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Förord 

I denna årgång av årsskriften återkommer vi till den bildserie ur föreningens 
arkiv, som påbörjades 1992 och fick ett uppehåll i årsskriften 1996. På vår 
"vandring" upp genom staden har vi kommit till Prästgatan. Många bilder är 
från 1950-talet och ger därför möjlighet till personliga minnesbilder för gamla 
östersundare. 

Föreningens hedersledamot och tidigare redaktör, Hans Jacobsson, berättar 
personligt om mötet med Östersund för snart 50 år sedan och avslutar artikeln 
med en intressant fråga. 

Bo Berndtsson har intresserat sig för de gravar, som finns kvar vid Gamla kyr
kan. Allmänhetens intresse har varit stort för vad han kunnat berätta och 
många nya uppgifter har strömmat in. Om detta far vi veta i en artikel illu
strerad bl. a. med en karta över gravarnas placering. Med hjälp av denna kan 
den intresserade göra en rundvandring i kyrkparken, där gravvårdarna under 
1996 fatt en välbehövlig renovering genom kyrkogårdsnämndens försorg. 

Bengt Brugge med både historiska och idroccsliga intressen presenterar bak
grunden till vårt nya skidstadion. Han hyllar även i en artikel Norrlands 
Artilleriregemente, A4, när det nu upphör efter 104 år i staden. 

Göran Winberg presenterar Margareta och Robert Berghagens stiftelse, som 
förvaltas av Föreningen Gamla Östersund. Medel från stiftelsens fond har för 
första gången kunnat delas ut till studerande vid Mitthögskolan. 

En tidigare införd artikel om Tullhuset i Östersund har inspirerat Erik J. 
Bergström till ett tillägg om hur det var när byggnaden skulle avsynas. 

Bland föreningsartiklarna noterar vi givetvis med glädje att medlemmarna 
fortsätter med generösa bidrag till årsskriftsfonden och för detta framför sty
relsen ett varmt tack. 

Till en förhoppningsvis intressant och trevlig läsning välkomnar redaktions
kommitten. 
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Mitt möte med Östersund 

för snart 50 år sedan 
Av Hans Jacobsson 

DA DET NU ENDAST FATTAS NÅGRA ÅR till att det var 50 år sedan jag kom till 
Östersund som nyutnämnd adjunkt i modersmålet (svenska) och historia med 
samhällslära vid dåv. Östersunds Högre Allmänna Läroverk, finns det för mig 
anledning att försöka minnas hur Östersund var då och hur jag under den 
första tiden fann mig tillrätta i staden. 

När jag o. 20 augusti 1950 ste_g av tåget på Östersunds station, var det dock 
inte allra första gången jag var i Ostersund.Vårterminen 1944, då jag efter min 
provårstjänstgöring 1943 i Stockholm tjänstgjorde som vik. ämneslärare vid 
Kommunala mellanskolan i Ånge, sökte jag en ordinarie ämneslärartjänst vid 
dåv. Praktiska mellanskolan i Östersund (ÖPM, senare ÖPR). En dag i mitten 
på mars 1944, beslöt jag mig för att fara upp till Östersund för att höra mig för 
om tjänsten. Jag träffade skolans dåv. rektor Gorcfrid Högberg samt ämneslä
raren Anton Svensson i de dåv. lokalerna i Norra Skolan. Tyvärr låg två sökan
de med bättre meriter före mig, så jag fick inte tjänsten. 

I stället fick jag en e.o. ämneslärartjänst vid Kommunala mellanskolan i 
Arvidsjaur. Höstterminen 1945 bytte jag den mot en ordinarie ämneslärar
tjänst (från 1948 adjunktstjänst) vid Kommunala mellanskolan resp. 
Samrealskolan i Mellerud i Dalsland. Jag trivdes inte illa i Mellerud eller i 
Dalsland överhuvudtaget. I synnerhet kom jag väl överens med eleverna och 
njöt av den omväxlande dalsländska naturen med de stora sjöarna: Vänern, 
Stora Le och Lelången. Emellertid började jag tycka att det var på tiden att Il 
komma till ett allmänt läroverk med gymnasieundervisning, och 1949 sökte jag 
så tre adjunkts�jänster i resp. Vänersborg, Nyköping och Ostersund. 

Att det blev Ostersund berodde på att jag faktiskt valde den staden, eftersom 
jag kunde ha fltt även någon av de två andra tjänsterna. Då man ringde mig 
från Skolöverstyrelsen och frågade mig om jag accepterade tjänsten i Öster
sund, svarade jag ja. 

På sätt och vis hade jag fattat tycke för det inre Norrland efter att utom i 
Ånge och Arvidsjaur även ha tjänstgjort en termin i Lycksele. Jag var ju dess
utom född norrlänning, dock så långt söderut som i Gävle. År 1918 vid 6 års 
ålder hade jag flyttat till Jönköping, där jag sedan växte upp, gick i skola och 
tog studenten. Mina akademiska studier bedrev jag i Lund. Någon "äkta" norr
länning var jag väl alltså inte och min kollega i Ostersund,"urnorrlänningen" 
från Ramsele Signe Wallmark, fnyste, när jag påstod, att jag var norrlänning. 
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Kollegiet (huvuddelen) vid Östersunds Läroverk Läsåret 1949150 
övre raden ft. v.: Kurt SennefaLt, Gunnar Storm, ?, Torsten Lundberg, ?, Signe 
Wa/Lmark, Margit Andersson, Birgitta ELjas, Mats ELjas, Anders Nordlund, gymn. 
Lär. 
andra raden ft: v.: Gustav GaveLius, BergLiot Sjölund, Signe Johansson, ?, Andreas 
Andersson, Holger Adielsson, Nils-Oscar Nilsson, Arvid Gudmundsson, Liisa 
Luksepp, Bertil Gustavsson, ALian Weinhagen 
sittande ft: v.: Fritiof ELLerstam, Karin Hultman, Vivi Hagberg, Elsa ALLberg, 
Torsten Sävborg, lngergärd Suwe, Ernst Enander, Harry SandahL, Malte SjöwaLL, 
Gert Wigforss. 
Tre har inte med säkerhet kunnat namnfastas och några i övrigt måste ha varit 

ftånvarande, t ex Folke Almen, Kerstin ELjas, Gerda Lyttebeck. 

Östersunds läroverk 

Mitt möte med Östersund innebar först och främst ett möte med Östersunds 
läroverk. Då när jag förse uppsökte skolans rektor Torsten Sävborg och började 
bekanta mig med mina många medlärare, såväl lektorer som adjunkter, hade 
jag givetvis inte den kunskap om skolans historia, som jag sedan skaffade mig 
genom min forskning för min bok om Östersunds Elementarskola och 
Läroverk 1847-1947, utgiven 1974. 

Någon förhandskunskap hade jag dock. Av en studiekamrat från Lund, som 
en tid i början på 1940-calec vikarierade som lärare i Östersund, hade jag hört 
om skolans "gamle" rektor Ernst Arbman, att han höll sträng ordning men att 
han knappast var populär. Om skolans nye rektor Torsten Sävborg hade jag 
snarast hört motsatsen. Det var tydlige att något av en klimatväxling hade ägt 
rum vid skolan. Det var väl framförallt det, att Sävborgs chefsegenskaper var 
helt annorlunda än Arbmans. Det gällde för honom inte att främst ängsligt 
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upprätthålla en sträng disciplin, utan han utnyttjade sin förmåga att "ta" män
niskor, inte minst lärare och elever, och med lämpor få dem dit han ville. För 
lärarna, särskilt för de yngre, var han en förebild, om än kanske några av de 
äldre ansåg honom alltför "snäll" och eftergiven. 

Att jag skulle få en mängd lärarkolleger vid Östersunds läroverk var jag inte 
oförberedd på. Några hade jag träffar förut, t ex dåv. lektorn senare rektorn 
Allan Weinhagen och min senare fru adjunkten Karin Hultman i samband 
med min provårstjänstgöring i Stockholm 1943. Så tidigt som läsåret 1937 /38 
hade jag under min första tjänstgöring som lärare vid samrealskolan i Alingsås 
lärt känna Bernhard Hagner, som just 1938 utnämndes till adjunkt vid Öster
sunds läroverk, en tjänst som han innehade rill sin pensionering. 

Det som jag inte var förberedd på var, att jag skulle få så många kolleger i min 
ålder eller ungefärligt jämnåriga med mig, och att så många var nytillkomna 
eller kom ungefär samtidigt med mig. Aren 1947-52 tillkom c:a 30 nya ordi
narie lärare. Man kan nästan tala om en invasion. Många av dessa nya lärare 
blev också i likhet med mig kvar till pensioneringen, och man kan säga att de 
utgjorde en bas för läroverket och sedermera Wargentinsskolan en lång tid 
framåt. 

Varför anställdes det så många nya lärare under så kort rid? Ja, den väsenrli
gaste orsaken var givetvis, att skolan utvecklades genom en betydande ökning i 
elevtillströmningen, från t ex c:a 700 år 1946, då Sävborg tillträdde, till t ex c:a 
1.200 1956, då Allan Weinhagen tog vid som rektor. En annan orsak var att en 
rad "gamla" lärare slutade med pension eller fick transport till ett annat läro
verk. Det gäller särskilt lektorerna. Vid min ankomst till skolan fanns eg. 
endast en lektor kvar sedan rektor Arbmans tid, nämligen latinlektorn Andreas 
Andersson, tillika en av de få jämtarna i kollegiet, utnämnd 1941. 

Ar 1947 utnämndes tre nya lektorer: Malte Sjöwall i biologi och kemi, Folke 
Almen i modersmålet och företrädesvis i historia samt Ingegärd Suwe-Ericsson 
i engelska och företrädesvis franska, senare även spanska. Den samma år till 
adjunkt i hisroria och geografi utnämnde Allan Weinhagen blev redan följande 
år lektor i historia och företrädesvis geografi. Malte Sjöwall efterträdde lektor 
Axel Helge Stenar, utnämnd 1930. Matematiklektorn Fredrik Vilhelm Ehrnst, 
som 1947 lämnade Östersund för en tjänst vid Bromma läroverk i Stockholm, 
fick inte någon efterträdare förrän 1952, då Björn Bruno tillträdde och han 
torde då ha varit en av de mycket få promoverade matematiklektorerna i norra 
Sverige överhuvudtaget. 

Den 1944 utnämnde lektorn i modersmålet och ryska Arne Bengtsson läm
nade Östersund vid vårterminens slut 1949, då han blivit rektor vid läroverket 
i Landskrona. Modersmålslektoraret stod sedan vakant till 1951, då Nils-Oscar 
Nilsson utnämndes till detta lektorat. Han hade förut varit såväl extra och e.o. 
som ordinarie adjunkt vid läroverket. 

Lektor i kristendom var sedan 1947 teol. dr Harry Sandahl, men han avvek 
1953 rill folkskoleseminarier i Linköping. Err nytt lektorat i företrädesvis eng
elska besattes 1951 av Hans Andersson, förut e o adjunkt vid läroverket. 
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När det gäller adjunkterna fanns flera kvar sedan rektor Arbmans tid, t ex 
Fritiof Ellerstam, Nils Öhrström, vanligen känd under det av honom avskydda 
öknamnet "Potifar", och Ernst Enander. De två förstnämnda kom till Öster
sund redan vid mitten av 1920-talet, den sistnämnde liksom dåv. ämneslärar
innan Signe Johansson o. 1930. Frånsett henne fick jag ingen närmare kontakt 
med dessa äldre lärare, som pensionerades redan i början på 1950-talet. 

Betydligt mera kontakt fick jag med de 15 nya ordinarie adjunkterna, 
utnämnda under tiden 1947-52. Några av dem lämnade dock Östersund redan 
i slutet på 1950-talet eller i början på 1960-talet: t ex Holger Adielsson, som 
flyttade till Malmö bl a för att hans fyra söner skulle kunna studera i Lund eller 
överflytta sitt vid travet i Östersund väckta hästintresse till Jägersro; Kurt 
Sennefelt, som var ett avgjort rektorsämne, för att tillträda rektorat i Karlskoga, 
Umeå och till sist i Uppsala; samt Gunnar Storm, som längtade hem till 
Västergötland och sin stuga på Billingen. 

Signe Wallmark flr.dde 1958 från det hotande provåret med auskulterande 
provårskandidater i Ostersund till Göteborg men trivdes inte där utan sökte sig 
tillbaka till Östersund, men måste då nöja sig med en tjänst på Parkskolan. 

I övrigt stannade flertalet av de nyutnämnda adjunkterna kvar till sin pen
sionering, då några flyttade men andra blev Östersund trogna. Bland dem som 
flyttade var Christina Löwenhielm, utnämnd samtidigt med mig 1950, som 
återvände till Uppsala, där hon avled i febr. 1996, och Zarah Röste-Larsson, 
som med sin make Arne Larsson slog sig ned i Stockholm, där de med hjälp av 
sonen, mångmiljonären Arnfinn Röste skaffat sig en magnifik bostad vid 
Frescati. 

Då jag nu i maj 1997 ser tillbaka på mina lektors- och adjunktskamrater 
1950-52, ser jag att flertalet är döda. Det gäller t ex lektorerna Folke Almen, 
Malte Sjöwall och Ingegärd Suwe-Ericsson, adjunkten i kristendom, senare lek
torn Sune Grönbladh, adjunkterna Aron Aronsson, Johan Aldberg, Rut 
Sjöblom, samt de ovan nämnda Holger Adielsson, Kurt Sennefelt, Gunnar 
Storm och Signe Wallmark. 

Vi återstående i Östersund är en liten skara: utom jag och min fru Karin, 
f Hultman, Allan och Kerstin (f. Eljas) Weinhagen, Mats Eljas, Gustav Edin 
och Björn Bruno. 

