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Förord
Scadsmuseecs återinvigning var en stor händelse under 1999. Den skildras i ord
och bild av Nils Storm och Bengt Briigge.
Stadsmuseet står även i centrum när det gäller föreningens kontakter med
skolan. Genom Tomas Franks arbete på Scadsmuseet har vi börjat få fram ett
bra arbetsmateriel för studier i Östersunds historia passande olika årskurser.
Om detta skriver han i årsskriften.
Östersund har fått en Samisk samlingspunkt - Gaalcije - vilket betyder Kall
källan. Vi vill markera denna viktiga händelse med en artikel av Bengt Briigge.
Årsskrifcsredakcionen avslutar i detta nummer presentationen av en del av
Stadsmuseets rika bildmaterial. Det är Kyrkgatan som får utgöra målet för den
"vandring" vi gjort i ett antal årsskrifter - en gata med ett omväxlande utbud.
Per Wiberg är en erogen medarbetare och duktig forskare. På vår önskan har
han skrivit en intressant artikel om östersundskonstnären Pelle Johansson, tidi
gare inte specielle uppmärksammad. Glädjande nog kan vi visa en del av tav
lorna i färg. Jämtlands läns konstförening kommer att använda konstartikeln
som särtryck till medlemmarna och en utställning av Pelle Johanssons konst
visas på Jamcli 2 december - 25 februari.
Stiftelsen Blomsterfonden i Östersund har verkat i 75 år. Om fondens bety
delsefulla arbete berättar Bo Larsson, stiftelsens ordförande sedan 17 år.
Arkitekten A. E. Melander är väl känd. Att han dessutom var författare är
mindre omskrivet. I Scadsmuseet finns ett rikligt handskrivet textmaterial, som
Johan Wijnbladh med stort intresse tolkat och renskrivit. I en intressant och
spännande inledning ger han även en fängslande bakgrund till Melanders liv
och verksamhet. Ämnet är stort och vi kan i denna årgång presentera början på
en givande läsupplevelse.
fusskriftens första nummer på 2000-talet är något rikligare än vanligt vad
gäller sidantalet. Detta jämte färgbilderna i konstartikeln gör att det frivilliga
bidraget från medlemmarna till årsskrifcsfonden är extra betydelsefulle. Vi tack
ar på förhand för generösa bidrag.
Olle Berndtsson
Redaktör
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Ordförandeskifte

Den nyvalde ordföranden Sven-Äke Breding tackar den avgående Håkan Larsson.
Foto: Nils Storm.

Vid föreningens årsmöte den 21 mars år 2000 valdes Sven-Åke Breding till ord
förande efter Håkan Larsson, som avböjt återval. Håkan Larsson tillträdde som
ordförande vid årsmötet den 23 oktober 1989 och har alltså verkat i över 10 år.
Under denna tid har verksamheten fördjupats på många områden. Den Lig
nellska donationen från 1991 har skapat bra arbetsförhållanden i Föreningen
Gamla Östersund och även i Jämtlands läns konstförening, som delvis omfat
tas av donationen. Datorisering underlättar arbetet för intendent och skatt
mästare, fotografWiktor Lundbergs donation av hundratusentals glasplåtar har
omhändertagits av Jämtlands läns museum med ekonomiskt stöd från före
ningen, museilokalerna har byggts om med bistånd av kommunen och en ny
utställning har skapats med egna medel. Allt detta och mycket till har kunnat
ske under gott samarbete i styrelsen. Ett varmt tack till Håkan Larsson och ett
"lycka till" Sven-Åke Breding.
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Stadsmuseets återinvigning
Av Nils Storm
DEN 22 OKTOBER 1999 återinvigdes Stadsmuseet efter en genomgripande
ombyggnad och renovering av lokalerna samt en ny utställning.
Ett 70-tal gäster samlades i Ahlbergshallen, där klubbmästaren Göran Win
berg hälsade gästerna välkomna och presenterade följande program:
Elever från Palmcrantzskolan framförde ett marknadsspel under ledning av
Marie Stein. En sånggrupp framförde ett antal trevliga sånger under ledning av
K. F. Jehrlander.
Museikommittens ordförande, Sven-Åke Breding, redogjorde för hur
ombyggnaden hade gått till och tankarna bakom den nya utställningen. Han
framförde även ett tack till Jämtlands läns museum för värdefull hjälp med
utformningen av utställningen.
Efrer detta samlades gästerna i entrerummet, där föreningens ordförande,
Håkan Larsson, tog emot och talade om föreningens arbete och museet. Så var
det dags för själva invigningsceremonien. Föreningens tidigare ordförande,
hedersledamoten Åke Jansler, klippte ett blågult band med assistans av Håkan
Larsson. Åke Jansler berättade om föreningens tillkomst samt överlämnade
som gåva en tavla av Acke Aslund "Marknad i Östersund".
Föreningen uppvaktades sedan av kommunalrådet Berit Dahlström, som
överlämnade blommor från Östersunds kommun. Lena Nilsson överlämnade
blommor från Kultur- och Fritidsnämnden. Sekreteraren i Kultur- och Fritids
nämnden, Margareta Stålhandske, överlämnade en ros till föreningens inten
dent, Nils Storm, och tackade för gott samarbete.
Med en glasvas uppvaktade Elisabeth Larm från Östersunds Konstklubb och
Lilian Semb från Jämtlands läns konstförening överlämnade blommor.
Mångårige medlemmen Einar Öberg överlämnade som gåva en tavla över
Östersunds gamla kyrka. Sten Rentzhog från Jämclands läns museum önskade
lycka till. Museet var därmed öppnat.
Den 23 oktober - stadens och föreningens födelsedag - hölls öppet hus för
medlemmar och övriga intresserade, vilket möttes med stort intresse.
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Borgmästare Äke Jans/er inviger den nya utställningen med assistam av ordforan
den Håkan Larsson. Foto: Bengt Brugge.
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Stadsmuseet och skolan
INTRESSET FÖR HISTORIA, när vi byter årtusende, verkar vara större än någon
sin tidigare. Det finns många uttryck för detta. Den svenska regeringen har
med projektet Levande historia, som uppmärksammar Förintelsen, fått ett
massivt gensvar både i Sverige och utlandet. Herman Lindqvist, känd från TY,
föreläser och säljer böcker som aldrig förr. Museernas besökssiffror slår ständigt
nya rekord. Alle detta får givetvis återverkningar i skolan. Man kan med fog
påstå att historieämnet har blivit populäre.
Östersunds scadsmuseum är ett stycke lokalhistoria om Östersunds stad och
rymmer många intressanta ting av allehanda slag. Vår stads historia handlar om
våra hus och gårdar, om våra gator och torg: men också om människor, om
deras arbete och nöjen. Föreningen Gamla Oscersund vill göra alle detta till
gängligt för så många som möjligt.
Ändå har det under årtionden visat sig att ytterst få barn och ungdomar besö
ker vårt museum. Föreningen har länge varit medveten om detta och sökt hitta
lösningar så att tillströmningen av unga besökare ökar. Man har bl. a vänt sig
till kommunen och påpekat att museet borde användas av Östersunds skolor i
undervisningen, men att det saknas ett pedagogiskt tillrättalagt studiemateriel
för ändamålet.
Dessutom finns, sedan en lång tid, en skolansvarig inom styrelsen, som
ombesörjer att kontakter tas med våra gymnasieskolor, så att stipendier om var
dera 3000 kr för uppsatser om Östersunds historia verkligen blir förtjänade och
utdelade.
Att kommunen skulle bistå föreningen med en lärare med intresse för lokal
historia, var en önskan som kom att realiseras i augusti 1999. Då fick nämli
gen författaren till denna artikel i sina arbetsuppgifter att ta fram studiemate
riel ur museets samlingar, i Stadsmuseet på Rådhusgatan. När jag började ca
mig an verket, hade jag givetvis stor hjälp av min lärarerfarenhet - drygt tjugo
år inom grundskolan.

Några utgångspunkter
Eleverna
Skolan i Östersund spänner över många åldrar och årskurser. Det är c. ex stor
skillnad mellan en sjuåring i åk 1 och en vuxenstuderande trebarnsmamma
inom kommunala vuxenutbildningen. En grov indelning ger åk 1-5, åk 6-9
och gymnasieskolan samt kommunala vuxenutbildningen. Scudiemacerielec
måste därför variera ifråga om svårighecsgrad.
Museimaterielet
Materielet i Scadsmuseet är närmast oöverskådligt. Ett snart åttioårigt samlan
de av minnen från Östersund ger en stor mängd av fotografier, föremål och käl-
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lor, otryckta såväl som tryckta. Litteraturen och utställningen "Vår lilla stad"
ger var för sig oräkneliga uppslag. Slutligen så innehåller själva huset, musei
byggnaden, dess interiör och exteriör, mycket historia. Kärt barn har många
namn, brukar det heta. Och detta stämmer väl med vårt Stadsmuseum. Studi
ematerielet måste därför begränsas och baseras på ett visst utvalt museimateriel.
Uppsatsämnen
Jag började med att ta fram studiemateriel för den äldsta gruppen, gymnasie
skolan och kommunala vuxenutbildningen. Det är vanligt med specialarbeten
eller uppsatser för äldre elever. Stipendierna, som nämnts ovan var en bra
utgångspunkt eftersom dessa inbjuder till arbete med Östersunds historia.
Mina ansträngningar gav 18 uppslag till uppsatsämnen för äldre elever. Till
varje ämne hör en rad källangivelser och några inledande frågeställningar. För
slagen till uppsatsämnen varierar naturligt nog till innehåll och tanken har varit
att ta med de mest betydande personerna, byggnaderna och händelserna. Dessa
uppsatsämnen finns i en förteckning i slutet av denna artikel. Som en effekt av
detta har jag kunnat bjuda in åll uppsatsskrivande och handledning. Ett tiotal
elever har hörsammat min inbjudan under det gångna läsåret och f¼tt hand
ledning.
Att skriva uppsatser kräver goda färdigheter i läsning och skrivning samt vad
vi allmänt kallar studieteknik. Yngre elever saknar till stor del dessa färdigheter.
För dessa handlar det mer om en konkret upplevelse av ett besök i museet, att
se, höra och känna.
I oktober 1999 invigdes utställningen "Vår lilla stad" och därigenom blev det
möjligt att inbjuda elever och klasser till museet.
Mitt fortsatta arbete resulterade i arbetsblad och facit i olika svårighetsgrad:
lätt, mellan och svår. Lätt är anpassat till åk 1-5 medan de övriga vänder sig till
åk 6-9. Bladen är olika till sin uppläggning, men innehåller oftast tio uppgif
ter, ex frågor, bildtolkning, årtal, siffror och namn. Eleverna lär sig genom att
noga studera utställningsmaterielet i våra två utställningslokaler, Lignellsrum
met och Östersundsrummet.
Tjugoåtta klasser och fyra lärargrupper har besökt museet under läsåret. En
del av dessa har använt sig av arbetsbladen medan andra varit nöjda med en
guidad rundvandring.
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Stadsvandringar
Det har under de senaste åren blivit populärt med olika typer av stadsvand
ringar och från guidning inomhus till guidning utomhus är steget inte långt.
Östersunds historia berättar en historia som delvis finns kvar utomhus, i våra
hus, på våra gator och torg.
Mina ansträngningar har givit museet och skolorna ett tredje materiel, ett
tiosidigt häfte, som heter Stadsvandring. Varje sida i häftet berättar historien
om en bygggnad, en plats eller en person. Eleverna lär sig historia där den en
gång utspelades.
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Stadsvandringen, som tar ca 60 min, med start och mål på Rådhustrappan,
äger rum i kvarteren alldeles söder och öster om Stortorget. Vandringen har
genomförts med 10 klasser under månaderna maj-juni.
Det är tänkt att både arbetsbladen och stadsvandringshäftet skall kunna
användas utan hjälp av personal från museet. En kunnig och engagerad guide
är givetvis en tillgång.

Sammantaget
Uppsatsämnen för äldre elever, arbetsblad till utställningen och ett häfte för
stadsvandring för yngre elever, ger eleverna möjlighet att avlocka museet och
staden dess historiska skatter, varav ännu mycket återstår att upptäcka. Studie
materielet kommer i framtiden att kostnadsfritt tillhandahållas för elever i
Östersunds skolor och förhoppningsvis bidra till en ökad kunskap om vår lilla
stad, Östersund.

*
Avslutningsvis kan jag berätta att museet under juni och juli bemannades av
gymnasieelever, s k feriepraktikanter. Dessa arbetade som museivärdar,
5 rim/dag och avlönades av kommunen.
Jag kan mot bakgrund av vad som berättats i denna artikel, hävda att det har
skett ett genombrott under året, när det gäller kontakten Stadsmuseet och sko
lan. Våra barn och ungdomar är vår framtid och därför borde kontakten med
skolan bli en av museets hörnstenar.

Rubrikerna för arbetsuppgifter i Östersunds historia
1. Östersunds grundläggning
2. Samuel Perman 1760-1839
3. Östersund vid seklets mitt, 18501860-talen
4. Järnvägsepoken, 1880-talet
5. Bränder och brandväsendet
6. Bad och badhus
7. Stortorget och marknader under
1800-talet
8. Nykterhetsrörelsen och Gamla
teatern
9. Fattigdom och fattigvård
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10. Lag och rätt
11. Borgens - ett nöjeskvarter vid
Stortorget
12. Magfrågan
13. Östersunds gamla kyrka
14. Lignell, far och son
15. D C och Wendela Smith
16. Två hantverksfamiljer i Öster
sund, Moberg och Fjellman
17. Ångbåtarna i Storsjön
18. Skomakare och skräddare i Öster
sund 1786-1914

Gaaltije - Kallkällan
- SAMISK SAMLINGSPUNKT I ÖSTERSUND
Av Bengt Brugge
fått ett fast viste i residens
staden Östersund i och med öppnandet av ett sydsamiskt kulturcentra i före
detta tullkammarens byggnad. Namnet Gaaltije, som på sydsamiska betyder
kallkälla, kommer förhoppningsvis att bli den brunn ur vilken den samiska
kulturen skall spridas över vår närmaste omvärld.
Invigningen ägde rum den 10 december 1999 av sameminister Margareta
Winberg och i sitt tal framhöll hon vikten av att sprida kunskap om samerna
och deras kultur. Sameministern påpekade att vi i Sverige känner till ur
sprungsbefolkningar runt om i världen och stöttar dem, men att färre svenskar
känner till vår egen ursprungsbefolkning, samerna.
Ett starkt inslag vid invigningen var när en kvinna från maorifolket på Nya
Zeeland, Erena Rangimarie Rene Omaki, tågade in i lokalen ljudligt sjung
ande på sitt hemlands tungomål.
Vid den högtidliga invigningen deltog_ förutom många samer även represen
tanter för länscyrelsen, landstinget och Ostersunds kommun.
Ordföranden i stiftelsen Gaaltije, Jon-Paul Persson, berättade om den långa
kampen för att få till stånd ett samiskt kulturcentra. Man hade hoppats på ett
sådant redan 1988 med placering i Åre, men när ansökan kom in till regering
en blev det avslag. Det fanns inte några penningmedel över, för att kunna
finansiera ett samiskt kulturcentrum. När detta nu slucligen kom till stånd, var
det inte heller denna gång den svenska staten, som stod för pengarna. Nu sked
de finansieringen med hjälp av
pengar från EU.
Det var verkligen på tiden att
något hände innan det nya årtu
sendet skulle inträda. Alla är vi
svenskar, men ändock måste vi ha
rätt att "flagga" för vårt ursprung
och det är just det som samerna
nu gör i dubbel bemärkelse. Stolt
vajar nu det samiska folkets vack
ra vimplar i regnbågens alla färger
över den gamla tullkammaren i
Östersund. Där finns väl även
plats för den svenska flaggan, för
Samernas jon-Paul Persson hälsar jordbruksminis
att ytterligare ge eftertryck för den
ter Margareta Winberg m fl välkomna till Gaal
tije. Foto: GustafJillker.
samhörighet, som måste finnas.

ÄNTLIGEN HAR DEN SYDSAMISKA URBEFOLKNINGEN
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Platsen för kulturcentrar är väl valt, nära Storsjöns strand och med milsvidd
utsikt mot den jämtländska fjällvärlden.
Sedan många år finns det redan en samisk kulturspridare i Östersund. Jag
tänker då på den välredigerade och rikstäckande tidningen "Samefolket". Den
har sin redaktion i hörnet av Regementsgatan/ Pastorsgränd, intill det tidigare
A 4-området. Chefredaktör är numera GuscafJillker, vilken efterträdde den för
jämtarna icke okände Olle "Rajd" Andersson.
Östersund har alltid varit en central plats för sydsamerna. Hit kom man till
marknaderna för att göra affärer och träffa sina vänner. Samerna har genom sin
klädsel utgjort ett exotiskt inslag på våra gator och torg. En bild som numera
tyvärr är mer sällsynt än tidigare. Färgerna och kompositionen i övrige, i samer
nas klädedräkter, sprungen ur en tusenårig kultur, har ett bevarandevärde av
högsta dignitet. Måtte Gaaltije bidra till att så blir faller.

