördnad
mot Landsh, ålades 1 mån suspension fr tjenst och lön. I Hofrätten, der Lindahl kla
gat, är beslutet fastställt; men Lindahl är envis, har ytterligare besvärat sig hos K
Maj:t, hvars nådiga utslag likväl ännu ej afhörts.
1 ;ste LandtmätareAlbin57l lefver och bor i Östersund; är väl ej så gammal, men
dock slö och temmeligen oduglig samt äfven tråkig och elak. Efter det N Wikströms58l i närheten af Östersund uppförda Ångbränneri genom
vådeld nedbrunnit, har Hand! Oscar Winnberg59l å samma ställe byggt ett nytt
sådant, som likväl ej ännu blifvit begagnat. Wid Westbyn har J M Sparrman(som
hastigt dog före jul) uppfört ett bränneri, som några gånger varit försökt, men lärer
ej ha gått bra. Landssekter Rissler2°l är förlofvad med en mamsell Delin, dotter till aflidne Pas
tor Delin i Sunne. Det blir väl bröllop åt våren, kan jag tro. En Öfverstelöjtnant
Ström60l är nu chef Fältjägare (regementet) och Majoren GeorgAdlersparre61l för
Fältjägare Corpsen. Major Hjärne62l lefver och mår bra. - KaptenAspgren63l med
afsked, men t f Rgts Commissarie, bor i Östersund. - Löjtnant E C Burman64l,
Aspgrens bror, är blefven Enkling med många barn; men gifter sig ånyo med af!
hustruns syster, Sophie Backman. Den äldsta mamsell Backman,Johanna, är ock nu
gift med sin slägting, en prest Simon Backman, som var adjunkt i Hackås under din
härvaro och är nu t f Pastor i Sunne.
Gamla fru Perman65l, Jenny Linds moster, lefver och har årligt understöd af sin
systerdotter. Hand! Håflin66l är död för flera år sen, och hans Enka och barn afflyt
tade till Stockholm och Gabr Hallström36l eger gården, hvars öfra våning är ståtligt
inredd. Hallström är gift med en rik repslagaredotter från Hernösand vid namn
Esberg. - Min bror Janne Burman97l har ett Barskt Ölbryggeri att sköta, anlagdt vid
stranden inom Fritzhem. Mår eljest bra, blott han kan berga sig.
I Östersund finnas 5 utskänknings- och ett minuteringsställe för spirituosa.
Utskänkare äro: Enkan Risen67l, nu mera gift med Hattmak Borg, drifver handel,
är Gästgifvare och har Krog. - Conditor Sundin68l, boende midt emot Räntmästa
rens f d gård, der han uppfört nytt hus. - Källarmästare Thalen69l bor på sitt gamla
ställe. - P Jonsson70l i Hallströms f d gård ofvan Torget, och f d Wagnmak och
Hand! E P Moberg7 1 l, gift med Jonas Hamrins72l Enka. Minuteringslokalen är vid
Torget i f d CA Wikströms73l nu mera Ryttmäst Schröders nya hus midt förApot
heket.
Handlande äro: Winberg59l, Perman34l, Ocklind35l,Andersson(hökare), Hofver
berg74l, Sundberg, Holmgren75l, Wingstedt76l, J Sundin, af hvilka Wingstedt, Käl
larmäst Thalens måg, nu är under Cession. -Af Handelsbetjenter, Handtverkare
och deras arbetare en väldig skara, jemförelsevis till folkmängden, samt dessutom
Lanthandlare i socknarne, som småningom vända kängorna i vädret. Således fin
ner du, att vi hafva fullt upp så i våto som torro. Den nya generationen, mycket fif
figare än den äldre, behöfver mer att lefva utaf än förr. Torgdagarna florera och före
jul hände till och med att orensad, skräpig färsk fisk kostade 16 sk(?) marken. Pri
serna å lefnadsvaror hafva en tid varit skaulöst updrifna, men hafva nu fallit. Skogs19

febern och skogsförstöringssystemet har rasat de sista 10 åren, men besynnerligt
nog hafva de hundratals riksdalrar, som utdelats, försvunnit såsom agnar, troligen
i öfverflödsartiklar till största delen, om ock något kommit jordbruket till godo
samt åtskilliga byggnader. Det har varit sagt, att vi skulle få elektrisk telegraf, det vi äfven hoppas. Den skulle
väl då utsträckas öfver Fjellet till Trondhjem, derest icke naturhinder möta. Till
Östersund borde den snart kunna ställas i ordning, om Landshöfdingen ville drifva
på derom med kraft. Få vi lefva, när den blir utsträckt hit, så skola vi väl prata litet
med hvarandra, såsom du föreslagit.
Wår Landshöfding17l reste i höstas med familj till Stockholm, der han ännu vistas
för, såsom det heter, vårdande af sin försvagade hälsa; att Gubben är utnött och svag
lärer ej heller kunna nekas, hvaremot Hennes Nåd är desto kraftfullare och riktigt
karlavulen. - Man vill skylla den goda Gubben för att i vissa fall altför mycket låta
Hennes Nåd regera eller utöfva sitt inflytande på styrelsen och reglerandet af saker,
som hon möjligen borde helt och hållet låta honom handtera; men jag känner ej när
mare förhållandet.
Om Landssekreter Thomee18l står med lag(?) i affärsväg, lärer väl han, såsom det
välvilliga upphofvet till den nya Kommunikationsled med Norrige från Jemtland,
hvartill Rikets Ständer nu jemväl anslagit 244 000 Rg såsom byggnadsunderstöd,
bjuda till af alla krafter att utföra det påtänkta verket, för att göra sitt namn odödligt,
om ock med uppoffring af allt hvad han egt eller ännu eger qvar af sin ej obetydliga
ärfda förmögenhet; men om Thomee i förtid bry ter af sig ry ggen, icke tror jag att
vår nuvarande Landshöfding har nog kraft qvar att leda utförandet af detta företag,
om han ock skulle hafva tillgångar att utan saknad uppoffra. - Huruvida företaget
kommer att bära sig, om det blir utfördt, är mycket problematiskt; men att det med
framtiden skulle blifva serdeles nyttigt lider inte tvifvel. Innan jag slutar mitt skräpfulla (?!) bref måste jag vidröra några fler personer,
hvarom jag tror din fru gjort frågor. Lagmanskan Behm77l lefver och bor i ett uti
Thelbergska78l kry ddgården vid gatan, midt emot Afzelius ej upfördt från öfre
delen af tomten nedflyttadt hus, Thelbergs byggning. I dess ställe någon, Lagman
skans, deroppe nybyggt ett ståtligt hus med stor handelsbutik, som heter Hofver
bergs74>. - Presten Edlund79>, en ung hygglig man, äfven gift med en mamsell Behm,
är Kapellpredikant i Alanäset. - Kapten Janne Behm80l mår och lefver som vanligt
och bekymrar sig fö�a om annat än ett parti preferens med Lasse Weinberg8 1 >, Hä
radshäfd Liljesköld8 och Hjärne62l eller Afzelius21>, den sistnämnde sig alldeles lik,
som då han af dig öfvertog redaktionsbestyret för Jemtlands Tidning, hvilken nu
mera skall bära sig bra, ehuru den emellanåt redigeras ganska klent af Boktry ckaren
Herr Bert3> sjelf med biträde af Guldsmeden Nicke Helldahl84l och Färgaren A P
Fjellman >.
Rektorn vid skolan heter Sundbert 5>, en bror till Prostinnan Feltström12>. Ham
margren86l, Weider43l och Weinberg 1 > äro ock ännu qvar; men Weider flyttar i vår
som nämndt är. - För öfrigt tjenstgöra vid skolan Magistrarna Berg, Augustin87 >,
Dalen88l och Magnus Wikström89>, samt studenterna Sahlin90> och Risen91l, i brist af
andre mer kompetenta. Häradshöfding Hasselberg· är en alfvarsam religiös (läraragtig) man, som aldrig
tar i korten, men gör mindre än han orkar och håller sig ständigt juridiskt biträde,
hvilket för närvarande är v Häradshöfding Olle Ocklind93>. Carl Ocklind94 >, äfven
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en bror till Handlanden35l med samma namn, och alla söner af Stadspresten And
Ocklind95l, är en välbeställd och pratsam magister, som för närvarande vistas i
Upsala, men är eljest anstäld vid Östersunds skola. Magister Calle Backman96l, den
lille puttifnasken, gift med en mamsell Gavelius, aflidna fru Hjärnes syster, är flyt
tad till Luleå såsom Rektor vid dess skola.
Waren hjertligt välkomna hit nästa sommar, så få vi muntligen berätta, hvad vi nu
ej ihågkomma eler hvad som ej kan inrymmas i ett bref. - Min komplimang för din
Fru ombedes af Din redlige 52-årige vän