C:a hälften av de nya lärarna 1947-52 var vid ankomsten till Östersund gifta, 
medan resten var ungkarlar eller ungmör, ungefär hälften av vardera. Det var 
närmast till dessa s k "löshästar", som jag sökte mig, inte minst därför att näst
an alla var i min ålder, t ex fyra liksom jag födda 1912, eller med endast ett par 
års skillnad. Antalet "löshästar" decimerades snart nog genom äktenskap inom 
och utom kollegiet. Påfallande är det stora antalet lärarpar, som kom att tjänst
göra vid läroverket i Östersund: t ex Allan och Kerstin Weinhagen, Nils-Oscar 
och "Majsan" Nilsson (f. Maj-Evy Fosshagen, teckningslärarinna). Hans och 
Karin Jacobsson, Mats och Birgitta Eljas, Alvin och Brita Forsberg (gymnastik
lärare), Lars och Gudrun Öbrink (f. Troive), Nils och Nancy Notreman (f. 
Helmersson), för att nu inte tala om Torsten och Gunnel Sävborg eller Ernst 
och Ruth Enander. 
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Mina bostäder 

Något av det första jag gjorde, när jag i augusti 1950 kom till Östersund var 
givetvis att skaffa mig bostad. I Mellerud hade jag haft en egen lägenhet, men 
i Östersund visade det sig svårt att få någon sådan för en ungkarl som jag. Jag 
fick alltså magasinera mina möbler och den första tiden bo i ett s k hyresrum, 
närmare bestämt i en villa alldeles intill läroverket, belägen i hörnet 
Biblioteksgatan- Regementsgatan 26, nu riven. Jag tror att villan hade ägts av 
den kände orgelbyggaren och musikhandlaren Jöns Eriksson, som då 1950 var 
avliden och i arv överlämnat villan till sin hushållerska. Det var hos henne jag 
hyrde. Men jag blev inte så långvarig där. Redan på våren 1951 fick jag genom 
annons reda på att tandläkare Ake Svanström önskade hyra ut två rum med del 
i kök på Storgatan 42. I den stora våningen hade han sin mottagning med vänt
rum, och jag skulle få hyra återstående två rum med badrum. Med del i köket 
blev det inte så mycket bevänt, då Svanström använde det som tandlaborato
rium. Jag trivdes i alla fall bra där och kunde möblera med egna möbler. En 
nackdel var att solen på grund av skuggande hus gick bort i oktober och inte 
kom tillbaka förrän i mars. Fönstren vätte ut mot Storgatan, och jag minns sär
skilt julekläreringen. 

På Storgatan 42 bodde jag 

It 
kvar till januari 1956, då jag k:
gifte mig och först flyttade 
till min fru Karins bostad på 
Stapelmohrvägen och däri-
från vid påsken 1957 till vår 
nybyggda villa Högåsvägen 
5, alltså i det lilla villaområ
de som benämnts 
Högåsenområdet. Där fick 
vi efterhand mycket goda 
grannar, t ex Holger 
Solberger, Joel Persson och 
Gunnar Otterfalk med 
familjer. 

På storgatan 42 hade jag en av 
mina första bostäder i Östersund. 
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Matställen 

Bilden tagen av sannolikt Christina Löwenhielm utanfor min stuga, den fors ta, i 
Björnänge någon gång på hösten 1951: Jr v jag själv, Signe Johansson, Signe 
Wallmark, Karin Hultman, Margit Andersson och Folke Almen. 

Men nu var det 1950 och det gällde också att få någonstans att äta. Jag frek
venterade till en början dåv. s k Gamla Stadt på Prästgatan, men redan 1948 
hade några av de ogifta lärarna, "löshästarna" vid läroverket kommit på att äta 
sina middagar ute på restaurang Hov på Jamdi, och det som vi kallade 
"Hovgänget" hade bildats. Det var minst tre fördelar att äta middag ute på 
Hov: 1/ god husmanskost, 2/ trevligt sällskap och 3/ stärkande promenader 
från olika delar av staden. När vi var som mest var det väl 10 - 15 personer som 
åt där tillsammans. De båda äldsta var Signe Johansson och Folke Almen och 
andra trägna gäster var utom jag och Karin: Allan Weinhagen och Kerstin Eljas 
(före deras giftermål), Nils-Oscar Nilsson, Christina Löwenhielm, Margit 
Andersson (g. Hörling), Gustav Edin, Björn Bruno, Ruth Sjöblom. Dessutom 
en del mer tillfälliga gäster, inre enbart från läroverket. 

Vi träffades även i andra sammanhang än på Hov, skidutflykter t ex ordnade 
av Gustav Edin, fjällvandringar eller skidfärder i fjällen bl a med utgångspunkt 
från min och sedermera även Gustavs och Björns stuga i Björnänge etc. 

Även i övrigt ryckte jag att jag etablerade mig bra i Östersund och överhu
vudtaget i Jämtland. Om klimatet sade rektor Sävborg, när vi först talades vid, 
att det var hårt. Men jag hade ju hoppats på ett stabilt vinterklimat med god 
snötillgång. Redan fram i november kunde jag ta fram skidorn�. och bege mig 
upp i OSK-terrängen. På den tiden var det skog, där nu det s k  Ovre Karlslund 
utbreder sig. 
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Min tjänstgöring och mina klasser 

Hur var det då med min tjänstgöring vid läroverket och hur kom jag överens 
med skolans elever? Ja, tjänstgöringen läsåret 1950/51 var faktiske ganska 
ansträngande med 29 veckorimmar varav 4 som cimlärare. Jag tror jag hade sju 
olika klasser, varav 2 på gymnasiet. Till skillnad från i Mellerud, där jag under
visade även i ryska, hade jag i Östersund endast undervisning i modersmålet 
(svenska) och historia med samhällslära, i någon klass, t ex i min klassförescån
darklass 246 i båda ämnena, i andra antingen det ena eller det andra. Det var 
inte bara gymnasieundervisningen, som var ny för mig, utan även undervisning 
på ett så lågt stadium som i den 5-åriga realskolans första klass. I en 15 d hade 
jag 6 timmars modersmålsundervisning. Jag fann liksom många av mina kolle
ger, att det var bra att fl en 15

, som man kunde följa upp genom klasserna och 
alltså verkligen lära känna eleverna och se hur de utvecklas. Men det var inte så 
bra att hoppa in i t ex en 45 eller 55

• 

Av gymnasieklasserna eller ringarna, det officiella namnet, hade jag moders
målet i R 14 och sedan vidare upp i gymnasiet till R Iv4 med studentexamen 
1954 och historia i R III4 med studentexamen 1952, mina första studenter i 
Östersund. Det var alltså fråga om reallinjen, motsvarande den nuv. naturve
tenskapliga linjen. 

Var eleverna i Östersund besvärligare än de i en liren skola som t ex samreal
skolan i Mellerud? Ja, i någon mån. Den största skillnaden var dock, att jag i 
Mellerud undervisade i praktiskt taget hela skolan och alltså mer eller mindre 
kände och var känd av alla eleverna, medan jag i Östersund, åtminstone till en 
början, var ganska anonym bland flertalet elever. Det går naturligtvis inte att 
skära alla klasser och alla elever över en kam. Bland de tusentals elever, som jag 
kom att undervisa under mina 27 år vid läroverket i Östersund, hade jag mina 
älsklingselever liksom mina älsklingsklasser, liksom jag hade elever och klasser 
som jag inte trivdes så bra med och väl antagligen inte de med mig. 

Kontakten utanför skolan. 

Anonym var jag alltså i viss mån i skolan 1950/51 och anonym var jag givetvis 
också i staden. Utöver mina kolleger eller rättare sagt en del av mina kolleger 
kände jag till en början ingen. En bror till författaren m m Aksel Lindström, 
som jag helt appropå träffade på landsarkivet, förklarade att jämtarna var ett 
eget släkte, som inte släppte främlingar in på livet. Det lät ju inte så lovande. 
Och för att bli erkänd som jämte måste man vara född i Jämtland. Bland mina 
kolleger var endast ett flcal jämrar. De allra flesta var sörlänningar: skåningar, 
västgötar, smålänningar, stockholmare, uppsalabor. Även norrlänningar i övrigt 
var sällsynta. 

Den första egentliga kontakten utanför skolan fick jag nog i Humanistiska 
föreningen. Men inte heller i den föreningen var det så många jämrar. Jag 
minns, att jag vid det första sammanträdet med denna förening, som jag bevis-
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tade, fick höra ett intressant föredrag om Jämtlands och Härjedalens vapen av 
dåv. tandläkaren Svante Höglin. Ordförande i föreningen var då länsantikvari
en Lennart Björkqvist. Sekreterare och kassör var Allan Weinhagen. Den sist
nämnde lyckades alltför tidigt lura över sina befattningar i föreningen på mig. 
På sätt och vis blev Humanistiska föreningen i Östersund mitt öde, då jag efter 
Lennart Björkqvists avgång blev ordförande 1958. Liksom jag i Mellerud hade 
varit föreståndare för en föreläsningsförening blev jag alltså i Östersund ordfö
rande i en liknande förening med glädjen att f¼ lära känna ett antal mer eller 
mindre intressanta föreläsare men samtidigt med kravet hängande över mig att 
skaffa fram sådana föreläsare. Jag tror att jag inte alltid varit så skicklig att lösa 
det problemet. Under de första åren från 1952 hade jag i alla fall inte huvud
ansvaret, men kassörskapet var inte så lätt. Jag minns att revisorn, kassören 
Albin Johansson var sträng men samtidigt en tillgång för mig. 

En av de första östersundare (jämtar) jag träffade på var bokhandlaren m m 
Ragnar Ohlson. Det var väl närmast i bokhandeln jag fick kontakt med 
honom. Så småningom fick han in mig i Föreningen Norden och väl också i 
Östersunds teaterförening. Överhuvudtaget var teatern en av mina stora upp
levelser i Östersund. Från Mellerud hade jag måst fara till Göteborg för att f¼ 
se och höra teater. 

Jag har en känsla av att teatern i Östersund, alltså Gamla teatern, upplevde 
en storhetstid på just 1950-talet, allt väl till stor del Ragnar Ohlsons förtjänst. 
Det var ju Riksteatern som stod för de flesta och bästa föreställningarna och 
Ragnar var verksam i Riksteatern både på riksplanet och lokalt. Bl a minns jag 
en lysande föreställning med skådespelarparet Ernst och Alice Eklund. 

Så småningom engagerades jag i Ragnar Ohlsons speciella skapelse i bl a sin 
egenskap som norsk konsul, nämligen de Jämt-trönderska historiedagarna. Det 
allra första mötet i Östersund i juli 1956 missade jag, men fr o m mötet i 
Trondheim 1958 var jag ständig deltagare, för det mesta passiv men några 
gånger även föredragshållare eller med inlägg i symposier. Det är på tiden, rycks 
det mig, att de Jämt-trönderska historiedagarnas historia skrivs, men det 
fordras åtskillig forskning och inte bara i jämtska källor. 

Ganska tidigt, möjligen redan under vårterminen 1951, fick jag kontakt med 
Östersundspostens dåv. kulturredaktör Per Nilsson Tanner. Jag eror att Tanner 
hörde sig för bland lärarna på läroverket, om någon av dem ville recensera 
böcker i tidningen. Jag förklarade att jag kunde tänka mig recensioner av histo
riska eller litteraturhistoriska böcker. Någon gång 1952 recenserade jag t ex en 
nyutkommen bok av den kände historikern, finlandssvensken Eirik Hornborg 
om "Karolinen Karl Gustav Armfelt". Ganska försynt påpekade jag i recensio
nen, att Hornborg synbarligen inte tagit hänsyn till Torsten Bobergs och E. 
Maijströms bok "Tre tusen man kvar på fjället". Jag blev då väldigt förvånad, 
då jag fick ett argt brev av Hornborg, där han sade sig ha helt andra och till
förlitligare källor för sin skildring av det norska fälttåget och rragedien i fjället. 
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Hans jacobsson vaktar vid DN:s allmän
bildningstävling 1953 (?) Elev: Marit 
Sävborg. 

Klimatet i Östersund 

Innan jag går vidare till att skildra själva staden sådan den tedde sig i början på 
1950-talet, vill jag säga något om det östersundska klimatet. När rektor 
Sävborg hälsade mig välkommen till Östersund sade han, att jag måste räkna 
med att jag i Jämtland skulle fl uppleva ett hårt klimat. Jag hade också hört, 
att t ex Storsjön "gick upp" först i mitten på maj och att man nästan inte kunde 
vänta sig någon egentlig vår. Jag fann emellertid, att klimatet i Östersund var 
både bättre och sämre än vad jag räknat med. För det första var ju vintrarna, 
särskilt vårvintern, så mycket bättre än vad jag hade hoppats. December var 
inte så mörk som jag hade föreställt mig till följd av att snön och rimfrosten 
lyste upp. 

Den tråkigaste delen på året i Östersund är enligt min uppfattning ofra i slu
tet på april och början på maj. Jag minns endast ett par gånger på nära 50 år 
ha upplevt en verkligt varm och skön Valborgsmässoafton. Ofta har 
Valborgsmässeldarna fltt tändas och brinna i surt och tämligen kallt väder. 

De första somrarna har jag inte så mycket att säga om, då jag helt enkelt inte 
var där, för somrarna tillbringade jag antingen på den svenska västkusten eller 
utomlands, t ex i Italien sommaren 1951. Dock for jag det året upp till Öster
sund redan ganska tidigt i augusti. Saken var den, att jag hyrt en stuga uppe i 
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Björnänge. Jag hade fått nys på denna stuga genom min första värdinna i sta
den. Hon hade en väninna, en småskollärarinna i Såå i Åre socken, som dispo
nerade en stuga i Björnänge belägen mellan dåv. landsvägen och järnvägen. 
Den låg bra till för att taga sig upp på Renfjället, nota bene om man kunde taga 
sig över Åresjön. På vintern gick det ju bra på isen, men på sommaren måste 
man ha båt. Jag skaffade mig så småningom en kanot, en kanadensare. I augus
ti 1951 tog jag mig över med hjälp av en lånad båt och tog mig upp på 
Renfjället för att plocka hjortron. Med osilad mjölk från bondgården strax 
ovanför stugan smakade de härligt. 

I september 1951 hade jag glädjen att i "min stuga" få besök av ett antal av 
mina kolleger, bland dem Folke Almen, Signe Wallmark och min senare fru 
Karin Hultman, som bjöd på medtagen renstek, om jag nu inte minns fel. 

Jag har för mig att just hösten 1951 var mycket fin, och vi kunde glädja oss 
åt angenäma höstpromenader till Hov på Jamtli. Fram i oktober tog vanligtvis 
den fina hösten slut och man kunde vänta sig en annan ur väderlekssynpunkt 
tråkig tid, ungefär tiden slutet på oktober början på november, alltså senhösten 
före snön. 

Själva staden. 

Hur var själva staden, huvudsakligen innerstaden, när jag 1950 kom till Öster
sund? En idyll som alltmer skändats av trafikgenombrott och s k modern, ofta 
ful bebyggelse? Jag vill inte oreserverat svara ja på den frågan, men nog har det 
skett vissa försämringar av främst innerstaden. 

Det värsta är väl genombrottet av den gamla stadsplanen för den nya bron 
över till Frösön: inte bara den pietetslösa förstörelsen av en ursprunglig, unik 
stadsplan utan även det pietetslösa sätt genombrottet gjorts på t ex genom upp
förandet av det anskrämliga parkeringshuset. En annan förstörelse, som många 
på sin tid var upprörda över, var rivningen av det magnifika rådhusets södra fly
gel. Tillbyggnaden av det platta nämndhuset gjorde inte rivningen bättre. Då 
det höll på att byggas, reste sig en flicka i ett klassrum på läroverket med utsikt 
över nybygget, där jag just undervisade, och frågade emfatiskt: "Får man bygga 
hur fula hus som helst i Östersund?" 

En annan rivning, som smärtade mig liksom många östersundare, var den av 
gamla Grand Hotell. I och för sig kanske det inte var en så märkvärdig bygg
nad, men den var nog karaktäristisk för sin tid. En hel del hus som tidvis stått 
under hot att rivas har dock fått stå kvar, det måste erkännas, främst Gamla tea
tern och något enstaka, nyrenoverat trähus här och där. "Gamla kyrkan" och 
"Gamla skolan" har så vitt jag vet ingen varit inne på att riva. 