Gaaltije - en utgångspunkt för ett kommande nätverk
Grundtanken är att via Gaalcije bygga upp en näcverksorganisation för gemen
samma sydsamiska projekt tillsammans med institutioner i såväl Sverige som
Norge. Efterhand som de olika projekten utökas skall organisationen fa en fas
tare form och styrning.
Förutom uppbyggnaden av själva kulturcentrar Gaalcije i Östersund finns
även ett kulcurmiljövårdsprojekt med samarbete mellan samebyarna i Idre och
T ännäs i Sverige samt Elgå och Riasr-Hylling i Norge.
En sydsamisk bokbuss med 4.500 böcker för såväl barn som vuxna har sedan
1994 köres på den Norska sidan och fr o m 1999 även i Härjedalen.
En informationsbank, som skall vara tillgänglig på internet, byggs upp
genom Gaaltije tillsammans med norska Saemien Sijte i Snåsa och tidningen
Samefolket.
Guideucbildning kommer att ske för samiska kvinnor och ungdom med
Gaailcje som ucbildningsanordnare. Ett projekt som berör västra Härjedalen
och motsvarande område på den norska sidan av gränsen. Det är således ett
flertal mycket omfattande projekt, som är på gång. Projekt vilka ställer stora
krav på det nya samiska kulturcentrar i Östersund.
Fullföljs Gaalcijes målsättning, att verka för att sydsamernas historia, språk
och kultur levandegörs, då bör Gaaltije ha framtiden för sig.

Sydsamisk gudstjänst avslutade kulturdagarna i Östersund
Under söndagen genomfördes en sydsamisk gudstjänst i Östersunds gamla
kyrka, där förutom samiska präster även stiftets biskop Karl-Johan Tyrberg
medverkade. Det blev en vacker tillställning, som var lire annorlunda än vad
man är van vid att uppleva. Därmed var den samiska kulturpresentationen i
Östersund till ända för denna gång och det är bara att hoppas på fler efterföl
pre.
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Stiftelsen Blomsterfonden
i Östersund 75 år
Av Bo Larsson

BLOMSTERFOND SOM IDE FÖR VÄLGÖRENHET emanerar från senare hälften av
1910-talet, då en mycket socialt och sällskapsmässigt engagerad stadsingenjör i
Stockholm avled i unga år och blomstergärden vid hans kista var enorm. Detta
väckte då iden hos hans dotter att huvuddelen av de penningmedel som beta
lades för blommor istället kunde samlas i en fond med ändamål att anskaffa
bostäder till bostads- och medellösa människor i Stockholm. Hennes ide vann
stort gehör och iden spreds över landet kring början av 1920-talet. Det bilda
des "Blomsterfonder" i flera svenska städer, alla dock oberoende av varandra.
Det är endast namnet som är gemensamt.
Beträffande Blomsterfonden i Östersund står att läsa i handskrivet protokoll
från den 13 nov. 1925:
"§ 1. Med anledning av ett upprop i stadens tidningar från föreningen Gnis
tan och en del andra personer angående bildandet av en minnes- och blom
sterfond i Östersund hade en del för saken intresserade samlats å rådhusets ses
sionssal och hälsades välkomna av regementspastor P. Öberg, vilken valdes att
leda mötets förhandlingar.
§ 2. Initiativtagaren fru Adele Ekström gav därefter en klar redogörelse för
föreningens syfte. Föreningens mening var ej att borttaga allt vad blommor
heter vid begravningar utan endast borttaga överflödet, som mer och mer gör
sig känt. Vid sidan av en vacker och måttlig blomsterhyllning skulle vi genom
vår förening finna en annan och värdigare form att hylla de dödas minne och
på samma gång gagna samhället. Talarinnan hade tänkt sig att arbetet skulle
ordnas principiellt på samma sätt som Blomsterfonden i Stockholm.
I § 3 beslöts enhälligt bildandet av en minnes- och blomsterfond och en inte
rimstyrelse valdes bestående av fruarna Adele Ekström, Märta Ryden och Mar
git Vallin samt stadskamrer E. Lönnborg, handlare Leon Ericsson, redaktör Vil
helm Anner och kommissionär Herman Holm, med uppgift att utarbeta stad
gar och sedan kalla till vidare sammankomst."
Föreningens förste ordförande blev trafikinspektör Fredrik Johansson som
även var Stadsfullmäktiges ordförande. Medlemsavgiften bestämdes till kr. 5. för fem år och man kunde avbetala den summan med en krona per år. Blom
sterfondens medel skall enligt stadgarna användas till uppförande av bostäder
åt mindre bemedlade, gamla och orkeslösa personer.
Efter tio år efterträddes Fredrik Johansson av Leon Ericsson på ordförande
stolen. 1952 ombildades föreningen till stiftelse och föreningens tillgångar, då
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Blomsterfondens fas
tighet Eriksbergsvä
gen 10 inrymmer 10
lägenheter.
Byggår 1996. Arki
tekt: Lennart Köpsen
i samarbete med
arkitekt Bo Larsson.
Foto: Bengt Weilert.

ca kr 60.000:-, överfördes till stiftelsen. I styrelsen fanns då överläkare Sven
Prag, borgmästare Åke Jansler, advokat Frans Victor m.fl. kända östersundare.
29 april 1955 blev en märkesdag för Blomsterfonden. Då meddelades att
Blomsterfonden utsetts till universell testamentstagare i framlidna borgmästar
innan Linda Olsens testamente. Det resulterade i en del juridiska problem, som
dock löstes och Blomsterfondens tillgångar ökade till kr. 310.000:-.
1957 fick Blomsterfonden i gåva av byggmästare Ecke Englund och hans
hustru Mia en tomt i kvarteret Solrosen, avsedd för pensionärshem. Stadsarki
tekten Henrik Nordlund valdes in i styrelsen och 1960 uppdrogs åt arkitekt Bo
Larsson att rita en nybyggnad, som stod klar 1963, med 16 lägenheter. 1964
visade Stiftelsen Blomsterfonden en vinst på kr. 200.000:- och Sven Prag, som
då var ordförande, föreslog att pengarna skulle placeras i aktier. Pengarna växte
snabbt och avsattes i en ny nybyggnadsfond.
1983 lämnade Sven Prag ordförandeskapet och Bo Larsson, suppleant i sty
relsen sedan 1972, övertog efter viss tvekan ordförandeklubban. Efter detta har
utvecklingen av fonden, dess bostadsbestånd och dess penningmedel gått
svindlande snabbt. Idag har Blomsterfonden 47 pensionärslägenheter i 4
bostadshus i kvarteren Solrosen och Rådjuret. Dessutom arbetar Stiftelsen med
ett nybyggnadsprojekt, som kommer att ge ett tillskott av 6 lägenheter. Rymli
ga sällskapsrum finns, dit samtliga hyresgäster hälsas välkomna till samkväm
varje vecka. Till pensionärernas hjälp och trevnad finns en föreståndarinna
anställd. En dag årligen görs en bussutflykt till intressant resmål och en gång i
månaden gör fondens husdoktor ett besök hos pensionärerna.
..
Efter ansökan beviljar Blomsterfonden medel till behövande inom Oster
sund. Stiftelsens ekonomi är god och för styrelsens arbetsutskott - där för när
varande stor sakkunskap i byggnadsfrågor finns - har det varit ett intressant
och stimulerande arbete att förädla och utöka Blomsterfondens bostadsbe
stånd, som man hoppas till glädje för många pensionärer - nu och i framtiden.
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Östersundsbilder - Kyrkgatan
Sammanställda och kommenterade av Olle Berndtsson och Arne Dahlin

REDAKTIONSKOMMITTEN HAR I ETT ANTAL ÅRSSKRIFTER presenterat fotografier
ur föreningens arkiv. Presentationen har haft formen av en "vandring" upp
genom Östersund från Badhusparken och hamnen via Strandgatan, Köp
mangatan, Storgatan och Prästgatan till Kyrkgatan som är årets gata. Med foto
grafier av skilda fotografer och från olika epoker har vi velat visa vilka stora för
ändringar som har ägt rum. Många medlemmar har personliga minnen av
rivna hus och ändrade gatubilder, vilket gjort att artiklarna tagits emot med
stort intresse.
När vi gick till verket att avsluta denna serie presentationer, fann vi att Kyrk
gatan har mer av intresse att visa än vad man först kan tro. Kyrkgatan har helt
naturligt fått namn efter stadens första kyrka, byggd åren 1834-1846, idag
Gamla kyrkan. Livet vid gatan var länge stilla och lugnt, men utvecklingen har
gjort att Kyrkgatan idag är en viktig pulsåder. Trafiken med bussar vid Gustaf
III:s torg har haft en stor del i gatans utveckling och den är bitvis hårt trafik
reglerad till förmån för både lokal- och landsortsbussarna.
Kyrkgatans numrering startade från början vid Fältjägargränd. Den 22
december 1922 fastställdes stadsplanen för stadsdelen Norr och gatan förläng
des till Jamdiområdet. Detta är förklaringen till att bilderna ibland visar gat
nummer vi inte känner igen.
Jamdi, Länsmuseet, Landsarkivet, Hofvallen, Lasarettet har gett den norra
delen av Kyrkgatan stor betydelse. Den centrala delen domineras av varuhusen
Traktören, Al-ilens, Kärnan och Domus med entreer både mot Prästgatan och
Kyrkgatan. Parkeringshus, hotell och restauranger ger även gatan liv.
Nu kommer bildkavalkaden.

Kyrkgatan fick en ståtlig
början den 6 september
1930, då Jämtlands Läns
Museum invigdes av
landshövding S. Linner.
Museet var mycket efter
längtat och blev en stimu
lans for hembygdsarbetet i
Jämtlands län. Uttrycket
"Kulturen på Norr" säger
en del om de aktiviteter
som ägde rum på museet.
Arkitekt var F. B. Wall
berg.
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Östersunds Elektriska Aktiebolags kontor på Kyrkgatan 16 var en vacker byggnad,
uppford 1918. Verkställande direktör for bolaget 1941-1963 var Fredrik Borg
gren, som med familj bodde på andra våningen. På tredje våningen bodde vakt
mästare Karl Eriksson, Karl-Erscha kallad, med familj. I stadsfullmäktige repre
senterade Borggren moderaterna och Eriksson socialdemokraterna. Livliga, men
vämkapliga, politiska diskussioner forekom på trottoaren utanfor kontoret.
Byggnaden revs i samband med lasarettets utbyggnad i slutet av 1960.

Överst på vämtra sidan:
Epidemisjukhuset vid Kyrkgatan uppfordes år 1929. Det har under vissa perioder
haft en framträdande plats i länets sjukvård. Planerna på att riva huset har mött
livliga protester.
Nederst på vänstra sidan:
Östersunds lasarett från Kyrkgatan. Till vämter personalbostäder från 1940-talet,
rivna i slutet av 1960-talet. Mitt i bilden huvudbyggnad uppford 1905, riven i
samband med nybyggnad 1973. Till höger Öron-, Ogon- och Kvinnoklinik, upp
ford 1940 och 1950. Byggnaden fortfarande i bruk.
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En härlig vinterdag på Kyrkgatan 20 i kvarteret Rådmannen. Bostadshus och
uthuslänga från 1911. I bakgrunden fängelset och en del av dåvarande lasarettet.
Foto: Wiktor Lundberg.
Ett motiv fotograferat från Fältjägargränd av ett grändhus och uthus på Kyrkga
tan 23. Mot Kyrkgatan var en öppen gård. Husen uppfordes 1871 och revs 1951,
då Riksbyggen uppforde ett vinkelhus efter Fältjägargränd och Kyrkgatan. Foto:
Wiktor Lundberg.
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En stämningsjj,lld bild av fastigheten Kyrkgatan 5 (nuvarande nr 21) från tidigt
1900-tal. Här finns bl. a. A. M Eidems diversehandel, från vilken vi glädjande
nog kan visa en interiörbild. (se nedan)
Gatumotivet återfinnes på en tavla av Pelle Johansson i årets konstuppsats i denna
årsskrift.
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I nästan 100 år levdes ett omväxlande liv i fastigheten Kyrkgatan 30. Byggnadsår
1877, rivningsår 1970, då gatan breddades och ett parkeringshus byggdes över
hela kvarteret. Foto: Wiktor Lundberg, 1962.
Nedan: Parkeringshuset Kyrkgatan 30-34 i kvarteret Skinnhandlaren. Foto: Läns
museet 1982.
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Två bilder av fastigheten Kyrkgatan 33 i kvarteret Hästhand/aren. Den övre bil
den är tagen av fotografen Nils Thomasson ca 1914. Här var bl. a. gästgiveri och
ett rikt folkliv. Vid ratten i bil nr 2 Z9 Cadillac sitter ägaren, folksko/lärare Zakris
Eklund, Klövsjö.

Den undre bilden
visar en bil av 1960
års modell men i
övrigt är det inte lika
festligt som tidigare.
Huset byggdes på
1890-talet och revs
1967. Foto: Wiktor
Lundberg 1964.
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Knut Wiklanders bensinstation i hörnet Kyrkgatan 40 och Samuel Permans gata.
Är 1953 byggdes ett fyravåningars stenhus på tomten.
Hörnet Kyrkgatan 42 och Samuel Permans gata i december 1978. Foto: Birgit
Jansson, Jämtland läns museum.
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Kyrkgatan 42 i kvarteret Traktören. Wiklanders basarbypnad - möjligen ameri
kaimpirerad - byggdes 1924 och revs 1971. Bilden är från 1938 och är en gåva
av Svante Wiklander.

Detta hus, som var byggt
1850, tiLLhörde bagare
Melander och Låg på tomt
39 vid nuvarande Präst
gatan 25. När Handels
bankem hus byggdes
1920-21 flyttades det
gamla trähuset tiLL kvar
terets övre del vid Kyrkga
tan 44.
I ytterligare 50 år fanm
huset kvar i stadsbilden,
men försvann när Traktö
renhuset byggdes 1971.
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Denna vackra byggn ad på Kyrkgatan 46 ägdes av KFUM, som hade lokaler på
andra våningen. Ett reveterat och utsmyckat trähus, med byggn adsår 1903, som
revs 1968 i samband med att Traktörenhuset byggdes. I källaren hade Wedemarks
ett välkänt bageri.

Östersunds forsta kyrka
byggdes under åren 18341846 Östersund var en
liten och fattig stad, vilket
forklarar den långa bygg
nadstiden. På bilden, som
är från 1894, ser man
bl. a. Norrafolksko/an med
torn.
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Jämtlands-Postens fastighet Kyrkgatan 48 i kvarteret Häradshövdingen. Bygg
nadsår 1885 efter ritningar av arkitekten A. E. Melander. Tidningen Jämtlands
Posten redigerades och trycktes här från grundandet 1885 till och med 1925,
varefter den nedlades. Namnet Jämtlands-Posten fanns kvar i ytterligare många år
men då som civiltryckeri. Huset revs 1966 och som framgår har rivningen redan
påbörjats när bilden togs.
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ij, från kyrktornet mot nordväst med nuvarande korsningen Kyrkgatan-Samuel
Permans gata i forgrunden. En mycket berättande bild om livet i den lilla staden
vid 1800-talets slut. Det lusthus som syns i kvarteret Traktören, finns bevarat i
Jamtlis stadskvarter. Foto: Anders Olson.

ij, från kyrkans torn mot sydväst från slutet av 1860-tal�t. Det stora huset till
höger i bilden var barnhem från 1860-1920. I dag har Östersunds-Posten verk
samhet i huset. Foto Anders Olson.
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Ett intressant tidsdokument från 1922. Det är översten vid Kungl Norrlands
Artilleriregemente, Hugo Nordenfilt, f 1865, d. 1922, som hedras med stor mili
tärbegravning. Han var regementschef 1916-1922. Sorgetåget marscherar längs
Kyrkgatan på väg till kyrkan. Foto: Oscar Olsson.
Gamla Läroverket, i kvarteret Contubernium, är Östersunds första läroverksbygg
nad och dessutom det äldsta bevarade skolhuset i staden. 1849 stod huset fordigt.
Devisen SAPIENTIA DUCE betyder "Med visheten som ledstjärna". Huset har
under årtionden haft många användningsområden, bl. a. for slöjd och gymnastik.
I dag är turistbyråverksamheten en betydelsefull del av det som händer i huset.
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Kyrkgatan 52 - Östersunds
Postens fastighet. I hörnet
Biblioteksgatan-Kyrkgatan
hade Bi/ägarnas Jnköpsfore
ning verksamhet 1928-30.
Härfanns busstation och ben
sinmack. Kring 1937 hade
Jämtlands Maskinaffär sin
bilforsäljning for Philipssons
samtliga märken på samma
plats.
Bilden nedan:
Fastigheten Kyrkgatan 54
hade en lår_zg och omväxlande
historia i Ostersunds ajforsliv.
Den byggdes 1885 och revs
1958.
Här har bl. a. skrädderifir
man Bröderna Jönsson,
Otterströms möbelaffor, Mel
lersta Norrlands centralkassa
forjordbrukskredit och Öster
sundsortens jordbrukskassa
haft verksamhet. För grannen
Östersunds-Postens medarbe
tare var Conditori Hörnan
ett kärt tillhåll. Bilden är
tagen 1957.
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Jämtlands Tidning i hörnet Kyrkgatan 58 - Postgränd var ett välkänt östersunds
motiv med de äldsta husen från 1898. Oämtlands Tidning utkom 1845-1957).
Huset i bakgrunden byggdes 1936 om till sätteri- och tryckerilokalerfor både civil
och tidningstryckeri. Alltsammans revs i slutet av 1950-talet.

En pampig byggnad är Post
och Telegrafhuset på Kyrkga
tan 60-62. Aven telefonsta
tion var inrymd i huset. B

nadsåret är 1911. Posten�
'}t
tade 1945 till ett ny '}ggt
postkontor på Rådhusgatan
56, som nu är historia.

27

Kyrkgatan 45. Här låg en bensinstation och här hade Östersund - Frösö Taxi
droskstation på 1940-talet. I bakgrunden skymtar biografen Röda Kvarn, som
hade en verklig storhetstid under krigsåren.
Bland de firmor, som flyttade in i det nybyggda huset 1953, är Larssons Guld
smedsaffor fortfarande kvar i samma lokaler.