V Söderberg'J
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Söderberg, Veit Johan (1807-78), stadsfiskal i Osd 1838, kronofogde i s Jtld 1849-72,
bodde i Brunflo, senare på Johanneberg på Frösön, g mMärta Nordlander. Döttrarna
Maria, Johanna Genny) o Hedvig (Hedda) gifte sig med resp prov läkEM Grenholm,
auditören OlofEm Ocklind o översten Georg Adlersparre d y.
Wetterberg, Carl Anton (1804-81), reg läk vid Jtlds reg 1837-46, ordn man i Ösd 1845,
senare läk i bl a Linköping, g m Hedda B rydolf. Under namnet Onkel Adam känd ss förf
o utg av t ex barntidn Linnea.
Dillner, Olof (1780--1852), khde i Brunflo 1820--52, prost, g m BritaMarg Swedberg.
Löfwenmark, Anders Olof (1806-79), khde i Brunflo 1857-79.
Edvall, Laurentius (1788-1858), khde i Oviken 1820--58, fältprost, g m Sigrid Joh
Oldberg.
Staaff, Per (1783-1856), khde i Rödön, prost, g m Anna Joh Wagelin.
Kerfstedt,Jonas (1810--77), khde i Rödön 1858-77.
Nordenmark, Per (1775-1853), khde i Offerdal 1833-53, prost.
Söderberg, Veit (1776-1855), stud i Upps 1798, fr 1802 adj åt sin far khdeJohan (Hans)
Söderberg i Undersåker (1737-1817), komm i Alsen 1826-55, g m Maria Magdalena
Burman, dotter till lantmät Lars Abraham Burman. Namnet Veit från farfadern, rådman
Veit Söderberg i Hsd.
Nordenberg,JohanErik (1809-78), khde i Offerdal 1857, i Boteå 1858-78.
Åström, Per (1816-92), khde i Alsen 1857-92.
Feltström, Nils (1787-57) khde i Lit 1828-57, prost.
Rissler, Pehr (1781-1866), Jtlds förste prov läk 1812-48, bosatt på Frösön, g mMaria
Charl von Hoorn (1779-1862), av henne Hornsberg.
Burman, OlofElias (1785-49), khde i Ragunda 1840-49.
Nordstrand, Pehr (1791-1865), khde i Ragunda 1851--65.
Ekberg, Carl Håkan (1811-96), landskamrer i Osd 1846-90, g m Katarina Nordqvist,
dotter till rektorJonas Nordqvist.
Dahlström,Jakob Axel (1794-1859), landshövd i Ösd 1848-59, g m
Thomee, Anders Jakob (1812-74), landssekr i Osd 1846-56, därefter bl a brukspatron,
g mJosephine Göransson.
de Ron, Carl Ferd, f 1817, brukspatron (Åflohammar o Rönnöfors), g m KarolineJoh
Edvall.
Rissler, Per Gottlieb (1824-1907), landssekr i Ösd 1856-94, g m Julia Andreetta Delin.
Afzelius, PehrJE (1808--64), reg o prov läk i Osd, red.
Cavallin, Carl Johan (1816-88), häradsskriv i Osd, g m Cath Dorotea Festin.
Sundin, Göran.
Biberg, Johan Samuel (1769-1855), reg skriv stadskassör o rådman i Osd, g m Anna
Maria Fahlström.
Fastborg, Nils Magnus (1800--92), mönsterskriv, reg skrädd m m, g m Regina Sofia
Fahlström.
Fjellman, Anders Petter (1824-93), färgare, hand!, rådman o bankdir, g m Brita Sahl
stedt.
Burman, CE (1815-81), färgare, ordn man, stadskassör o rådman i Ösd.
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Berg, Olov Edv, f 1827, färgare o b ryggare.
Lindström, Olov, f 1787, repslag o smed.
Lignell, Carl Anton (1816-92), apotekare i Ösd 1843-55, bankdir o poss, g m Eugenia
Christ Ulrika Melander.
Pyhlson,J A (1829--64), apotekare i Ösd 1855--64.
Skogh, Nils Gustaf (1807-85), provisor, hand! o rådman i Ösd, g m Sophia Andreetta
Lignell.
Nyholm, Pehr (1793-1842), apotek i Ösd 1826-42, ordn man 1831-42.
Perman, Erik E C (1819-97), hand! i Ösd, g 1 m Märta Maria Burman, g 2 m HedvigJuliane Göhle.
Ocklind,John O (1824-86), hand! i Ösd, ordn man 1855-58, rådman.
Hallström, Gabriel (1822-89), reg skriv, auditör, senare bankdir m m.
Sunding,Jonas Petter (1812-98), stadsfiskal, länsman, g m Regina Ocklind.
Siösteen, Samuel Fredrik (1788-1867), fr 1841 tullförv iJtlds län, först bosatt i Ösd sedan
i Duved, g 1 m Clasine Silfversparre (1808-40), g 2 m Caroline von Scheven (1806-78).
S känd för sin dagbok, bl a från kriget i Tyskland 1813-14.
Ångman,Johan Erik (1801-78), komm på Frösön, reg pastor.
Hallström, Pär, f 1783, fältkamrer, tullförv, far till Gabriel Hallström.
Forssgren, Carl Oscar (1832-70), kapten, gymn lär i Ösd, g m Agnes Hallström.
Behm, Albrekt (1814-89), kapten, lantmät, jordbruk, bosatt på Stocke, Frösön, g m
Kristine Blom.
Weider, Olof Jakob (1804--61), koll v Frösö triv skola 1835-47 o v Ösds Elem skola
1847-57, död ss khde i Sunne.
Högström, C G, f 1807, bokbindare i Ösd.
Wästfeldt, Axel Georg, f 1821, major, senare landshövd i Västerbotten.
Stjernfeldt, Maria, f Planting-Berglod, änka efter major G A Stjernfeldt. År 1840 gick
hela hennes bo under klubban. Sonen löjtn August Stjernfeldt, d 1870, levde på slutet i
misär. Sonen Teodor, jurist, en tid i Kalifornien, en tid vid tullen i Ösd, drunknade 1855.
Caspolin,Johan Olof (1800-77), kronofogde 1833-49, g m Fredr Charl Söderbaum.
Winter, Maria Charl, f Weinberg, g m Winter, C G, landssekr i Ösd 1823-38.
Nordqvist, CarolinaJoh, f Selling (1807-75), änka efter Nordqvist,Jonas, rektor v Frösö
triv sk 1832-47 o v Ösds Elem sk 1847-53.
Asplund, Johan Gustaf (1826-82), landshövd i Ösd 1866-82, g m Tekla Nordqvist
(1836-1903), dotter till ovanstående.
Miihlfeldt, Gustaf, major, teckn lär i Ösd, g m Emma Gustafva Lucander.
Nordbeck, E T Fr, f 1816, major, g m Sophie Lucander.
Weltzin, C B, f 1785, bl a häradsskriv.
Dotter till postmäst Elof Sodenstierna (1822-91).
Rissler, Albert (1821-87), byggmäst, g m Marg Åkerlund.
Lindahl, räntmästare
Albin,Johan Anders (1799-1858), 1:e lantmät, g m Anna Marg Fryckbom.
Wikström, Nils (1813-83), handl i Ösd som efterträdare till sin far ekonomidir Pehr
Wikström till 1854, därefter grosshandl i Sundsvall, grundare o ägare av Mons ångsåg, g
m Emilie Hallström.
Winnberg,Johan Oskar (1816-70), hand! i Ösd, bränneriägare.
Ström, Carl Adolf Peter (1805--69), öv löjtn och kårchef 1853--62.
Adlersparre, Georg, d y (1809-1902), major, överstes avsked, g m Hedvig (Hedda)
Söderberg.
Hjärne, Gustaf Adolf (1799-1879), major, lantmät, g 1 m Ulrika Charlotta Nordenfalk,
g 2 m Hilda Elisabet Kern.
Aspgren, Christian (1799-1836), kapten, g m Brita Sofia Nordenmark.
Burman (Aspgren), Erik Christiansson, kapten, 1:e lantmät, g_ 1 m Charl Carolina Back
man, g 2 m Sofia Maria Backman. En son: Agaton Burman, OP:s grundare o red.
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Pennan, Eva Christina, f Fellborg (1794-1884), änka efter hand! Magnus Perman (17891838), äldste son tillApotek Samuel Pennan.
Håflin,
Borg, Gustafva, f Boreus 1810, änka efter hand! Georg Risen (1807-42).
Sundin, P E (1819-82), sockerbagare, g m Gustafva Louise Dedering.
Thalen, Olov C (1819-87), källannäst, rådman i Ösd, g m Cath Gösling.
Jonsson, Per Olov (1819-1906), traktör, g m Brita Högberg (1821Moberg, Eric Petter (180>-64), vagnmak, hand!, källarmäst, g 1 m Beata Christ Grip
(1805-46), g 2 m Justina Cath Hamrin (1814-59).
Hamrin, Jonas, d 1847, traktör.
Wikström, CarlAxel (1814-55), fabrikör, g m Brita Eskilsdr fr Halåsen.
Hofverberg, Carl (1817-77), hand! i Ösd, g m Edla Behm.
Holmgren, Carl Ludvig (1832-1901), hand! i Ösd.
Wingstedt, FransJohan, f 1825, hand! o traktör i Ösd, g m Brita Thalen.
Behm, Johanna Rebecka, f Lindholm, änka efter Behm,Johan Magnus (1770-1846), hä
radshövd o lagman 1811-46, bosatt på Eltnäset.
Thelberg, Erik Gustaf (1796-1839), garvare o rådman, g m Catharina Sophia Boseus
(1800-63). Gården byggd av garvJohan Thelberg (1751-1826).
Edlund, Nils (1785-1861), komm i Sunne-Hallen fr 1820 o Lit fr 1826.
Behm, Janne.
Weinberg, Lars Fredrik (1800-79), koll v Frösö triv skola 1830-47, lärov adjunkt i Ösd
1847-68.
Lilliesköld, Carl Gustaf (1808-79), justitiarie i Ösd 1834-36, häradshövd iJtlds s domsaga 1848-63.
Berg, Carl Magnus (1824-81), boktryckare, red i Ösd, g m Edla Sundin.
Helldahl, Nils Jacob d y (1825-93), guldsmed, g m Sara Emilia Fjellman.
Sundberg,Abraham (1813-95), rektor i Ösd 1857-87, g mJacobina Charl Petre.
Hammargren, Lorentz Oscar (1816-90), fil dr, lärare o lektor i Ösd 1847-77, g m Cath
Wendla Grafström.
Augustin, Nils David (1827-1908), lärare o adjunkt i Ösd 1854-97, g m Lovisa Nord
qvist, dotter till rektor Nordqvist.
Dalen, Johan Erik (1825-1915), lärare o lektor i Ösd 1857-96, g 1 m Märta Christina
Feltström, g 2 m Märta Maria Lenström.
Wikström, Magnus (1822-62), jurist(?).
Sahlin, Jonas, f 1832, stud i Ösd 1855, adjunkt i Luleå.
Risen, Olof (1834-80), stud i Ösd 1853, kamrer i Uepsala.
Hasselberg,Johan Gunno (1808-86), häradshövd i Osd, g m Charlotta Kinnman.
Ocklind, Olof Em (1827-99), auditör i Ösd, stadsfullm:s ordf i 23 år, g mJohanna Qenny) Söderberg.
Ocklind, Carl, f 1825, lär i Ösd 1859-62, därefter rektor i Skellefteå.
Ocklind,Anders (1790-1843), stadspred i Ösd 1820-43, g m Gustafva Berg.
Backman, Carl Johan (1822-98), lär i Ösd 1847-55, därefter rektor i Luleå.
Burman, LarsAbraham (1805-76), lantmät, anlade Dalhems bryggeri på Frösön o Ytterå
Brunns- och Badanläggning.LA Burman, äldre bror till VeitJohan Söderberg. I motsats
till denne hade han helt sitt namn efter mödernet: Anna Magdalena Burman, dotter till
lantmät LarsAbraham Burman.

Ungdoms- och skolminnen från Östersund
Av Torsten Fastborg
Den förste av de två studerandena, som får komma till tals i denna artikel är Anton
Sörlin. Liksom den andre kom han att leva huvuddelen av sitt liv utanför Östersund
och Jämtland men liksom denne gick han ofta i sina tankar och minnen tillbaka till
födelse- och uppväxtstaden och liksom denne publicerade han sig i någon eller
några av Östersunds tidningar eller övriga publikationer.
Anton Sörlin, som var född i Östersund 1891, gick först sex år i Östersunds läro
verk och tog realexamen och beslöt sig därefter för att bli agronom och började
praktisera jordbruk hos den kände lantbrukaren, riksdagsmannen m m Nils Olsson
i Rösta. Emellertid slog han om, tog studenten som privatist 1917, studerade natur
vetenskap, främst botanik, i Uppsala, där han blev fil kand 1921 och fil lie 1923.
Han ägnade sig åt populärvetenskapligt skriftställeri och skrev böcker som "Jorden
och livet", 1925, "Växtvärlden och människan", 1927, och "Botanikens grunder",
1928. Han gav också ut en roman, "Ungt folk".
Sin livsgärning fullgjorde Sörlin som folkhögskollärare vid Västerhaninge folk
högskola, strax söder om Stockholm. Där hade han bl a författaren Ivar Lo-Johans
son som elev. I sin självbiografiska bok "Asfalt" ger Ivar Lo ett inspirerat porträtt
av Anton Sörlin. Efter att först ha skildrat de övriga lärarna vid skolan, den "akade
miske" rektorn Alfred Lindgren, liknad vid en luftande, som svävade över jorden,
och agronomen, senare rektorn vid skolan Erik Nilsson, en bondson från Småland,
som "grävde ner sig i jorden", skildrar han Sörlin, som levde "av blommorna på
marken": Tredje läraren, en knappt 30-årig filosofie licentiat, född jämtlänning,
"var rågblond och blåögd och kastade det ljusa hårsvallet bakåt som en unghäst".
- "Han var en ljusgestalt. Det fanns ingen mörk vrå någonstans hos honom. Han
kom mig att känna mig olustig och mörk och invärtes smutsig och oklar." - Efter
en tid tog han sina föräldrar från Östersund till sig. - "Han var stolt över sin far, den
gamle målarmästaren. Modern satt åldrad och vacker i en gungstol som på ett
vykort och var religiös och läste Svenska Morgonbladet."
Ivar Lo-Johansson erkänner, att han nog plågade Anton Sörlin, trots att denne
ville honom så väl. Ivar Lo reagerade mot att Anton "var alldeles för utglättad i sam
varon med andra människor" och mot slutet av Anton Sörlins liv (död i Västerha
ninge 1961) visade han denne rent av hat.
I en artikel i ÖP (6/2 1960) skildrar Anton Sörlin sin uppväxtmiljö i sin morfaders
gård Kyrkgatan 12 i Östersund. Morfadern, Sundvis Sörlin, vars efternamn alltså
Anton tog, hade flyttat in till staden från Rätan någon gång på 1880-talet. Omkring
sekelskiftet var han i 80-årsåldern. Sonsonen minns honom som "en reslig fast
något böjd herre (han hade varit fältjägare i sin ungdom) med polisonger, käpp och
ett respektingivande uppträdande." Gården, som morfadern låtit bygga, var ett
ganska stort tvåvånings trähus. På gårdsplanen fanns en liten plantering av björkar
och rönnar.
I huset bodde utom morfadern och mormodern Antons far målaren Nikolaus
Andersson och mor Maria Andersson-Sörlin, en moster Ingeborg, gift med handlan
den O P Magnusson samt en åkare Per Rickardsson och hans familj. "Den sist25

Rektor Carl Axel Hägglund.