Medan I 5:s kanslihus och kaserner inte är så vackra, är A 4:s byggnader, sär
skilt kanslihuset, några av stadens pärlor. Hoppas att de får bevaras intakta! 

Några nya ur arkitektursynpunkt bra byggnader har tillkommit, som t ex 
pendanghuset till Gamla biblioteket (Stadsmuseet) eller de två nyuppförda 
husen vid Rådhusgatan i hörnen till Fältjägargränd. Det förnämsta tillskottet i 
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nuvarande tid är väl dock den nya museibyggnaden med sitt klockstapellik
nande torn. Överhuvudtaget är Jamtli något av det bästa i Östersund. Men är 
det inte på tiden att Storsjöstranden får en bättre bebyggelse? Jag har också 
ibland undrat över var det planerade storhotellet på Frösön tog vägen. 
Skidstadion vid ÖSK är väl bara en början? Måste man vänta på ett OS, innan 
Östersund som vinterstad byggs ut? 

Att en rad delvis mycket bra planerade förstäder (villastäder) under de 50 
åren byggts upp, kan väl ingen besökare i Östersund undgå att konstatera? I ert 
av de mindre villaområdena, Högåsenområdet, höll jag och min fru Karin till 
i 30 år, i en villa som byggdes om jag inte tar fel på en gammal lagårdsbacke. 
Att Östersund genomgått en väldig bebyggelseurveckling huvudsakligen söde
rut i Odensala och Torvalla är ju uppenbart. Och tänk så mycket nytt som till
kommit på Frösön! Och nu står snart den nya Vallsundsbron färdig. Räcker 
den stagnerande befolkningen till för en bebyggelseexpansion på andra sidan 
bron? 

När detta skrives (i maj 1997) står det klart att för nu snart 50 år sedan inled
des ett nytt kapitel i mitt liv i och med min förflyttning till Östersund. Jag 
anade givetvis inte då att jag skulle få förmånen att leva och bo i staden så 
länge, att jag skulle finna min livskamrat där, att jag skulle forska och skriva så 
mycket i Östersunds och Jämtlands historia. Jag känner mig nog som öster
sundare, men känner jag mig också som jämte och skulle jag erkännas som 
jämte? Med tanke på vikten för de flesta jämtar att vara född i Jämtland, så att 
det inte räcker att ha gått i skola där eller att ha haft långvarigt arbete där, är 
det väl föga sannolikt att jag skulle erkännas som fullvärdig jämte, men det rör 
mig föga. Det viktiga är att jag fått leva många lyckliga år i Östersund och 
Jämrland. Skönhetsfostrad vid Vättern hade jag nog haft svårt att finna mig i 
ett fulare landskap. 
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1994 utgav Östersunds kyrkogårdsnämnd ett litet häfte med titeln "Östersunds 
begravningsplatser. Gravarna kring Gamla kyrkan". Skriften hade utarbetats av 
Bo Berndtsson. När en av våra lokaltidningar med ett stort och utforligt repor
tage berättat om häftet, började vänliga människor höra av sig till forfattaren. 
De hade mycket att berätta, utöver det som stod att läsa i häftet. Föijden blev 
att Bo Berndtsson skrev en rätt omfattande bilaga med utforligare uppgifter om 
flera av de i häftet omnämnda personerna. 

Bilagan överlämnades till kyrkogårdsnämnden, Föreningen Gamla Östersund 
samt till Landsarkivet i Östersund. Ärsskriftens redaktionskommitte anser att 
det kan vara av intresse for en större krets att fl ta del av bilagans innehåll. 

Vi har fltt möjlighet att återge stora delar av innehållet i skriften om gravar
na kring Gamla kyrkan kompletterat med intressanta upplysningar om flera av 
de personer, som här fltt sitt sista vilorum. 

En rundvandring kring 
Gamla kyrkans gravar 

Av Bo Berndtsson 

STADEN ÖSTERSUND GRUNDLADES 1786 efter kungligt beslut. I det s.k. funda
tionsbrevet, undertecknat den 23 oktober 1786 av Gustaf III, fastställdes bl.a. 
att staden beträffande kyrkoväsendet skulle lyda under Brunflo församling tills 
dess borgerskapet blir i stånd att bygga kyrka och underhålla egen präst. Vidare 
står i brevet att "den staden i nåder tilldelade jorden" bl.a. skall "användas till 
begravningsplatser, vilka sistnämnda böra utom staden på lämpliga ställen 
anläggas". 

I Ostersunds första stadsplan, som upprättades av Johan Törnsten år 1788, 
är mark reserverad norr om staden för en begravningsplats. Under stadens för
sta år, innan någon begravningsplats hunnit anläggas, förde stadsborna sina 
döda till Brunflo för begravning på kyrkogården där. 

Trots 20 års skattefrihet var tillströmningen till den nya staden obetydlig. 
1794 utgjorde befolkningen endast 20 personer och folkmängden ökade i 
genomsnitt med 8 personer per år för att år 1810 vara uppe i 221 stycken. 

Norra begravningsplatsen. 

År 1809 samlades borgerskapet en dag på den utstakade gravplatsen och tog itu 
med att bl.a. jämna marken. 1810 inhägnades platsen och den 29 juli samma 
år invigdes stadens första begravningsplats. I oktober byggdes ett likhus till vil
ket varje tomtägare lämnade en stock och ett bräde samt erfoderlig spik. 
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Östersunds gamla kyrka. Stommen 
till kyrkan restes 1835 men forst på 
nyårsdagen 1846 kunde kyrkan 
invigas. 
Bilden är från 1994. Denna och 
övriga bilder i artikeln tagna av 
fotografen Bengt Weilert. 

Staden f'ar kyrka 

Östersund hade vid denna tid ingen kyrka. Gudstjänster hölls i ett rum i den 
gamla säcesbyggnad, som ingått i den ursprungliga egendomen Östersund, 
belägen i nordvästra hörnet i nuvarande residensets trädgård. Alle eftersom 
folkmängden ökade blev behovet av en kyrka mer påtagligt. 

1822 togs s.k. rikskollekc upp till förmån för ett kyrkobygge i Östersund. 
Den inbring�de 1.750 rdr bko. 1835 uppfördes stommen till den efterlängta
de kyrkan. Annu återstod inredningen och först 1846 kunde kyrkan invigas, 
dryge 10 år efter första spadtaget. 

Begravningsplats vid kyrkan. 

Redan innan kyrkan var färdig började man planera för en begravningsplats i 
anslutning till kyrkan. Dels var det en gammal tradition att kyrkogården skul
le ligga i anslutning till kyrkobyggnaden, dels var marken vid den norra begrav
ningsplatsen så vattensjuk att "liken ra, i egencligasce bemärkelse, simma, same 
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dessutom svårigheter, synnerligen höst och vår, att komma till och från begrav
ningsplatsen" som det ordagrant står i en skrivelse till biskopen i Härnösand. 

Fyra år före kyrkans invigning togs kyrkogården i bruk. I varje fall vet vi att 
jordfästning ägt rum där i maj 1842. I drygt två decennier användes denna kyr
kogård. 1869 invigdes den utvidgade begravningsplatsen norr om staden och 
med detta upphörde all begravning kring kyrkan, vilket fö. stred mot en kung
lig förordning av 1815 om förbud att begrava inom tättbebyggt område. 

Förutom de 19 gravar som finns bevarade vet vi ingenting om vilka eller hur 
många stadsbor som begravts här kring gamla kyrkan. Men vi vet att mellan 
åren 1842 och 1868 avled i Östersund drygt 5 50 personer och far utgå ifrån 
antagandet att dessa begravts på denna kyrkogård. Frågan om när och varför de 
många gravvårdarna avlägsnats kommer nog aldrig att bli besvarad. 

Platsen är inte längre betecknad som kyrkogård i stadsplanen utan som park
område, ett beslut som togs redan 1887 och som fick till följd att inhägnaden 
runt begravningsplatsen togs bort 1890. 

Kyrkparken förvaltas av kommunen. Kyrkobyggnaden och de kvarvarande 
gravplatserna ligger under kyrkans förvaltning. 

Efter denna inledning är det dags att vi tittar lite närmare på vilka stadsbor, 
som här fatt sitt sista vilorum. 

Rådhusgatan 

Kyrkgatan 
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Grav 1. 
H.H. 

LEONARD LILJESKÖLD 
Född 5/5 1855 Död 14/4 1857 

Gravvården är ett kors i gjutjärn. 
Det knappt tvååriga barn, som vilar här, var son till häradshövding och fru 

C. G. Liljesköld, som var bosatta i Östersund 1834-1836 samt 1848-1863.

Grav 2. 

HANDLANDEN 
ERIK ANDERSSON 
Född 1815 Död 1862 

Gravvården är ett kors av granit. 
Handlanden (Hökaren) Erik Andersson hade sin handelsbod i nordvästra 

hörnet av Stortorget invid apotekaren Samuel Permans magasin. 
År 1850 förvärvade han tillsammans med rådman N.G. Skogh en lantgård 

Seg 165, nuvarande Genvägen 9. I arvsskiftet efter Erik Andersson 1867 är går
den benämnd Eriksberg efter ägarens förnamn. Eriksberg är idag även namnet 
på stadsdelen öster om Genvägen. 

Grav 3. 

P. 0. JONSSONS BARN

Gravvården är en rund natursten. 
Traktören P. 0. Jonsson, född 28 augusti 1819, var verksam i staden i slutet 

av 1800-talet. Hans hustru Brita Högberg (kallad Per Jons Brita) var född 26 
februari 1819. 

De hade sex barn, fyra döttrar och två söner. Sonen Per Gustaf var född 11 
mars 1859 och dog 5 år gammal 11 juni 1864. Den andre sonen Nils Jonas var 
född 2 juni 1862 och dog ett år gammal 25 juni 1863. 

Den yngsta av de fyra döttrarna hette Olava. Hon gifte sig när hon var 21 år 
med bankkamreren Erik Wikström. De fick två söner, Iwan och Heimer, innan 
Olava blev änka 1889 efter endast tre års äktenskap. 

lwan Wikström (1887 - 1965) var först rådman och senare borgmästare i 
Östersund. Han var under 31 år en synnerligen aktiv ordförande i Föreningen 
Gamla Östersund, initiativtagare till Östersunds stadsmuseum och verksam 
inom många organisationer inom kultur och folkbildning. 

Heimer Wikström (1888 - 1980) var distriktslantmätare i Jämdands län. 
Han var aktiv inom Föreningen Gamla Östersund och var under många år 
redaktör för årsskriften. Som ett synligt minne av honom f'ar vi betrakta fagel
livet i Badhusparken. Han var nämligen initiativtagare till "Fågelvikens vän
ner", som arbetade för att skapa ett så rikt fagelliv som möjligt i parken. 
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Grav 4. 
JONAS NORDQVIST 

Rector vid Östersunds Lärowerk 
Född den 7 Nov. 1798 

Död den 22 Mars 1853 
Skåder huru jag icke för mig arbetat hafver, 

utan för de, som gerna lära vilja. 
Syr 33 v 18 

Af vänner och tacksamma lärjungar. 

Gravvården är stor, gjuten i järn och mycket påkostad. 
Jonas Nordqvist var åren 1832 - 1847 den siste rektorn vid Frösö Trivialskola 

och en ivrig förespråkare för skolans flyttning in till staden. Han var därefter 
rektor vid Östersunds Elementarskola, senare Östersunds Läroverk, 1847 -
1853. 

Hans hustru var Karolina född 
Sellen (1807-1875). 

Dottern Tekla (1836-1903) var 
gift med landshövdingen J. C. 
Asplund. Hon sägs ha varit en 
begåvad, amper och något bitskt 
kvick dam. 

Versraderna på gravstenen 
anges vara hämtade från "Syr 33 v 
18". Syr står för Syraks vishet, en 
av de gamla religiösa skrifter, som 
inte ansågs värdiga att ingå i 
bibeln. De utgavs tillsammans 
med flera liknande skrifter i en 
särskild bok Apokryferna till 
gamla testamentet. (Apokryfisk = 
rvivelakrig, dold.) 

Syraks vishet skrevs omkring 
180 - 190 f. Kr. på hebreiska och 
översattes omkring 130 e. Kr. av 
hans sonson till grekiska. 

I nu gällande översättning från 
1986 låter versen så här: 

Betänk att jag inte har arbetat 
blott för mig själv, uran för alla 
som söker fostran. 
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Grav 5. 
APOTEKAREN 

HERR PEHR NYHOLM 
Född d. 4 Januari 1793 
Död d. 22 Maji 1842 

På gravvårdens baksida står följande vers: 
Jordens oro viker 

för den fröjd som varar. 
Graven allt förliker 

Himlen allt förklarar 

Gravvården av kalksten är omgiven av ett högt järnstaket. 
Pehr Nyholm var den förste som begravdes på denna kyrkogård. Han över

tog 1826 Jämtlands apotek av Samuel Perman, som var stadens förste apoteka
re och som vid 66 års ålder drog sig tillbaka för att ägna sig åt sina andra upp
drag. Nyholm var under flera år ordförande för borgerskapet och stadens ord
ningsman. Han tillhörde de tongivande inom stadens sällskapsliv. 

Vid kyrkobygget var han åren 1835-1840 byggnadskommittens driftige ord
förande, men avled innan kyrkan blivit färdig. 

Versen på gravvårdens baksida är av Johan Olof Wall in och står f. ö. på den
nes gravvård. Andra radens ftöjd skall vara ftid. Stenhuggaren har troligen läst 
fel! 
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Som nämnts var Nyholm en betrodd man inom såväl det kommunala som 
det kyrkliga livet i staden. Dessutom kan noteras att i apotekshuset vid 
Storgatan hade han innanför apoteket en större sal, som ofta fungerade som 
fest!okal. Där samlades societeten från såväl stad som landsbygd varje år på 
Karldagen den 28 januari till fest med mat, dryck och dans. Men även annars 
brukade ståndspersoner och övriga borgare liksom en del stadsbesökande stor
bönder tömma ett glas eller två i salen bakom apoteket, som alltså var något av 
en krog för "bättre folk". 

Grav 6. 
FRU CHRISTINA SKOGH 

född Röström 
Född 20/2 1813 Död 27/4 1852 

SONEN GUSTAF DANIEL 
Född 17/4 1852 Död 22/5 1857

ENKEFRU 
BRITA RÖSTRÖM 

Född 6/1 1793 Död 11/7 1852 

Gravvården är av granit och omgiven av ett lågt järnstaket. 
Christina Skogh var gift med handlanden och rådmannen N. G. Skogh, 

samme Skogh, som tillsammans med handlanden Erik Andersson i grav 2 för
värvade lantgården Seg 165, som sedermera blev gården Eriksberg. Hon avled 
i barnsäng 10 dagar efter sonen Gustaf Daniels födelse. 