28

Indraget från gatan med möjlighet till lastning och lossning låg Östersundsortens
Mejeri på Kyrkgatan 64 i kvarteret Månadsmötet. Byggåret var 1915. Det
angränsande gatuhuset inrymde bl a Mejerihandeln, Färibolaget och Isakssons
kontor. Byggt 1935 och rivet 1966 när varuhuset Kärnan t,yggdes.
Fastigheten Kyrkgatan 66 straxfore rivningen 1960. Byggnadsår 1903. Härfinns
många välkända firmor, t.ex. Frisör Malmqvist, Kafl GustafIII, Pensionat Stu
gan, Wal/.entins musikhandel, samt inte minst i mångas minne - Mia Nilssons
matsalar. Foto: Arvid Halling.
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Fastigheten Kyrkgatan 61 i kvarteret Mangeln fotograferad 1956 Huset byggt i
slutet av 1880-talet och revs 1962for att bereda plats for ett bostadshus, som även
innehåller lokaler for Tempelriddarorden.

Överst på vänstra sidan:
1937 byggdes Citypalatset på Kyrkgatan 47 i kvarteret Logen - närmaste granne
var ju Godtemplarhuset. På bilden, som är från 1956, ser vi bl. a. firmorna Jämt
lands Brandforsäkringsbolag, Tobaksmonopolet, Hästens skor. I Cityhallen hade
Nystedts bageri brödbutik, Gustjns var kända for sina goda ostar och Hopstadius
forsåg staden med delikatesser. Aven en bensinstation fanns i fastigheten.
Nederst på vänstra sidan:
Kyrkgatan 55 i kvarteret Arken. Den vackra byggnaden uppfordes 1901-02 for
SJ-s Anke- och Pupillkassa for uthyrning till högre tjänstemän vid järnvägen.
Arkitekt: Folke Zettervall.
Fotot taget 1946, vilket forklarar forrådet av ved framfar huset. Vedeldning var
den vanligaste formen for uppvärmning under krigsåren.
Vägforvaltningen hade kontor i huset. Sedan några år är det åter ett bostadshus
med vackra lägenheter.

31

Godtemplarnas fastighet på Kyrkgatan 84 i kvarteret Monopolet far bilda avslut
ning på vår "vandring" längs Kyrkgatan -från norr till söder. Fastigheten fordig
byggd hösten 1950.
Tidigare låg här ett litet trähus från 1896, rätt pittoreskt och byggt i vinkel mot
Grämgatan. Huset revs 1948.
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Pelle Johansson - skyltmålargesällen
som blev konstnär
Av Per Wiberg
I JÄMTLANDS TIDNING DEN 13 AUGUSTI 1927 stod
att läsa en förhandspresentation av den Hantverks
vecka som nästkommande dag skulle invigas under
högtidliga former. Som anordnare av "veckan" upp
gavs Östersunds Fabriks- och Hantverksförening.
Under veckan skulle flera av stadens mästare
demonstrera sina yrken, bland andra skulle man fa se
en boktryckare, en urmakare, en konstvävare, en bar
berare m fl i arbete. Naturligtvis var även nöjes- och
förfriskningsdelen väl tillgodosedd.
I nämnda artikel träffar jag för första gången Pelle
Johansson omnämnd i sin yrkesutövning.
För att minna om skråtidens dagar hade en servePelle Johansson 1901-1983.
ringslokal anordnats i utförande som en medeltida
skråstuga. Tidningens meddelare skriver: "Ritningen till denna sal har utförts
av dekorationsmålaren Fritz Källgren och dekoreringen har utförts av en nybli
ven gesäll Pelle Johansson. Utan att ingå på några detaljerade beskrivningar kan
man lugnt påstå att utformningen av denna ide givit ett gott resultat och hedrar
både mästare och gesäll."

I begynnelsen
Pelle Johansson - kristnad till Per Emanuel - föddes den 11 juni 1901 i Marie
by, som är beläget cirka en mil söder om Östersund på "annersia" Brunfloviken.
Pelles föräldrar var lantbrukaren Johan Olof Persson och dennes hustru Kris
tina. Makarna fick tre barn, alla söner och yngst av dessa var Pelle.
Familjen flyttade senare till Gröngatan 7 i Östersund. Uppgifter om Pelles
barna- och ungdomsår är knapphändiga. För sin dotter har han berättat att han
efter fullgjord folkskola fick arbete hos bagare Jönsson som hjälpreda och
springpojke. Sin viktigaste arbetsinsats beskriver han som att han "drog bröd".
Det innebar att han körde ut bröd till bagarens kunder på en dragkärra - detta
speciella "hjuldon" som långt in mot mitten av 1900-talet var det vanligaste
transportmedlet för springpojkar och stadsbud.
Pelle måste tidigt ha känt av sin lust att rita och teckna. Vi vet dock inte om
han gick och drömde om att fa ägna sin framtid åt konstnärlig verksamhet.
Någon liten gnista fanns nog ändock som fick honom att samla mod och fråga
Fritz Källgren om han fick börja som lärling hos honom. Året var 1918.
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De vilda forsarna blev något av
Pelles signum.

Fritz hade skyltmålaratelje på Storgatan 56. Pelle gick med liv och lust in för
sitt arbete. Fritz var en god läromästare och Pelle gjorde framsteg på vägen mot
ett yrke som skylt- och dekorationsmålare.
Sin värnpliktstjänstgöring om 165 dagar fullgjorde Pelle vid K 1 i Stockholm,
troligen 1921.
Kanske var det Fritz som rekommenderade Pelle att förkovra sig även teore
tiskt, detta krävdes för att han skulle kunna bli gesäll i yrket.
För sin dotter har Pelle berättat att han deltog i kurser vid Östersunds Tek
niska Aftonskola och hon har i sin ägo en plakett från skolan med Pelles namn
graverat. Vilka kurser och under vilken tid Pelle studerade vet vi inte - skolans
arkivhandlingar har inte kunnat återfinnas.
Däremot finner vi Pelle i betygsjournalen för vårterminen 1922 för stadens
yrkes- och lärlingsskolor. Han har under terminen studerat frihandsteckning
med betyget B samt industriell fackteckning med betyget AB. För gott studie
resultat erhöll han premium - Laurins bok "Sverige genom konstnärsögon".
1926 ansågs Pelle mogen att avlägga gesällprov i skyltmålaryrket. Hans gesäll
stycke åsattes betyget "Berömlig" och Pelle belönades med silvermedalj. Gesäll
brevet är daterat 27 maj 1926.
T vå år senare övertog Pelle den skyltmålaratelje där han arbetat som lärling
och gesäll.

Familjeliv med förhinder
Pelle var nu egen företagare, dock skall sägas att han måhända inte ägnade sitt
företag den tid som krävdes. Sedan några år tillbaka hade han nämligen prövat
på att även måla tavlor. Men härtill skall jag återkomma.
En annan och viktigare händelse hade inträffat - Pelle hade blivit far. Dot
tern Siw föddes 1928 och hon har öppenhjärtligt men ömsint berättat om sina
föräldrar och sin barndom.
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"Nirs-Pers Brita Gården, Prästgatan 2. "Föreningen Gamla Östersund.

I slutet av 1920-talet hade Pelle sin bostad i ett tomrum i fastigheten Präst
gatan 41. I samma hus fanns Edlers konditori och där träffade Pelle konditori
ets unga vackra servitris. De båda unga fann varandra och resultatet av deras
förbindelse blev en dotter - ett trolovningsbarn - men tyvärr inget bröllop.
Siw berättar att modern kom från ett strängt frireligiöst hem i Småland och
från hemmets sida var det naturligtvis en oerhörd skam att deras dotter fatt ett
"oäkta barn". Min mor var aldrig välkommen hem därefter.
Pelles ekonomi räckte inte till för att försörja en familj och mamman var nöd
sakad att arbeta för sitt uppehälle. Siw togs därför först om hand vid barn
hemmet Birka i k, och fick därefter flytta mellan olika fosterhem.
I början av 1940-talet prövade Pelle och mamman att flytta ihop för att kunna
ta hand om sin dotter. De köpte Cafe Mimer (Prästgatan 11). Men det blev
ingen lycklig familj, berättar Siw, det var troligen pappas spritproblem som gjor
de alle så svårt.
Sedan Siw avlagt realexamen 1945 fick hon arbete på kontor och flyttade till
egen lägenhet. Efter några år utbildade hon sig till lågstadielärare.
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Sedan 1955 är Siw gift och
bosatt i Torsby, Värmland. Pelle
var med på bröllopet och han
besökte därefter sin dotters
familj flera gånger. Vid dessa
besök kom han i kontakt med
konstnärerna i Grupp Nord
värmland och fick flera vänner
bland dem.

Konstnär i vardande
Som jag tidigare nämnt vaknade
Pelles intresse för konstnärskap
redan under senare hälften av
1920-talet och han började
pröva på att måla tavlor.
Han hade en god grund från
sina år som dekorationsmålare
Flottare.
och han fick även uppmuntran
från de vänner han fått i konst
närskretsen. Sin utställningsdebut gjorde Pelle vid Sällskapets för Jämtländsk
Konstkultur (SJK) höstutställning 2-9 november 1930 på Hotell Standard i
Östersund.
Ett femtontal konstnärer deltog och Jämtlands Tidnings recensent, signatu
ren "W.B", konstaterar att antalet är något lägre än föregående år, "men eliten
är med och ger även denna gång prov på en god målarkonst".
Utöver Pelle debuterade även Paul Sahlin och "de försvarar gott sin plats i
den övriga miljön" skriver recensenten.
Vid den särskilda presentationen av utställningsdeltagarna skriver han: "Pelle
Johansson är även han debutant, men en mycket god sådan. I sina fyra land
skapsbilder visar han sinne för romantiskt måleri. Han stiliserar motivet samti
digt som han genom en enkel färgskala får fram en säregen poetisk accent". En
av illustrationerna till recensionen är Pelles målning "Aftonsol".

Efter denna lyckade debut förväntar vi oss kanske att framgångarna skall
komma "slag i slag" för Pelle. Men riktigt så blev det inte.
Det är oftast svårt att försörja sig som debuterande konstnär. Nu i början på
1930-talet rådde en världsomspännande ekonomisk kris, som stramade åt köp
kraften och inte gjorde livet lättare för konstnärer. Pelle hade sin dekorationsa
telje att sköta, han hade i viss mån ansvar för dottern och hennes mor.
Hans största problem var dock det tilltagande spritbegäret. Dålig ekonomi
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och bekymmer i övrigt späd
de naturligtvis på detta. Pelle
var själv medveten härom och
för en god vän har han fram
lagt "en teori".
Som
dekorationsmålare
använde Pelle färger som var
blybaserade. När han åt sina
måltider vid arbetsbordet i
verkstaden fanns färgrester
kvar på bordet och han gav
sig inte heller alltid tid att
tvätta av händerna. Pelle tror
att han fick i sig en del färgstoff och på så sätt blev blyRenar på fjället.
förgiftad. Kanske han härav
fått "känningar" som han försökte döva med spriten?. Jag vet inte om hans
"teori" går att leda i bevis.
Ett av sina sista uppdrag som egen företagare utförde Pelle i Höglunda 1937.
IOGT:s nybyggda ordenshus behövde kulisser till scenen och Pelle fick upp
draget. Han tog motivet frånTjärnboviken i nära grannskap. Under den tid han
utförde arbetet bodde han i Höglunda och enligt klipp från ÖP 1979 mindes
folk honom ännu väl. Han beskrivs "som en typisk 'konstnärstyp', slokhatt och
slängkappa". De mindes även att Pelle låste in sig och släppte inte in någon
förrän arbetet var klart.
År 1938 avvecklade Pelle sin dekorations- och skyltmålaretelje och blev
konstnär på heltid.

De ungas revolt
När Pelle Johansson i slutet av 1930-talet på allvar knöts till konstnärernas
skara kom han i precis rätt tid för att ansluta sig till och aktivt deltaga i de yngre
konstnärernas kamp för sin tillvaro.
Enligt "historieskrivningen" var det konstnären Lennart Örnberg som tog
initiativet och kallade samman en skara yngre konstnärer i "en till de yttre for
merna mycket lös men till innehållet mycket fast gemenskap" - som gruppens
egen deklaration lydde.
Helt missvisande kom gruppen att benämnas "Kroki-klubben", vilket hade
sin grund i att flera av deltagarna tecknade kroki med konstnären Lennart
Jacobson som lärare.
När gruppen träffades diskuterades konst och konstnärernas - främst de yng
res - villkor. Många åsikter framfördes och många frågor ställdes. Ofta åter
kommande teman var frågan varför de äldre konstnärerna vid utställningspla
nering gynnades på de yngres bekostnad? Likaså varför konstnärer från andra
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Korsningen Brogränd-Kyrkgatan. Föreningen Gamla Östersund.

landsändar aldrig inbjöds att ställa ut hos oss? För de yngre skulle det vara
inspirerande och lärorikt att få se deras konst. Hade månne vårt konstliv drab
bats av förgubbning och konstnärsskapet av inavel?
Dessa diskussionsträffar blev populära och allt fler anslöt sig, inre bara konst
närer uran också andra kulturellt intresserade personer.
När kriget kom hösten 1939 blev efterhand många av de yngre inkallade till
beredskapstjänstgöring och gruppen splittrades.
Frågeställningarna fanns emellertid kvar och i början av 1944 tog arkitekten
Gösta Rollin initiativet att kalla samman en del av deltagarna i den gamla grup
pen jämte andra konstintresserade till överläggningar. Resultatet härav blev bil
dandet av Östersunds Konstklubb.
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Törnstens gränd med Gamla kyrkan i fonden.

Klubbens målsättning var att inom Östersund med omnejd verka för att
vidga intresset för god konst, särskilt nutida konst, att skapa kontakt mellan
konstintresserade samt att få visa upp andra konstnärer än de jämtländska.
I den aktiva skaran kring Konstklubben finner vi bland andra Pelle Johans
son och han var även en av de femton yngre jämtländska konstnärer som var
representerade vid klubbens första utställning som hölls på Grand Hotell i
Östersund i december 1944.
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Klubben markerade sin plats i länets konstliv våren 1946 när den lyckades få
hit Carl Kylberg, då landets mest omstridde konstnär. Kylbergs konst, av kän
narna kallad "lyrisk expressionism", utlöste något av en chockverkan hos mång
en i den konstpublik som - skulle man kunna säga - "varit instängda med
jämtlandsgubbarna" under åtskilliga decennier. I deras ögon var Kylberg när
mast en samhällsfara. "Tacka vet jag Tiren!" - hördes bland vernissagepubliken.
Vi kan väl förmoda att vår konstsyn vidgats något sedan dess.

Vildmarksmålaren
1940-talet innebar något av en rivstart för konstnären Pelle Johansson. Kanske
var det så att han försökte ta igen förlorad tid.
På grund av kriget var Sverige i många avseenden ett isolerat land. Konstnä
rerna hade därför stora svårigheter att ta sig ut i världen, de flesta var hänvisa
de till att söka sina motiv på hemmaplan.
För Pelle var det Offerdalsfjällen och dess karga natur som blev hans inspira
tionskälla. På stigar och genom delvis väglöst land utforskade han området.
Hans favoritmotiv var de närmast dramatiska naturscenerierna, de strida skum
mande forsarna och vattenfallen. Dessa motiv sökte han f°anga med djärv pen
selföring.
Genom namnen på hans målningar från denna tid kan vi följa honom till
området kring Oldfjällen med motiv från bl a Korsvattnet, Oldån, Mjölk
vattnet, Luletjarve och Fisklösån.
Pelles erfarenhet av direkt naturmåleri var hittills ganska begränsad. Han har
berättat att han ägnade mycket tid och många ommålningar för att få in det
rätta ljuset och få det rätta blänket i det porlande och forsande vattnet. Det var
just rörelsen i vattnet som han var angelägen att fånga.
Pelle sökte så småningom nya motivområden. Hans målningar visar motiv
från bl a Hotagenfjällen och västra Härjedalen. Det sägs att han vid något till
fälle även gjorde en "inbrytning" i Norge, vars gräns då bevakades av den tyska
ockupationsmakten - så lite äventyrlig var han nog också.
Senare blev det södra Lappland och när freden gjorde det möjligt blev även
Nord-Norge och speciellt Narviksområdet och Lofoten hans motivområden.
Under sina utflykter levde Pelle enkelt. Emellanåt lämnade han staffliet och
tog sitt spö för att fiska till middagsmålet - kanske öringen först fick "stå
modell" innan den hamnade i stekpannan.
Det var under denna period av sin konstnärsbana som Pelle kom att benäm
nas "vildmarksmålaren". Men även i sitt fortsatta konstnärsliv sökte han gärna
dramatiken i landskapet.
Sommaren 1948 reste Pelle till Seattle i USA där han hälsade på sin bror
Calle. Motiv därifrån visar att han hade sina målargrejor med. Han var också
en ivrig besökare på museer och konstutställningar för att se och lära - vilket
också ingick i programmet vid alla de resor som han senare kom att göra.
Sommaren 1949 var han åter hemma.
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Kritikens röst
1940-talet var även den tid när Pelle på allvar visade upp sin konst. Han del
tog i SJK:s höstutställningar åren 1941-1944 samt 1946. Han far hyggliga lov
ord i lokalpressen. Vid utställningen 1941 kan han glädja sig åt betygen "akt
ningsvärd talang" och "ovedersägliga framsteg".
Det är främst signaturen "C-n" som vi följer - kulturskribenten Carl Melin,
som senare ändrar sin signatur till "Carmen".
1942 skriver han att "Pelle pressar sig framåt utan att snegla åt popularitet.
Han går sin egen väg, och när han gör det över 'Röd bro, Korsvattsån,' då är
han på rätt väg".
Även de två följande åren far Pelle erkännanden och 1946 kan de omdömen
han far tolkas som bevis för att Pelle nu avslutat sina "lärlingsår" på konstnärs
banan och intagit en plats bland de erkända konstnärerna.
"Pelle Johansson, som sålde slut på hela sin kollektion redan första dagen, hör
till dem, som sakta men säkert arbetat sig fram till en säker position, och ändå
kan man knappast beskylla honom för publikfriande framställningskonst. Han
har gått sin egen väg, hans steg har varit litet tunga och hans melodi har gått i
mörkaste moll. Men hela tiden har man anat en vemodig lyriker bakom ton
fallen. Han har haft många problem att lösa och på sista tiden tycks det ha loss
nat på ett frapperande sätt. Färgbehandlingen är betydligt säkrare och upp
byggnaden fastare samtidigt som han givit bilderna ett djupare innehåll a la
Rune Sigvard."
Detta senare med särskild hänvising till en av målningarna på utställningen
kallad "Gamla visan". "Det är en sällsynt vacker vemodsfull ton av svensk som
markväll över den duken, en mild och lågmäld men omedelbart f°angad poesi"
- så beskrivs målningen av en annan recensent vars namn jag tyvärr inte vet.
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Med viss tvekan om årtalet förefaller det som om Pelle hade sin första sepa
ratutscällning 1944 i Östersunds Färghandels skyltfönster. "Man kan säga att
Johansson upptäckt sin paletts rika uttrycksmöjlighecer, men inte ännu lärt sig
bemästra alla tekniska svårigheter..." skriver en ej namngiven recensent.
Ytterligare några utställningar deltog Pelle i under 1940-calec, bl a för första
gången hos Jämclands läns Konstförening 1949. 1950 ställer han ut tillsam
mans med konscnärskollegan Anders Liljeqvist i teaterns foaje.
Under 1940-talet utvecklades Pelles konstnärsskap och han vann såväl recen
senternas som konstpublikens gillande. Men Pelle fick även erfara att ett fram
gångsrike konstnärsskap kan ha negativa sidor i följe.
Pelle var i själ och hjärta en mycket snäll människa och detta utnyttjade en
del av hans så kallade "vänner". Populariteten ledde till fina försäljningsfram
gångar. I samma takt som Pelles plånbok fylldes skockades "vännerna" hos
honom och ville bli bjudna. Vi vet redan att Pelle hade problem med spriten
och Pelle var inte svårbedd. "Vännerna" blev förstås bjudna - och själv blev
Pelle periodare på kuppen - berättar Siw.