nämnde körde kalksten, som före betongen allmänt användes vid grundläggning av
byggena. De stora, avlånga, rätvinkliga blocken transporterades på en sorts enkla
fordon, bestående av två stockar, som hängde på de fyra hjulen så lågt, att de nästan
vidrörde marken."
0 P Magnusson hade en rätt stor speceriaffär vid Prästgatan, mitt emot Stadskäl
laren. Han titulerades grosshandlarn och han och hans familj stod på gränsen till
överklass, "mätt med den tidens och Östersunds måttstock". Hans hustru, Antons
moster, var vid tiden för sekelskiftet ung, vacker och intelligent samt slagfärdig och
mycket uppburen i sällskapslivet. Hon var politiskt intresserad och en aktiv fören
ingsmänniska. "Hon �örde också till de första cyklande och överhuvud taget spor
tutövande damerna i Östersund."
Till gården hörde ett ganska stort uthus, ett stall, där en del bönder från huvud
sakligen södra Jämtland vid marknaderna satte in sina hästar. Gårdsplanen kunde
vara belamrad med slädar eller skrindor, fyllda med hösäckar, skinn och skogsfågel.
Antons mor, som gärna ville hålla kontakt med hembygden, höll logi för en del
rätansbönder.
I sina "Läroverksminnen från Östersund" (ÅGÖ 1966) säger sig Anton Sörlin
varje gång han hälsar på i sin hemstad inte glömma bort att besöka läroverket, inte
enbart driven av glada minnen av lärare och kamrater, utan för att åter få se två tav
lor, som gjort outplånliga intryck på honom: "den ena är målad av Anton Genberg
och föreställer Åreskutan, sedd från Kall en åskdiger septemberdag. Den andra, 'De
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dödas ö', är ett lappländskt motiv, som nu lär vara spolierad genom sjöregleringar,
och målat av Karl Tiren. Jag minns vilket överväldigande intryck dessa målningar
gjorde på mig, och jag avundas de ungdomar, som nu dagligen får se denna härlig
het".
Det är i samma artikel, tidigare publicerad i ÖP, som Sörlin ger det kanske bästa
porträttet i ord av skolans dominante rektor på hans tid, CA Hägglund: "Där
kommer Jupiter själv, rektor Hägglund, bred och myndig, rak i ryggen och huvudet
tillbakakastat med sitt gråa profetskägg och den respektingivande blicken, som kom
varje pojke att krympa ihop och känna sig som den arme syndare, kyrkskolkare och
smygrökare han var. Jag hör dånet av hans mullrande stämma rulla genom korrido
ren, och det är nära, att jag fyrtiofem år efteråt, flyger upp och bockar mig. 0, forna
tiders rektorer, vad tänka ni i eder himmel om våra dagars skoldisciplin!"
Även de andra lärarna presenteras av Sörlin: lektorerna Munchmeyer och Pfan
nenstiel, som i jämförelse med rektorn verkade så mycket "timidare"; adjunkten
Finell, vanligen benämnd Finken, "en liten soignerad herre med vita mustascher,
pincene! och rätt bister min under den svarta slokhatten"; adjunkten Nyström,
"Skomis kallad av för mig okänd anledning", en liten korpulent man, kolerisk och
misstänksam, i själva verket en nitisk och kunnig lärare, som satte sina ämnen högt;
vidare de två historielärarna, adjunkterna Eklund och Ljungstedt, båda utmärkta
lärare, den ene drivande, den andre inspirerande.
Båda dessa sistnämnda lärare gjorde intry ck på sina elever men på helt olika sätt.
När Eklund även kallad Trumslagaren, därför att han en gång örfilat upp en pojke,
så att trumhinnan sprack, med sin "väldiga gestalt och lätt knäande gång steg in i
skolsalen, tystnade ögonblickligen allt glam. - Han brukade långsamt gå av och an
framför klassen med den halvannan meter långa pekpinnen hållen i vågrätt ställning
med båda händerna, då och då stannande för att lägga de kraftiga nävarna på första
bänkraden." Han var trots allt ingen skoltyrann, men han ställde stora krav, och vi
visste att vi kunde vår historia, när vi fick överbetyg av honom".
Ljungstedt "undervisade också i svenska och litteraturhistoria och bådadera för
stod han att göra intressanta. Jag ser honom så väl, där han kommer in i klassrum
met med snabba steg, lite framåtböjd, styrande direkt på katedern, där han blev sit
tande hela lektionen. - Vi hade på känn, att Ljungstedt betraktade oss nästan som
vuxna, och detta, i samband med hans idealitet, gjorde att han aldrig behövde höja
rösten för att fånga vår uppmärksamhet."
I en artikel i Järnten 1936 "Pojkminnen från sekelskiftets Östersund" skildrar
Anton Sörlin bl a "de långa fotvandringarna med portör, kikare och flora" till
Kattstrupeforsen, Halåsberget och Svartsjöarna. Som skolpojke i småklasserna
levde han och hans kamrater halva sitt liv på och i vattnet, d v s Storsjön. Som en
annan Robinson "förliste" man vid Kycklingholmen, och Storsjöflottan kände han
som driven sjöman i detalj, båtarnas 'tonnage, maskinstyrka och hastighet, deras
trader och avgångstider'. DE mest initierade kunde på svallvågorna känna igen
'Karl XV', 'Östersund' och 'Framåt'. På Frösön erbjöd Östberget och Öhneberget
'rövarkulor'. 'Öhnet var då ännu jämförelsevis jungfrulig mark med vackra löväng
ar, och så kom därtill den forsande Mjällebäcken med sin djungelartade lunddälds
vegetation'."
Lysande färgklickar i tillvaron var marknaderna med "deras rörliga folkliv med
forbönder och fångstmän uppe från de stora skogarna, pälsklädda lappar, kring
vandrande skinnuppköpare och hästhandlare", tillsammans utgörande en kulbild
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som "påminde om indianböckernas fascinerande värld". - "Och på Sjötorget bru
sade nöjeslivet, där fanns cirkus, menagerier, vaxkabinett och andra attraktioner."
I en annan artikel "Sentimental vandring i Östersund" (ÖP 24/1 1959) talar Sör
lin också om de långa vandringarna på 3-4 mil som "fyllde ut en god del av vår
skolfria tillvaro", men även om idrott. "Vi brukade samlas på en vretlott (där nya
kyrkan nu ligger), där vi kastade hemmagjorda spjut och en diskus, som vi tillverkat
genom att gjuta bly i en surströmmingsburk." På vintrarna åktes det skidor, såväl i
terräng som i backar och på de bilfria vägarna. När det var blankis företogs skrid
skoturer på sjön. Vid hamnen skottades en skridskobana, "där man vissa kvällar
åkte skridsko till valsmusik i skenet av brinnande marschaller."
Som den andre av de två på sin ungdomstid i Östersund tillbakablickande öster
sundsstuderanden väljer jag Axel Ericsson. Han var dock inte född i Östersund utan
1894 i Nälden, där fadern var handlande. Till Östersund kom han som skolpojke
1904. Efter 11 år vid läroverket avlade han studentexamen 1915. I Uppsala stude
rade han teologi och blev präst. Efter att ha varit kyrkoherde i Fläckebo (Västerfär
nebo) i Västmanland och till slut kontraktsprost, bosatte han sig i Västerås.
Så sent som för några år sedan skrev Axel Ericsson i en västeråstidning en artikel,
där han hyllar minnet av sin rektor i Östersund CA Hägglund. Sent omsider pub
liceras här utdrag ur nämnda artikel, som har rubriken "Skäggig och lärd som Hie
ronymus".
Axel Ericsson säger sig ha kommit att tänka på sin gamle rektor, då han såg en tav
la, en reproduktion, på sin vägg, föreställande kyrkofadern Hieronymus, som år
505 fullbordade sin märkliga översättning av hela Bibeln till latin, från 1200-talet
kallad Versio Vulgata. Tavlan gav Ericsson en ideassociation. "Jag ser inte gamle
Hieronymus bara. Jag ser också - alltid med samma glädje - min käre gode rektor
för läroverket i Östersund CA Hägglund, sockenskomakarens son från Uppland.
Han hade böljande skägg och långt hår och var lärd, precis som Hieronymus. I
många år var Hägglund rektor vid läroverket. Han var byggherre till stadens nya
läroverkshus, för tiden rymligt och modernt. När han hade allt färdigt, så hade han
bra med pengar över i byggkassan. Det brukar vara tvärtom. Han var enkel och
anspråkslös men mycket noga med hygienen. Hans mycket långa hår var alltid väl
kammat.
En gång mötte Hägglund i korridoren en pojke som var ovanligt långhårig och
dessutom ovårdad. Rektorn nöp honom i rockkragen och röt: Du ska genast gå och
klippa dig. - Jag har inte ett öre, darrade pojken fram. - Rektorn tog då upp en 25öring och gav åt honom. - Nästa dag kom pojken till skolan med håret klippt bara
över halva huvudet. - Jag fick inte mer klippt för 25 öre, förklarade han. - Rektorn
tog då fram en ny 25-öring och ropade: Fort i väg med dig till frisören!
Rektor Hägglund hade skarp blick. Han såg rätt igenom, tyckte man. Vid mor
gonbönen i aulan, där hela läroverket var samlat med de lägsta klasserna längst fram
och gymnasisterna längst bak, hände följande: Rektorn uppe i sin kateder märkte,
att en yngling i 7:2, gymnasiets högsta klass då, satt och läste läxan mitt under mor
gonandakten. Rektorn, som kände alla sina elever vid namn, kallade då fram honom
till främsta bänken, där han fick sitta bland småpojkarna. Ynglingen, student i
Östersund 1899, var Ragnar Arbman, 1918 Hägglunds efterträdare som rektor."
Till sist berättar Axel Ericsson i nämnda artikel hur han en gång av rektorn
begärde lov från en gymnastiklektion för att med ett tidigare tåg kunna fara till Näl
den. Det var under Ericssons sista läsår i skolan 1914-15. Rektor Hägglund ville
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först inte ge honom lov men efter ett samtal som rörde sig om Ericssons framtids
planer, då han inför rektorn bekände att han tänkte bli präst, beviljades hans lovbe
gäran. Axel Ericsson tillfogar, att det kanske innerst inne var rektor Hägglund, teol
doktor och prästvigd, som hade hjälpt honom att våga bli präst.
Redan 1945 publicerade Axel Ericsson en artikel "Skolpojksminnen" i ÖP, en
artikel som jag utnyttjat i min bok om Östersunds Elementarskola och läroverk
1847-1947. Liksom Anton Sörlin förbigår han givetvis inte lärarna, av vilka han i
likhet med de tre andra sätter modersmåls- och historieläraren Ljungstedt högst.
Men han prisar även Frans Dahlberg, vik adjunkt i Östersund 1905-16, en av de
lärare som "vi aldrig skämtade med, inte ens i tankarna" och som "ägde vår respekt
och våra unga hjärtan". En som däremot enligt såväl Ericsson som Torger Seather,
vilken ju även han skildrat sin skoltid i Östersund, blev utsatt för en viss drift var
adjunkten Fredrik Rignell. Bl a drev man med hans rädsla för kyla genom att prepa
rera termometern med en isbit. Det kunde då hända att Rignell skickade ut
ordningsmannen för att se efter om något "varmare" klassrum var ledigt, och väl
inne i detta klassrum, som tvärtom kunde vara kallare utgöt sig Rignell enligt Erics
sons berättelse på följande sätt: "Tja, här kan vi ju vara, men inte därinne, där var
ju som i en källare, där kan ingen härda ut, ja, ni som är födda bland is och snö, men
inte jag, som är ett söderns barn."
Axel Ericsson var under sin skoltid en framstående medlem av nykterhetsfören
ingen Societas, instiftad 1895. Höstterminen 1914 hölls enligt Ericsson en s k
Floda-afton, anordnad av Societas, för att samla in medel till en koloni för alkoho
listvård i Floda i Dalarna. Då uppfördes en tablå, inspirerad av landshövdingskan
Ellen Widen. Högtidstalet skulle hållas av Ericsson, som kvällen före "smet i väg till
vår avgudade lärare i svenska dr Karl Ljungstedt" och fick läsa upp sitt opus. Erics
son skildrar också sin studentexamen 1915 och "den något torftiga glädjemiddagen
på Standard".
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Några minnesanteckningar i anslutning till
läroverksadjunkt Hans J acobssons bok
"Hantverk och Hantverkare i Östersund"
Av Torsten Fastborg

Kopparslagaren m m Wiktor Emanuel Bergstrand.