Gustaf Daniel blev endast 5 år gammal. 

N. G. Skogh gifte om sig 5/12 1853 med Sofia Andrietta Lignell född 24/9 
1812. 

Änkefru Brita Röström, mor till ovanstående Christina Skogh, var änka efter 
dagsverkskarlen Per Röström. 

Grav 7.

HÄRH ... 

Stor liggande gravvård där övrig text försvunnit. Den döde okänd. 

Grav 8. 
ENKEFRU INGA FJELLMAN 

Född d. 5 Juli 1788 
Död d. 16 Juli 1842 

SPs 158 

Gravvården är av sten och på baksidan står Sv Ps 458:1-2 
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Inga Fjellman var född lnjäld Persdotter i Vallen, Åre. Hon ändrade för
namnet till Inga samtidigt som hon antog släktnamnet Stalin som sin fars 
kusin, handlanden Peter Stalin. 

Hon var änka efter färgaren och rådmannen Eric Fjellman, som dog i smitt
koppor 1833 och är begravd på Norra kyrkogården. 

Grav 9. 

Gravvården är av granit. 

PROVINSIALLÄKAREN 
PER RISSLERS 
FAMILJEGRAF 

Per Rissler föddes i Sveg 24 november 1781. Han studerade vid Frösö 
Trivialskola, men kunde inte fonsätta att studera eftersom fadern avlidit och 
familjens ekonomi inte orkade med kostnaderna. Modern, som hade ytterliga
re sex barn att försörja, sände Per till Stockholm där han praktiserade på ett 
antal apotek och avlade provisorexamen. 

Hans önskan var att bli läkare. Våren 1807 reste Rissler till Uppsala sedan 
han kontaktat och fått goda råd av jämtlandsfödde medicine adjunkten, seder
mera professorn Carl Zetterström. 

Han avlade först studentexamen och började sedan studera medicin. Kirurgie 
magisterexamen avlade han 1811 och avlade senare medicine doktorsexamen. 
Han promoverades 3 juli 1813. 

1812 utnämndes Per Rissler till provinsialläkare i Jämtland, den förste läka
ren i landskapet. Han verkade som provinsialläkare i över fyrtio år och inrätta
de under den tiden det första sjukhuset i Östersund. 

År 1813 ingick han äktenskap med Margareta van Hoorn. De lät efter några 
år uppföra ett stort bostadshus på Frösön norr om Frösöbron och kallade går
den Hornsberg efter hustruns flicknamn. 

Hornsberg blev senare namnet på det centrum, som växte upp kring brofäs
tet på Frösön. 

Per Risslers insatser inom en mängd områden, förutom hans banbrytande 
verksamhet som läkare är omtalade. 

Rissler propagerade t.ex. för brunnsdrickning. Den s.k. Semsåkällan bortom 
Lugnvik ställde han i ordning med egna medel. Han lät bygga brunnshus och 
satte upp slänggungor och gungbräden. T ill denna hälsokälla liksom till 
Trefaldighetskällan på Frösön kunde stadsborna varje morgon färdas med häst 
och vagn enligt uppgjord turlista. 

På sin egendom Hornsberg lät han avverka skog och bränna och bryta mark 
så han fick odlingsbar åkermark. Vid Mjällebäcken liksom vid Stadsbäcken 
hade han kvarnar. Han var mycket aktiv inom Hushållningssällskapet. Han lät 
dika ut Ändsjön på Frösön, så han fick odlingsbar mark även där. 

Rissler hade fått god hjälp vid sina studier i Uppsala av jämtlandsfödde pro
fessorn Carl Zettersrröm. När Zettersrröms stora bokdonation till Frösö 
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Trivialskola skulle tas om hand och bibliotekshuset ute vid Srocke skulle byg
gas, var Rissler en mycket aktiv ledamot i byggnadskommitten 1824. Sedan 
Trivialskolan flyttat in till Östersund var Rissler en ivrig förespråkare för att 
även biblioteket skulle flyttas. Han skrev ett flertal brev i ärendet till Kungl 
Majt. Han fick tyvärr aldrig uppleva byggandet av biblioteket - nuvarande 
stadsmuseet - och flyttningen in till staden 1912 av den unika boksamling, 
som blev grunden till vårt nuvarande länsbibliotek. 

Gästfriheten i Risslers hem på Frösön var stor. Det är många besökare i sta
den, som i brev och dagböcker berättat om de underbara stunder de tillbring
at i den Risslerska villan. 

Senare generationers stadsbor har säkert många angenäma minnen av villan 
och parken däromkring men då i egenskap av ett mycket populärt dansetabli
semang med namnet Runeborg. 

Per och Margareta hade två söner, John Albert, byggmästare samt Per 
Gottlieb, chef för landskansliet i Jämtlands län. En sonson Sven Rissler var bl. a. 
skoltandläkare i Östersund under många år. 

Per Rissler avled 24 mars 1866 och hade då varit änkling i tre år. En gata på 
Hornsberg, Risslersgatan, har f¼tt sitt namn till hans minne. 

Grav 10. 
ANNA EKLUND 
ANNAGUSTIN 

Sv. Ps. 488 

En enkel liggande gravsten. 
Anna Eklund, som vid husförhör 1851 kallar sig "stadssoldatenka", var född 

Hemingsdotter i Alsen 23 november 1777. Hon gifte sig 1813 med Lars 
Eklund, som åren 1803 till 1817 var stadssoldat. Han var född 15 november 
1767 och avled 19 maj 1823. Anna Eklund avled 31 maj 1852. 

Anna Gustin var dotter till Anna och Lars Eklund och född 18 november 
1813. Hon gifte sig 14 juni 1829, 16 år gammal, med skomakaren Per Gustin 
född 13 januari 1805. De fick sex barn. Hon avled 18 november 1864. 

Beträffande Per Gustin se under Grav 19. 

Grav 11. 
Av grawården återstår endast sockeln. Den döde okänd. 

Grav 12. 
PEHR WIKSTRÖM 

Economie Director och Riddare af 
K M. Wasa-orden. 

Född d. 12 Jan. 1782 
Död d. 25 Mars 1859 

Stor grawård av granit omgiven av ett högt järnstaket. 
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Pehr Jonsson Wikström föddes i Medstugan 1782. Fadern var kronotorpa
ren Jon Escensson och modern Maria Nilsdotter. 

Vid 15 års ålder började Pehr göra affärer i Trondheim och i Levanger. Han 
bosatte sig 1810 i Östersund och var den förste forbonde, som hade handel i 
staden. 

Han var ett affärsgeni och blev en mycket förmögen man, som placerade sina 
pengar i företrädesvis jordegendomar. 

Hans hustru, Magdalena Sparrman, var dotter till förvaltaren på Huså bruk. 
Hon födde nio barn som nådde vuxen ålder, åtta söner och en dotter. Alla 
sönerna studerade vid Frösö Trivialskola och utvecklade sig - i varje fall de fles
ta - till framstående män inom olika områden. 

Om Pehr Wikström och hans barn finns mycket att berätta. I Järnten årgång 
1931 har Anna Werner utförligt skildrat Pehr Wikström och hans barn och 
barnbarn. Det är en mycket intressant uppsats, ur vilken jag här endast kan 
återge valda stycken. 

1856, tre år före sin död, hade P. W. blivit osams med sina söner av okänd 
anledning. För den skull satte han sig ned och skrev en "Levnadsteckning", 
som han lät trycka i några hundra exemplar på boktryckare CM Bergs trycke
ri i Östersund. Saken kom till sonen Per Wikströms kännedom och han köpte 
upp hela upplagan och lät bränna den. Boktryckeriet hade emellertid innan 
dess hunnit att till Uppsala universitetsbibliocek samt Kungl. biblioteket i 
Stockholm insända de s.k. granskningsexemplaren. På så sätt kom två exemplar 
att räddas till eftervärlden. 

Han börjar levnadsbeskrivningen med att berätta om sina föräldrars fattig
dom och hur man ofta fick livnära sig på barkbröd för att överleva. Som 10-
åring fick han hjälpa sin far i skogen och det hände att han fick köra jämrar till 
Norge om vintrarna. 

Han berättar om hur modern undervisade honom och syskonen i kristen
dom och läsning i det lilla torpet i Medscugan. 

När han var 15 år vandrade han till släktingar i Trondheim och vistades där 
en tid. Sista kvällen han var i Trondheim lyckades han vinna en spegel på spel. 
Han sålde den för 1 riksdaler 14 sk. svenskt riksgäld och med pengarna på fick
an vandrade han hem till Medstugan. Han berättar vidare hur han köpte ett 
par skidor och en kanna brännvin för 16 skilling och begav sig till fjällappar
na. Han köpte av dem en ren, som det tog honom tre dagar att forsla hem. Han 
sålde huden och stekarna och behöll resten för sin överlevnad. Nu upprepade 
han besöket hos lapparna för att denna gång köpa två renar, som han slaktade 
och sålde i Levanger. Så började Pehr Wikströms bana som affärsman. I 
Levanger köpte han sig en häst för att kunna utvidga sin handel. 

Vid 1808 - 1809 års av Gustaf IV Adolf planerade krig mot Norge fick W 
uppdrag att spionera på norska trupprörelser. En dag upptäckte han norska 
trupper tre mil söder om Skalstugan. Han red då i sporrsträck de 20 milen till 
Frösö läger och rapporterade sina iakttagelser till självaste generalen von 
Döbeln, som gav honom 20 riksdaler för besväret. 
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Från 1810 var han bosatt i Östersund och gjorde nu många och långa resor 
till marknaderna i bl.a. Uppsala och Stockholm. 

1817 hade Karl XIIl:s regering beslutat att väg skulle byggas från Jämtland 
till Norge. Det gick dåligt med det arbetet. Landshövding Lars Ahlsell bad W. 
att inom en månad skaffa fram erfoderligt virke och timmer för broar och 
trummor. Det klarade W. och som belöning för detta arbete och för sina 
odlingsföretag vid egendomarna i Odensala och Säther i Rödön "behagade 
Kongl Maj:t i nåder utnämna mig till ekonomie Direktor" skriver han med viss 
stolthet. Utöver de nämnda gårdarna hade han skaffat sig ett flertal fastigheter 
i Östersund och en gård i Linehäll, söder om Brunflo. 

1818 köpte han Ljusnedals järnbruk i Härjedalen, som han drev i nio år för 
att 1827 sälja bruket till brukspatron Fahlander i Delsbo. W. hade under nio år 
titulerat sig brukspatron och man kan förmoda att han kände sig stolt över vad 
han åstadkommit med sitt liv. Ännu stoltare blev han då han år 1839 av kung 
Karl XIV Johan utnämndes till riddare av Vasaorden. 

Det är dock med stor bitterhet han avslutar sin "levnadsbeskrivning": 
"Nu har jag uppnått en ålder av 74 år utan att kunna ra ringaste hjälp under 

min sjukdom av mina barn, ehuru jag inrikes som utrikes ej sparat någon kost
nad för deras uppfostran i kristendom m.m. ävensom för deras uppkomst. Mitt 
äktenskapsliv har varit den tyngsta och svåraste börda." 

Pehr Wikström avled den 25 mars 1859 på sin egendom i Lugnvik, en egen
dom, som han låtit uppföra på äldre dar. Hustrun Magdalena Chatarina flyt
tade vid makens död till sonen Per Wikström junior i Stockholm och avled i 
hans villa Listonhill på Djurgården 1874, 83 år gammal. 

Att kortfattat berätta om de 9 barnens öden och äventyr är inte lätt, men jag 
skall göra ett försök. Samtliga de åtta sönerna studerade vid Frösö Trivialskola, 
där fadern f.ö. lät bygga ett skolhus för dem. Dottern Sara, det yngsta barnet, 
fick sin uppfostran i hemmet samt två års pension i Uppsala. 

Erik (1812-1852) gift med Britta Carolina Dillner blev löjtnant vid 
Jämtlands Fältjägarregemente. De hade två söner. En blev borgmästare i 
Söderhamn och den andre kronolänsman. Av den fjärde generationen blev en 
krigshovrättsråd och en annan assessor i kammarrätten samt två översköterskor 
vid Röda Korset. 

Nils (1813-1883) gift med Emelie Hallström. Övertog faderns rörelse i 
Östersund efter att ha praktiserat i Stockholm och i utlandet. Han byggde 
Änge gård i Odenslund, en stor herrgårdsliknande byggnad, anlade Änge brän
neri samt ett tegelbruk där Odenslunds skola nu ligger. Han avvecklade emel
lertid rörelsen i Östersund och flyttade till Sundsvall, där han blev en av sta
dens förnämsta affärsmän och grosshandlare. 

Det gick bra för deras barn: Emeli gift med konsul Hård af Segerstad, Anders 
grosshandlare och konsul i Sundsvall, Gregor grosshandlare och portugisisk 
konsul i Sundsvall, Svea gift med överläkaren F R von Sydow, Göteborg, 
Hildur gift med grosshandlare Percy F Luck, Stockholm, Sally gift 1 :a gången 
med fil.dr. Berndt Forsgren och 2:a gången med majoren Robert von Bahr, 
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Hulda gift med handlanden Hampus Axling i Sundsvall, Erik farmare i 
Nordamerika. 

Carl Axel (1814-1855) gift med Brita Eskilsdotter från Halåsen. Han stude
rade färgerikonst vid teknologiska institutet i Stockholm. Han fick överta 
faderns färgeri med rullkvarn och sågverk i Slandrom. Av deras fem barn kan 
nämnas dottern Maria som gifte sig med handlanden och rådmannen Robert 
Fresk i Östersund. Firmanamnet lever fortfarande kvar i Östersund (1997) och 
stadsdelen Marielund har sitt namn efter den villa, som Fresk lät bygga och 
uppkalla efter hustruns förnamn. 

Per (1817-1880) gift med Anna Edlund. Han anses ha varit den mest begå
vade av Pehr Wikströms söner. Efter Trivialskolan på Frösön studerade han 
under två år vid Gävle elementarskola, sedan vid Hillska skolan i Barnängen 
samt två år vid handelsinstitut i Lubeck. Efter praktikantplats i Stockholm eta
blerade han sig som grosshandlare och brukspatron i Stockholm. Han var leda
mot av Stockholmsbörsen. Kung Karl XV utnämnde honom till riddare av 
Nordstjärneorden. Han byggde sin villa Listonhill på Djurgården. 

I äktenskapet föddes tre barn. T vå döttrar dog ogifta. Sonen Carl övertog 
grosshandelsrörelsen, gifte sig med Mathilda Svensson. Deras son Carl junior 
(den fjärde generationen Wikström) övertog i sin tur rörelsen. Dottern Margit 
gift med majoren greve Nils Bonde, dottern Dagmar gift med löjtnanten greve 
Hans von Rosen och omgift med svenske ministern Sjöborg i Rom, dottern 
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Maud gift med friherre Lennart Rappe. Som synes var den fjärde generationen 
Wikströms döttrar eftertraktade av högadelns unga herrar. 