Kulturmålaren
1945 firade Östersund 300-årsminnet av freden i Brömsebro med en utställ
ning på rådhuset. Uppdraget att anordna denna gavs till föreningen Gamla
Östersund och Pelle Johansson var en av de ansvariga för utställningens
utformning. På hans lott kom bland annat att bearbeta insamlat statistiskt
material och åskådligt sammanställa detta i schematiska bilder och tablåer
- naturligtvis gjorde Pelle dessa i färg.
Till utställningen målade Pelle även två panoramor i format 110 x 220 cm
med motiven "Mötet mellan von Döbeln och Samuel Perman 1809" samt
"Östersund år 1945". Båda dessa kan vi nu se på Scadsmuseet.
För sina insatser erhöll Pelle utställningens minnesplakett.
I många byggnader i länet har Pelle utfört dekorativa målningar, ofta i stor
format. På de flesta av dessa målningar har han "fritt tolkat" ett lokalt motiv,
men det hände även att han använde motiv hämtade ur sägner eller sagor.
Etc exempel härpå finner vi vid JHF:s Fjällgård i Storvallen. 1951 målade
Pelle där tre större väggmålningar varav två har naturbilder. På den tredje har
Pelle målat en viking och därjämte en strof ur Arnljots hälsningssång ur PB:s
musikdrama Arnljoc: "Hur långt jag for, hit har jag längtat, här är målet".
En vacker "svit" har Pelle målat vid f d Röscaskolans elevhem i As, där han
dekorerat 14 dörrspeglar. Elevrummen har fått namn efter socknar runt Stor
sjöbygden. Över varje dörr är sockennamnet målat i en blomsterslinga och
dörrspeglarna har fått motiv som anknyter till socknen.
Pelles främsta insats som kulturmålare är ändock alla de målningar som han
utfört av kulturellt intressanta äldre byggnader i vår stad, byggnader som
numera är rivna, som slagits ut för att ge plats åt nybyggnation och "stadens
utveckling".
42

"Obs. Kulturarbete pågår" - Pelles ironisering över Grand Hotells rivning. Jämt
lands läns museum.

En vän och konstnärskollega berättar att han ofta träffade på Pelle när denne
på sitt skissblock tecknade av ett motiv som var i farozonen. Pelle ville alltid
vara ett steg före grävskoporna.
Rektor Anton Svensson sammanställde i början av 1970-talet en förteckning
över konstverk med Östersunds-motiv. I denna är upptagna 15 av Pelles mål
ningar föreställande svunnen kultur i staden.
Två av dessa målningar inköpte föreningen 1972 och finns nu på Stadsmu
seet. Enligt redovisningen i årsskriften för nämnda år föreställer den ena "Nirs
Pers Brita Gården, Prästgatan 2" och den andra "Brogränd-Kyrkgatan". Båda
uppges vara målade på 1930-talet. Pelle hade som vana att inte datera sina mål
nmgar.
"Rivningsraseriet" i staden under efterkrigsåren väckte starka känslor och
reaktioner hos Pelle. Han protesterade mot att så mycket av stadens äldre kul
tur bara jämnades med marken av grävskoporna. Han var inte ensam att pro
testera, men få var lika ihärdiga. När protesterna inte gav resultat hände det att
han prövade med ironi. Så var fallet när Grand Hotell vid Stortorget stod inför
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rivning. Rivningslovet var daterad 21 maj 197 4 och ganska snart sattes skydds
plank runt rivningsområdet. På detta plank textade Pelle med stora bokstäver:
"OBS! KULTURARBETE PÅGÅR".
Kanske Pelles - och många med honom - protester ändock gav resultat på
sikt. Numera kan det ju hända att kulturella hänsyn tas och kulturobjekt räd
das från "grävskopsdöden".

Vidgade vyer
På våren 1950 möttes Pelle och Märta Barck och dessa båda kom att hålla sam
man livet ut.
Märta var född 1907 i Offerdal, dotter till gästgivaren G A Barck och den
nes hustru Maria. Märta var utbildad barnsköterska och hade haft tjänst hos vad vi skulle kunna kalla - "finare familjer", bl a hos tjänstemän med statione
ring utomlands. Med dessa familjer kom hon tidvis att bo i Monte Carlo,
Norge, Italien och Frankrike.
Till Paris kom hon 1938 och
fick där uppleva de första åren
av tyskarnas ockupation. På
våren 1942 reste hon med sin
värdfamilj till USA där hon bl a
skötte barnen till Norges kron
prinspar som då vistades i USA.
Efter nästan åtta år i USA
reste Märta hem med "julbåten"
1949. När så hon och Pelle träf
fades några månader senare sade
det "klick" har Märta berättat.
Hon hade B.tt överta sin mors
lägenhet på Prästgatan 28 och
där flyttade även Pelle in.
Med Märta som "övervakare"
blev det mer ordning i Pelles liv.
Hon höll reda på hans pengar,
hon såg till att Pelles målningar
inte skänktes bort eller såldes
för en spottstyver, hon höll Pel
les snyltande s k "vänner" på
avstånd och framför allt lycka
des hon få Pelle att väsentligt
minska sin spritkonsumtion.
Hon såg också till att Pelle blev
opererad för det magsår som
Tempo, nuvarande Äh/ens, under byggnad.
längre besvärat honom. (Som
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Arbetshästar, rödkrita.

tack för god vård skänkte Pelle lasarettet en målning med motiv från Gunnar
vattsån.)
När nu Pelle kommit i ordnade förhållanden och därjämte världen stod
öppen ville han ut och pröva nya motivområden. Nu hade han också i Märta
en erfaren och språkkunnig reskamrat.
Första resmålet blev förstås Paris. Där finns det mycket att se och lära, där
finns ju världens förnämsta konst i ett koncentrat, säger Pelle i en tidningsin
tervju inför resan. I mars 1951 bär det åstad på en tur som kommer att vara
cirka tre månader.
Lagom till Pelles födelsedag - 50 år den 11 juni - lämnar de Paris och beger
sig ner till Rivieran och Nice. I ett resebrev hem skriver Märta om upplevelser
och utflykter i Italien, Monaco och besök i små alpbyar. Pelle far sitt lystmäte
av motiv att fanga.
Vi kan under åren framöver följa dem på resor till skilda mål, bl a till Mal
lorca, Spanien med lockande småstäder i Pyreneerna och till södra Frankrike.
Pelle fann sina favoritmål dit han gärna och ofta återvände och till dessa skall
vi inte glömma att räkna in Lofoten som han besökte sex gånger.
Resvägarna återspeglas i motiven på Pelles målningar. Vi märker att han nu
inte är så flitig deltagare i samlingsutställningarna. Pelle väljer att visa upp sina
målningar med favoritmotiven vid tre separatutställnigar.
I december 1953 ställer han ut ett 40-tal målningar i Länsmuseets lilla sal.
Det är mycket Paris över utställningen. "I en rad motiv från Seines kajer och
broar kan man märka hur Johansson stämt färgen i en mild grå helhetston, som
ger illusion av silvrig Parisluft", skriver recensenten Lennart Stafverfeldt.
Där finns även motiv från Lofoten och Jämtland som rosas. Däremot har
hans försök med några groteska karikatyrmålningar fatt "tummen ner". "Pelle
är bäst när hans måleri röjer en spontan målarglädje och en äkta naturupple45

"Gamla visan" - målad i mitten av 1940-taLet. Recensenten Carl Melin anar en
vemodig lyriker bakom tonfallen ochframhåller att Pellesforgbehandling och upp
byggnad givit bilderna ett djupare innehåll d la Rune Sigvard - därvid med sär
skild hänvisning till denna målning.

velse. På den vägen bör Pelle fortsätta och undvika alla koloristiska och ide
mässiga subtiliteter".
Den andra utställningen äger rum 1955. I Standards klubbrum visar Pelle upp
36 målningar med motiv från Mallorca. Pelle har målat landskapets skönhet
men även människorna - gummor på torget, sjömän på en bar, bönder som
skördar oliver, åsnekärror, fiskare, faraherdar, flamencodansöser, byfest m m.
Carl Melin har här en något annorlunda recension. Han går tillbaka i Pelles
målarliv och han anser att Pelle på sistone fastnat i sin målning, i sina brutala
forsar som aldrig ville bli någonting av spelande vårbäck. "Men - så gjorde han
i fjol sommar en resa till Spanien, och si nu blev det nya miljöer, nya männis
kor och nya färger och nya intryck och nya - tavlor. Det är denna resas resul
tat han nu redovisar, och utställningen kan utan tvekan betecknas som ett nytt
genombrott av en konstnär. Detta vid 54 års ålder! Det gläder oss att fa säga
detta, bättre sent än aldrig."
Den tredje utställningen äger rum 1957, även denna gång på Standard. En
recensent som tecknar sig "-an" meddelar att Pelle visar upp ett 40-tal oljor och
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Motiv /rån Mallorca, målo.d 1954. Det var när Pelle i början av 1950-talet kom
ner till länderna vid Mecielhavet, som ham målning fick en "nytändning". Han
upptäckte och tog till sig det sydländska fargspelet.

rödkritor. "Motiv från Lofoten med fiskebåtar och fiskare och stugor som lig
ger och trycker under himlastormande fjäll. Pelle Johansson har blivit alle
säkrare i formen och de små ögonblicksbilderna från livet i fiskehamnen är liv
fullt f'angade." Men han varnar for att Pelle håller på att hamna i ett litet ytligt
och publikfriande maner. Det skulle vara synd, eftersom han ändå är mäktig
något bättre - skriver han.

Hälsoproblem
Pelles intensiva urladdning på 1950-calec tog hårt på hans krafter och han fick
problem med hälsan. Hjärtat började kännas ansträngt och därjämte fick han
besvär med benen och svaghet i händerna. Magbesvär därtill gjorde att den
gamla misstanken om eventuell blyförgiftning i yngre år kom upp i tankarna.
För sina besvär stod Pelle under läkarvård under större delen av 1961 med
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längre sjukhusvistelser. Pelle kunde förstås inte avstå från konsten utan låg i
sängen och tecknade rödkritor.
Sina besvär blev Pelle dock inte kvitt och han måste emellanåt in på kontroll.
Han prövade även en tre veckors hälsokur i Rumänien 1966.
Hans utställningsframträdanden var få, någon enstaka samlingsutställning
samt en utställning 1964 tillsammans med konstnärskollegan Anders Lilje
qvist.
Resorna vill Pelle inte avstå från och eftersom han inte var lika rörlig längre
får de ses som en kombination av rekreations- och målarresor. Första resan gick
till Mallorca 1964 och där stannade Märta och Pelle hela sex månader. Lofoten
besöktes två gånger och 1968 gjorde de en tre månader lång USA-resa för att
hälsa på släkt och vänner.
Detta skulle man kunna kalla ett hårt program för en sjukling, men för Pelle
var det en självklarhet att vara i verksamhet så länge han förmådde. Så långt jag
kan finna var dessa år finalen på Pelles aktiva liv. Han fick allt större problem
med sina ben och därmed svårighet att röra sig ute.
I en intervju inför Pelles 70-årsdag i juni 1971 berättar Pelle att han nu på
gamla dar tagit fram alla de skisser som han under åren gjort på sina resor och
vandringar i staden. Dessa målar han nu upp i olja och i tankarna återvänder
han i tid och rum och drömmer sig tillbaka till tider som varit.
Pelle hade i botten en gedigen utbildning från sina tio år som lärling och
gesäll hos Fritz Källgren. Under Fritz ledning inhämtade han mycket av bild
konstens dementa - speciellt kunskaper om material, teknik, färg, form och
perspektiv.
Dessa kunskaper byggde han vidare på. Han tog vara på varje tillfälle att stu
dera andra konstnärers verk och han experimenterade gärna med färger och
tekniker. Han ägnade mycken tid åt att öva in de rätta perspektiven, ljusets
skiftningar och förstås "rörelsen" i de forsande vattendrag som han älskade att
måla.
Just detta med "de vilda forsarna" blev något av Pelles signum, men kanske
också tecken på stagnation. När han så fick möjlighet att komma ut i världen
och möta andra naturer och andra kulturer undergick hans målning en förny
else - en vitalisering av hans konst.
Omkring 1970 flyttade Märta och Pelle till Hornsgatan 15 på Frösön och
där bodde Pelle till sin död den 14 maj 1983.
Källor:

Intervjuer med Pelle Johanssons dotter Siw
Wiklund samt med konstnärskollegor och
vänner till Pelle.
Recensioner och notiser i lokaltidningarna.
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Märta Barcks "dagbok".
Karin Sko�lund: "Östersunds konstklubb
1944-1994' (ÅrsbokenJämten 1995).