Vid läsning av boken "Hantverk och Hantverkare i Östersund" återupplivades i
minnet många kända namn och släktförhållanden i Östersund. Bl a kan nämnas:
kopparslagaren, konstsmeden och ciselören Wiktor Emanuel Bergstrand (född den
8/8 1876 dö� den 13/6 1962) fortsatte efter sin utbildningstid i sitt namn Koppar
slageriet i Östersund efter sin fader kopparslagare Konrad Leonard Bergstrand
(född den 12/11 1851 i Norrköping död i Ostersund den 21/71899), vilken i sin tur
lärt yrket hos sin fader kopparslagare Olof Bergstrand i Norrköping.
Efter utbildningstiden hos sin fader i Östersund praktiserade Wiktor Bergstrand
under några år hos andra hantverkare i andra delar av landet och även i Norge. Wik
tor Bergstrands produkter var av mycket hög kvalitet och vittnade om en stor
yrkesskicklighet. Produktionen var mycket skiftande och han tillverkade allt som
till yrket hörde, såsom mjölkkrukor, kastruller, hinkar, kittlar, grytor, varmvatten
beredare etc. Redan 1904 började han för Jämtslöjds räkning med ciseleringsarbeten
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Maria Emilia Elisabet Bergstrand som skådespelerska.

för att så småningom mer och mer övergå till konsthantverk i koppar, mässing och
tenn, vilka arbeten han ofta signerade med "WB", jämte årtal. Han tillverkade bl a
prydnadsföremål, lampetter, urnor, vaser, fat och brickor i olika storlekar och
utförande, belysningsarmaturer, nipperaskar, grytor och krukor av olika storlekar.
De senare bl a för blomgrupper etc. Han levererade en del alster till kyrkor t ex kyr
korna i Brunflo, Revsund, Bräcke, As, Strömsund, Rödön och Frösön.
Han deltog i flera utställningar och erhöll mycket goda omdömen för sina alster
och sin yrkesskicklighet. En av de mer originella saker som han tillverkat var en
modell av Frösö kyrkas klockstapel. Ett exempel på hans skiftande tillverkning kan
även nämnas kopparkonsolerna, som bär upp Rådhusets i Östersund kupol. Hans
hantverksskicklighet och konstfärdighet blev inte obelönad. Bl a erhöll han, så
tidigt som 1905 (inte 30 år fyllda), stor silvermedalj på utställningen i Östersund och
första pris och stor guldmedalj på den stora utställningen i Östersund 1920. Han
tillhörde Heimbygda som guldbyaman. Wiktor Bergstrand efterlämnade minnet av
en synnerligen kunnig, försynt, vänlig och hjälpsam man.
I sammanhanget kan en syster till honom nämnas, nämligen Maria (Mia) Emilta
Elisabet Bergstrand (född den 27/8 1879 död den I 0/11 1946) och gift med Per Axel
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ReinholdFastborg född den 25/9 1871 och död den 23/4 1934. Han var en av grund

arna till föreningen Gamla Östersund.
Mia Bergstrand utbildade sig till skådespelerska vid den välrenommerade och
smått legendariska Arbetarteatern i Norrköping (även ibland kallad Folkteatern).
Av tidningsrecensionerna från hennes teatertid i Norrköping att döma, så var hon
en av teaterns bästa skådespelerskor. Transumt står bl a att läsa: "I fröken Berg
strand har denna teater haft en av sina bästa krafter och genom hennes afgång lider
teatern en stor förlust." I samband med en recettföreställning för skådespelerskorna
Sigrid Carlsen, Jennie Broberg och Mia Bergstrand står att läsa: "Den sistnämnda
en av teaterns bästa krafter, skall nu lämna teatern för att inträda i äktenskap mellan
henne och handelsresande Reinh Fastborg från hennes hemtrakt (Östersund) hva
dan det antagligen är sista gången publiken får nöjet se henne. Då hon under den tid,
hon varit anställd vid denna teater, förvärvat många vänner här i staden, är det att
förmoda, att publiken vid denna recettföreställning varder lika talrik, som förra
söndagen".
Reinhold Fastborg var son till bagaren Nils August Anian Fastborg (född i Öster
sund den 17/11 1837 död den 16/6 1874 i Östersund) och hans hustru Anna Chris
tina (född Levin i Östersund den 21/12 1849 död den 6/6 1875 i Östersund). Hon
var dotter till skräddaren Erik Levin (född den 12/11 1810 död den 28/2 1853 i
Östersund) och hans maka Anna Brita (född Hoffner den 25/3 1818 död den 19/1
1900). Erik Levin var anställd som skräddargesäll hos skräddaren, mönsterskri
varen och redaren m m Nils Magnus Fastborg (född den 5/3 1800 död den 23/11
1892. Betr Nils Magnus Fastborg se bl a boken Hantverk och Hantverkare i Öster
sund sid 48).
En son till skräddaren Erik Levin och hans hustru Anna Brita f Hoffner var kon
ditor Erik Petter Levin (morbror till Reinhold Fastborg). Erik Petter Levin var född
i Östersund den 24/5 1845 och död i Östersund den 6/6 1919. Han utbildade sig till
konditor och var lärling hos sockerbagare Per Erik Sundin i Östersund, vilken var
den förste som fick burbrev som sockerbagare i Östersund.
Erik Petter Levin grundade som 28-åring år 1873 det välbekanta Levins konditori
på Storgatan i Östersund. Erik Petter Levin var f ö mycket engagerad inom Öster
sunds näringsliv etc. Han var bl a stadsfullmäktig samt styrelseledamot i Jämtlands
Folkbank. Han var en av stiftarna till Ordenssällskapet Jämtlands Gille och drev
fram till 1912 även ett jordbruk i Odensala.
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Mera om gamla Östersund
Ur en artikel av Ingeborg Olofsdotter Hallström
med anledning av en östersundsbild från tiden omkring 1870 i Järnten
Bilden av det gamla Östersund påminner mig och mina jämnåriga om barndoms
årens, trots fattigdom och enkelhet, lyckliga dagar.
Jag följer vår nuvarande Strandgata (Sjögatan) på bilden från vänster till höger. Vi
börja med södra flygelbyggnaden på residensgården fast den står uppe vid Köp
mangatan och se därefter ett vitt hus på Stadsgården, den s k "Fyrkanten". Den
uthyrdes till privatpersoner, till dess hela gården blev "Stadshus" och "Rådhus",
och "Fyrkanten" blev poliskontor och finka. Rådstuga hölls i det stora huset vid
Köpmangatan. I detta hus var också inrymd stadens största galanteriaffär, vilken
innehades av Matilda Winnberg tills hon blev gift med ingenjör F W Jonsson. Jag
minnes henne som en ståtlig och vacker dam. Sedan innehades en dylik affär av
mamsell Henriette Festin, en syster till fruarna Englund och Cavallin samt löjtnant
Festin.
Till mamsell Festin gingo vi skolflickor och köpte zefirgarn, brodergarn, stramalj
och pärlor, virktråd och virknålar m m.
Det kan tilläggas, att det var ingenjör Jonsson som byggde den slottsliknande
Östbergsgården på Frösön, som nu innehaves av fru Staverfelt. - - Men jag kom långt ifrån Stadsgården. En tid var där inrymt postkontor och
brandstation och ho vet allt vad där varit! Nu är arbetsstugan för barn där. (Hela
kvarteret upptas nu av det anskrämliga polishuset).
Gården skulle ju ha varit byggd av grosshandlare N Wikström, så sade de gamla
då jag var barn. -Å bilden syns vidare något som troligen var Wikströms varumaga
sin. - - - Längre upp ett mindre hus, där sedermera fotografen Anders Olssons
atelje "residerade". Där fotograferades Ulla Falcks flickskoleklass en vår, ett storar
tat minne för oss, då vi första gången "poserade" framför kameran. Kamratkretsen
är i detta nu icke stor, för ett par månader sedan kallades Brita Ericson bort och för
ett par veckor sedan Brita Sandberg, sedermera fru fotograf Oskar Olsson i Halm
stad. Vi äro nu lätt räknade, vi som äro bland "de sista på skansen".
Sen se vi ett litet, vitt, vackert hus med trädgård nedanför, det tillhörde "magis
ter" Weinberg. - Numera är den trevliga byggnaden ry sligt ful och anskrämlig med
ett påspikat träskjul vid ingången. Nedanför Weinbergs synes en valvkällare med
två dörrar och jag undrar om det var stadens och hörde till stadsgården.
Så komma vi till Bergens (Edvard Bergs), boningshuset och bryggeriet och där
ovanför "mälteriet" - - -. Så nedanför Bergens synes ännu en källare, antagligen
hörde den bryggeriet till.
Nu är det ej längre varken bryggare Berg eller hans fru, som för spiran där, ej hel
ler finns något som har med ölguden Gambrinus att skaffa. Nu bor tempelriddaror
dens herrar där och dessutom få även de som icke äro invigda i ordens hemligheter
besöka cafe Temperance. (Nu äges huset av Jämtlands Gille och Östersunds Fab
riks- och Hantverksförening.)
Ångaren Odin ligger vid "ångbåtsbryggan" som Storsjöflottans kaj eller hamn
kallas och därovanför se vi ångbåtsmagasinet. Jag är starkt frestad att beskriva kälk
backsåkningen utanför Bergens och den s k "dasken", som var en enda isgata, härlig
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Ingeborg Hallström.

i åminnelse under vinterdagar, aftnar och kvällar. I stora kar kördes vattnet till
bry ggeriet upp ur isvaken på sjön och så spilldes ju vatten ut från karen, då bry gge
ridrängarna körde, så vi fingo en härlig kälkbana med gropar och "daskar". - - Sedan se vi Fjellmans färgeri och så Charlierska gården och nu äntligen äro vi
framme vid tvättinrättningen. För den varmhjärtade, vänlige sydlänningen, inspektor Carl-Eric Gustafsson såg
det väl rysansvärt kallt ut, då han såg tvätterskorna ligga ute på isen i 30 a 35 graders
köls och klappa och skölja tvätten vid klapphålen, med från vattenstänker nedisade
ärmar och kläder, och så beslöt han anlägga tvättinrättningen. Den synes längst till
höger med kallbadshuset framför och är byggd på pålverk, som tydligt synes å bil
den. Jag var aldrig därinne, medan den var i full gång, men fru Brita Elvgren har givit
en livlig och intressant beskrivning av den.
Hon berättar huru bekvämt, praktiskt och "lättsamt" allt var ordnat. En enda
man, som kallades maskinist, ombesörjde eldningen och höll isvaken öppen samt
hjälpte till med klädernas nedläggning och upptagning ur det stora höga bykkärl, till
vilket måste användas en liten stege.
Ett rum och kök fanns å övre sidan av byggnaden, avsedda för föreståndarinnan.
De som skulle ha sina kläder tvättade, sände dit sina för tillfället lejda tvätterskor
eller tjänarinnor med tvättkläder och såpa mot en avgift av 12 skilling pundet. Det
låter sagolikt billigt och jag undrar, om det ej är ett minnesfel, så att det var 24 skil
ling pundet eller 50 öre. Ett pund var ju 8 1/2 kg. 34