Zacharias (1819-1889) gift med Johanna Grimberg. Efter Trivialskolan på 
Frösön praktiserade han på apotek i Uppsala och blev 1841 ägare till apoteket 
Gripen i Stockholm. Det sålde han och ägnade sig åt industriell verksamhet på 
Söder i Stockholm och anlade den första och under lång tid framåt den enda 
konservfabriken i Sverige. Han var ledamot av stadsfullmäktige och ledamot av 
hälsovårds- och fattigvårdsnämnden. Av de fem barnen gifte sig Siri med kro
nofogde Bohm i Falun, Ellen med landshövding H. Björklund och Hilda med 
apotekare E. A. Holmberg, Stockholm. 

Olof (1823-1900) Fil. dr Ogift. 
Efter Trivialskolan på Frösön tog han studenten i Uppsala 1847, fil. kand., 

disputerade pro gradu 1857 "Om staden Östersund" och promoverades till 
fil. dr samma år. Han slog sig ner i Sundsvall och var en tid läroverkets rektor, 
ledamot av stadsfullmäktige, kyrko- och skolrådsledamot, riksdagsman och 
stadsrevisor 1868. Han bildade Sundsvalls första arbetarförening och var en av 
grundarna av Sundsvalls och Östersunds Folkbank. Han stiftade Västernorr
lands första folkhögskola m.m. Han ivrade för höjandet av arbetarklassens lev
nadsstandard och satsade hela sin ärvda förmögenhet på att hjälpa de små och 
ringa i samhället. Det resulterade i personlig ruin och han gick i konkurs 
samma dag som den stora Sundsvallsbranden 1888. Hans släktingar gav 
honom ett större underhåll mot ett löfte att kasta alla "sociala griller överbord". 

Claes (1830-1915) gift med Hedvig Södermark. Femton år gammal, efter 
studier vid Frösö Trivialskola, lämnade Claes Jämtland. Han tog anställning på 
kontor i Tyskland och England. Han återvände till Sverige och var verksam 
som trävaruman, precis som flera av sina bröder. Ägnade sig sedemera åt tegel
industri. Slog sig ner i Heby och grundade där ett av landets största tegelbruk. 
Han var verksam inom det kommunala livet. Hans son Arvid blev grosshand
lare och trävaruagent i Saltsjöbaden. 

Sara (1821-1855) Gift med auditören och häradshövdingen Carl Olof 
Granbom i Brunflo. 

Magnus (1826-1870). EfterTrivialskolan på Frösön studerade han i Uppsala. 
Han står angiven som hovrämnotarie i handlingarna men hade troligen ingen 
fast tjänst. Han anses ha varit av ett vekt och svärmiskt sinnelag och hyste en 
svärmisk kärlek till sångerskan Jenny Lind, näktergalen från Norden. Det sägs 
att han följde henne i spåren i flera års tid under hennes turneer i Tyskland och 
England. Han lär aldrig ha låtit sig presenteras för sångerskan, men satt trofast 
på sin plats i konsert- och teatersalongerna vid hennes uppträdanden. Han dog 
ensam på ett hotellrum i London. 

Man blir imponerad och gripen av denna historia om rorparsonen Pehr 
Wikström från Medstugan, av hans utveckling som affärsman, av hans strävan 
att ge sina barn den bokliga bildning, som han själv saknat och av hur väl hans 
barn, med ett par undantag, förvaltade arvet från fadern. 
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Grav 13. 
LAGMANSKAN 

JOHANNA BEHM 
Född 2/11 1780 Död 18/12 1861 

EDLA HOFVERBERG F. 
BEHM 

Född 3/9 1824 Död 21/11 1859 

Gravvården är av granit. 
Johanna Behm född Lindholm var änka efter lagmannen och häradshöv

dingen Johan Magnus Behm (1770-1847). 
Eclla Hofverberg, dotter till Johanna och Johan Magnus Behm, var hustru 

till handlanden Carl Hofverberg (1817-1877). Hon avled i barnsäng 35 år 
gammal, då hon födde fyrlingar av vilka tre överlevde. 

Vid Edla Hofverbergs begravning var affärerna i staden stängda för alla ville 
vara med och ta farväl av henne. 

Grav 14. 
FRU 

CAROL. SOPH. WEINBERG 
Född Baclcman 

Född 4/12 1805 Död 29/1 1863 

Gravvården är borta och endast sockeln återstår. Vid den är fästad en järnplat
ta med ovanstående text. 

Carolina Sophia Weinberg var gift med fil. mag. och teologie kandidaten 
Lars Fredrik Weinberg född 20 januari 1800 och död 6 maj 1879. Han var 
lärare först vid Frösö Trivialskola och senare vid Östersunds Elementarskola. 

Grav 15. 
HÄRHVILAR 

APOTHEKAREN 
JACOB ALBERT PYHLSON 

Född 14/2 1829 Död 10/5 1864 

Gravvården är ett kors av granit. 
185 5 köpte J. A. Pyhlson apoteket Hjorten med tillhörande hus och tomt, 

som under tolv år drivits av C. A. Lignell och som tidigare varit Samuel 
Permans och Pehr Nyholms apotek. Köpesumman var hela 68 000 Rdr Rmt. 
Pyhlson härstammade från Halmstad. Han drev apoteket till sin död 1864. 
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Grav 16. 
MED. D:R 

P.J.E. AFZELIUS 
Död 1864 

Gravvården är en liggande sten. 
P. J. E. Afzelius föddes 26 nov. 1808 i Dannemora. Efter medicinska studi

er i Uppsala blev han med. dr 1842. 1843 blev han bataljonsläkare vid 
Jämtlands Fältjägarregemente och 1847 regementsläkare. 

Han efterträdde då C. A. Wetterbergh (känd även under författarpseudony
men Onkel Adam) vilken flyttat till Linköping. 

Dr Afzelius hustru var Anna Carlsdotter från Brunflo. 
Han var engagerad i stadens kommunala liv med flera förtroendeuppdrag. 

Han var med i Hushållningssällskaper och en rid direktör i Sparbanken. 
Den 2 mars 1864 avled han på Klövsjö Gäsrgivaregård under en tjänsteresa, 

56 år gammal och nyligen utnämnd till provinsialläkare i södra Jämtland och 
Härjedalen. 

Grav 17. 
GÅRDSEGAREN 

ANDERS ANDERSSON 
Född 5/6 1795 Död 12/5 1865 

Vården restes af tacksamma barn. 
Gravvården är av blankpolerad granit. 
Uppgifter i äldre handlingar om Anders Andersson är ytterst sparsamma. Av 

gamla husförhörsprotokoll framgår att han till yrket var slakrare/slakteriarbeta
re inflyttad från Brunflo. Hans hustru var Petronella Ersdotter Nordenström 
född 12 oktober 1800. De hade nio barn. 

När jag utarbetade häftet om gravarna vid Gamla kyrkan sökte jag förgäves 
uppgifter om Anders Andersson i gamla urkunder. När häftet kommit ut, fick 
jag ett telefonsamtal från en avlägsen släkting till Perronella Ersdotter 
Andersson och då kom det fram intressanta uppgifter, som jag ska försöka åter
ge. 

Att Anders Andersson var en slaktardräng från Brunflo, som flyttat in till 
Östersund med sin familj är helt korrekt. Men vill man veta något mer om 
familjen måste man gå tillbaka till hustruns ursprung. 

Hon, Petronella Ersdotter, härstammade från den s.k. "Pernillagården" i 
Fåker. Hennes äldsta bror herre Nils Ersson, skräddaregesäll och senare skräd
dare som antog namnet Kroner. När sockenprästen Magnus Nordenström i 
Näs församling avled barnlös 1815 antog Nils Ersson-Kroner tillnamnet 
Nordenström. Han vandrade ut i världen och arbetade i Stockholm, i 
Sundsvall, i Vasa och Helsingfors i Finland och hamnade slutligen i S:t 
Petersburg, som då var Rysslands huvudstad. 
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Vid den stora, breda gatan Nevskij 
Prospekt öppnade han ordenströms 
militärskrädderi. Det här hände 
omkring 1822-1823. 1826 och 1833 är 
han på besök i Jämtland och vid det 
senare tillfället tar han med sin syster 
Petronellas äldsta son Andreas till S:t 
Petersburg och sätter honom i skräddar
lära. Andreas var då 16 år. Han kom 
efter några år att bli kompanjon med sin 
morbror och när denne 1844 drog sig 
tillbaka och bosatte sig i södra Finland 
övertog Andreas rörelsen. Andreas lyck
ades bra, rörelsen utvidgades och 
Nordenströms militärskrädderi levere
rade uniformer inre enbart till det ryska 
hovet utan även till många europeiska 
officerare och kungahus. Under 
Andreas tid som ledare av företaget 
utnämndes det till Kejserlig hovleveran
tör. Petronella Andersson och hennes 
samtliga barn antog släkcnamnet 
Nordenström. 

År 1852 besökte Andreas föräldrarna i 
Östersund och vid resan tillbaka till S:t 
Petersburg tog han med sig sin 14-årige 
bror Nils-Magnus, som senare antog namnet Nicolai. Det är tänkbart att det 
var vid det besöket i Östersund, som Andreas till sina föräldrar köpte en fas
tighet vid Köpmangatan av Samuel Perman, nuvarande Köpmangatan 38. 

Även Nicolai utvecklade sig till en skicklig yrkesman och företagsledare och 
1877 övertog han rörelsen av sin bror Andreas, som flyttade tillbaka till Sverige 
och bosatte sig i Stockholm. 

Även den yngste brodern Karl Olof hade kommit över till S:t Petersburg och 
utbildat sig till skräddare. Karl-Olof hade hunnit bli 62 år när Nicolai gick bort 
(1903). Successionen var given, Karl-Olof tog rodret med samma fasta hand 
som sina bröder före honom. Rörelsen sysselsatte ett hundratal personer och 
kunde bland sina kunder under årens lopp räkna inre mindre än fyra ryska tsa
rer; Nikolaus I, Alexander II, Alexander III samt den sista tsaren innan revolu
tionen, Nikolaus II. 

Året före revolutionen hade tsar Nikolaus II lovat att med anledning av det 
Kejserliga hovskrädderiets 100-årsjubileum låta adla Karl-Olof Nordenström. 
Det löftet kunde inre tsaren infria av förklarliga skäl. 

Petronellas och Anders son Erik slog sig även han ned i S:t Petersburg, men 
som skomakare. Han begav sig senare ned till staden Astrakan vid Kaspiska 
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havet, där han öppnade ett skomagasin och en omfattande läderhandel. Han 
avled 1864 ännu ej fyllda 40 år. Han var ogift och under hans sista år skötte 
hans syster Gustava hans hushåll. Det var Gustava som 1856 hade eskorterat 
sin 14-årige lillebror Karl-Olof till S:t Petersburg. Hon återvände senare till 
Sverige och gifte sig med lantbrukare Johan Broström, Alm by, Örebro. Dottern 
Ingrid Julia flyttade även hon till S:t Petersburg. Hon gifte sig med en rysk 
adelsman och överläkare. 

Det var alltså sex av Petronellas och Anders barn som bosatte sig längre eller 
kortare tid i S:t Petersburg. Några blev kvar där for gott. Revolutionen 1917 
förändrade alle. En del lyckades fly ur landet, andra stannade och blev utblot
tade. Ännu lever avkomma till Petronella och Anders Andersson i Ryssland. 
Men hur vet väl ingen. 

Utöver dessa 6 barn, som vistades i S:t Petersburg, hade makarna Andersson 
ytterligare tre barn: dottern Carolina g.m. Östersunds förste telegrafkommissa
rie J. 0. Lundgren, dottern Karin g.m. bonden Olof Olsson i Haxäng samt 
dottern Anna-Märta g.m. Lars Fredr. Lund i Vemdalen vars son Anton även 
han blev hovskräddare i S:t Petersburg. 

Källa: Tord ordenström: De kejserliga hovskräddarna i S:t Perersburg Jämten 1983. 

Grav 18. 

HÄRUNDER HVILAR 
KAPTENEN OCH RIDDAREN 

CARL ADOLF STRÖM 
Född 1787 27/8 Död 1864 17/12 

Sv Ps B N:o 452 1,2 

Gravvården är en järnplatta tillverkad vid Trolla Brug i Trondhjem. 
Carl Adolf Ström kom som fänrik till Jämclands fältjägarregemente 1820, 

blev löjtnant 1826 och kapten 1839. Han tillhörde under 1840-talet toppfigu
rerna inom stadens sällskapsliv. Han var ogift, men en mademoisell 
Nordenberg var en älskvärd värdinna i hans hem. 

Som löjtnant disponerade han Berge löjcnancsboställe i Brunflo, som kapten 
Höla kaptensboställe i Hallen och senare Stamnäs kaptensboställe i Sundsjö. 
Han var inte det ringaste intresserad av jordbruk, så han hyrde ut boställena till 
regementskamrater. 

Han trivdes bäst i Östersunds societetsliv tillsammans med bl.a. Onkel 
Adam. Han hyrde rum hos apotekaren Pehr Nyholm. Han var en skicklig fiol
spelare och var en välsedd gäst vid de många festerna inom societeten. 

Var titeln riddare har sitt ursprung har jag inte lyckats klarlägga. 

Grav 19. 

PERGUSTIN 

Gravvården är en enkel, liggande sten. 
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Per Gustin fick s.k. burbrev den 25 november 1828 att vara skomakare och 
borgare i Östersund. Han var född 13 januari 1805 och gifte sig 14 juni 1829 
med 16-åriga Anna Eklund. (Se grav 10 Anna Gustin). Han avled 12 nov. 
1868. 

I häftet "Gravarna kring Gamla kyrkan" står om grav 19 att jag inte hittat 
någon förklaring till att Anna och Per Gustin har skilda gravplatser. Nu vet jag 
bättre. 

Signaturen P.V.E. (Per Vilhelm Enscröm) har i ett litet häfte, som han kallat 
"Under lagens hammare" berättat "En liten historia från 1840-talets Öster
sund". Det är berättelsen om skomakaren Per Gustin och hans otillåtna kärlek 
till en urmakaremadam vars man övergivit henne med tre barn och lämnat lan
det. 

Förhållandet hade börjat när madamen flyttat till skomakarens gård, där hon 
hyrde ett par rum på nedre botten. Skomakarens 29-åriga hustru, som av allt 
att döma hade skinn på näsan, höll inte till godo med att mannen på detta sätt 
delade på sin gunst. Det blev trätor och osämja som slutade med att hustrun 
Anna tog barnen med sig och flyttade hem till sin mor Anna Eklund. 

Skandalen gick inte att dölja. Anmälan ingick till prästerskapet och en sön
dagsafton fick skomakaren och hans väninna besök av prosten Dillner från 
Brunflo, stadspredikanc Ocklind, borgerskapets ordförande, apotekare Nyholm 
och mästersmeden H. Lindström. Sedan barnen avlägsnats "höllos allvarliga 
varnings- och strafftal av alla till dessa för dubbelt hor noterade personer, men 
vilka beklagligen läro sig därav så lite rättas att de samma afron för att trotsa 
och gäcka all tillrättavisning skola ha gått, ledsagande varandra arm i arm, ner 
till kurhuset, liksom för att visa hur lite de akta prästerskap, ordningsman och 
alla och en var som nitälskar tukt och vackra seder i samhället." 