Författaren Adolf Emil Melander
Av Johan F Wijnbladh
FOR MÅNGEN ÖSTERSUNDARE KAN DET KANSKE VERKA STÖTANDE att kalla ska
paren av Grand Hotell, Flickskolan, Jemrlands-Postens hus, Norra skolan med
flera byggnader i Östersund och upphovsmannen till de många teckningarna
som återger Östersund på 1850-talet för författare. Ändock finns det anledning
till det. Med samlingsnamnet "Östersund på 1850-talet" skildrar Melander
under signaturen "Sine ira" under hela år 1901 - med början den 14 januari i en lång serie artiklar i Jemrlands-Posten livet i sin forna hemstad. På sin ålders
höst skrev han dessutom "En lycklig barndomstid 1850 - 60 av en Åttioåring",
som dock aldrig blev helt färdigskrivet och publicerat. Originalmanuskripten
till såväl artikelserien i Jemrlands-Posten som till "En lycklig barndomstid" ägs
av Föreningen Gamla Östersund och förvaras i Stadsmuseet. Jemrlands-Postens
tidningslägg både på Länsbiblioteket i Östersund och Kungliga Biblioteket i
Stockholm är till stora delar trasiga och har därför inte kunnat mikrofilmas
uran håller på att vittra sönder. När jag deltog i Aktiva Seniorers studiecirkel
om Östersunds historia, som leddes av Bo Berndtsson, fascinerades jag av
Melanders östersundsskildringar. Det föll sig då naturligt att försöka rädda
hans livfulla berättelser till eftervärlden genom att skriva rent dem. Redaktören
för Föreningen Gamla Östersunds Årsskrift har haft vänligheten att anse det
värt att i år börja publicera utskrifterna.
De flesta östersundare känner Adolf Emil
Melander som den, vilken på ett ovärderligt
sätt m�d sitt ritstift skildrat milj_öer i och
kring Ostersund på 1850-taler. Aven hans
teckningar ägs av Föreningen Gamla Öster
sund och har ofta använts för att illustrera
dåtidens stad. Av den stora mängd teck
ningar, som den unge Melander gjorde av
östersundsvyer finns tyvärr bara en liten del
bevarad. Förklaringen härtill ger han i
"Östersund på 1850-talet" i avsnittet "Sta
dens första byggnader", där han berättar om
sin vid 15 års ålder förfärdigade målning av
Gregoriermarknaden. "Då jag reste hem
ifrån, tog jag den med mig, men då jag efter
några års studier i Stockholm skulle resa till
utlandet for att fortsätta mina studier, hem
sände jag till mina föräldrar bland många
andra for mig värdefulla tavlor, skisser och AdolfEmil Melander som ung.
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ritningar, även denna marknadsvy, med särskild uppmaning till föräldrarna att
taga noga vara på allt och i synnerhet på min kära tavla över Gregoriemarknaden.
Då jag efter många års bortovaro besökte mitt föräldrahem, var nästan min första
fråga, efter mina egna hemsända arbeten. Döm om min sorg och förvåning, då mina
föräldrar svarade, att av de saker, vilka voro av något värde, hade grannar och bekan
ta fltt taga vad de ville, och vid särskild fråga efter marknadstavlan svarade min
mamma helt naivt, att den hade hon tvättat forgen ur och använt domestikbiten.
Min stackars mor kunde jag sannerligen efter den betan, ej anse for att äga pie
tetskänsla vare sig for mig eller min konst, isynnerhet då hon samtidigt upplyste mig
om att resten av mina hemsända arbeten voro instuvade i en - kakelugn - en som
visserligen icke på många år eldats. Men, du, min skapare, då vi togo fram pap
persrullen, var den genomgående förstörd av sot och smörja, och detta vart slutet på
mina första konstverk. "
Bo Berndtsson, som ägnat Melanders teckningar ett ingående studium, har
med hjälp av hans signatur på dem kunnat konstatera, att de är gjorda under
olika tidsepoker. Bo Berndtsson har funnit, att den unge Melanders signatur
var ett kantigt "AEM" medan hans signatur som äldre var ett mjukt "AEM"
där "A" var ett förstorat litet "a''. Genom att man om Melanders teckningar
säger, att de är gjorda av arkitekt Melander så uppfattar många det som om det
är den färdigutbildade och fullgångne arkitekten, som gjort dem. Så är emel
lertid normalt inte fallet, utan det är en yngling på högst 18 år. Många av de
äldre teckningarna har noteringar om att de skall ritas om för att mera korrekt
återge byggnadernas utseende. Naturligtvis uppställer sig frågan, varför den
åldrande Melander vill fa sin ungdoms bilder från Östersund så exakta? När
man jämför hans teckningar med såväl hans artikelserie "Östersund på 1850talet" som "En lycklig barndomstid", så är det min bestämda uppfattning, att
teckningarna var avsedda att illustrera en framtida utgåva av en bok om hans
barndoms Östersund.
Vem var Adolf Emil Melander? I "Gamla Östersund i bilder" presenterar
lwan Wikström honom kortfattat och i Föreningen Gamla Östersunds Års
skrift 1965 har Erland Lindhammar mera utförligt på 15 sidor berättat om
honom och hans teckningar men också refererat glimtar ur hans "Östersund på
1850-talet". Det finns inte anledning att här upprepa allt vad Lindhammar
skrivit men kanske ändock kort teckna konturerna av stockholmaren, öster
sundaren och kosmopoliten Adolf Emil Melander.
"Melander var i allt sitt görande och låtande en genomhederlig, arbetsam,
flärdlös och gedigen personlighet". Så karaktäriserades arkitekten Adolf Emil
Melander i Ostersunds-Postens minnesruna över honom den 16 mars 1933.
Melander brukar ofta räknas som östersundare, trots att han var född i Klara
församling i Stockholm och under nästan hela sitt 88-åriga liv bodde och ver
kade på andra platser såväl utom som inom Sverige. Att Adolf Emil Melander
ändock anses som en stadens son far väl tillskrivas hans uppväxtår här och de
intryck de, enligt honom �jälv, gjorde på honom men framför allt hans egna
känslor för och kärlek till Ostersund.
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Melanders ungdomsteckning av Gamla sjukhuset är ett bra exempel på hur han på
senare år avsåg att rita om den så att den blev korrekt.

Att han var fäst vid Östersund framgår med all önskvärd tydlighet av de ofta
citerade inledningsorden i hans "Östersund på 1850-calec" 'Min lilla näpna

hjärtekära fadernestad Östersund med all sin oskuldsfulla lantidyll, där det finns
fler kryddtäppor, jättediken, gräs- och sädesfait än människoboningar, fick sitt fun
dationsbrev underskrivet av Gustaf 111 på Upsala Slott den 23dJ' oktober 1786':
Den värld, som bildar bakgrunden till Melanders uppväxttid i Östersund,
präglades av stor turbulens och industrialismens genombrott. År 1846 - året
efter det att Melander föddes - avskaffades skråväsendet och 1848 hade det
kommunistiska manifestet antagits och ferbruarirevolucionen genomförts i
Paris vilket resulterade i gatukravaller i Stockholm. Medelklassen, som burit
upp det industriella uppsvinget, krävde nu större politiske inflytande. Frågan
om en ändring av den svenska represencacionsformen var högaktuell och resul
terade med tiden i att ståndsriksdagen avskaffades och cvåkammarriksdagen
infördes 1866. Det var under Adolf Emil Melanders uppväxt i Östersund som
Krimkriget rasade. Sommaren 1852 härjade en svårartad nervfeberepedemi i
Jämtland och sommaren 1857 grasserade en smittkoppsepedemi i Östersund.
År 1854 fick judar, som var födda i Sverige, rätt att bosätta sig i alla städer.
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Konventikelplakatet avskaffas samtidigt som dock sex kvinnor döms till lands
förvisning för att de konverterat till Romersk Katolska kyrkan. Även husagan
avskaffas och ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 års ålder. Allt detta skedde år
1858. Att det var en omvälvande tid med stundtals snabba förändringar förstår
man bland annat av att redan 1860 avskaffades straffet för avfall från Svenska
kyrkan. I sin berättelse om sin far och 1850-talets Östersund har Melander en
målande skildring av läseriet i Hammerdal.
När Adolf Emil Melander föddes den 28 februari 1845 bodde hans föräldrar,
bagaren Jonas Gustaf Melander och hans hustru Maria Sofia född Lindblad, på
Apelbergsgatan 47 i Stockholm. Fadern var född i Växjö år 1810 och modern
i Östergötland år 1816. Adolf Emil Melander hade två äldre syskon: systern
Maria Sophia född 1839 och brodern Gustaf Axel född 1840 vilken senare
kom att överta faderns bagerirörelse. Adolf Emil Melander kom att fa ytterli
gare tre syskon: brodern Hjalmar Frithiof född 1850 och död redan 1853 samt
systrarna Vendela Amanda Gabriella född 1851 och Helga Eugenia Claudia
född 1853.
Ar 1849 kom Maria Melander och de tre barnen upp till Östersund, där
familjen köpte och flyttade in i Wikströmska gården vid Prästgatan, där nu
Handelsbankens fastighet ligger. Men då hade fadern redan bott och arbetat på
Frösön och i Östersund ett antal år. Enligt kyrkböckerna är han inflyttad till
Östersund 1848. Det är alltså inte som man kan fa intryck av, när man läser
såväl lwan Wikströms som Erland Lindhammars skildringar att bagare Melan
der kom till Jämtland först 1849.
Det Östersund, som familjen Melander kom till var en liten men expansiv
stad. Året efter deras inflyttning till staden - 1850 - hade den 818 invånare
men växte snabbt för att år 1865- två år efter det att Adolf Emil Melander flyt
tat till Stockholm - ha 1.808 invånare.
Tidigt visade Melander fallenhet och intresse för teckning och målning, och
han har i avsnittet "Intresse för ritning", som ingår i hans "En lycklig barn
domstid" och som är intagen i denna Årsbok, berättat hur det började och hur
han övade upp sin färdighet. Hans redan i unga år visade noggrannhet och
känsla för exakthet och detaljer, när det gäller teckning, förutspår en av 1880talets ledande svenska arkitekter. Men vägen dit var svår.
Stundtals talar man om Melander som om han vore självlärd utan någon
egentlig utbildning. Intet kan vara felaktigare. I sin ungdom fick han ritlektio
ner av dekorationsmålaren Jöns Petter Moberg, som under några år studerat vid
Konstakademin. Av honom fick Melander sin första skolning i bland annat fri
hands- och ornamentsteckning och fick följa honom, när han 1860 begav sig
till Hammerdal för att måla den då nyrestaurerade kyrkan. Efter hammerdals
vistelsen fick dock Melander börja arbeta i faderns bageri för att sedan under
ett år arbeta hos en specerihandlare i Sundsvall. Han fick därefter plats hos
Robert Fresk. Där blev han dock bara kvar i 14 dagar. Skälet härtill var, att
Melander skulle ha affären städad och öppnad kl 0600. Han fick dock inte för
tära något före kl 0930, då Fresk kom. Trots det beställde Melander kaffe med
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dopp från W ingstedts källare i samma hus. När Robert Fresk fick detta klart
för sig, krävde han, att eftersom han själv inte drack kaffe före klockan halv tio,
så skulle inte heller Melander göra det. Om han inte rättade sig efter detta, så
fick han sluta. Såväl Melander som hans far var rörande överens om, att han
inte skulle fortsätta att arbeta hos Robert Fresk. Efter att under en tid åter ha
arbetat i faderns bageri, begav sig Melander till Stockholm.
När han år 1863 kom till huvudstaden för att lära sig byggnadsyrket, var han
helt utan pengar. Han finansierade sina kvällsscudier vid Slöjdskolan genom att
på dagarna arbeta som murarlärling. Slöjdskolan, som var en slöjd- och ritsko
la, hade grundats av Nils Månsson Mandelgren, och kom med tiden att delas i
Tekniska läroverket och Konstfackskolan i Stockholm. Att han var en duktig
elev framgår av att han flera gånger fick diplom samt premium och silverme
dalj för sina framsteg i perspektivlära, akvarellmålning och konstruktionslära.
Ar 1865 utexaminerades han med Slöjdskolans högsta belöning i byggnadslära
jämte ritning. Enligt avgångsbetyget var han då fortfarande murarlärling. Den
skotske arkitekten James Souttar behövde vid den tiden en assistent till sitt
arbete med uppförandet av Engelska kyrkan vid Wallingatan (dåvarande Rör
strandsgatan) på Norrmalm i Stockholm. Melander fick denna tjänst. Man kan
i det sammanhanget notera, att när Engelska kyrkan 1909 flyttades till Labo
ratoriegatan i Diplomatstaden så var det Melander, som svarade för återupp
förandet. Det blev för övrigt hans sista bygge.
När James Souttar återvände till Skottland följde Melander med och arbeta
de under fem år på hans arkitektkontor där bankhus, skolor, bostadshus, herr
gårdar och kyrkor ritades. Det han fick lära
sig hos James Souttar kompletterade han
med resor i Skottland och England. Däre
mot hade han inte råd att göra studieresor
till kontinenten.
Nu följde fyra år i USA, där han bland
annat fick andra pris för sitt förslag till Kon
gressbiblioteket i Washington DC. Antagli
gen utförde han inte några självständiga
arbeten under sina år i USA. Eftersom han
inte hade meriter, som var jämförbara med
de amerikanska elitarkitekternas, så fick han
inte de stora och betydelsefulla uppdragen.
När Melander återvände till Stockholm år
1875 fick han anställning hos arkitektbrö
derna Kumlin, som vid denna tid var de
tongivande och mest anlitade arkitekterna i
landet. Under de år Melander var anställd
hos dem projekterades såväl enfamiljshusen
i Villastaden som hyreshus, kyrkor, skolor,
Adolf Emil Melander under sin tid i
sjukhus och järnvägsstationsbyggnader.
Boston, USA.
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Hans första självständiga framgång hade
han med att rita stationshus.
År 1880 var det så dags för Melander
att etablera sig som oberoende arkitekt i
Stockholm. I sin stilarkitektur höll han
sig konsekvent till rena renässansformer.
Med åren kom han dock att gruppera
dem på ett fritt och effektfullt sätt för att
betona viktiga partier och skapa djup
verkan. Han fick representativa nybygg
nadsuppdrag i fashionabla stadsdelar vid Karlavägen (dåvarande Esplanaden),
på Blasieholmen och på Norrmalm. Det
var prestigegivande arbeten, som place
rade honom i främsta ledet bland arki
tekterna under 1880-talets högkonjunk
tur. Till de stora verken brukar räknas
hans nybygge åt grosshandlare Niels G
Sörensen på Blasieholmstorg 11. Där
jemtlands-Postens hus i Östersund vid Kyrk
skulle ett hyreskomplex, med front mot
gatan, vilket revs for att ge plats åt en par
såväl torget som Strömmen, samordnas
keringsplats.
med Fersenska palatset.
Till följd av att konjunkturerna förän
drades dramatiskt i slutet av år 1885, så upphörde en stor del av byggenskapen
i Stockholm. Melander åtog sig då andra uppdrag. I Östersund ritade han
bland annat Norra skolan, Elementarläroverket för flickor eller Flickskolan,
Jemtlands-Postens hus och sist men inte minst Grand Hotell, som revs 1975.
Kvar finns dock den ena tornhuven från hotellet. Den fungerar nu som pape
gojhus på Frösö Zoo!
Efter stadsbranden i Sundsvall 1888 kom han att ägna sig åt återuppbygg
nadsarbetet som sakkunnig i stadsplanefrågor samt ritade bland annat tre av
husen i stadens mest betydelsefulla del.
I början av 1900-talet stod man här i Östersund inför valet att antingen
bygga om Gamla kyrkan eller bygga en ny. Melander skyndade sig då att pre
sentera två förslag. Det ena var en kyrka i nygotisk stil och det andra var en
komposition inspirerad av jämtländsk träarkitektur. På grund av kostnaderna
blev inget av förslagen utfört. "Jämtlandskyrkan" kom dock att i starkt förenk
lat skick byggas i Västanede.
Större framgång hade Melander med en del andra kyrkoförslag. När helsing
forsarna inte längre rymdes i Gamla kyrkan och Nikolajkyrkan (Domkyrkan
vid Senatstorget) gav man Adolf Emil Melander i uppdrag att bygga den nya
kyrkan, som 1891 stod färdig i Röddälden, som då låg i stadens utkant men
som nu ligger centralt i stadsdelen Eira inte långt från Södra hamnen. Den
byggdes på midsommareldarnas kulle och uppkallades efter Johannes Döparen.
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Johanneskyrkan är med en längd av 59,38 meter Finlands största stenkyrka.
Ursprungligen rymde den 3.500 personer men man har i dag minskat antalet
platser, så att den "bara" rymmer 2.600 personer. Tillsammans med Storkyrk
an vid Senatstorget och Uspenskikatedralen på Skatudden är Johanneskyrkan

Johanneskyrkan i Helsingfors är den av Melanders byggnader, som är bäst beva
rad i sitt ursprungliga skick.
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en av Helsingfors tre monumentala kyrkor, som reser sig över staden. Från dess
byggnadstid berättas det, att en natt drog en mycket hård srorm fram över Hel
singfors med sror skadegörelse på hus och träd. Melander, som var i Helsing
fors och övervakade byggnadsarbetet, begav sig genast till kyrkobygget, där väg
gar och torn var under uppförande. Oroligt vankade han omkring. Skulle några
byggnadsställningar rasa? Skulle de halvfärdiga väggarna tåla påfrestningarna?
Men viktigast av allt, måtte ingen människa komma till skada! Hans bygg
nadskonstruktion var föredömlig. Allt höll. Inget rasade och ingen kom till
skada. Man ser i Helsingfors och i den svenska församlingen, vars tempel
Johanneskyrkan är, Melanders agerande som ett uttryck för hans omtanke och
skicklighet som arkitekt. Som erkänsla för sitt bygge av Johanneskyrkan förlä
nades Adolf Emil Melander av den ryske tsaren Nicolai Il den 18 april 1898
S:t Annaordens riddartecken av tredj_e klass. Melanders ättlingar har sedan
skänkt orden till Föreningen Gamla Ostersund. Den finns nu i Stadsmuseets
samlingar.
Även i Sverige byggde Melander flera kyrkor, t.ex. i Västervik och Luleå. Vid
den stora stadsbranden i Luleå år 1887 brann även den gamla kyrkan ned.
Redan i augusti samma år fick Melander i uppdrag att rita en ny. Den i nygo
tisk stil byggda kyrkan stod klar och invigdes första söndagen i Advent år 1893.
När Luleå stift inrättades år 1904 blev Melanders kyrka Luleå domkyrka. Vid
restaureringen 1937-38 fick interiören sitt nuvarande utseende. Nästan alla
gotiska detaljer liksom träinredningen togs bort. Kvar från Melanders tid är
bara altartavlan och de tre färgfönstren i koret.
Under de mer än 100 år som förflutit sedan Melander skapade sina arkitek
toniska mästerverk har mycket hänt. Nästan alla byggnader som han ritade i
Östersund är rivna. Av övriga hus och kyrkor är de flesta rivna eller mer eller
mindre hårt restaurerade. Den byggnad, där man i dag bäst kan uppleva
Melanders arkitektur är Johanneskyrkan i Helsingfors. Den är visserligen res
taurerad under senare år, men man har här gått varsamt fram och inte föränd
rat vare sig exteriör eller interiör och i stort sett bevarat Melanders färgsättning.
Adolf Emil Melander, själv 36 år gammal, gifte sig den 11 juni 1881 i Lin
köping med den då 19-åriga Emmy Hjortzberg. Hon var född den 15 januari
1862 och liksom Melander i Stockholm. Under loppet av sex år fick de fem
barn. Hur Melander var som person, framgår inte av litteraturen. När man
läser såväl hans "Östersund på 1850-talet" som "En lycklig barndomstid" kan
man konstatera, att han ofta återkommer till att han är sprungen ur små eko
nomiska förhållanden och inte ratt samma utbildning som andra, vilka uppnått
hans position i samhället eller yrkeslivet. Till hans känsla av underlägsenhet
bidrog kanske även, att Östersunds Handelsförening nekade hans far att ra
driva handel, därför att det var känt att han inte var skrivkunnig och inte kunde
föra bok. Man var av den åsikten, att det var tillräckligt, att han ratt burskap
som bagare och bryggare. Melander ansåg sig ringaktad för att han inte hade
akademiutbildning. Den utbildning han ratt utomlands gav honom dock en
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AdolfEmil Melanders egen akvarellfrån hemmet i Nockeby 1912.