När tvätterskorna kommo till tvättinrättningen på morgonen var vattnet redan
varmt och de fingo taga sig en tvättbunke och börja arbetet med att stöta eller
gnugga kläderna i två eller tre omgångar, varefter de lades i det stora bykkaret med
kokande lut. Varje tvätterska hade var sitt varv i karet och varven åtskildes genom
stora trälock, som voro genomborrade så att luten eller den heta ångan gick igenom
hela karet. Så var det sköljbassäng inne vid västra väggen. Där lågo tvätterskorna på
knä i sina "klapplådor". Blev sköljvattnet för tjockt eller flöt det ej in rent vatten,
togs sådant in i mindre såar. Då för tiden klappades och sköljdes kläderna. Sedan de
vattdragits, upphängdes de på torkvinden, mangel fanns också och mangelbord.
Huru det gick med tvättinrättningen eller huset efter Gustafssons sjukdom och
död (han avled 27/4 1870) kommer jag ej ihåg, men man kan med tacksamhet ägna
en tanke åt den, som ville lätta bördan för de arbetstyngda kvinnorna. (Initiativet till
tvättinrättningen togs 15/11 1864 av fruarna Emelie Bennich, Sofie Jacobsson,
Maria Rissler, Wendela Hammargren, Carin Ekberg, Mina Rosen och Brita Fjell
man. Mot ett räntefritt lån på 4 500 kronor åtog sig byggmästaren m m C E Gus
tafsson att uppföra och driva inrättningen. I samband med tvättinrättningen bygg
des även ett litet badhus. När ett nytt badhusbolag anlade ett större badhus, kombi
nerat med tvättinrättning, överlämnades det gamla tvätthuset till folkskolestyrelsen
för att rivas och komma till användning för uppförandet av ett nytt folkskolehus.
C E Gustafsson var en mångbetrodd man. En tid var han teknisk ledare för den
tändsticksfabrik som grundats av O Winnberg, L O Hammargren och J C Caval
lin. Han sysslade även med uppfinningar, bl a en varmluftmaskin.
Så följer ögat bildei:i ovanför tvättinrättningen och går .<ctt stycke uppför gränden.
På höger sida synes Öhrlingska gården (handlande J A Ohrling), pa vänster Char
lierska (handlande Em Em Charlier), med alla tre byggnaderna som i stort sett stå
på sin gamla plats. När signaturen A W (Anna Werner) skrev om de blommande
träden, kände jag, att jag mindes doften av syren, hägg eller rönn, men från träd som
visst stodo i övre hörnet vid Köpmangatan. Sign Grg Lgt (Gregor Lindqvist) fram
höll i en rättelse att stora huset vid Köpmangatan byggdes eller ombyggdes på 1880talet. Jag skulle kalla det för en tillbyggnad av byggmästaren, handlanden och gårds
ägaren O Hallström, vilken tillbyggnad räckte ända ut till gathörnet eller till grän
den. I det huset tror jag det var som färgaren Fritz Hestermann (son till färgaren och
fabrikören J C Hestermann) hade sin handel och mottagningsbod för sitt nya färge
ri. Skylten var en arm med en blåfärgad hand. Ovanför Chariiers synes rektor Abra
ham Sundbergs vackra �ård.
Jag skulle lia "pratat ' mera om vår stad, men törs inte säga mera, då det är ett
barns minnen blott och därför hoppas jag på mild dom och kritik.
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Östersunds Gossorkester årgång 1952-1959
Av Nils Paulson

Östersunds Gossorkester 1954.

Smidesmästare Gunnar Hult räknades under den tidigare delen av seklet till en av
de mer kända i staden. I många avseenden var han en stor idealist. Det var inte bara
industrins och byggmästarnas beställningar som fick den rätta formen i hans smed
ja. Han kunde också konsten att forma det vitglödgade stålet till förnämlig smides
konst. Alla som passerar Jamtlis grindar blir påminda om det genom hans vackra
(beskrivande) figurer.
I början av SO-talet reste han över till Norge, och hade lyckan varit god och
draghjälpen seglivad, skulle hans påverkan vid hemkomsten skapat en långlivad
kulturgren i stadens musikliv. Under sin resa i grannlandet upplevde han det som
mycket festligt med alla guttemusikkorps som ingick i skolornas verksamhet.
Skulle inte 20-talets ambitioner i Östersund kunna ges nytt liv, så stadsborna åter
igen kunde få glädjas åt en egen pojkmusikkår, löd hans inlägg i tidningarna. Det
blev en tändande gnista och några före detta gossmusiker bildade i all hast en intres
seförening.
Ett upprop, undertecknat av ett 25-tal kända stadsbor skickades ut, och en intres
seförening bildades och i den ställde Folke Hägerström upp som impressario. Som
medhjälpare fick han Jonas Brännholm, Helge Bollnert, Gunnar Englund, Rolf
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Kjellin, Sven Wallin och Nils Paulson. Konjunkturen i näringslivet var på uppgå
ende och offervilligheten bland stadens affärsmän, industrier och privata var
anmärkningsvärd. Genom att Drätselkammaren tillstyrkte ett anslag på 5 000 kro
nor kunde den första uppsättningen av musikinstrument upphandlas.
Arbetet med att fylla penningkistan pågick för fullt och i juli 1952 blev det möjligt
att anställa både orkesterledare och lärare med militärmusikerna Hugo Mathiasson,
Hilding Hedlund, Gustav Olsson och sedan Bertil Björklund, Arvid Owen och
Torsten Wijk.
Men blickarna var inte enbart riktade mot instrument. Det behövdes också medel
till noter, notställ och uniformer. Och nu kommer något så fint in som "Mamma
klubben". Mammorna, och naturligtvis också papporna, ställde helhjärtat upp för
sina telningar. I juntorna syddes och vävdes attraktiva alster, som tillsammans med
hoptiggda varor försåg tombolor och lotterier med priser. Det blev en av ekono
mins ryggrader.
Lokalfrågornas lösning för alla de musikensembler som kommit och gått har ju
aldrig beretts plats i de styrandes intressesfär. För undervisningen och repetitio
nerna blev det ett ständigt ambulerande med vidlyftig utrustning mellan Teatern,
Norra och Södra folkskolorna och Ångbryggeriet. Omdirigeringarna till de för
hyrda lokalerna blev tidsödande och portokostnaderna steg oroväckande. För de
elever, som inte fick öva i lyhörda lägenheter, upplät Folke Hägerström sin gille
stuga.
Trots en hel del spärrar för en snabb tillväxt i undervisningen, kunde orkestern
göra sig offentligt hörd under hösten 1953. Det blev upptakten till ett efterlängtat
inslag i staden under några år framåt. Verksamheten fortsatte i samma stil som

En glad bukett unga klarinettister vid mitten av 1950-talet.
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orkesterns föregångare under de tidigare åren och populariteten växte samtidigt
med ökat kunnande och större numerär av stämmorna.
Inspelade intäkter stod inte i paritet med utgifterna och under en tillfällig kon
junktursvacka i näringslivet blev det också motigt att återigen gå med tiggarstaven.
Kafebolaget upphörde efter 1956 med sitt livsviktiga stöd helt och hållet. Elverket
och Sparbanken var dock trogna och även många andra med skiftande belopp. En
av de oförtröttliga stöttepelarna var Isa Sundin för IOGT:s studieverksamhet. I
intresseföreningen togs alla vettiga uppslag upp och till slut infördes en årlig avgift
av pojkarnas föräldrar. I samma veva drabbades ordföranden Hägerström av ohäl
sa, och 1956 valdes jag till hans efterträdare med Kalle Nilsson som sekreterare.
Pojkar är pojkar och många av dem saknar ekonomiskt sinne. Som en följd därav
blev det dags att reparera flera instrument och t o m för nyinköp till dryga kostna
der. Notmaterialet måste dessutom förnyas. Till detta kom fasta arvoden till lärar
na.
Ordet sponsring var inte uppfunnet på den tiden. Ideella krafter orkar inte i läng
den bära en alltför stor börda, och en dag tågade ett par av oss upp till stadens
Musikskola och bad dem ta hand om en populär gossorkester på ett 25-tal välövade
pojkar plus en hel uppsättning av brukbara instrument. Men tyvärr hade ledningen
mte något intresse av erbjudandet, och det var för oss ingenting annat att göra än att
förbereda det bittra slutet.
Jag är övertygad om att alla de som under dessa år lade ner ett betydande arbete,
inte misstycker att bara två namn nämns, nämligen Folke Hägerström och Jonas
Brännholm. Den förre som ordförande under fyra och den senare som kassör i åtta
år. De goda framtidsförhoppningarna som närts, krympte till ett endast "lycka till"
när den samspelta ensemblen skmgrades.
Stadsborna har fått bevittna fyra nedlagda gossorkestrar. Då måste det ju stå
klart, att hur stor idealiteten än är bland privata intressenter och företag, går det tyd
ligen inte i längden att hålla igång utan det allmännas stöd. Hela 25 år tog det tyvärr
innan de styrande insåg fattigdomen och startade Paradorkestern, stimulerade
främst av 200-årsjubileet. Guttemusikkorpsen i all ära, men roligare då med en egen
musikkår av det slaget. Jag kan inte frångå min personliga uppfattning att musiks
kolan tidigare borde ha insett det. Måtte nu vår Paradorkester få tillgång till ut rym
men i vår musikskola samtidigt med andra ensembler. Vi behöver en musikens hög
borg som övervägande används i det syftet, för att kunna uppfylla Q1ålsättnipg�!1 i
ovannämnda gossorkesters Upprop: "TILL NYTTA OCH GLADJE SAVAL
FÖR STADENS OCH LÄNETS INNEVÅNARE SOM FÖR GÄSTANDE
FRÄMLINGAR OCH TURISTER."
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Väderleken i Östersund 1861-1890
Anteckningar, sammanställda av Hans Jacobsson

Lektor Peter Olsson.

Nedanstående artikel kan sägas utgöra ett axplock ur en av Peter Olssons meteoro
logiska skrifter, nämligen om "Klimatet i Jämtlands län", publicerad i Hushåll
ningssällskapets handlingar 1891. Jag har ur denna skrift, som huvudsakligen består
av tabeller med olika meteorologiska uppgifter, såsom temperatur, nederbörd,
vindstyrka etc, valt ut en del uppgifter som gäller Östersund.
Peter Olssons tabeller omspänner inte helt men huvudsakligen 30 år (1861-1890).
Bland dessa år finns t ex det stora missväxtåret 1867, och på 1880-talet går det att
jämföra uppgifterna med vad svågern Sven Johan Kardell säger om vädret i sin dag
bok.
Trots att det är fråga om ett urval av axplockskaraktär, är det nödvändigt att
betunga läsarna med en rad sifferuppgifter, men jag gör det i förhoppning om att
även en förfluten tids väder kan vara intressant att få upplysning om. Vädret kan
förklara en hel del i en orts historia, och det står ju var och en fritt att jämföra med
väderlekssituationen i Östersund under senare år.
Det som väl främst intresserar när det gäller vädret är temperaturen. Peter Olsson
har i en tabell uppgifter om årsmedeltemperaturen för åren 1861-90. Som man lätt
kan förstå är dock dessa uppgifter inte alltid rättvisande. Man kan t ex vara i tvivels39