Det är en lång och invecklad historia P.V.E. berättar. Den slutar med åtal 
inför tinget och påstående står mot påstående. Skomakare Gustin skriver en 
längre inlaga till rätten, där han i hårda ordalag klandrar stadsfiskalen för hans 
handlande i ärendet och kräver att denne skall ställas till svars och dömas till 
ett års fängelse och 100 daler silvermynt i böter. Tingsrätten under häradshöv
ding C G Liljeskölds ordförandeskap friar paret i avseende åtalet för hor, men 
dömer dem till 20 riksdaler i böter för vanvördigt skrivsätt mot domstolen. 

Skomakaren anhöll under rättegången om skilsmässa från sin hustru, "då 
efter det skedda och hennes beteende de ej kunna leva tillsammans i kärlek och 
tillgivenhet". 

Källor: (utöver de i texten nämnda) 
Husförhörslängder, Landsarkivet, Östersund. 
Uppsatser av skilda författare i Föreningen Gamla Östersunds årsbok 1938-1993. 
]anrik Brome, Östersunds historia del I och 11. 
S.J. Kardel!, Östersunds stads uppkomst och utveckling. 
Hans Jacobsson, Östersunds elementarskola och läroverk I 847-1947. 
Stellan Eriksson, föredrag vid Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers kongress i Östersund 1992. 
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Solbergsiägden, som den såg ut 1946, då konstnären David Cederberg målade tav
lan. Slaktaren Anders Solberg hade här kreatursdrift .från 1876, dessfdrinnan 
fanns här en fobodvall vilken ägdes av kronobefollning5.mannen Johan Olof 
Caspelin .från Västra Odensala nr 8. Nu är den platsen for Ostersunds Skidstadion 
och därtill hörande bastuanläggning "Utsikten'. 

Östersund, Sveriges mesta 
skidarrangör, nu med ett perfekt 

skidstadion 
Av Bengt Brugge 

ÖSTERSUND HAR ETT GOTT RYKET OM SIG som skidarrangör och efter att ha 
huserat på ett flertal platser med start och målplats i staden och dess omgiv
ningar, har man sedan 1970-talet bestämt sig för en plats, Solbergslägden vid 
ÖSK-scugan. 

Här finns nu landets bästa skid- och skidskynestadion med ett omfattande 
spårområde, godkänt för skidtävlingar på högsta nivå. De sista årens påbygg
nad har fulländat anläggningen, som nu anses för färdig. Som ett bevis härpå 
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har man nu upplöst den stadion
grupp som bestått av representanter 
från kommunen och de föreningar, 
som avser att bruka stadionanlägg
ningen. En grupp som varit ganska 
homogen under ett halvt decennium. 
Stadiongruppen har avlösts av en 
brukaregrupp, som fortsätter den 
löpande verksamheten för att skidsta
dion skall vara up to date. Allt är 
således väl förspänt för den stora SM
veckan på skidor som arrangeras av 
Östersunds Skidlöpareklubb vid före
ningens 100-årsjubileum år 2000. 

Östersund Skidstadion infor SM på skidor 1983 
e/ier Kjell Lundbergs teckning. längst upp syns 
DSK-stugan. 

Första embryot till ett skidstadion. 1969-70 flytta
des SM-sekretariatet från SM-tävlingarna 1969 
vid Tennishallen och lävbergaparken, till 
Solbergslägden. Ladan längst till vänster på bilden 
tillhörde Ostersunds stad och dess vedtård, som var 
belägen här. Vid ladan höggs och förvarades ved 
vilken skänktes till stadens behövande eller såldes 
till andra, som fortfarande hade vedeldning kvar. 
Foto: Bengt Brugge. 

Bengt Brugge var inte nöjd med skidstadions 
utformning efter SM 1969 utan han önskade en 
betydligt större sådan for att kunna ta upp kampen 
med Falun, Kiruna och andra större skidarrangö
rer. Han /ic� sin vilja fram och tillsammans med 
sin klubb ÖSK kan han nu 1997 glädjas åt ett 
fulländat stadion infor SM på skidor år 2000. 
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Här en vy över stadionområdet, som i bortre delen utgörs 
av utrymme ('dr skidskyttarna och i hitre delen for längd
åkning på skidor. Sommartid används stadion for andra 
aktiviteter. Här var exempelvis 1989 målområde for 
Femdagarsorienteringen. Den asfalterade rullskidbanan 
syns närmast. Foto: Bengt Briigge. 

Under Femdagarsorienteringen 1989 var stadionområdet 
fj,llt av deltagare och åskådare. Foto: Bengt Briigge. 
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Till servicen inom stadionområdet hör tio stycken skid
vallningsbodar. I bortre delen av bilden syns en skidbr1 
med dubbel bredd for in och utgående spår. 
Foto: Bengt Bri.igge. 

Många trafikanter längs E 14 undrar över varfor det är s, 
många broar i utkanten av staden. Vägverket har hä1 
gjort ett bra jobb så att skidspåren kan läggas ut i ter· 
rängen och passera planskilt från övrig trafik. Sommartir. 
är broarna till nytta for det rörliga friluftslivet mellar 
ÖSK och Rannåsen. Foto: Bengt Briigge. 

Skidstadions sekretariatsbygpiad är en imponerand, 
anläggning med utrymmen för tidtagning, press, doping 
kontroll och speakerutrymme med bra sikt ut över stadion 
området ftån den runda takdelen. Foto: Bengt Briigge. 



Kanonspann på A 4:s kaserngård sett genom konstnären Acke Äslunds ögon, 1945. 
Bilden far symbolisera den snabba avvecklingen av det I 04-åriga artilleriregementet. 

Norrlands artilleriregemente 
A4 - har upphört 

Av Bengt Brugge 

EN AV ÖSTERSUNDS FÖRNÄMSTA INSTITUTIONER, artilleriregementet A 4, finns 
ej mer efter 1997 års utgång. Detta efter ett riksdagsbeslut från 1996. En 104-
årig militär verksamhet har då plötsligt tvingats gå till historien. Visserligen tro
nar en av stadens vackraste byggnader, det slottslika kanslihuset, omgivet av 
sina kasernflyglar, fortfarande på sin upphöjda plats ovanför Östersunds cen
trumkärna. Men den militära personalens taktfasta steg ekar ej längre i kansli
husets trappor eller på kaserngårdens 104-åriga väl tilltrampade grusbädd. En 
djup tystnad innanför kaserngårdens staket har nu avlöst kommandoordens 
reglementerat korta, höga och skarpa ljud. 

Vårt lands negativa ekonomiska utveckling under det senaste decenniet har, 
tillsammans med de politiska förändringar, som har skett i vår omvärld, fram
tvingat en sänkning av vår försvarsberedskap. Att just 104-åriga A 4 skulle vara 
bland de förband, som skulle drabbats av nedläggning och "förintelse", är 
beklagligt med hänsyn till speciellt de goda möjligheter till vinterutbildning 
som Ostersund kan erbjuda, liksom närheten till Grytans skjutfält. 

Det är många viljor i den inrikespolitiska beslutsprocessen, som kan påverka 
riksdagsbesluten. Våra fil riksdagsmän från länet är ju i minioritet i förhållan
de till andra tätbefolkade landsdelars representanter. Visst påverkade detta att 
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det blev just A 4 som drabbades, men även Fältjägarna var nära att utplånas. 
1994 delades regementet i enheterna I 5/Fo 22 och NB 5 ( Norrlandsbrigad 5) 
1996 beslutade riksdagen att I 5/Fo 22 skulle läggas ned 1997. 

NB 5 är nu det enda förband, som återstår av det ursprungliga I 5. Men för 
A 4 är således den sista salvan avfyrad. Beklagligt men sant. 

Det enda som numera påminner om den verksamhet som har pågått inom 
kasernområdet är det förnämliga museet, numera inrymt i den gamla matsalen. 
Museet visar, förutom regementets historiska bakgrund, artillerimateriel samt 
fullständiga bilder ur regementets liv under de drygt hundra år som regemen-
tet verkat i Östersund. 

Norrlands Artilleriregemente var det sista artilleriförband som ersatte sina 
hästar med motordrivna fordon. Som ett minne från den hästanspända tiden 
finns den sista ackordhästen, i uppstoppat skick, i en spilta i museet. Hästens 
namn var "Anders". Efrer motoriseringen slapp rekryterna den morgontidiga 
rykten av hästarna samt häsrvakterna under storhelgerna, något som i hög grad 
hade begränsat soldaternas tillfällen till permission. Dessutom blev de värn
pliktiga bättre mottagna på stadens kafeer och av flickorna på ströget, allden
stund hästdofren tidigare hade varit en besvärande faktor i sällskapslivet. Ja det 
gick till och med så långt att artilleristerna inte var välkomna i stadens kyrka. 
Det står i kyrkoarkivets handlingar från sekelskifret att artilleristerna inte fick 
besöka stadens kyrka "emedan de luktade häst". Ett förhållande, som tydligen 
inte gällde Fältjägarnas rekryter. 

Artilleriregementets lokaliteter är förklarade som byggnadsminnesmärken 
varigenom inga större förändringar filr göras, men nu är det klart att 
Mitthögskolan kommer att flytta in vid tidigare A 4 och man har redan flyttat 
in i delar av etablissemanget. 

Nu är det bara att hoppas på fredliga tider i vårt land och i vår omvärld så att 
behovet av de gamla kasernerna för krigiska andamål icke skall behöva åter
uppstå. 
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Med pompa och. ståt
lämnar A 4 Öster
sund Efter att under 
I 04 år ha verkat i 
staden utrymmer 
Norrlands Artilleri
regemente sina kaser
ner under 1997 och 
lämnar därmed ett 
stort tomrum efter sig. 
Foto: Bengt Brugge. 



Östersundsbilder - Prästgatan 
Sammanställda och kommenterade av Olle Berndtsson och Arne Dahlin 

DET VAR I ÅRSSKRJFTEN 1992 som vi började en vandring upp genom staden 
för att försöka visa något av den bildskatt, som finns i föreningens arkiv. På den 
vandringen har vi nu hunnit till Prästgatan. På grund av mängden bilder om 
denna betydelsefulla gata har vi valt att i år endast presentera ungefär halva 
gatan. Vi återkommer med resten i nästa årsskrift. 

Tidigare har vi visat bilder från Badhusparken och hamnområdet 1992, 
Strandgatan 1993, Köpmangatan 1994 och Storgatan 1995. I årsskriften 1996 
gjordes ett uppehåll på grund av ett rikligt material i övrigt. 

Prästgatan har fått sitt namn av den gamla prästgård, som låg på Präst
gatan 27. Den var bostad för sradspredikanten till början av 1900-raler. 

Som framgår av bildtexterna är många av husen byggda på 1880-raler. Det 
var vetskapen om att järnvägen närmade sig Östersund, som orsakade en inten
siv byggnadsverksamher i den lilla staden. De flesta husen från den riden är nu 
borra men undantag finns. 

Prästgatan har under vår rid blivit den stora affärsgatan, som ger staden dess 
puls. Affärslivet i centrum, i en stad av Östersunds storlek, är unikt för Sverige. 
De flesta av ösrersundare är också måna om att bevara denna speciella situation. 

Nu över till bilderna. 

Boningshuset längs Prästgatan 1 är unikt på många sätt och en av stadens äldsta 
b_Jggnader. Det uppfordes 1863, var en tid hotat av rivning, men med stöd bl.a. 
Jrån kommunen och statens kulturråd är nu huset totalrenoverat. Fotot är från 
1950-talet och fotograf är hovfotografen Georg Lingsell. 
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Detta hus låg på Prästgatan 2. I ett uthus på gården drevs en tid en plåtslageri
verkstad. Huset var, som så många andra vid denna del av Prästgatan, bostad for 
en vaktkonstapel vid länscellfangelset och dennes famiij. Bilden är från 1954. 
Huset revs i slutet av 1950-talet. 

Fastigheten Prästgatan 3 bestod dels av en byggnad fån 1881 i två våningar med 
en tillbyggnad 1900, dels av ett hörnhus i tre våningar byggt 1907-1908. Arkitekt 
var Knut G. Gyllencreutz, som arbetade i en jugendpåverkad stil. Huset ansågs ha 
stort kulturhistoriskt värde men gick inte att rädda. Bilden är fån mars 1984 och 
är tagen av Birgit Jansson, Jämtlands läns museum. 



Detta vackra hus på Prästgatan 4 forsvann när hela kvarteret Häradsskrivaren revs 
1955. Foto: Georg Lingsell. 

En gårdsbild från Prästgatan 5 på 1950-talet. 1890 fanns här bageri och ett 
populärt kaft, 'Du Nord''. Fastigheterna revs 1960. Foto: Georg Lingsell. 
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På sista sidan av årsskriftens omslag visas en akvarell av huset på Prästgatan 7 -
"Dal-Hans"-gården kallad efter ägaren Hans Olof Dahlström. Huset byggdes på 
I 870-talet och revs 1928. En dotter till Dahlström gifte sig med byggmästaren L. 
A. Jonsson, som på tomtens övre del anlade en skidfabrik. Den tillverkade bl.a. ski
dor av hickory - ett nytt träslag for Östersund.
På bilden, som är från 1950-talet, ser man bl.a. brädstaplar med råmaterial.
Köpmannen Bror Svensson ledde foretaget under en period. Man tillverkade då
utjörsåkningsskidor med "luftgropar·; vilka ansågs kunna ge skidorna bättre fart.
Foto: Georg Lingsell.

Överst på högra sidan: 
Fotografen Georg Lingsell har på 19 50-talet /2ingat något av småstadens idyll med 
denna bild av gatuhu.set på Prästgatan 8, 6yggt på 1880-talet. Det är soligt och 
varmt. Smågrabbarna har tydligen godis i tankarna. Livsmedelsbutikens skyltar 
talar om "Specerier" och "Charkuterier''. Den traditionella godisautomaten finns 
på plats och en skylt talar om att pensionat Norma ligger på gården. 

Nederst på högra sidan: 
Fastigheterna på Prästgatan 9 -från 1880-talet - kallades stundom for "Gamla
Lundvallsgården''. Här drev nämligen A. W Lundvall och hans 6roder j. A. 
Lundvall affo.rsverksamhet innan bröderna i början av 1900-talet som kompan
joner övertog Robert Fresks a/far vid Storgatan 19. J. A. Lundvall, som dog 1931, 
var far till Anders Lundvall, vilken övertog ledningen av foretaget. Husen på 
Prästgatan 9 revs i samband med att Färjemans/eden byggdes. 
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"Otterströms" på Prästgatan 13 var en välkänd möbelfirma, som även hade egen 
tillverkning av fram.for allt finare möbler. De drev även begravningsbyrå. Huset är 
från 1881. På bilden från 1950-talet är huset ombyggt och reveterat. Det revs 
1969. Foto: Georg Lingsell. 