särställning i arkitektkretsar och erkännande uttalanden och referat i dagspres
sen liksom prestigegivande uppdrag visar entydigt att han var uppskattad av sin
samtid. Han var också medveten om att han i olika sammanhang rönte beröm.
Det framgår bland annat av vad han skriver i "En lycklig barndomstid" apropå
sin målning från ungdomsåren av Östersund, vilken han fick mycket beröm
for: 'Jag kan dock forsäkra, att inget beröm, varken i barndomen eller senare har

haft ringaste formåga att göra mig egenkär, hellre tvärt om. Det beröm jag fått
under mitt långa liv har städse sporrat mig till mer energi och, att söka forvärva
mera kunskaper i mitt självvalda, angenäma men svåra yrke. "
Om sin far sade Melander att han "saknade afforsgeni, varför afforen att börja
med _gick illa': Tyvärr hade Melander tydligen ärvt faderns bristande affärssin
ne. Ar 1905 bildade han ett fastighetsbolag och köpte i Stockholm före detta
Braheska palatset från 1600-talet for att riva det och bygga ett affärshus. Fas-
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tigheten var mycket stor och låg mellan Drottninggatan och Klara kyrka.
Affärshuset gav dock dålig avkastning och såldes på exekutiv auktion vilket
medförde, att Melander förlorade alla sina tillgångar eftersom han privat gått i
borgen för några av fastighetens lån.
Efter det ekonomiska sammanbrottet flyttade Melander och hans familj till
Nockeby, där familjen sedan bodde ända in på 1920-talet. Nockebytiden kom
att bli en period av tillbakablickande. Det var då han började skriva "En lyck
lig barndomstid". Akvarellmålning med motiv från Drottningholms slotts
omgivningar var något han också ägnade sig åt. Från denna tid är även en akva
rell som återger en interiör från hans hem. 1924 flyttade familjen till Scheele
gatan på Kungsholmen och sedan till Grönviksvägen. Där blev Adolf Emil
Melander änkeman, när hustrun Emmy dog den 16 december 1931, en månad
före sin 70-årsdag. Han flyttade då till en trerumslägenhet på Grev Turegatan
77 på Östermalm, som han delade med en son. Där avled han den 13 mars
1933.
En del av artiklarna som publicerades i Jemtlands-Posten år 1901 fanns sena
re intagna i Länstidningen sommaren 1949 utan angivande av vem som skrivit
dem. "Östersund på 1850-talet" är som regel fristående artiklar, vilka dels skil
drar det allmänna livet och händelser i Ostersund på 1850-talet, dels barn
domsminnen, dels även korta porträtt av olika personer i Östersund. Framför
allt när det gäller porträtten av personer så är det slående hur Melander med
några fa ord träffsäkert skissar bilden av dem. Det är som när en tecknare med
några få pennstreck får fram det karakteristiska. Adolf Emil Melander var
säkert en varm och godhjärtad människa, men i sina artiklar om Östersund var
hans penna ofta lika vass i sina omdömen om olika personer som den var då
det gällde att rita av sin barndoms stad. Det medförde också, att han fick en
del kritik i form av insändare. Främst angreps han för sin skildring av folk
skollärare Lindahl och tiden i folkskolan. Vid en genomgång av Jemtlands-Pos
ten för 1901 har jag inte kunnat finna, att han bemött kritiken och gett sig in
i polemik med sina vedersakare.
Man märker, när man läser Melanders "En lycklig barndomstid", som han
skrev omkring 1925, att det är en gammal man, som tuktats av livet. Den skild
ringen har inte ett lika spänstigt och blodfullt språk, som hans 1901 publice
rade minnesanteckningar från 1850-talets Östersund. I sin på gamla dagar
skrivna "En lycklig barndomstid" har han ibland använt sina äldre anteck
ningar men överarbetat dem så att de blivit urvattnade. Att det är en gammal
person som skrivit "En lycklig barndomstid" märker man, när man tar del av
hans skildring "Julen, stjärngossar". Där ondgör han sig bland annat över att
de unga är bortskämda med presenter.
Både när det gäller de 1901 publicerade "Östersund på 1850-talet" och "En
lycklig barndomstid" märker man vilket lättsamt och målande språk Melander
har. Ibland skapar han nya uttrycksfulla ord för att fa fram vad han vill ha sagt.
Man får en känsla av, att han sitter och berättar. Det är inte ett tungt skrift58

språk. Karaktäristiskt för hans sätt att skriva är, att han ofta använder tank
streck. Hans interpunktion är ofta säregen på så sätt, att han sällan använder
"punkt" utan i stället "semikolon" eller bara "kommatecken". Genom att han
många gånger, i synnerhet i "En lycklig barndomstid", använder kommateck
en för att särskilja meningarna, så far man vara uppmärksam, när man läser
hans manuskript. Utmärkande för Melander är hans känsla för språket och att
det skall låta vackert. Av hans efterlämnade manuskript kan man förstå att han
måste ha varit en mycket god talare, en retoriker. Inte minst i hans skildringar
i "Östersund på 1850-talet" av sin barndoms upptåg och i porträtten av olika
personer i Östersund har han ett mustigt och målande språk som osökt för tan
karna till Fritiof Nilsson Piraten.
När det gäller såväl "Östersund på 1850-talet" som "En lycklig barndomstid"
och deras värde som historisk källmaterial, kan man konstatera, att de inte är
helt tillförlitliga. I varje fall vissa gånger är det uppenbart, att Melander kom
mer med rena sakfel. Däremot torde hans skildringar av atmosfären och många
företeelser vara korrekta. Ovedersägligt är att särskilt hans "Östersund på 1850talet" erbjuder en stimulerande och roande läsning och är ett utomordentligt
värdefullt tidsdokument. I och för sig är det inte underligt att han ibland miss
minner sig. Man måste betänka, att det förflutit lång tid mellan det att hän
delserna inträffade och det att Melander skriver ner dem. I vissa fall handlar det
dessutom om, vad han hört sina föräldrar eller deras bekanta berätta. Något
som är påtagligt i allt vad Melander skrivit är, att han sällan anger årtal för när
något inträffat. Om man bortser från adresser i Östersund, så är han även spar
sam med att närmare ange platsen, där olika händelser ägt rum.
Man noterar även, när det gäller Melanders språk, att han sällan använder
maskulin ändelse på adjektiven liksom att han många gånger inte sätter predi
katen i pluralis, trots att det är ett pluralt subjekt. Detta gäller både artiklarna,
som han skrev och som publicerades i Jemtlands-Posten under signaturen "Sine
ira" under år 1901 och hans betydligt yngre "En lycklig barndomstid".
Redaktören för Föreningen Gamla Östersunds Årsskrift har ansett det lämp
ligast att i förstone publicera avsnitt ur Melanders manuskript, som berättar
om hans familj m.m.
I det följande återges främst delar ur originalmanuskriptet som hör till
"Östersund på 1850-talet". Av någon anledning publicerades dock aldrig
avsnitten "Vår Far och varför han flyttade till Östersund" och "Vår Mor" i
Jemtlands-Posten. För att komplettera Melanders bild av sin mor och för att till
en del teckna en bild av vem Melander var, så återges även några partier ur hans
aldrig publicerade "En lycklig barndomstid 1850-60 av en Åttioåring". Vid de
avsnitten anges, att de skrevs omkring 1925.
När ett originalmanuskript av den här typen skall publiceras så uppställer sig
frågan hur pass texmoget det skall återges. Eftersom syftet inte är att här göra
en textkritisk utgåva av Melanders skrifter utan att återge hans texter på ett för
dagens och morgondagens människa njutbart sätt, har jag dels korrigerat hans
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interpunktion dels valt att förändra gammalstavningen till modern stavning utom när det gäller namn - men att i övrigt behålla Melanders ordval och
skrivsätt. Så har jag i utskriften bland annat behållit Melanders vana att skriva
den där i stället för som. Som alla som skriver något så har även Melander gjort
ändringar och överstrykningar i sitt manuskript till "Östersund på 1850-talet".
Av bland annat handstilen kan man se, att en hel del ändringar är gjorda av den
gamle Melander. Det har inneburit, att texten tappat en del av sin spänst och
blivit mer blodfattig. Jag har då - för att göra stilisten Melander rättvisa använt hans ursprungliga formulering. I en del fall har jag valt att som fot
not/slutkommentar förklara vissa ord och uttryck men även göra vissa andra
kommentarer.
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AdolfEmil Melander:

Östersund på 1850-talet
Vår Far och varför han flyttade till Östersund
DA JAG AR 1845 GJORDE MITT INTÅG i denna jämmerdal - livet - hade min far
eget bageri och bod i huset nummero 72 Drottninggatan i Stockholm. Av en
eller annan orsak misslyckades han den gången, och gick under i kampen och
konkurrensen, och måste upphöra med sin rörelse.
I denna sin iråkade sorgliga belägenhet, med hustru och fyra barn, måste han
uttänka något annat verksamhetsfält, och kom i samråd med vår mor att beslu
ta sig för en vandring till Trondjem i Norge. Varför valet just föll på detta
avlägsna Trondjem, vet jag ej, men tidigt på våren detta år tog han ränsel på
ryggen och vandringsstaven i hand, och anträdde den mödosamma och bekym
mersfulla färden. För att skydda oss barn från hungersnöd, uppsatte min mor
i huset nummero 27 Apelbergsgatan i huvudstaden, ett bröd- och mjölkmaga-
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sin. Någon järnväg fanns ej på denna tiden,
och om det funnits en sådan, hade far min
sann inga medel till en sådan lyxfärd, utan
förestod honom nu icke annat, än att till
fots företaga den långa färden på mer än ett
tusen kilometer.
Sedermera talade han med oss barn ofta
om denna vandring, en av de tyngsta, en
person i hans ställning gärna kan göra. Då
han, på tredje veckan efter sin avfärd från
Stockholm, hunnit ett stycke norr om
Hälle' gästgivaregård i närheten av Öster
sund, satte han sig här vid vägkanten på en
sten för att vila, och då kommo tankarna
osökt, på den kvarvarande familjen i Stock
holm, varvid han föll i gråt.
Då han så suttit länge i sina drömmerier
och skådat ut över det härliga landskapet
med de förtonande fjällen i en halvcirkel i AdolfEmil Melanders for, Bagare Jonas
GustafMelander.
väster och norr, vilka han nu stod i begrepp
att överstiga, då kände han sig vara mycket
ensam och övergiven. Här satt han länge i
sina allvarliga betraktelser tills kvällen kom på, och han måste söka natthärbärg.
Nästa morgon fortsattes vägen över Östersund, och kommen till egendomen
Westbyn2 på Frösön, gick han där in, för att få sig något att äta. Då Westbyns
ägare en Sparrman fick höra att far var bagare, övertalade S. honom att stanna
kvar tills vidare för att hjälpa till med brödbakning till regementsmötet på
Frösö lägerplats. Anbudet antogs, och detta blev början till slutet, att min far
senare kom att bosätta sig i Östersund, ty efter att två somrar hos Sparrman
bakat kronbröd blev han av en handlande Hofverberg i Östersund erbjuden,
att flytta in till staden för att där börja egen bagerirörelse.
Under den tid min far bakade hos Sparrman, begagnade han sina lediga stun
der till att baka småbröd och i synnerhet pepparnötter, vilket han på sönda
garna gick omkring och sålde på lägerplatsen.
Från denna tid, är han ännu den dag som är,3 ihågkommen av en del jemtar,
för sina rara pepparnötter, och det är ej många år sedan, då jag hos en familj W
i Sundsvall sammanträffade med en fru Sparrman vilken berättade för mig, att
hon mycket väl kom ihåg då hon köpte pepparnötter av min far då han var
engagerad på Westbyn.
Från fars tid hos Sparrman, berättade han ibland för oss barn, om ett och
annat, däribland, att första gången han såg en kaka tunnbröd vid sin middags
tallrik, trodde han, att det var en hopviken servett.
Då far kommit i ordning med sin rörelse i Östersund, flyttade vår mor och
vi barn från Stockholm till Östersund i maj månad 1849. Bageriet var då ännu
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Adolf Emil Melanders foräldrahem med faderns brödbutik, som låg vid nedre
delen av tomt nr 39, Prästgatan 25, där iaag Handelsbankens hus nu ligger. Huset
flyttades 1920 till övre delen av tomten, Kyrkgatan 44.

kvar i det Zetterbergska stenhuset vid torget, men samma år inköpte min far
gården nummero 394 vid nuvarande Prästgatan av ekonomidirektören P. Wik
ström, däri han uppförde bageri och inredde bod.
Alldeles oerfaren i affärer, hjälpte det ej att min far arbetade natt och dag, och
som han var nödsakad anlita krediten och låg i händerna på ett par ganska
hårda köpmän inom samhället, blev snart följden, att han utan eget förvållan
de kom på obestånd. Hans största skuld var till en handlande Winberg i Öster
sund, och denne man visade sig mycket hård och omedgörlig vid utkrävandet
av sin fordran.
Att en fordringsägare vill ha sin rätt, är ju ej mer än billigc,5 men då Winberg
gjorde utmätning hos mina stackars föräldrar, gingo hans hantlangare, en nyba
kad tjänsteman Englund med biträde, väl hårdhänt och elake till väga.
Hur denna Englund for fram i vårt fattiga hem kan jag aldrig glömma, och
vad jag särskilt minnes från denna sorgedag är, att min mor hade i köket stå
ende en scenbunke full med mjölk för familjens behov, och att Englund per
sonligen tog bunken och gick ut på gården, och hällde ut dess innehåll på mar
ken för att taga bunken i mät. Då detta hände, var jag nio år men om jag levde
aldrig så länge kan jag aldrig glömma denna hjärtlösa handling.
Englund blev sedermera kronofogde, och jag kunde aldrig se den mannen,
utan att rysande tänka på hans uppträdande i mitt hem vid ovannämnda till
fälle.
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En utmätning ansågs på den tiden i och för sig så gott som för ett brott eller
åtminstone som någonting mycket vanhederlig men för att göra saken ännu
mer förödmjukande för mina föräldrar, hade Winberg befallt sina drängar att
de, vid bortförandet av våra utmätta saker, skulle köra över torget - den läng
sta vägen - det var nämligen torgdag, för att så många människor som möjligt
skulle skåda eländet. Men jag kan genast tillägga, att, ehuru nog min far av
avundsmän ansågs för en utbörding vilken inkräktat jemtarnas egen stad - vil
ken till mycket stor del utgjordes av en enda släkt - han dock denna gång hade
allas sympatier med sig, ty där var ej en enda person i samhället som icke upp
rördes över Winbergs och Englunds brutala uppträdande, och som vid detta
tillfälle erkände och värderade min fars ovanliga arbetsamhet och rättrådighet.
Denna utmätning skedde en lördag, och påföljande måndag kom oombedd
en befallningsman Kaspolin i Odensala in till min far och, ehuru alldeles obe
kant, genast började förklara sitt ärende på följande sätt: "Jag har till min grä
melse hört, hur Winberg farit fram hos Er, och nu vill jag att Ni följer med mig
till W så skola vi se, om ej denna affär skall kunna rangeras!"6 På Winbergs
kontor skrädde ej den gamle befallningsmannen på orden, och resultatet blev,
att Kaspolin anskaffade borgen för skulden, och att alla våra saker mer eller
mindre ramponerade, återfördes till vårt hem. Efter denna tid, och efter goda
råd av Kaspolin, kom min far snart in i tryggare affärsförhållanden.
Många ansåg denna Kaspolin för en farlig man, den där tog sju för tu7 av dem
han hjälpte på ett eller annat sätt, men det kan jag säga till mannens beröm, att
av min far ville han aldrig mottaga någon sorts ersättning för sin effektiva
handräckning.
Här ovan nämnda Englund var en torpareson från Frösön, och hade kunnat
göra sina studier endast genom sammanskjutna medel från befolkningen i sin
hemtrakt, men för denna deras barmhärtighet, fingo de snart plikta då denne
E. bliven tjänsteman, som en furie for fram just bland sina forna beskyddare,
då han som allmän åklagare fick förordnande att göra beslag på alla privata
brännvinsbrännare8 och redskap.
På dessa sina beslagsresor, var Englund ganska ofta utsatt för riktiga attentat,
och mer än en gång hände, att han fick sitt åkdon slaget i spillror av den upp
retade lantbefolkningen vilken, i denna sin brännvinshantering ansåge sig soli
dariska med varandra i att knäppa deras buse.
Men E. blev härigenom ännu mer nitisk i sin tjänst och fick ett sådant dille
på brännvinspannor, eller allt som han tyckte likna en brännvinspanna, att bara
han fick syn på en kopparpanna, vips var det beslag. Så hände en gång, att en
lärling från kopparslagare Holmberg kom gående på en av stadens gator bäran
de en upplappad kaffepanna och möter E. vilken ögonblickligen kastar sig över
både gossen och pannan och i Kungliga Majestät och Kronans namn anammar9
både pojken och pannan. Pojken som trodde sig bli rånad av en förfärlig stråt
rövare, började ropa på polis.
Som min far var ovanligt glömsk och överseende med alla oförrätter, fick
denne Englund av honom en gång för en beslagsresa till Norderön låna en

ra
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Interiör av den Melanderska bageributiken, där man sålde inte bara bröd.
Bland annat ser man en av de tunnor ur vilken Melanders far sålde dricka till
fru Winberg. Moderns vävstolfinns även med på teckningen.