mål om ett år med varken särskilt hög eller låg medeltemperatur kan ha haft kall vin
ter och varm sommar eller mild vinter och sval sommar. I bägge fallen kan det bli i
hög grad likartad medeltemperatur. De lägsta resp de högsta värdena för årsmedel
temperaturen under en längre tid torde dock ge indikationer om genomgående kalla
eller varma år.
Den kallaste årsmedeltemperaturen under perioden uppvisar 1871: -0,21 grader
(det enda året under hela perioden med minus i årsmedeltemperatur). Det näst kal
laste året är 1881 med +0,02. Missväxtåret 1867 kommer på tredje plats med+0,08.
- Det varmaste året var 1863 med +3,11 (det enda året årsmedeltemperaturen kom
över +3). Andra varma år är: 1890 +2,96, 1873: +2,88, 1889 +2,80.
En upplösning av årsmedeltemperaturen i månadsmedeltemperatur bör kunna ge
en tydligare bild av vädret under året. För att göra det så enkelt som möjligt har jag
sammanställt en tabell över kallaste respektive varmaste månad under perioden med
angivande av medelvärdet:
Kallaste
Varmaste
Januari:
1874 - 2,3
1867
-18,6
Februari:
1881
1874 - 1,9
-17,2
Mars:
1868
1871+ 0,9
-12,7
April:
1881
1870+ 2,7
3,4
Maj:
1867
+ 1,2
1889+10,3
Juni:
186501867
1889+15,7
+ 8,4
Juli:
1881
1873+16,1
+11,2
Augusti:
1864
1868+14,5
+ 9,5
September:
1877
+ 5,7
1866+10,5
Oktober:
1880
1885+ 0,9
3,4
November:
1871
1877+ 1,l(enda med+)
6,8
December:
1874
1861 - 1,4
-15,5
Utöver tabellen kan följande sägas: När det gäller januari resp februari så var
januari kallast under 15 år, februari under 14 år. Ett år (1879) var de lika kalla:
-12,1. Mars var kallare än januari 1866, 1868, 1869, 1873 och 1874, kallare än feb
ruari 1863, 1867, 1868, 1869, 1873, 1874, 1878, 1887. Under vissa av dessa år kan
man säga att vintern kulminerade i mars.
År med minusmedeltemperatur i april var: 1867: -2,0, 1871: -2,7, 1879: -1,4,
1875:-0,6, 1882:-0,2 och 1877:-3,2. April 1871 var kallare än mars s å:+ 0,9 (enda
mars med+).
I inget fall var maj kallare än april, och juni var genomgående varmare än maj. När
det gäller de eg sommarmånaderna kan det påpekas, att juni var varmare än juli:
1862, 1863, 1866, 1876, 1889. Juli var varmast 22 år, augusti varmare än juli 1866,
1867, 1878, 1880. Ett år (1870) var juli och augusti lika varma: +13,9. Under 18 år
var augusti varmare än juni.
I samtliga fall var september kallare än augusti, oktober kallare än september.
December var med ett undantag kallare än november. Undantaget gäller 1861, då
november hade medeltemperaturen-4,2 och december-1,4 (den högsta medeltem
peraturen för december under perioden).
I 15 fall var december kallare än efterföljande, alltså nästa års januari och i 11 fall
var december den kallaste vintermånaden (räknat från november ett år till mars
nästa år).
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Av tabellens kallast-månads-rad framgår, att de kalla åren 1867 och 1881 före
kommer där vardera 3 gånger, men det kallaste året i genomsnitt 1871 endast en
gång (i november: -o,8). Att 1871 blev så kallt beror i övrigt på att såväl januari som
februari var mycket kalla (de näst kallaste under perioden med resp -16,6 och -17,1,
att april var kall (-2,7) och att sommaren var relativt sval. Ett redan noterat undan
tag var det för mars 1871: +0,9.
Missväxtåret 1877 karaktäriseras av en mycket kall januari (föregången av relativt
kalla temperaturer i november och december 1866). I februari mildrades kylan och
även mars var inte exceptionellt kall, men däremot april, maj och juni. Man kan
säga, att vintern inte tog slut förrän långt fram i juni. Det var alltså ingen vår, och
sommaren och därmed växtperioden blev kort: endast juli och augusti. Som helhet
var inte september 1867 så kall, men det kom några tidiga frostnätter i denna månad.
Under sådana förhållanden är det inte att undra på att skörden inte alls kunde mog
na.
Vintern 1880/1881 var mycket kall (medeltemperaturen för månaderna novem
ber 1880-mars 1881 var -10,74, vilket är bottenrekord). Man kan jämföra med vin
tern 1889/90 med en 5 månaders medeltemperatur på -2,78, vilket är rekord åt
andra hållet.
Även sommaren 1881 var inte mycket att hurra för. Hade inte november och
december varit så milda (-0,1 resp -4,1), hade året säkerligen fått den lägsta årsme
deltemperaturen under perioden. Om man i stället räknar året från oktober 1880 till
september 1881 får man ett absolut minimum på -1,3.
En jämförelse med år 1981, som också var ett kallt år, skulle vara intressant, men
jag saknar tyvärr motsvarande siffror. Till skillnad från 1881 hade 1981 årminstone
en varm månad, nämligen maj, men december 1981 var ju desto kallare.
Så till de varmaste åren. Dessa framträder inte lika tydligt i materialet som de kal
laste åren. Vintern 1862/63 var förhållandevis varm med ett medeltal för november
1862-mars 1863 på -3,74. Frånsett juni (+14,1) var dock sommaren 1863 inte så
varm. Hösten var relativt mild liksom förvintern (november och december), varför
året fick den högsta årsmedeltemperaturen (+3,11) under perioden. Året 1863 kan
sägas ha haft ett maritimt klimat (milda vintrar men relativt svala somrar). Det
samma kan sägas gälla åren i slutet på 1880-talet, som var förhållandevis varma. De
riktigt varma somrarna lyser dock med sin frånvaro. Dock hade 1889 en varm vår
och försommar (+10,3 i maj och +15,7 i juni). Vintrarna var genomgående milda
(medeltal för november-mars): 1886/87: -4,08, 1887/88: -5,16, 1888/89: -o,82 och
(ett redan nämnt rekord) 1889/90: -2,78.
Peter Olsson vill för slutet av 1880-talet iakttaga en trend, nämligen mot ett mera
maritimt klimat för Östersund och Jämtland i övrigt.
Något av fastlandsklimat kanske man iakttaga under året 1875. Vintern 1874/75
var kall med ett medeltal på -10,76, följd av en medeltemperatur för de 5 månaderna
maj-september på +10,65. Man kan alltså säga, att sommaren var lika varm som
vintern var kall, men några extrema tal är det ju inte.
Läsaren bör i likhet med Peter Olsson ha märkt att temperaturen varierar avse
värt mycket mer under vintern mellan olika år än under sommaren. Spännvidden
mellan vintermedeltemperaturen kan uppgå till -8,5 grader, medan motsvarande
spännvidd för somrar (maj-september) är knappt +3 grader.
När det gäller absoluta temperaturmaxima för månader har Peter Olsson mate
rial endast för åren 1875-90. Den högsta temperatur som under denna tid uppmätts
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i januari är +9, i februari +8,6, mars +18,0, maj +25,5, juni +31,0, juli +31,0,
augusti +31,0, september +28,5, oktober +15,5, november +10,5 och december
+8,0, alltså genomgående plusgrader. Mera anmärkningsvärt är kanske att tempe
raturminima har genomgående minus, alltså även för sommarmånaderna: januari 43,6, februari: -41,6, mars: -36,0, april: -24,3, maj: -13,6, juni: -4,0, juli: -2,0,
augusti: -0,5, september: -4,5, oktober: -16,0, november: -16,0 och december:
-26,6.
Några andra uppgifter när det gäller temperatur kanske kan vara av intresse, t ex
antal frostdagar och när på efteråret den första frostnatten inföll, när det första snö
fallet kom, när Storsjön blev isbelagd utanför Östersund resp när den blev fri från is.
Under perioden 1871-90 redovisas ingen frostdag (frostnatt) i augusti men väl 4
i juli: 4/7 1888, 9/7 1887, 13/7 1882 och 18/7 1881. Annars inföll den första frostda
gen i september: 3/9 1885, 12/9 1889, 13/9 1874 osv. Tre gånger kom den första
frostdagen först i oktober: 2/10 1879, 3/10 1890 och 4/10 1873.
Att antalet frostdagar genomsnittligt för åren 1875-90 är nästan identiskt med
antalet dagar i månaden för december, januari, februari och mars är inte att undra
på. Antalet frostdagar i april är 26,1. När det gäller maj är ca halva antalet dagar i
månaden frostdagar (15,1). Talen för juni, juli, augusti och september är: 1,2, 0,25,
0,1 och 3,1. Den frostfriaste månaden är alltså augusti. Under oktober-december
närmar sig antalet frostdagar alltmer antalet dagar i månaden: 20,5, 26,1 resp 30,7.
Inget snöfall finns rapporterat i juli men däremot förekom 4 gånger det första
snöfallet för säsongen i augusti: 1888 5/8, 1873 11/8, 1878 18/8 samt 1885 27/8. Det
var väl fråga om regnblandad snö. Tio gånger kom det första snöfallet i september
och sex gånger i oktober, det "senast" rapporterade 1879: 20/10.
Ytterdata för Storsjöns isläggning är 18/11-28/12. Men normalt sker islägg
ningen kan man säga i slutet på november eller i början på december. I två fall var
det fråga om två isläggningar (med uppbrutet istäcke emellan): 1870: 1/12 och 9/12
och 1879: 25/11 och 2/12.
Ett enda år blev Storsjön isfri vid Östersund i april, nämligen 29/4 1879. Fyra
gånger var det isfritt utanför Östersund först i juni: 1/6 1880, 2/6 1888, 4/6 1871 och
5/6 1877. I övrigt skedde islossningen i maj med ytterdata: 13/5 1870-29/5 1874.
Utom temperaturen är det väl främst nederbörden som intresserar. För åren
1862-90 finns medelnederbörden i millimeter angiven för de olika månaderna. Att
sommarmånaderna är klart nederbördsrikare än vintermånaderna är uppenbart.
Den nederbördsrikaste månaden är augusti (i medeltal 67,9 mm), därefter kommer
juli (56,0), september (52,0) och juni (49,1). Den nederbördsfattigaste månaden är
inte oväntat mars (16,1), följd av februari och april (båda 20,7), januari (21,7) samt
november (21,9). Majs medelnederbörd är 34,9 och oktober liksom december har
tal omkring 30: 30,1 resp 30,0.
Nederbörden kan ju variera mycket, vilket framgår av maxima resp minima vad
beträffar medelnederbörden för de olika månaderna. Maxima ligger över 100 mm:
september 123,4, augusti 121,7, juni 115,9 och juli 104,1. Minima ligger på 0, näm
ligen för januari, februari och maj. En spännvidd på över 100 mm mellan maxima
och minima kan man finna för juni (115,9-10,0), juli (104,1-3,4), augusti (121,718,3) och september (123,4-14,2).
Antalet dagar med nederbörd (0,1 mm och mera) skiljer sig också. Det lägsta
antalet nederbördsdagar har februari (10,6), därnäst följer mars (12,9), april (13,4),
juni (14,1), januari (15,1) och november (15,3). Det högsta medelantalet har septem42

ber (18,7), därefter kommer oktober och december (båda 17,7) samt juli och augusti
(båda 17,6). Spännvidden mellan maxima och minima är i detta fall störst för augusti
(24---o) och juni (20-7), minst för januari (16-14).
Antal dagar med snöfall (0,1 mm och mera) kulminerar i december med 17,7
(maximum 26 minimum 8). Att januari har många snödagar (13,7) är inte att förvåna
men möjligen att mars och april med resp 11,6 och 10,6 dagar överträffar februari
med 9,6 dagar. För juli finns ingen dag med snöfall antecknad. Det bör anmärkas att
uppgifterna ovan hänför sig till en mycket kort period (1884-90).
För samma period finns anteckningar om antal dagar, då öppen mark övervä
gande varit snötäckt. För januari är siffran så hög som 30,9 dagar. December har
30,6, mars 26,7 och februari 26,0. Juli-september saknar snötäcke och i praktiken
ockiså juni (0,1 ).
Åska förekommer som bekant inte ofta i Östersund. Mellan 1876 och 1890 har
ingen eller praktiskt ingen åska hörts under september-april. Den åskrikaste måna
den är inte oväntat juli med i genomsnitt 4 åskdagar. Juni och augusti har 1,8 resp
1,7 dagar.
Molnigheten mätt efter skalan: 0 = klart, 10 = jämnmulet, är nära nog konstant
omkring talet 6: mest i november (6,6), minst i mars (5,3).
Till sist något om vindstyrkan, uppmätt efter skalan 1-6. Så särskilt blåsigt var det
inte i Östersund under perioden 1879-90: blåsigast i oktober (1,6), minst blåsigt i
mars (1,0). Hösten är som man kan förmoda den blåsigaste årstiden med ett genom
snittstal på 1,4. Sommaren har 1,3, medan vinter och vår har 1,1 vardera.
Det betyder dock inte, att vintern saknar stormdagar. Stormrikast är märkvärdigt
nog september (2,4 dagar i genomsnitt), men även januari och februari är förhållan
devis stormrika (båda 1,6 dagar). Minsta antalet stormdagar har april (0,7), följd av
maj och juli (båda 0,8).
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Årsberättelse
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörelse
för verksamhetsåret 1985-1986.
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:
RolfTrehn
Håkan Larsson
Arne Dahlin
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 127 medlemmar.
Efter mötesförhandlingarna höll universitetslektorn vid högskolan i Östersund
Hans Wallentin ett föredrag över ämnet "Glimtar ur människors vardag i Öster
sund".
ÖstersundsTräblåstrio bestående av Susanne Nilsson och Gustav Olsson, klari
nett och Nils Paulsson, fagott spelade några stycken. Som avslutning spelades och
sjöngs Jämtlandssången.
Vid efterföljande supe påTemperance kåserade Käll Sandberg om "Minnen från
Gamla Kyrkgatan 9".
Efter att ha genomgått en grundlig renovering har Stadsmuseet åter öppnats återinvigning skedde den 9 mars - och har under jubileumssommaren 1986 haft
över 1 500 besökare. Öppethållandet har möjliggjorts genom att många medlem
mar ställt upp som vakter. - Under renoveringsarbetet har alla utställningsföremål
och fotografier varit nedtagna. Lennart Edström har aktivt lett och tagit huvudsak
lig del i återuppbyggnadsarbetet med Rolf Trehn och Jan-Erik Håkansson som
medhjälpare.
Som en inledning av jubileumsåret 1986 invigdes den 1 januari på Länsmuseet en
utställning om "Östersund i konsten" med cirka 30 konstverk från föreningens
samlingar.
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Föreningen har under året lämnat ett bidrag ur Linda Olsens donationsfond på
86 000 kr för inredning av en från kv Magistern flyttad byggnad-det s k Grändhu
set-till Stadskvarteret påJamtli. Invigning av byggnaden och övriga delar av Stads
kvarteret påJamtli ägde rum på midsommarafton.
I mitten av oktober i år har den femte och sista tallriken med Östersundsmotiv
utgivits. Utgivningen sker i samarbete mellan föreningen och Domus, Östersund.
Föreningen har företrätts av Lennart Edström.
Föreningen har under året avgivit yttrande över "Förslag till ändring av stadspla
nen Staden i Östersund, kvarteret Barberaren".
Som tidigare år varit fallet har tillhandahållits bildmaterial och lämnats uppgifter
ur föreningens samlingar till myndigheter, institutioner, företag och enskilda per
soner.
Denna dag har en stor jubileumsutställning "Östersund 200 år" invigts på Läns
museet. Utställningen arrangeras i samarbete med föreningen. Föreningen har
bidragit med ett omfattande bildmateriel. Under förberedelsearbetet till utställ
ningen har en grupp medlemmar medverkat. Särskilt har den för föreningens syften
mycket verksamme hedersledamoten Lennart Edström nedlagt ett omfattande
arbete. Föreningen räknar sin medverkan i utställningen som en av föreningens sär
skilda insatser under stadens jubileumsår.
Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga.
Under det gångna verksamhetsåret har rivningslov begärts för bl a följande fastigheter:
Barberaren 3 och 6 (samtliga hus)
Barberaren 4 och 5 (gårdshus)
Brandenburg 4
Föreningens fyrtionionde årsskrift, en jubileumsårsskrift, har tillställts medlem
marna i samband med kallelsen till detta årsmöte.
På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor.
Under tiden 1oktober 1985-30september 1986 har följande medlemmar avlidit:
18oktober 1985
19oktober
14november
8december
12december
19 januari 1986
8februari
20februari
2mars
4mars
18mars
22mars
3april
22april
29april
21maj
17juni