Överst på vänstra sidan: 
Husen på Prästgatan 11 blev med tiden - som många andra hztS efter gatan - kom
binerade bostads- och afforshus. Blev ett offer for Färjemans/eden. Byggt på 1880-
talet. Foto från 1950-talet: Georg Lingsell. 

Nederst på vänstra sidan: 
Fastigheten på Prästgatan 12 är från 1880-talet. Den har genomgått många 
ombyggnader. På 1890-talet ägdes fastigheten av snickaren Per Larsson, som också 
drev begravningsbyrå. På bilden från 1950-talet kan man på dörren under skyl
ten "Östersunds Begravningsbyrå" läsa "Per Larsson, tel. 58''. Foto: Georg Lingsell. 
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Detta på sin tid praktfalla hus på Prästgatan 18 byggdes troligen 1865 och reve
terades på 1890-talet. Foto: på 1950-talet: Georg Lingsell. 



Redan 1811 finns noteringar om beby�else på tomten Prästgatan 15, dock i strid 
mot stadsplanen. Huset på bilden är från 1888 och revs 1969. Restaurangen var 
känd under namnet "Konsumbaren''. Foto: Georg Lingsell på 1950-talet. 

Överst på vänstra sidan: 
Prästgatan 14. Fastigheten inköptes på 1880-talet av matvaruhandlare j. P. Gulle, 
som drev rörelse med slakteri och skinnhandel. Huset räddades till eftervärlden och 
lades upp på jamtli. 1962 - vid Jamtlis 50-årsjubileum - startades insamlingar 
for att möjliggöra att huset återuppfördes. "Gulle-iården" utgör i dag en de/ av 
jamtlis stadskvarter. På bilden från 1950-talet är ftrmaskylten borta. Foto: Georg 
Lingsell. 

Info/Id bild: 
Visserligen står dörren på glänt men verksamheten verkar låg eller ha upphört på 
denna detaijbild, där skylten 1- P. Gulle"farifarande finns kvar. 
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julskyltningssöndagen den 8 december 1957 var Prästgatan så här festligt deko
rerad. Foto: Arvid Halling. 

Överst på vänstra sidan: 
Gatuhuset på Prästgatan 19 är från 1880-takt och blev tillbyggt och reveterat i
början av 1900-takt. Tobakshandeln har lång tradition i huset. På bilden från 
1950-talet syns även Ka,rlströms skoaffär, Uohn) Wadmans herrekipering och 
Appelqvists urmakeri, Porten in på gården finns fortfarande kvar. 
Läget vid Stora torget har gjort att det alltid har varit en livlig affärsverksamhet i 
huset, sd är det även i dag. Foto: Georg lingsell. 

Nederst på vänstra sidan: 
Pd 1950-takt då denna bild togs, var fastigheten på Prästgatan 20 ett impone
rande affärshus. Byggt 1890 men ombyggt och reveterat 1930. Tvd tidigare torn 
ersattes av en fullt utbyggd tredje våning. 
Bland foretagen på 1950-talet kan nämnas linnemagasinet, 
Stockholmsmagasinet, Hjalmar jacobssons skrädderi, Sjukbadet, l11cull11s matsa
lar, Svedbergs herr- och damfrisering samt Bröderna Svenssons livsmedelsaffär. 
Huset revs när Storsjöteatern och nytt hotell byggdes. Foto: Georg lingsell. 
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Jämtlands läns parbank byggde ett imponerande hw i tegel på Prästgatan 21 åren 
1914-15. Arkitekter var Hagström & Ekman. På 1950-talet fanns även Steens 
missionsbokhandel, Foto Melander och Malmströms herrekipering i hwet. 
Foto: Georg Lingsell. 

Överst på vänstra sidan: 
Denna bild visar huset på Prästgatan 21 omkring 1910. I byggnaden, som är från 
1876, finns bröderna Lundholms Jernkramhanåel, Erika Lundholms ciga"ajfor 
och Lithners skoaffor. 1914 såltks fastigheten till /ärm/ands läns Sparbank, som 
här byggde ett "bankpalats''. 

Nederst på vänstra sidan: 
Traktören P. 01. Jonsson ägde från 1850 tomten Prästgatan 23 och drev där värds
hus. 1877 brann hwet ned och ersattes omedelbart av den byggnad vi ser på bil
den från 1950-talet. Då fanns bl.a. L1mdholms järnhandel, Hedströms 
Manufaktur AB och Maja Nilssons damfrisering i hwet. Foto: Georg Lingsell. 
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Svenska Handelsbanken började med ett avdelningskontor i Östersund 1916 
genom övertagande av Jämtlands Kreditbank, grundad 1900. Bankens tegelhus på 
Prästgatan 25 ritades av arkitekt F B. Wallberg och byggdes 1920-1921. 
Utsmyckningen över portalen har numera fått ge vika for den skylt som täcker fasa
den. Foto: Wiktor Lundberg. 

Överst på vänstra sidan: 
Fastigheten 22-24 i början av 1900-talet. I gatuplanet har Englund & Kjelsson 
forsäljning av hästutrustning. Man ser på originalbilden en uppstoppad häst i ett 
skyltfonster. Olga Norrgran representerar Sundsvalls konfekt- och karamellfabrik 
och Östersunds Ängbageri har en brödajfo.r. 
Jämtlands Kreditbank har lokaler på andra våningen och på fjärde våningen ser 
man ljusintaget till den atelier Jotograf C. H. Granbom hade. Huset revs 1960. 

Nederst på vänstra sidan: 
Lingsells fotomagasin på Prästgatan 24 år 1943. Ateljen låg på fjärde våningen 
och använde sig av det ljusintag som syns på foregående bild. 
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På en bild .från i 950-talet ser vi fastigheten Prästgatan 27 så som den ser ut ännu 
i dag. Huset byggdes 1903 efter ritningar av arkitekt Knut G. Gyllencreutz. 
Wedemarks konditori har varit en populär träffpunkt for många östersundsbor 
under åren. I huset ser vi även Fah[ens barnekipering och Asplunds blomsterhan
del. Foto: Georg Lingsell. 

Överst på högra sidan: 
Detta är en bild .från Prästgatan omkring år 1900. Huset till höger är Prästgatan 
29. Det intressanta med bilden är att den visar gamla prästgården, Prästgatan 27,
mitt i bilden. Den var bostad for stadspredikanten.
Byggnadsåret anges till 1827. Huset var tydligen inte i bästa skick ty 1854 beslöt
man att reparera huset. Möjligen byggde man i stället ett nytt hus och i så fall är
det detta vi ser på bilden. Byggnaden flyttades till gränden i 903 och revs slutgil
tigt 1958.

Nederst på högra sidan: 
Fastigheten Prästgatan 29 vid mitten av 1950-talet. Här låg Bengtssons urmake
ri, Kaffi-Aslunds, en Tapisseri- och Modeajfor samt Annas parfjm och sjukvård. 
Foto: Georg Lingsell. 
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Centra!Jalatset, Prästgatan 30, ritat av arkitekt Knut G. Gyllencreutz. Bilden är 
tagen från den tomt, där hotell Standard byggdes. Till hiiger ser man en del av fas
tigheten Prästgatan 28 fore ombyr,gnad. Tidigt 1900-tal. 
Många verksamheter har forekommit i Centralpalatset. Bl.a. var här ett postkon
tor 1905-1911, Centralbadet fanns i källarplanet och Centra/biografen låg i grän
den. 

Överst på vänstra sidan: 
Fastigheten Prästgatan 26 byggdes 1914. På bilden ft.ån 1950-talet ser man 
Oscaria skoaffor, Albert Anderssons manufakturaffor, Östersunds pappmhandel 
och Victors tobaksaffor. Foto: Georg Lingsell. 

Nederst på vänstra sidan: 
Detta hus på Prästgatan 28 uppfördes I 892 och ändrades och reveterades 1940. 
Beklädnadsmagasinet Union do-minerar afforslokalerna men längst till vänster 
skymtar Erikssons musikhandel. Det var redan 1902 som orgelbyggare Eriksson 
öppnade affor och verkstad i fastigheten. Hmet hann bli I 00 år innan det ersattes 
av en ny lryr,gnad i mitten av I 990-talet. Foto från 1950-talet: Georg Lingsell. 
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Hotell Standards annex kallades huset på Prästgatan 31. Det ritades av arkitekt F. 
B. Wallberg och uppfordes 1910-12 med fasad i gult tegel. Ett vackert exempel på
det tidiga 1900-talets stenhusbebyggelse. Foto: Georg Lingsell, 1951.

Prästgatan 31 A. På denna tomt och den angränsande återuppfordes på 1850-
talet den gamla ärevördiga residensbyggnaden i trä, som tidigare legat på 
Köpmangatan. 
Huset revs 1906 och på tomten uppfordes 1907 hotell Standard. Det var ett "kon
tinentalt" hotell med ett 40-tal rum samt uppackningsrum, matsal och fastvåning. 
På bilden, som bör vara tagen 19 I 2, är Standard-Magasinet kvar i hörnbutiken 
men flyttade sedan till Standard annex. 
På I 950-talet var bl.a. Sporttjänst och Skokompaniet inrymda i huset. I dag inne
håller det affers- och kontorslokaler. 



Margareta och Robert Berghagens

stiftelse 

Av Göran Winberg 

1986 UTSÅGS FGÖ SOM HUVUDMAN for Margareta och Robert Berghagens stif
telse for vetenskaplig forskning om Östersunds historia och utveckling 1786 -
1971. Stiftelsen har tillkommit genom ett testamente av arkitekt Robert 
Berghagen, som avled 1987. Stiftelsen skall tillföras ett kapital av 300.000 kr, 
och av detta har 150.000 kr överlämnats. Resterande 150.000 kr skall över
lämnas vid Margareta Berghagens bortgång. 

Av den årliga avkastningen skall 90 procent användas till stiftelsens ändamål 
och 10 procent tillföras stiftelsens kapital. 

Huvudmanen, FGÖ, har att utse en nämnd om tre personer, som besitter 
historisk kompetens och har intresse for forskning. Dessa personer utsågs 1997 
enligt följande: Docent Svenbjörn Kilander och fil dr Per Sörlin båda verk
samma vid Mitthögskolan i Östersund samt adjunkt Göran Winberg, FGÖ. 

Nämnden skall som stöd i 
sitt arbete ha en professor i 
historia, och FGÖ styrelse 
har utsett professorn vid 
Uppsala universitet Jan 
Lindegren. 

I tillägg till testamentets 
stadgar har FGÖ bestämt att 
avkastningen skall utdelas 
bland förtjänta studenter vid 
Mitthögskolan i Östersund, 
vilket kunde genomföras for 
första gången 1997 · Sven Olofison och UlfWiktorsson ar glada dver stipendier 

Nämnden beslutade att och diplom. Bakom dem: Gdran Winberg och Håkan 
dela ut två stipendier i form Larsson, F. G. Ö., samt docent Svenbjorn Kilander, Mztt-
av ett pris och ett arbets- hogskolan. Foto: Stefan Ahlbom, lanst1dnmgen. 

stipendium. Vid en enkel ceremoni på Mitthögskolan i närvaro av TV och 
press kunde testamentsgivarnas önskan infrias, och vår förenings ordförande 
Håkan Larsson hade nöjet att dela ut stipendierna. 

Fil kand Ulf Wiktorsson belönades med 10.000 kr for sin undersökning 
"Den politiska husmodern", en undersökning ur ett genusperspektiv av Öster
sunds Socialdemokratiska Kvinnoklubb 1921-1949. Fil. mag Sven Olofsson 
erhöll ett arbetsstipendium om 10.000 kr for sin undersökning rörande Öster
sunds stads historia, med särskild hänsyn tagen till förhållandet mellan staden 
och dess omland. 
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Verksamhets berättelse 

Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund far härmed avge följande redogö
relse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 1996. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande 
v. ordf. tillika sekreterare
Skattmästare
Ledamot
Ledamot tillika klubbmäsrare
Ledamot tillika intendent
Ledamot tillika redaktör
Suppleant

Revisorer 

Revisorsuppleanrer 

Redakrionskommitte 

Håkan Larsson 
Arne Eskilsson 
Sven-Ivar Nordin 
RolfTrehn 
Göran Winberg 
Arne Dahlin 
Olle Berndrsson 
Peter Berg 
Bengt Briigge 
Sven-Åke Breding 
Mars Henriksson 
Bengt Srein 
Åke Bengrzon 
Rolf Myrin 
Olle Berndrsson 
Arne Dahlin 
Bengt Briigge 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden förutom ett 
antal arbetsmöten. 

Föreningen har under verksamhetsåret arbetat efter den nya ordningen som 
antagits av tidigare årsmöten och innebärande att kalenderår numera gäller. 
Detta har bl. a. inneburit att något årsmöte inre hållits på stadens födelsedag 
23/ l 0. I ställer hölls årsmötet den 28 mars 1997 i Hörsalen på Nya Länsmuseer. 

Traditionsenligt hölls Sradsmuseer öppet den 6 juni i samband med firandet 
av Nationaldagen på Rådhusplan. 

Sradsmuseet har hållits öppet under riden 24/6 - 11/8 1996 och styrelsen 
framför ett stort rack till Birgit och Valter Fridlund, Kickan Södersrröm, John 
Cronheden, Bror Halvarsson, Gertrud Gissler, Erik Karlsson, Svante Lindgren, 
Majken Arnell, Nils Storm, Märir Welin, Rune Wallin samt Einar P. Öberg, 
vilka gjort det möjligt att hålla öppet. Styrelsen kan också glädjas år ett ökar 
antal studiebesök av olika föreningar, skolor och andra sammanslutningar 
under hela året då styrelsens ledamöter själva srällr upp. Under året har note
rats 1.979 besökande. 

Ett särskilt rack till intendenten Arne Dahlin som för övrigt stått till förfo
gande alla måndagskvällar året runt. 
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Föreningen firade den 23 oktober högtidsmöte på Rådhuset, där bl.a. 1996 
års stipendiater, Anna Wåglin och Markus Gunnervall, presenterades och de 
redovisade sina resp. arbeten som renderade dem stipendierna på 3.000:- kr 
vardera. Därutöver kåserade redaktören Bengt Magnusson om filmens utveck
ling under snart 100 år. Styrelsen presenterade 13 nya medlemmar i förening
en. 

Under året har en styrelse för Margareta och Robert Berghagens stipendie
fond utsetts och den utgörs av docent, fil.dr Svenbjörn Kilander, fil.dr Per 
Sörlin, professor Jan Lindegren samt Göran Winberg. 

Föreningen har traditionsenligt utkommit med en årsskrift som distribuera
des i samband med högtidsmötet den 23 okt. 1996. Styrelsen uttalar ett stort 
tack till redaktionskommitten, Olle Berndtsson, Arne Dahlin och Bengt 
Briigge, för ett väl utfört arbete. 