kibitka' 0 - men den släden fick min far aldrig mera se, ty befolkningen på
Norderön - däri män, kvinnor och barn deltogo - förintade så totalt släden, att
där ej blev en atom kvar av den nätta lilla slädan. Från den stunden fanns det
inga åkdon mer för Englunds lånebehov.
Ödet och en Stockholmsfirma gjorde, att denne Englund blev den som på ett
tillintetgörande sätt kom att behandla den stora magnaten Winberg, då denne
måste avträda sina ägodelar till konkursmassa.
En tid räknades Englund för en förmögen man, men blev, ännu jämförelse
vis vid unga år en mycket sjuklig och bruten man, och dog efter mycket lidan
de utan någon efterlämnad förmögenhet.
I samband med affären mellan Winberg och min far, vill jag nämna om ett
uttalande som min far fällde till W. då denne var alldeles omedgörlig, och ej
ville giva något som helst anstånd med sin fordran. Min far trodde i alla tider
på nemesis" och att människor redan i detta liv skulle fa umgälla sina hand
lingar. När därför W gick ifrån honom stolt, kall och omöjlig, sade min far "Kom ihåg, herr Winberg att det finns en nemesis som vakar över oss alla, och,
ehuru det nu ser otroligt ut, kan dock den dag komma, då ni själv begär för
skoning av edra medmänniskor". En del år efter detta samtal hade min far lyck
ats skapa sig en betryggad och god social ställning med utmärkt kredit. Och
den store Winberg, vilken förr åkte i sina dyrbara sidenstoppade ekipager, och
endast umgicks i de allra högsta kretsar satt nu i fängelse dömd för falsk kon
kurs.
Ännu några år, en sådan där ohygglig novemberkväll då man trodde att stor
men och regnet skulle tillintetgöra hela samhället, och då man brukar säga, att
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man ej ens vill att ens hund skall vara ute, stod min far i boden alldeles solo.
Då in kommer en liten fattig gumma med en sjal över huvudet och som ser
frusen och eländig ut. Hon begär att få köpa ett stop dricka i en medhavd
bleckhämtare och en tvåskillings 12 rågkaka. När hon kommer till dörren för att
gå, vänder hon sig om och säger: "Känner inte herr M. igen mig?" Då min far
svarar nekande, säger hon; "Känner herr M. ej igen fru Winberg?" Min far blev
nu så uppskakad, att han började att gråta. Detta var alltså samma person, vil
ken i sina glans dagar aldrig bar annat än siden och sammet och som betjäna
des som en drottning.
Då det under skördetiden var totalt stillestånd med handeln i vår bod tog far
fram sin stora brödskrinda och spände för vår svarta märr och for själv omkring
landsbygden för att avyttra sin tillverkning, dels för kontanter, dels bör han sig
till smör och andra förnödenheter för hemmet.
Från en sådan resa till Hammerdal cirka åtta mil från staden, berättade far vid
sin hemkomst, att, då han en kväll kom till en bondgård i Hammerdal för att
söka natclogi, blev han så gott som överfallen av en samling folk inne i storstu
gan, därför, att han ej på deras befallning, ville krypa igenom en stol för att
skrapa av sig sina synder. Inne i stugan härskade den största villervalla ty män
niskorna sågo ut och uppträdde som dårar, och på en stol, mitt i klungan, stod
en gosse om tio år och skränade om helvetet och djävulen samt förbannade vår
egen Lutherska Kyrka m.m. vanvettigt svammel utan rim och reson för en hop
fanatiska lantbor.13
Min far var i vanliga fall ej rädd av sig, men i denna församling kände han
sig mycket illa till mods, och skyndade ut på gården till sin häst och åkte iväg
så fort han kunde, men han hade ett gott stycke på väg sällskap av den galna
människohopen vilken som en flock hungriga vargar följde efter hojtande, skri
kande och hotande med långa störar.
Den här ovan omnämnda predikande gossen är nu bliven en i alla avseenden
utmärkt och begåvad prästman inom vår egen Kyrka.
Hammerdal var i min barndom i flera år en härd för det mest fanatiska läse
ri, och "de troende" trampade utan betänkande lag och förordning under föt
terna. De vigde själv ihop sina brudpar och döpte sina barn m.fl. olagligheter.
Då de slutligen till och med utnämnde biskop bland sin egen hop, måste stif
tets verklige biskop resa dit och strängeligen förhålla dem deras olagliga före
havanden, och sökte han på alla möjliga vis att få dem att taga sitt förnuft till
fånga, men det var som att tala för döva öron. När till slut ingenting annat
hjälpte, måste den världsliga makten ingripa, och många av de värsta fanati
kerna ävensom deras s.k. biskop fängslades och sattes in i fängelse. Deras "bis
kop" blev dömd till tre års fästning, därför att han döpt barn och samma�vigt
folk. Sedermera utbröt i Oviken ett nästan liknande religiöst vansinne. Aven
där valde de en biskop ibland sig, som döpte och vigde på samma sätt som den
i Hammerdal. Slutet blev här lika: "biskopen" blev dömd till tre års straffarbe
te och en del andra till längre och kortare fängelsestraff.
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I Hammerdal gick det så långt med detta revolutionära läseri, att, då myn
digheterna sände dit en präst för att få dem in i normala förhållanden igen,
skymfade och bespottade de mannen inne i själva kyrkan.
Jag kan ej undgå att här nämna, att även jag en gång på 1860-talet i ett fis
karläge på norra kusten av Skottland, fick bevittna ungefär samma underliga
revolutionära läsarefanatism bland fiskarebefolkningen, som den omskrivna
epidemien i Hammerdal, men här räckte sjukdomen - ty en sorts sjukdom
måste det vara - ej längre än åtta dagar och var ej heller av så vitt omfattande
och vild natur som i Jemtland.
Sedan min far kunde köpa sina varor direkt från Stockholm, blev naturligt
vis vinstförhållandena mycket fördelaktigare, än då han var nödsakad att ligga
i händerna på Östersunds Köpmän, och han började känna ett riktigt välstånd
- notabene efter hans små anspråk - men bekymrens dagar voro minsann ej
över för all tid, ty en höstkväll år 1856 satt min far och läste ur en tidning om
ångfartyget Umeås förolyckande vid holmen Gran vid inloppet till Sundsvall,
och därvid nitton personer omkommo. Då far slutat läsningen sade han till vår
mor - tänk, om mitt vinterlager av mjöl är med på denna förolyckade båt, och
oassurerat! Om så är blir vi nästan ruinerade. Men sade han, samtidigt - det är
dock värre för Landshövdingen i Umeå, ty han förlorade vid olyckan sin ende
son. Min fars aningar besannades, och olyckan ville att detta var den enda gång
han rekvirerat varor utan assurans.
Denna vinter som nu följde, var för far och mor en svår och hård kamp för
oss alla. Men även denna olycka hade en övergång, och med föräldrarnas före
nade krafter och otroliga sparsamhet vunno de ännu en gång en betryggad
ställning.
Genom att vår familj räknades för utbördingar, ville avundsmän gärna försö
ka förtala oss, men då sådant frambars till far, svarade han endast "Medan de
skvallra och förtala, arbetar jag".
En förlust, ehuru ej av ruinerande art, men vilken vi alla inom familjen kände
med sorg och saknad var, då jag en sommarafton som vanligt skulle vid grin
den till Stadsskogen avhämta vår kossa, men ej kunde finna djuret. Hemkom
men med detta budskap, gick min far och våra gesäller ut i skogen för att söka
efter vår rara kossa. Till sist hittades hon även, men det stackars kräket hade
fastnat och omkommit i ett träsk. Detta var naturligtvis en stor förlust i vår
husliga ekonomi, och vi barn som voro med mycket sympatiska band fästa vid
favoriten, fällde bittra tårar över den sorgliga händelsen.
Om sommaren var far mycket road av bad och simning i öppna sjön, och jag
fick alltid åtfölja honom i båten vid dessa bad. Då vi hunnit ut mitt på sjön
hoppade han i, och simmade mot Gubbåkern 14 på andra sidan. Medan han där
klädde sig, fick jag vanligen springa fram till Burmans bryggeri 15 vid Tivoli och
köpa en butelj bayerskt öl samt låna en av bryggeriets stiliga sejdlar. Men far
var synbarligen ej förtjust i detta öl ty han gjorde fula grimaser då han drack
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Burmans bryggeri på Frösön där Adolf Emil Melander köpte öl åt sin for sedan
denne simmat till Gubbåkern, som låg till höger om b ryggeriet.

därav. Även jag fick smaka ölet, men jag tyckte att det var rysligt delikat, det
smakade som - humle - och hartsextrakt.
Min far gick aldrig och lag sig någon kväll utan att först göra en rond till alla
uthus, svinhus och bryggeri, för att se efter att allt var i behörig ordning och i
synnerhet för se att ingen varit vårdslös med eld. Vid dessa ronder följde jag
vanligen med, bärande en glaslykta, vars hörnstolpar, tak och botten voro för
färdigade av trä, ett högst egendomligt material för en dylik sak.
Vid en dylik kvällsrond förvånade far mig på det högsta, ty komna till en
uthusbod där aska förvarades i en mängd tomtunnor, började han tömma ut
den ena tunnan efter den andra på golvet, tills han i en hittade en lång frun
timmersstrumpa fullpackad med obränt kaffe och igenknuten upptill. Vi hade
i alla tider en hel säck kaffe hemma på en gång. Om denna affär sade far ing
enting i min närvaro, men dagen efter kunde jag förstå att kaffestrumpan var
känd, och erkänd av somliga, ty vår jungfru, långa Lisa, gick omkring och fäll
de floder av tårar.
Hemma köpte.vi smör av lantbefolkningen, och då min far en dag själv skul
le taga emot en bytta smör av en lantbo stjälpte han ut hela klimpen på disken
i boden, varefter han med en stor kniv tudelade densamma, och se, därur rin
ner ut ett större parti grovt brunt salt, vilket varit omgivet av ett tunt lager
smör. Säljaren sprang på dörren, och lät sig ej avhöra och därmed fick saken
förfalla.
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Då far en gång efter en fest hos bagare Lindgren kom in på vår gård, fick han
i den stilla och ganska ljusa månskensnatten höra något misstänkt klingande
ljud som skrammel av slantar. Och då han tyst närmade sig bucikfönscret åt
gården, finner han, att den ena fönsterhalvan är urtagen och i ett nu hoppar en
stor karl ut genom fönstret och mitt i famn på min far. Här följde nu ett för
färlige tumult i den nyfallna snön, men som min far var mycket stark, höll han
inbrottstjuven väl fast med ena handen, medan han med den andra bultade på
köksdörren för att väcka jungfrun. Medan passar dock tjuven på att slinka ur
sin rock och försvinna.
Scadsfiskalen som även var på Lindgrens bjudning jämte flera herrbekanta
voro ute en stor del av natten för att spana efter rymmaren, men de funno
honom ej. På morgonen nästa dag kom han självmant och bad min far att ej
göra honom olycklig genom anmälan. Och som mannen var en förut välkänd
arbetare lovade far att ej göra något yrkande, men som fiskalen måste fullfölja
brottet, blev mannen arresterad, och vid rannsakningen blev han igenkänd som
en förut straffad värmlänning.
Som min far varje sommar gjorde en affärsresa till Stockholm, fick han som
många andra Stockholmsresande, av vänner och bekanta en mängd komissio
ner'6 och uppdrag och naturligtvis utan den ringaste ersättning, och många
gånger otack till lön. Så befanns en gång att en Handlande Wingscedc skulle
förena sitt öde med Källarmästar Thalens äldsta dotter Karin, och som denna
förening skulle ske med pomp och ståt, blev min far, som just vid den tiden
skulle göra en resa till Stockholm, ombedd att i Huvudstaden göra en massa
förnämligare uppköp för detta bröllop.
Min far reste, och tiden för bröllopet närmade sig med stormsteg men icke
så min far, ty han lät ej ens genom brev höra av sig. "Telegraf och Telefon eller
järnväg fanns ej på den tiden". Den ena dagen gick efter den andra och den kri
tiska för föreningen av längtans fulla hjärtan närmade sig med orolig fart, och
festens vara eller icke vara började dryftas på allvar. Till sist kom själva dagen
för bröllopet med härligt solsken och lyckliga förhoppningar, men far var fort
farande osynlig. Nu blev folkvandring ut på Odensalavägen därifrån Stock
holmsresande måste komma. Brudparet (det blivande) vandrade i täten spej
ande, vi barn spejade, ja, hela samhället kapplöpte och spejade efter den ute
blivna bagaren.
I bröllopsgårdens kök, vilket var till trängsel fylle av mer och mindre arga kär
ringar under kommando av Mamsell Borin, var ett förfärlige kolorum, 17 och
säkert yttrades där många hårda ord om min far som ej kom. Men fram på för
middagen anlände han äntligen, och situationen var så cillvida räddad, att det
srorscåcliga bröllopet kunde gå av stapeln, och det lyckliga unga paret fick göra
sin enen! i Paradiset, vilket skulle bevisas.
Min fars bagerirörelse räknades av stadsborna för mycket simpel därför, att vi
hade mest s.k. bondhandel och sålde ofancligt lite till stadsbor, åtminsrone
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bland noblessen. Orsaken härtill var nog till stor del att far alltid använde man
liga arbetare, och detta klandrades mycket av d.s.k. högre klassen - men det kan
jag utan gensägelse säga, till vår bageriära, att vi en gång hade två gesäller de där
voro 18 födda adelsmän, och vilka båda voro fina och stiliga, och därjämte spela
de gitarr och sjöngo utmärkt - deras respektive namn voro Kyllenstjerna 19 och
Cederstolpe och finare kan väl ingen begära ens av en bagare i Östersund.
Min far hade för princip att aldrig utborga20 varor, och detta utan undantag.
Så hände en gång att en jungfru kom inrusande i vår bod och bad att få två
tolvskillingslimpor2 1 så fort som möjligt och på krita. Far var själv i boden och
nekade absolut att lämna kredit ehuru jungfrun var från själva Borgmästarin
nan Rosen. Detta väckte på somliga håll stort uppseende, men far visste nog
han, att av denne rättvisans tjänare var det ganska svårt ibland att få ut sina for
dringar - dels var familjen Rosen ej vår kund.
Min far var ganska noga med att infinna sig i Kyrkan åtminstone en gång i
månaden, och då fick kollekten gälla vad ändamål som helst t.o.m. den utländ
ska missionen hos kineser eller patagonier.22 Han gav alltid med öppen hand
sitt bidrag - ett rundstycke - aldrig mer, men ej heller någonsin mindre. Hans
uppfattning om den utländska missionen var nämligen mer än oppositionell
och han yttrade vanligen om denna verksamhet, att nog finnes det ännu fatti
ga och behövande människor kvar i vårt eget land, vilka bättre skulle behöva och göra mera nytta av de miljoner riksdaler som nu kastas ut i detta gin
nungagap - den s.k. utländska missionen. Han framställde även över mis
sionsverksamheten, en sorts praktisk illustration, för att vi skulle bättre förstå
och uppfatta rätta innebörden av missionsmedlens användande, naturligtvis
sett med hans ögon och enkla förstånd. Han lät nämligen ett av oss barn taga
en näve mjöl, och sedan lämna det till nästa, och så undan för undan. Då redan
den femte skulle mottaga näven mjöl, fanns där ej mer än en nypa kvar. Så,
sade han, går det med de pengar vilka här insamlas och sändes till den utländ
ska missionen. Han ville härmed bevisa, att innan en liten Kines, patagonier,
eller dylik hottentott, verkligen bibringats Doktor Martin Luthers lilla katekes
- har denna den lille utlänningens lärdom kostat oss millioner Riksdaler. Kon
sekvensen av hans framställning var, att med dessa millioner, skulle många fat
tiga föräldrar och barn här hemma i Sverige kunna göras lyckligare än någon
sin vildarne, vilka dock i motsatts till våra behövande, hade lättare både till hus
rum, kläder och föda, än vad som t.ex. fallet är med befolkningen i Vita ber
gen, 23 Smala vägen24 m.fl. ställen i Huvudstaden. Och denna bagarlogik är min
sann intet att förakta.
Fars bön varje kväll var "För eld och tjuvar, bevare oss Gud". I synnerhet för
elden hade både far och mor en panisk förskräckelse, och därför, då vår gran
ne på norra sidan25 ofta förebrådde föräldrarna att genom dem, deras bageri,
och tjänare, skulle nog den dag komma, att de grannarna blevo olyckliga
genom vådaeld från oss. Min far svarade nu som alltid - att, om de såge efter
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elden lika bra som han, så skulle nog allt vara väl beställt. Så kom en tid, då eld
började härja runt om oss - men vi blevo bevarade från all dylik olycka - och
grannarna på norra sidan blevo de första vilka genom en vårdslös tjänare fingo
hela sin egendom nedbränd.