Butikschef Henning Ericsson
Jägmästare Torsten Carlsson
Rektor Anton Svensson
KommunalarbetareJohn lverstedt
Revisor Per Björås
Disponent Hubert Pålstam
Tandläkare Edvin Porad
Kupemästare Åke Winghall
Läroverksadjunkt Thor-Björn Folestad
Kamrer Håkan Andersson
Exekutor Ernst Karlsson
Överstelöjtnant Carl-Fredrik Langeen
Direktör Gösta Danell
Förrådsman Lennart Svensson
Lantmätare Diderik Dahlberg
Direktör Gustaf Persson
Kanslist Konrad Grinde
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19juni
25juni
9juli
18juli
31juli
5september
13september
14september

Tandläkare Rune Dahl
Kamrer Tore Hedlund
Maskinchef Ragnar Andersson
Köpman Olle Hägglöf
Tandläkare Sven Dahl
Kontorist Erik Permansson
Tandläkare Sven Rissler
Boktryckare Heimer Wigen

Vid föregående årsmöte invaldes 17 nya medlemmar i föreningen. Föreningen
har den 1 oktober 1986 527 medlemmar.
Betr föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till revisionsbe
rättelsen.
Östersund den 23 oktober 1986

Lars Herlitz

Arne Eskilsson

INVALDA MEDLEMMAR 1986
Frisör Gunnar Bergh
Reveljgränd 17
831 38 Östersund

Boktryckare Sven Roos
Hornsgatan 28 A
832 00 Frösön

Studierektor Gunnar Dahl
Blomstervägen 20
832 00 Frösön

Redaktionschef Christer Sjöström
Spadstigen 1
831 48 Ostersund

Gymnasieadjunkt Håkan Dixelius
Köpmangatan 67 B
831 33 Östersund

Skogslärare Bengt Smith
Bronshängevägen 20
831 61 Östersund

Lektor Torsten Dixelius
Samuel Permans gata 35 C
831 42 Östersund

Direktör Mats Smith
Grytan 2414
834 00 Brunflo

Kanslichef fil dr Sven Hamrell
Kåbovägen 20
752 36 Uppsala

Skolkurator Olle Törnberg
Hälsingegatan 31, 4 tr
113 31 Stockholm

Civilekonom Gösta Kylsberg
Rödebergsgatan 6
113 23 Stockholm

Inköpschef Karl Gustav Uddegård
Enbärsvägen 12
831 61 Östersund

Ingenjör Sune Liljeqvist
Rådhusgatan 24
831 52 Ostersund

Adjunkt Arne Öberg
Strandgatan 16, 1 tr
831 30 Östersund

Teleingenjör Börje Nordin
Bronshängevägen 5
831 61 Östersund
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FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
Ekonomisk sammanställning per 1986-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital

Arsskriftsfonden ....................
Eget kapital ...........................

21.376:20
15.436:06

Tillgångar

Postgiro ................................
Bank: PK-banken ... 14.602:30
Nordbanken ... 21.482:55

36.812:26

727:41
36.084:85
36.812:26

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Årsavgift ...............................
Årsskriften ............................
Annonser, trycksaker ............
Uppvaktningar ......................
Porto .....................................
Kontorskostnader ..................
Årsmötes- och sammanträdeskostnader .....................
Skatter ...................................
Arets överskott ......................

Intäkter

550:21.282:75
1.705:65
925:2.437:25
3.209:70

Årsavgifter ............................
Försäljning böcker .................
fotomappar .........
vykort .................
Användningsavgifter ..............
Inbet till årsskriftsfonden .......

1.241:1.949:33.300:35
9.366:12
42.666:47

Räntor ..................... 1.342:82
3.664:82
årsskriftsfond . -------2.322:42.666:47

24.910:2.791:65
880:490:1.610:8.320:-

42.666:47

Utgående Balans Konto
Tillgångar

Postgiro .................................
Bank: PKbanken ..... 3.404:60
ordbanken ... 42.456:55

317:23
45.861:IS
46.178:38

Skulder och eget kapital

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

32.018:20
14.160:18
46.178:38

Östersund 1986-09-30

Sven-Ivar Nordin
Skattmästare

47

MUSEIFONDEN
Ekonomisk sammanställning per 1986-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital
Eget kapital ...........................

61.011:63

Tillgångar
Banktillgodohavande:
PKbanken ..........................
Nordbanken ......................

61.011:63

59.476:45
1.535:18
61.011:63

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader
Försäkringspremie .................
Utställnings- och museikostnad
Årets överskott ......................

617:13.261:65

Intäkter
Netto vid försäljning av
minnestallriken ......................
Ränta ....................................

13.878:65
8.747:90
22.626:55

16.800:5.826:55
22.626:55
22.626:55

Utgående Balans Konto
Tillgångar
Banktillgodohavande:
PKbanken ..........................
Nordbanken ......................

Skulder och eget kapital
Eget kapital ...........................
39.978:29.781:53
69.759:53
Östersund I 986-09-30
Sven-Ivar Nordin
Skattmästare
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69.759:53
59.759:53

LINDA OLSENS DONATIONSFOND
Ekonomisk sammanställning per 1986-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital

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

Tillgångar

Banktillgodohavande:
PKbanken ..........................
Jämtlands Folkbank ...........
Nordbanken ......................

131.562:30

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

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Bidrag till
"Skomakarhuset" Jamtli

Intäkter
86.000:-

Återbetalning av B-skatt
Räntor ...................................
Årets underskott ...................

86.000:-

9.538:15.282:10
61.179:90
86.000:-

Utgående Balans Konto
Tillgångar

Banktillgodohavande:
PKbanken ..........................
Jämtlands Folkbank ...........
Nordbanken ..................... .

Skulder och eget kapital
2.889:20
14.161:25
53.331:95
70.382:40

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

70.382:40
70.382:40

Östersund 1986-09-30

Sven-Ivar Nordin
Skattmästare
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ANNA OCH GOTTFRIO ROMANS UNDERSTÖDSFOND
Ek onomisk sammanställning per 1986-09-30
lngaende Balans Konto
Skulder och eget kapital
Eget kapital ...........................

52.659:21

Tillgångar
Banktillgodohavande:
PKbanken ..........................

52.659:21

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader
Årets överskott

6.115:60

Intäkter
Ränta .....................................

6.115:60

Utgående Balans Konto
Tillgangar
Banktillgodohavande:
PKbanken ..........................

Skulder och eget kapital
Eget kapital ...........................

58.774:81

58.774 :81
Östersund 1986-09-30
Sven-Ivar Nordin
Skattmästare

ANTAL AKTIVA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN
501
Medlemsantal i föreningen den 1 oktober 1986 ................................
Nyinvalda medlemmar 23 oktober 1986 .......................................... ____1_5
516
23
Avlidna medlemmar 1/8 1986-31/8 1987 .........................................
Avförda till passiva medlemmar ...................................................... _____
2
4.;.9 1
Medlemsantal i föreningen den 1 september 1987 ............................
____ .;.
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AVLIDNA MED LEMMAR
(t o m 31/8 1987)
1986

16/7
23/7
5/9
13/9
14/9
17/10
8/11
9/11
22/12

Lars Larsson
Oscar Gärdin
Erik Permansson
Sven Rissler
Heimer Wigen
Folke Thorgersson
Torsten Carlsson
Eric Larsson
Alfred Alström

1987

9/1
14/1
18/1
27/2
7/3
5/4
10/4
24/4
25/4
1/6
7/6
6/7
19/7
29/7

Svante Jonasson
Carl Brinkman
Allan Eklund
Gunnar Andersson
Ernst Cederberg
Karl-Erik Uddegård
NilsGiden
EricGrahn
Robert Berghagen
Axel Lundin
Olle Björk
Anders Ring
Karl Lignell
Tage W Carlsson

GÅVOR TILLSTADSMUSEET
63 st fotografier från kv Borgmästaren nr 5 o 6 före renoveringen.
Minnesplakett: "Östersunds-Stad 1786-1936".
Gammalt järnföremål tillvaratagen vid grävningar utanför A4
kanslihus (ev gammal harvpinne).
ArneDahlin
Anbud å antracitkol den 27/10 1907.
Kvitto på bötesbelopp a 5 kr påfört Stadsfiskal Flygare.
Foto: "Kollegiet i Östersunds Flickskola ung 1921-23".
IngridDanell-Åmark,
Foto: "JosefDanell med realskoleklass ung 1927-29".
Vinnringa
1) "Jämtlands län i porträtt och bild" år 1937.
StigDannevall,
2) 6 st klasskort från Odenslunds skola 1928-31.
Linköping
2 st klasskort från ÖHAL 1931-32 och 1934-35.
Pressens fotbo!Jslag 1945.
Alla kort 12 x 17 cm och med namn på alla personer.
Gåvan omfattar 93 poster med fotografier på telefonister, klass
Betty Eriksson
kort (Norra skolan), släkttavla för Ivar Diberg född i Digernäs
3/10 1743, avskrifter av betyg, bouppteckningar, köpehandling
ar, gravationsbevis och lagfarter.
Vykort med "Kontant-Anderssons" affär i kv Plånboken, Grön
Lilly Eriksson
gatan 12.
Alvar Ferm, Bromma
Medlemsmatrikel för sportklubben "SWING" 21/2 1921-1925
(?).
Anders Fridel!, Stockholm Vykort "Automaten, Östersund" Servering, Prästgatan 39,
1910-talet. Interiör.
"Något om stg nr 252 i kv Läroboken, f d kv Pressjärnet med ti
Walter Fridlund
digare adress Gröngatan 21. "Post-Lasses" blev soldathem.
2 A4-sidor samt bild på "Post-Lasse".
Fotografi: "Flyg över Östersund nyårsafton 1985". Flygplanet
Sune Heidenbeck
från Ostersunds Flygklubb bogserar texten: "Grattis Östersund
tillDina 200 år".