I enlighet med styrelsens förslag att bilda Karl Lignells fond III, och som års
mötet godkände, har medel från försäljningen av den av makarna Lignell done
rade fastigheten Ören 1:97 överförts till denna fond. 

Samarbetet mellan Jämtlands läns Konstförening och Föreningen Gamla 
Östersund har under det gångna verksamhetsåret fördjupats. 

Arbetet med att inventera och dataregistrera Stadsmuseets samlingar pågår 
fortfarande. Under verksamhetsåret har styrelsen arbetat med att säkerställa den 
unika glasplåtssamlingen som fn förvaras i Rådhusets källare. Bl.a. har inven
tering skett och en skadeanalys och åtgärdsförslag framtagits. Överläggningar 
mellan Föreningen Gamla Östersund och Länsmuseet om överföring av sam
lingen till Länsmuseet pågår och styrelsen hoppas finna en ekonomisk lösning 
för att kunna trygga samlingen. Diskussioner förs med Östersunds Kommun 
om omdisponering av museets lokaler. Kommunen har bl.a. för avsikt att 
installera en personhiss i byggnaden. 

Betr. den ekonomiska förvaltningen hänvisas till särskild redogörelse. 
Under det gångna verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas på särskild bila

ga. 
Föreningen har den 31 december 1996 535 medlemmar. 

Föreningen förvaltar följande fonder för vilka särskilda redovisningar lämnas: 
Museifonden, Linda Olsens Donationsfond, Anna och Gottfrid 
Romans Understödsfond, Robert Berghagens Fond för Forskning i 
Östersunds Stads historia, Karl Lignells fond I, Il. och 111. 

Östersund 1997-03-15 

Håkan Larsson 

Göran Winberg 

Arne Eskilsson 

Arne Dahlin 

Sven-Ivar Nordin 

Olle Berndtsson 
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INVALDA MEDLEMMAR 1996 

Redaktör Bengt Byström 
Chefsrådman Lars Olof Andersson 
Frisörmästare Lennart Bernervall 
Överste Ingvar Gustafsson 
Överstelöjtnant Tord Jemteborn 
Företagsrådgivare Johan Kling 
Byggnadsingenjör Stig Mårs 

Verkmästare Kjell Nilsson 
Kriminalinspektör Bertil Paulsson 
Butiksbiträde Carl Henrik Rasrner 
Pensionär Gösta Sellström 
Vägmästare RolfTinnsten 
Adjunkt Sven OlofWahlström 
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AVLIDNA MEDLEMMAR 

1/9 1996-31/8 1997 

1996 9/9 

17/9 

23/9 

27/10 

10/11 

14/12 

27/12 

1997 8/2 
17/4 

18/5 

12/6 

21/6 

15/7 

15/8 

Direktör Oskar Smith 
Avdelningsdirektör Nils Paulsson 
Direktör Gustav Andersson 
Byråsekreterare Ragnar Hammarstedt 
Försäljare Bengt Lund 
Köpman Lars Hallberg 
Köpman Ragnar Forsberg 

Entreprenör Petrus Sandberg 
Köpman Tore Åslund 
Kontorist Ossian Boman 
Stationsmästare Rune Wallin 
Affärschef Erik Mårtensson 
Ingenjör Gunnar Ågren 
Bokbindare Gösta Friman 



FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL 
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND 

1995-1996 

lngmar Bergström, Östersund 
Karin Jacobo, Hammerdal 

1 vykort av Regementsgatan 9 tecknar av Rolf Karbelius. 
1 fotografi S. Gröngaran 35. 
Huset uppbyggt av virke från skolan på Stortorget, 
i bruk 1857-1905. 

Erik Karlsson, Östersund 
Bengt Melin, Östersund 

2 st fotografier, panoramabilder över Östersund och Frösön. 
1 svart långkjol från slutet av 1800-ralet, 

Sven Norling, Östersund 
Tord Näslund, Östersund 

Stina Olsson, Östersund 

Marianne Ramstedt, Östersund 

Karin Ringelid , Östersund 

Karin Thorb1, Östersund 

Kenneth Wallin, Östersund 

Märit Welin, Östersund 

Per Wiberg, Frösön 

Lennart Winberg, Östersund 
Inger Wredhammar, Frösön 

buren av Hilda Melin. 
1 Rikstelefonkatalog för Norrland från 1922. 
3 st fotoalbum från Allan Särenholm. 
1 pärm gratulationer på Allan Särenholms 65-årsdag. 
Gravarionsbrev å tomten nr. 3 i kv. Repslagaren, 
Rådhusgatan 32 20/2 1933, 7 se. 
25 st årsskrifter av Gamla Östersund 
1969-1971 och 1978-95. 
6 st. redgörelser Östersunds Kommunala 
Flickskola. 1951-56 och 1958-59. 
2 se kataloger Flickskolan 1952-54. 
2 se klassfoton 1952-54 med namnuppgifter. 
1 st. Flickskolemössa 
8 st inramade fotografier över Storsjöns Ångbåtar: 
Östersund, Hamnen, våren 1911. 
Ångaren Jämtland. 
Hamnen med Thomee m. flera 1889. 
Odin passerar Oscarsbron 1905. 
Östersund 1938. 
Bergsviken 1 91 I. 
Sandviken. 
1 fotografi Södra Gröngacan 27. 
Bygge 1921. Arkitekt Carl ilsson. 
2 fotografier grosshandlare Einar Welin 
med hustru Alfhild, f. Åslund. 
Interiörer från Ringvägen 10 omkring 1920. 
2 fotografier av Ellen Paulsson, Rådhusgatan 46. 
Ellen vid sin monagning på SO-årsdagen 
klädd i gammal högcidsdräkr. 
!nteriörbild med Ellen, troligen från ungefär amma rid.
5 se fargforon av praktmöbel, snidad av Ellens far,
bildhuggare Paul Pålsson.
2 foton av träskulpturer på "Kånkback-Anders"
Erik Olov Andersson.
2 foto Kafeec på Storsjöns is 1996.
5 se färgforon från årsmötet 1994.
Foto från Lillhärdalsgården på
Jamtli med kronprinsparet Gustaf Adolf och ibylla.
Album för Petter Åslunds 70-års jubileum.

61 



Emmy Äslund, Östermnd 

Martin Berge, Uppsala 
Bengt Eriksson, Östersund 

Nils Herlitz, Östersund 

Nils Sune Lehman, Frösön 

Bertil Larsson, Östersund 

Paffe Mohlander, Östersund 
KFUM genom RolfÖstlund 
och Bengt På/stam, Östersund 

1 foto på Petter Åslund. 
1 st Aktiebrev Nr. 68 å Import AB KJ Karlsson Östersund. 
Riksbankens Avdelningskontor i Östersund 1880-1930. 
Några anteckningar av E.F. 
Bolagsordning för Östersunds Badhus AB samt 
Aktiebrev nr 270 Erland Herlicz 
Aktiebrev Nr 303 AG Dahlman 
"Morfars Kafeminnen". Förteckning över Kafeer i 
Östersund Frösön 1886-1960. Författat av NS Lehman. 
1 st Videofilm: Kronprinsbesök på JMF 1966+mejerifilm. 
1 st Videofilm JMF 25 år+ Östersunds Mejeri nybygge. 
1 st Videofilm Varuhuset KÄRNAN. 
1 st Videofilm EXPO NORR 1957 
1 st Videofilm Scoutliv 1930-tal. 

Tullhuset, Östersund 

TILLÄGG TILL ARTIKEL I "GAMLA ÖSTERSUND 1996" 

Av Erik J Bergström 

Den 29 augusti 1889 avsynades nya tullhuset som efter 13 månaders förse
ning stod färdige. En nämnd om fem personer med kontrollanten och stads
ingenjören E Runeberg i spetsen synade och fann flera anmärkningar. Det 
rök in, oljemålningen var ofullständig, fogscrykningen inte bra, inte heller 
grunden, det var fuktigt i källaren och cementgolvet i denna skulle skyddas 
mor köld. 

Byggmästaren O Eriksson från Skara hade åtagit sig entreprenaden för 
38.000, men skulle egencligen böra 100:- för varje vecka som riden över
skridits. Eriksson var allcså skyldig ca 5000:-, men han hade också 4700:
ouccagec av entreprenadbeloppet. 

Hos drätselkammaren ansökte Eriksson att få slippa böterna. En "kom
promiss" sammanträdde den 25 september 1889, varvid anmärkningarna 
undanröjdes, byggnaden godkändes och Eriksson befriades från bötesbelop
pet. 

Källa: Östersunds-Posten 3 september samt I oktober 1889. 
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Ahrlin, Vidar 
Almerud, Bertil 
Alstad, Stig 
Andersson, Bengt 
Andersson, Egon 
Andersson, Leif 
Andersson, Sven 
Andersson, Åke 
Andersson, Åke 
Anse, Hans 
Appelnäs, Erland 

Backman, Bertil 
Backman, Lars 
Berg, Peter 
Berggren, Krister 
Bergholm, Kjell 
Bergman, Staffan 
Bergström, Roland 
Bergström, I var 
Berndtsson, Bo 
Bernervall, Lennart 
Bogren, Lennart 
Bohman, Ossian 
Bohman, Per 
Bohman, Ragnar 
Borg, Viktor 
Bostrand, Bo 
Bovidsson, Thure 
Brant-Lundin, 

Christer 
Breding, Sven-Åke 
Brolen, Sture 
Brugge, Bengt 
Byström, Bengt 
Bäckman, Gunnar 

Carlsson, Bengt 
Carlsson, Carl-Erik 
Cronheden, Jon 
Cronheden, Rolf 

Dahlberg, Benkt 

FÖRTECKNING ÖVER GIVARE 
TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN 

21/9 1996-20/9 1997 

Dahlberg, Nils Gladh, Gustaf 
Dixelius, Håkan Grindborg, Lars 

Gunn, Harry 
Edholm, T horsten Gustafsson, Stig 
Edling, Bertil Gärdin, Tore 
Edström, Bengt Göransson, N. E. 
Edwall, Olle 
Edvinsson, Folke Hagerlind, Nils 
Ekevärn, Gunnar Hagsäter, Bror 
Eklund, Ale Hallen, Lennart 
Ekman, Tage Halvarsson, Bertil 
Elgelid, Sten Halvarsson, Gösta 
Eliasson, Oskar Hammar, Bo 
Eljas, Mats Hammar, Ingemar 
Elvgren, Lennart Hamrell, Sven 
Englund, Karl-Bertil Hansson, Bertil 
Englund, Per-Einar Hansson, Sven 
Engman, Hans Haraldsson, Ulf 
Engström, Gunnar Hedlund, Åke 
Ericson, Sture Heljemand, Oleg 
Ericsson, Bengt Hellerot, Gunnar 
Ericsson, Olle Heligren, Ulf 
Ericsson, Sigge Heligren, Örjan 
Eriksson, Anders Hellmen, Ola 
Eriksson, Bertil Hemmingsson, Olle 
Eriksson, Bertil Henriksson, Rune 
Eriksson, Erik Herlitz, Hans 
Eriksson, Evert Herlitz, Lars 
Eriksson, Gunnar Herlitz, Nils 
Eriksson, Nils Herlitz, Per 
Eriksson, Örjan Hermansson, Ingvar 
Eskilsson, Arne Holm, Nils 

Holter, Ove 
Falk, Nils Hoväng, Gösta 
Fastborg, Anders Högdin, Gunnar 
Fastesson, Örjan Höög, Bengt 
Fors, Eric 
Forsgren, Roland lngmansson, Bengt 
Forslund, Martin 
Fredriksson, Bo Jacobsson, Hans 
Friman, Torsten Jacobsson, Ragnar 

Jansler, Åke 
Gissler, Sture Jemteborn, Tord 

Jernberg, Arne 
Jernekrantz, Alfons 
Johandy, Peter 
Johansson, Bertram 
Johansson, Jan Erik 
Johansson, ils H. 
Johansson, Åke 
Johnsson, Alf 
Jonsson, Kjell 
Jonsson, Lars 
Jonsson, Thord 
Josefson, Alf 
Jämthagen, Sidney 
Jönsson, Pär 
Jönsson, Tage 
Jönsson, Åke 

Konow, Anders 
Krohne, Göran 
Kylsberg, Christer 
Kylsberg, Gösta 
Kålen, Alf 
Köpsen, Lennart 

Lago, Bengt 
Langeen, Gustaf 
Larsson, Bertil 
Larsson, Bo 
Larsson, Håkan 
Larsson, Olle 
Larsson, Åke 
Lehman, Sune 
Lindblom, Torsten 
Lindelöw, 

Carl Göran 
Lindgren, 

Lars Göran 
Lindgren, T hore 
Lindgren, Torsten 
Lindhammar, Bo 
Lindman, 

Carl-Gustaf 
Lindqvist, Lars 
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Lindström, Sven Paulsson, Bertil Svensson, Roland Ödmark, Anders 
Lundberg, lwan Persson, Kjell Svensson, Sven Österholm, Roland 
Lundberg, Kjell Persson, Lennart Söderqvist, Allan Ösdund, Uno 
Lundstam, Arne Persson, Christer Ösrlund, Nils 

Persson, Gunnar Thorsell, Erik Ösrlund, Rolf 
Marklund, Karl Olov Persson, Joel Tinnsten, Rolf 
Modin, Stig Persson, Karl Axel Tornving, Sven-Erik 
Modin, Sven Persson, Olle Trehn, Rolf 
Mosten, Carl-Eric Persson, Rolferik Törnberg, Olle 
Myrin, Rolf Pettersson, Kjell Törner, Lennart 
Månson, Stig Arne Pettersson, Kjell 
Mårtensson, Anders Prag, Sven Uddegård, 

Pålstam, Bengt Karl Gustav 
Nillbrand, Stig Uddeholt, Göran 
Nilsson, Kjell Rahm, Bertil Uddeholt, Staffan 
Nilsson, Bertil Rasteby, Walther 
Nilsson, Erik Rickheden, Åke Wadman, John 
Nilsson, Gunnar Roos, Sven Wahlscröm, 
Nilsson, Gösta Rosenius, Olof Sven Olof 
Nilsson, Göte Rydham, Ingemar Wahlström, Kjell 
Nilsson, P-G Ryman, Stig Walltin, Gusten 
Nilsson, Sven Olof Walltin, Olle 
Nordberg, Arne Sand, Rune Weinhagen, Allan 
Nordstedt, Lennart Sandahl, Rune Velander, Örjan 
Normann, Arne Sandberg, Bengt Werner, Ulf 
Nossbrant, Kjell andberg, Ruben Westerberg, Tore 
Nyström, Srure Schmidt, Eric Wigen, John 
Nyström, Sven Selander, Sven Wigen, taffan 
Näsmark, Rolf Sjödin, Herbert Viggesjö, Enar 
Nässen, Anre Sjöström, Rune Wigur, Rolf 
Nässen, Nisse Stein, Bengt Wil<lund, Ingvar 
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