AlfBlixt
Karl Bäckman
jon Cronheden
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Ola Hel/men

Fotografier. Konfirmationsgrupp med prosten Örstedt, 1928.
Klasskort klass 1 B Norra skolan 1919-20 med namn. Klasskort
klass 3 A ÖHAL vt 1927.
"AB Bröderna Hermansson 1930-74", ett exempel på Jämt
Ingemar Hermansson,
ländsk Grosshandel av Ingemar Hermansson (3 st A4-ark) samt
Vilhelmina
2 aktier (nr 28 o 29) i "Aktiebolaget Bröderna Hermansson".
Sammanställning med data kring tillblivelsen och invigningen av
John Jonsson, Tänndalen
Östersunds Radiostation 1926. Bakom sammanställningen ligger
ett omfattande forskningsarbete och materialet kan i vissa styc
ken anses unikt.
Fotografier. Panorama "Östersund från Frösön" år 1909, 36 x 29
Birgit Lundqvist
cm. 9 st fotografier (sammanhängande) från Östersund (11 x 22
cm).
Fotostatkopia: "Karta öfver rågångarne omkring alla ägorna till
Folke Löfgren, Frösön
N ;2 i Walla by uti Frösö socken, Sunne tingslag af Jämtlands
län".
Kopior av turlistor år 1898 för ångarna Östersund, Carl XV och
Thomee.
Gunnar Löthgren
2 st färgfotografier på fastigheten Linne_gatan 2.
Veckoprogram den 3-9 augusti för Ostersundsutställningen i
Erik Modin, Frösön
Östersund år 1936.
Anvisningar rörande SKODON för vid hären inskrifna värn
pliktiga år 1910. (30 x 31 cm).
Kopia av FUNDATIONSBREVET av den 23/10 1786. Utfört
BertilNilsson, Frösön
med hjälp av kommunens reprokamera i Rådhuset. 2 A4-ark.
Inspelad kassett om PARTILAGRET.
EricNoren
Från utrensning av kommunhandlingar har bl a följande tillfallit
PsycheNyström
FGÖ: Program för Musikveckan (5 st), Riksteatern (15 st), 1950
års saneringskommittees betänkande, Sundsvalls-Tidnings års
bok 1974 o 1975, Einar Hagnestads "Sagan om ringen", program
och beskrivning av Östersunds Sport- och Konserthall vid invig
ningen den 9/11 1968, Lennart Björkquist: Jämtlands läns mu
seum samt diverse program och inbjudningar.
Foto från Emma Lindqvists "Kortvaruaffär och Damfrisering"
Doris Ohlsson
från år 1928. Med namn på fyra av de fem expediterna. Affären
Prästgatan 37 (Westvalls).
Anna-Mi o Olle Pagels
"Almanack år 1891" 0 A Estbergs Bokhandel).
Inspelad kassett om socialarbete i Östersund. Socialass Karin
Ingemar Samuelsson
Holmer intervjuas av socialinsp Ingemar Samuelsson (förestån
dare för rådgivningsbyrån).
"Brefkorts-Album" med 98 st vykort med Östersundsmotiv.
Oscar SmithJr
Samt 11 st vykort från jubileumsutställningen 1920.
16 st fotografier och vykort med bl a Olof Staverfelt, guldsmed
Naima Staverfelt
Ohlsson, Anna Andersson, Martin Steen, Henning Aronsson.
Solveig Svensson, Frösön En gammal bordstelefon.
Telefonväxel LPd 20 från sekelskiftet + telefoniststol.
Telekontoret i Östersund
Birgit Unander (född Berg Fotografi: Konfirmandgrupp i Gamla kyrkan 1903. Gruppfoto
med bl a Svea Sofia Ber_gholm, född 1890 i Östersund.
halm), Sollefteå
4 st öletiketter år 1915 Ange-B ryggeri.
Roland Werleryd
Östersunds Fabriks- och
5 ex av Hans Jacobsson: "Hantverk och hantverkare i Öster
sund".
Hantverksförening
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Förteckning
över givare till Årsskriftsfonden
Alftren, Bertil
Alftren, Hans
Almerud, Bertil
Alstad, Stig
Andersson, Bengt
Andersson, Egon
Andersson, Gustaf
Andersson, Gösta
Andersson, Robert
Andersson, Sven
Andersson, Valle
Andersson, Åke, Kiruna
Andersson, Åke
Berg, Peter
Berggren, Krister
Bergholm, Kjell
Borgström, Ivar
Berndtsson, Olle
Björk, Olle
Bohman, Ossian
Bohman, Per
Bohman, Ragnar
Bolander, Erland
Borg, Viktor
Bostrand, Bo
Bovidson, Thure
Brant-Lundin, Christer
Breding, Sven-Åke
Brolen, Sture
Burman, Erik
Byström, Knut
Bäckman, John
Bäckman, Karl
Carlsson, Bengt
Carlsson, Carl Eric
Carlsson, Tage
Cars, K-G
Cederberg, Ernst
Cronheden, Jon
Cronheden, Rolf

Dahl, Eric
Dahlberg, Nils
Dahlbäck, Åke
Dahlin, Arne
Doll, Sune
Dovner, Carl-Olov
Edenbo, Thorsten
Edholm, Thorsten
Edling, Bertil
Edström, Bengt
Edström, Lennart
Edwall, Olle
Edvinsson, Folke
Ekevärn, Gunnar
Eklund, Ale
Eklund, Allan
Eklund, Rune
Ekman, Tage
Ekström, Anton
Elgelid, Sten
Eliasson, Oskar
Engman, Hans
Engström, Eric
Eriksson, Anders
Eriksson, Eric
Eriksson, Erik
Eriksson, Evert
Eriksson, Gunnar
Ericson, Gunnar
Ericson, Sven-Eric
Eskilsson, Arne
Espmark, Erik
Falck, Lars
Fastborg, Anders
Fastborg, Torsten
Fastesson, Lennart
Ferm, Roland
Fladvad, Ivar
Folestad, John-Eric
Forsberg, Tage

Fredrikson, Bo
Friman, Torsten
Frisk, Edvin
Gissler, Lennart
Grahn, Eric
Graeve, Bertil
Grindborg, Lars
Gunn, Harry
Gustafsson, Hilding
Gustafsson, Stig
Gärdin, Tore
Haase, Christer
Hagberg, Gunnar
Hagsäter, Bror
Hallen, Lennart
Hallström, Per
Halvarson, Bertil
Halvarson, Gösta
Hammar, Bo A
Hammarstedt, Ragnar
Hamrell, Sven
Hansson, Bertil
Haraldson, Ulf
Hedenmark, Hans
Hedlund, Axel
Hellerot, Gunnar
Heligren, Allan
Hellqvist, Gunnar
Hellmen, Ola
Hemlin, Erik
Hemmingsson, Olle
Herlitz, Hans
Herlitz, Lars
Herlitz, Nils
Herlitz, Per
Hermansson, Herman
Heurling, Bror
Holmberg, Thore
Horneij, Erik
Håkansson, Leif
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Håkansson, N E
Hållstedt, Carl
Hägerström, Ragnar
Hällbom, Sven-Gösta
lngmansson, Bengt
Jacobsson, Hans
Jacobson, Harald
Jacobsson, Ragnar
Jansler, Åke
Jernberg, Arne
Johansson, Acke
Johansson, Bertram
Johansson, Eric L
Jonasson, Sven
Jonsson, Lars
Junehag, Helge
Krohne, Göran
Kylsberg, Gösta
Lago, Bengt
Langeen, Gustaf
Larsson, Algot
Larsson, Håkan
Larsson, Ivar
Larsson, Olle
Lenberg, Sven
Lignell, Anders
Lindblom, Torsten
Lindevall, Gösta
Lindgren, Thore
Lindgren, Torsten
Lindqvist, Folke
Lindman, Carl-Gustaf
Ljungqvist, Gösta
Lundh, Bengt
Lund, Karl Erik
Lundberg, lwan
Lundberg, Knut
Lundgren, Nils H
Lundin, Axel
Lundstam, Arne
van der Maaten, G Jan
Magnusson, Sven
Modin, Fredrik
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Modin, Sven
Mosten, Carl
Myrström, Gustaf
Mårtensson, Erik
Nehrer, Evert
Nilestam, Knut
Nillbrand, Stig
Nilsson, Bertil
Nilsson, Erik
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Gösta
Nilsson, Göte
Nilsson, N G
Nilsson, Sven Olof
Nohlman, Nils
Nordberg, Arne
Nordin, Börje
Nordling, S V
Nordstedt, Lennart
Norgren, Kjell
Nystedt, Lars
Nyström, Sven
Nässen, Ante
Näsström, Arne
Näsström, Christer
Olausson, Carl
Olofsson, Herbert
Olsson, Olle
Orvegård, Olof
Otterfalk, Gunnar
Persson, Bertil
Persson,Joel
Persson, Karl-Axel
Pettersson, Kjell
Pålstam, Bengt
Renström, G W
Rickheden, Åke
Rimmö, Nils-Olov
Rosenius, Olof
Råbock,John

Sand, Rune
Sandberg, 0 P
Sandberg, Ruben
Schmidt, Eric
Selander, Bengt
Selander, Gustaf
Selander, Sven
Sjöström, Rune
Stein, Bengt
Sten, Gösta
Stenberg, Folke
Stigenius, Göran
Ströberg, Ture
Ström, Carl H
Sundberg, Sven
Sundgren, Torbjörn
Sundstam, Rolf
Sundström, Elis
Sundström, Lennart
Swedberg, Lars
Svensson, Sven-Erik
Sällström, Sven-Olof
Söterqvist, Allan
Thorsell, Erik
Törner, Lennart
Uddegård, Karl Erik
Uddegård, Karl-Gustav
Uddegård, Nils F
Uhlin, Nils
Wadman,John
Wahlfeldt, Bertil
Wahlström, Kjell
Wallin, Rune
Walltin, Gusten
Weinhagen, Allan
Velander, Örjan
Wenner, Birger
Wenner, Lennarth
Vestberg, Ingemar
Westman, Odd
Westvall, Eric
Wigen, Staffan
Wiklund, Ingvar

Wikström, Carl-Gustaf
Wikström, Gunnar
Wikström, Göran
Wikström, Rolf
Winberg, Lennart
Wisvall, Åke

Ågren, Gunnar
Åslund, Gunnar
Åslund, Tore
Öberg, Arne P
Örnberg, Bertil

Örnberg, Erik
Österberg, Folke
Österholm, Harry
Österholm, Roland
Östlund, Nils
Östlund, Rolf

55

INNEHÅLL
Företal av föreningens ordförande Lars Herlitz .............................................. 3
"Ett skimmer över Östersund", prolog av Nils H Lundgren .......................... 4
Glimtar från jubileumsåret 1986 ..................................................................... 6
Robert Berghagen 1892-06-07-1987-04-25 av Hans]acobsson ........................ 8
Östersundshistoria i ett gammalt brev av Brita Tornell ................................... 12
Ungdoms- och skolminnen från Östersund av Torsten Fastborg ..................... 25
Några minnesanteckningar av Torsten Fastborg .............................................. 30
Mera om gamla Östersund av Ingeborg Olofsdotter Hal/ström ....................... 33
Östersunds Gossorkester årgång 1952-1959 av Nils Paulson .......................... 36
Väderleken i Östersund 1861-1890, anteckningar av Peter Olsson,
sammanställda av Hans]acobsson .................................................................. 39
Årsberättelse ................................................................................................. 44
Invalda medlemmar 1986 ............................................................................... 46
Ekonomisk sammanställning 1986-09-30 ....................................................... 47
Antal medlemmar .......................................................................................... 50
Avlidna medlemmar ...................................................................................... 51
Gåvor till Stadsmuseet ................................................................................... 51
Förteckning över givare till Årsskriftsfonden ................................................. 53

56

Baksidans omslagsbild:
Ensajn Edvin Freed med Livräddningsscouternas musikkår 1919.
(Nils Paulsons artikel i årsskriften 1986 ).
Övre raden fr v: Rolf Pettersson, Folke Hägerström, Oskar Eklund, Arne Mården, Gunnar
Lund och Olle Lindström. Sittande: Yngve Flyckt och Harry Engman. I mitten Ensajn Freed.