Vår Mor
Varje barn tycker naturligt nog att dens mor
är den bästa. Vare härmed hur som helst,
kan jag ej undgå att tycka, att vår mor i
mångt och mycket var märkvärdig.
Förutom skötandes av ett stort hushåll,
måste hon desslikes betjäna allmänheten i
vår brödbod, resa till marknader och Frösö
lägerplats för att sälja bröd. Hon stöpte ljus
till eget behov och avsalu, m.m. Lägger man
så härtill att hon måste se efter och lappa
våra kläder vilka oupphörligen voro i myck
et nödställd belägenhet, kan man tycka, att
hon redan nu hade händerna fulla, och ej
någon tid till överlopps. Icke förty kunde
hon arrangera sina alla göromål så, att hon
fick tid över, d.v.s. på små mellanstunder, till
sitt älsklingsgöra - nämligen karda, spola,
spinna, ränna och väva tyg och därav själv sy
kläder åt oss alla. Därjämte klippte hon traAdolf Emil Melanders mor, Maria
sor, vilka hon l'
rärgade, sydde ihop och därav Melander.
tillverkade golvmattor.
Som klädsömmerska var hon ej, och
kunde ju ej vara skicklig, då man betänker,
att hon aldrig fått lära sig detta, men om våra kostymer ej precis blevo efter sista
Parisermod, kan jag dock försäkra att vi njöto obeskrivligt av våra hemmaväv
da och av mor sydda kläder.
En toalettfråga inom familjen vilken min mor utan framgång men efter bästa
förmåga försökte sig på, men som färdig verkade a la Pelle Jöns, i all sin allvar
liga bestämmelse, var, då min bror skulle utrustas för att stå i gången, som stor
förhöret26 kallades. Det var nämligen på den tiden brukligt, att läsgossarna
utstyrdes i frack och hög hatt. Redan detta - då det måste lånas från någon full
vuxen person - på en liten gosse, verkade alltid komiskt. Som sagt, då obe
medlade gossar måste uppträda i lånta fjädrar, blev totalverkan löjeväckande.
Saken var nu en gång så, att min bror liksom alla andra skulle frackbeklädas.
Till detta ändamål hade mor sammanlånat rekvisitan lite varstädes: frackens
skört räckte till golvet och armarna långt över fingrarna, byxorna måste uppvi
kas på veritabelt grilljannemaner,27 och västen räckte nära på ned till knäna, och
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den stora höga ullhatten täckte halva ansiktet, och hade ej öronen tagit emot,
hade hela huvudet försvunnit i hatten. Händerna försågs med vita trådvantar
stora nog åt en jätte. Vit halsduk åstadkoms genom att riva en remsa av ett väv
stycke, vilket avf"allac omvirades halsen utanpå en av fars högsnibbade fader
mördare. 28 Så utstyrda voro naturligtvis många, och jag kan försäkra, att hade
de så uppträtt på en cirkus skulle de ha gjort sin lycka, ty att se dessa stackare
alldeles ovana i sin supedräkt, uppträda med ett berömvärt allvar, verkade mer
ffigelskrämma eller Clown, än läsbarn. Då min bror även var utrustad med näs
duk vilken han under förhöret i kyrkan, stående, tappade på golvet och genom
sitt styva halsjärn - pappas scåndkrage - ej kunde böja på kroppen, måste han
på äkta pigmaner stöpa ljus,29 för att på så vis uppfiska snyceduken. Men vi
barn, och troligen de flesta andra, tyckte att det dock låg en allvarlig feststäm
ning över hela församlingen. Jag vet nu, att där var många i Östersund vilka
tyckte, att vår mor kunde ha styrt och ställe bättre med oss barn. Men sedan jag
blivit äldre - ja mycket långt förr - fick jag klart för mig, att om ock min mor
i mycket saknade smak och förmåga att tillfyllest sköta om oss barn på ett till
fredsställande sätt, var hon dock en outtröttlig arbetsmyra och som i alla för
hållanden och vid varje tillfälle sökte, att efter bästa förmåga sköta om hus och
hem. Och jag kan ej säga något bättre, än, Gud välsigne varje mor som lika
ärligt uppoffrande och välmenande arbetar för sin familj, som vår mor gjorde.

Mina gamla kläder3°
Min stackars mor hade minsann mer än nog att sköta i vårt hem och hon hann
med alle. Ibland när jag fick nog förstånd att se och förstå hennes omfattande
göromål från tidiga morgonen till sena kvällen var jag ganska ängslig för hen
nes hälsa och bävde för, att hon av allt slaveri och omtankar för oss barn, skul
le kunna bli sjuk och dö ifrån oss. Dessa tankar gjorde mig rent av förtvivlad
ty, tänkte jag, om mor skulle dö ville jag ej leva. Mor skötte ej endast vårt stora
hushåll på ett mönstergillt och ekonomiske sätt, hon även spann och vävde
utmärkta tyger för alla barnens kläder vilka hon även själv tillverkade. Därtill
måste hon lappa och laga våra gamla paltor och sticka och stoppa alla våra
strumpor, och tusen andra saker måste hon styra med. Men en gång när hon
styckade mina byx ben med mycket ljusare tyg än byxornas, då tyckte jag i mitt
stilla sinne, att det inte var bra, men jag ville ej knota, utan begagnade plagget.
En dag när jag hade dessa byxor på mig och åkte skridskor i ett dike, passera
de förbi mig en av stadens spydiga kvickhuvuden. Han scannade och utbrast,
"jag tror minsann att pojken har mamelucker" mamelucker, byxhålkar för
flickor, och jag blev mycket generad och upphörde med min nöjesåkning.
Lycklige är emellertid att barn ganska fort glömmer sarkasmer, och jag förlät
denna spydiga ciculärfarbror, isynnerhet, när han en tid efter yttrandet här
ovan, om mamelucker, kom hem till oss och inbjöd mig att biträda som likbä
rare vid hans tioåriga sons begravning. Sonen hade nämligen drunknat under
skridskoåkning på sjön.
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En kort tid efter min konfirmation blev jag, av stadens brandvakt hedrad
med inbjudan, att stå fadder åt deras nyfödda son. Över detta högviktiga upp
drag kände jag mig sannerligen ha blivit en man av betydenhet, tänk! att vid
femton års ålder påläggas ett så oerhört stort ansvar, som fadderskap.

Konfirmationen30
Vid femton års ålder undanstökades lätt och ledigt vår konfirmation. Vår lära
re var en snäll pastor och han överansträngde varken oss eller sig själv med
några som helst förståndsfrågor - han kanske tänkte, att våra förståndsgåvor
redan förut voro tillräckligt utvecklad, och därför höll sig läraren endast till
utanläsning. Samma förhållande var både i Folkskolan och Storskolan. Antalet
läsbarn var vid min konfirmation tretton, tio gossar och tre flickor. När min
äldre syster gick och läste sig fram för samma prästman - det kallades så på den
tiden - blevo som alltid alla godkända när läsningen var klar för betygs sättan
de. Det ovanliga vid detta tillfälle var, att min syster jämte tre andra flickor för
klarade, att de önskade vänta med storförhöret ett år för att genomgå konfir
mationen ännu en gång för att känna sig säkra. Dessa fyra flickor voro de kun
nigaste av alla kamraterna, men ansågo, att hela konfirmationen varit för litet
givande. Denna begäran beviljades utan vidare.
Läsningsdagarnas antal var två i veckan under maj, juni, och efter varje läs
dag gingo vi alla till någon äng i närheten av staden där vi gjorde lekar ett par
timmar. Om vädret var fult, försigick våra lekar i någon lämplig tom lada.
På storförhöret uppträdde alla gossar i höga herrhattar - lånade - och vi före
folio mer och mindre löjliga i denna utklädnad. När storförhöret i kyrkan var
slut, inbjödos vi till Pastorns hem på te, och när vi avlägsnade oss och skulle
tacka, stod pastorn med hatten i vänstra handen och med den högra tog han
emot kontanter för allt besvär, vilka gåvor lades ned i hatten. Avgiften var fri
villig, och ingen gav mer än högst fem kronor.

Besök på husbyggen30
Redan före sex års ålder, var jag mycket intresserad av, att ensam göra besök där
nybyggnader voro under uppförande. Vid dessa besök slog jag mig vanligen
ned på någon timmer- eller plankhög, och följde noga med arbetets gång. Här
kunde jag med stort nöje uppehålla mig flera timmar av dagen. År 1851 var
under uppförande en villabyggnad utanför staden och på denna arbetsplats
infann jag mig punktligt varje dag och följde arbetets fortskridande med
undran och nöje. Vad som mycket roade mig vid detta bygge var, när timmer
männen hissade upp de redan bilade stockarna under sång och när knutarna på
dem utformades enbart med bara en yxa som verktyg.
I slutet av 1850 talet började i vår lilla stad uppförandet av en ny fängelse
byggnad av sten, och nu var jag en yngling av tretton år och mitt intresse för
detta byggnadsföretag blev oerhört stort, ty att få se ett verkligt stenhus uppfö
ras, i vårt lilla samhälle, var ett evenemang av allmänt intresse, i synnerhet för
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mig, som redan hade bestämt mig för byggnadskonsten som mitt framtida yrke.
Detta byggnadsföretag följde jag från början till slut med sakligt intresse, för
att se och inhämta allt som för mig var möjligt.

Intresse för ritning3°
Redan vid sex a sju års ålder började jag känna en obetvinglig lust för ritning
och jag försökte mig på att avrita allt möjligt såsom porträtt ur tidningar, enkla
tyska fantasibilder på tekoppar, fat och brickor, rullgardiner, tryckta tavlor ur
böcker m.m. allt utfört med en blyertspenna. Som jag hade en god portion fan
tasi, utförde jag egna kompositioner mest föreställande landskap med sjöar och
berg, och alltid en segelbåt på sjön. När jag var upptagen av detta arbete, glöm
de jag totalt bort både lekar och lekkamrater.
En sak, som jag längtade efter, mer än allt annat var, att kunna bli ägare av
en färglåda ty, trodde jag, att med färger skulle jag kunna åstadkomma riktiga
tavlor. Tänk, vilken oerhörd lycka för mig det blev, när min snälla far kom hem
från en Stockholmsresa, och hade med sig en färglåda till mig, innehållande
många olika färger och ett par penslar. Nu, skall jag säga, att det blev så myck
et rita och måla att jag glömde bort alla andra intressen med undantag av snick
eri och besök på nybyggen.
Bland kamraterna blev jag redan som barn beundrad som konstnär, och deras
kraftigaste beröm över mina konstverk var, att mina ritningar voro så fina, som
tryckta tavlor. Så småningom blev jag i tillfälle se några teckningar av figurer i
klassisk stil, framställda endast genom fina linjer. Dessa bilder gjorde på mig en
mycket stort intresse, och, som jag av en äldre gosse fick låna några blad med
dylika bilder, började jag genast, att rita av dem. Att börja med, kalkerade jag,
mot en fönsterruta, figurerna och detta gick utmärkt. Sedan jag genom detta
övat mig i tekniken, började jag på frihand avrita dem från originalet, och detta
blev en god övning.
En gång inköpte min far två synnerligen vackra rullgardiner med i färger
tryckta ornament och landskap med figurer, och jag blev högst förtjust och
började rita och avmåla landskapen på gardinerna. När jag i något fönster i sta
den upptäckte en gardin med färg tryckt landskap, gick jag hem efter penna
och papper, återvände till den upptäckta gardinen, tog plats på gatan, därifrån
jag avtecknade den del av min förebild som jag önskade. Hemkommen måla
de jag min skiss så gott jag kunde ur minnet.
På en auktion inköpte min mor en ostindisk tekanna för en ringa penning,
och nu fick jag nya förebilder och utbildning i min konst ty, kannan var vack
ert dekorerad med både landskap och lustiga figurer. När jag kommit till en
ålder av tretton år fick jag, mot en ringa betalning, om söndagarna ritlektioner
av en yrkesmålare, 31 den där f¼tt undervisning i ritning i konstakademin i
Stockholm, och dessa lektioner blevo för mig högst angenäma.
Vid femton års ålder ansåg jag mig mogen att försöka utföra en större avbild
ning i färger av vår lilla stad. Man ser, att jag ej var rädd för att försöka mig
även på stora företag. Med detta för mig stora arbete hade jag göra alla sönda-
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gar - jag var nämligen ej helt ledig andra dagar - i mer än två månader. När
tavlan var färdig, blev den mycket beundrad av kamrater och andra okritiska
åskådare. Jag kan dock försäkra, att inget beröm, varken i barndomen eller
senare har haft ringaste förmåga att göra mig egenkär, hellre tvärt om. Det
beröm jag race under mitt långa liv har städse sporrat mig till mer energi och,
att söka förvärva mera kunskaper i mitt självvalda, angenäma men svåra yrke.
När en panoramaförevisare besökte stadens marknad, fick han se min ovan
nämnda tavla, bad han mig ra förevisa den på sin panorama, och hans önskan
beviljades gladeligen.
När min riclärare, målaren, år 1860 fick i uppdrag att måla inredningen i en
landskyrka, 32 frågade han, om jag ville åtfölja honom och biträda i detta arbe
te för, att, om söndagarna fortsätta mina riclekcioner, och när min far tillät mig
antaga anbudet, reste jag gladeligen med min vänsälle lärare. Vid arbetet om
vardagarna biträdde jag målaren till en tid. Därefter fick jag biträda en förgyl
lare från Stockholm, och detta arbete tyckte jag utmärkt bra om. I förgyll
ningsarbetet på altaret, inlärde jag så mycket, att när den anställda förgyllen
helt oväntat försvann, fick jag uppdraget att fullborda den återstående förgyll
ningen. Detta uppdrag utförde jag till allas belåtenhet. Bliven självständig för
gullare, fick jag först fullborda solen över altaret, och därefter helt förgylla ett
korintiskt kapitäl på sidan av altartavlan.
Målaren och vi personalen hade vår bostad och inackordering på en gästgi
vargård belägen cirka en kilometer från kyrkan. På höstkvällarna sutto vi alla i
storstugan kring en stor härlig brasa i den öppna spisen och hörde, med stort
nöje på den sympatiska gästgivarens roliga historier om både spöken och troll.
En kväll när det var kusligt och regnigt ute, och blåsten slog regnet mot rutor
na och vi njöto oerhört av vår sköna tillvaro inomhus, bad mig målaren gå ett
ärende till kyrkan. Detta var för mig mer än obehagligt därför, att jag alle från
min tidigaste barndom varit mycket mörkrädd. Detta ville jag ej nämna, utan
traskade iväg. Kommen till kyrkporten satte jag den stora nyckeln i låset, öpp
nade porten och trädde in. Redan i vapenhuset tyckte jag mig höra några ovan
liga ljud, men äran fordrade, att fortsätta in i kyrkan. Men här höll modet på
att svika, ty jag tyckte mig höra prassel och obehagliga rörelser i varje vrå. Kom
men till sakristians dörr, som var av järnplåt, överlade jag en stund med mig
själv, huruvida jag skulle ta mod till hjälp och öppna dörren och uträtta mitt
ärende eller återvända hem och smocka ihop en historia, att jag icke i mörkret
kunde finna det sökta. Rädd var jag och kalla kårer ilade genom min lekamen,
men jag beslöt slucligen, att inte spela hare och därmed var saken avgjord. Jag
trevade en stund efter nyckelhålet, fann det, och helt resolut satte jag nyckeln
i låset, och dörren gick upp med ett gnisslande ljud, och jag gick in. Spöken såg
jag ej, och om en stunds sökande hittade jag det sökta, skyndade genom kyr
kan visslande för att ej höra några skrämmande ljud, och kom helbrägdad ut i
det fria, och glad var jag. Att stänga sakristidörren gav jag på båten, men den
yttre kyrkporten låste jag ordencligt igen. På hemvägen tänkte jag, måtte aldrig
mer hända mig ett sådant uppdrag som detta.
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Noter
' Ligger utmed gamla (Karl Johans-) vägen nord
ost om Brunflo mellan byarna Gärde och Boda!
omedelbart öster Lunne och sydost vägen Brun
flo - Rissna. Melander har här misstagit sig, när
han talar om Hälle gästgiveri. När hans far gjor
de sin vandring låg gästgiveriet i Gärde på går
den Gärde 1:1. Där låg det till en bit in på
1850-talet. Under olika perioder har gästgiveri
ets placering växlat mellan Gärde och Hälle.
Troligtvis har Melanders far berättat hur han
slog sig ner vid Hälle, som är den höga punkten
strax före Gärde och blickade ut över landska
pet. När Melander var i 10 - 15-årsåldern låg
gästgiveriet i Hälle. Därav har han dragit slut
satsen att det låg där när fadern vandrade till
Jämtland.
' Den gård i byn Västbyn, som Melander kom till
var Västbyn 1:4, som alltid varit skattehemman.
Gården Västbyn 1: 1 var tjänstebostad för audi
tören.
, Omkr. år 1900.
• När Melander anger en adress så använder han
den då gällande tomtnumreringen och vid vil
ken gata tomten ligger. Den halva av tomt
nummer 39, som vetter mot Prästgatan är i dag
Prästgatan 25, där Svenska Handelsbankens fas
tighet ligger. Den andra halvan av tomt num
mer 39 vetter mot Kyrkgatan och dit flyttades
1920 huvudbyggnaden från Präsrgaran. Huset
är numera rivet.
s = skäligt.
6
= ställas i ordning.
7 "Sju" i vissa stående uttryck brukas i Norden
och annorstädes som ett typiskt stort tal.
8
Husbehovsbränningen förbjöds år 1860.
• = tillägnar sig.
Kibitka var egentligen benämningen på en rysk
enkel, lätt brädvagn utan fjädrar och med välvt
tak (oftast av mattväv) över bakre delen.
" Nemesis var i grekisk mytologi personifikario
nen av gudarnas vrede över att människorna
överträder naturens och tingens rätta ordning
och över det övermod som är orsaken därtill, en
vrede som förföljer den övermodiga och syndi
ga med obeveklig hämnd.
" 2 skilling = 4 öre
'' Konventikelplakatet upphävdes år 1858.
•• Nuvarande kvarteret "Gubbåkern" på Fröson
söder om Ruthsvägen, bebyggt med bland
annat Södra Strandvägen 5.
'

0

'' Det låg i nuvarande kvarteret Dalhem på Frösön = Södra Strandvägen 3.
•6 = uppgift att vara ombud.
'7 = kakalorum = kackel.
'8 de där voro = som voro.
•• Ätten heter Kuylenstierna.
'° = sälja på kredit.
" 12 skilling = 25 öre.
" Paragonierna från Paragonien, som är den sydli
gaste delen av Sydamerika mellan Anderna och
Atlanten, begränsas i norr av Rio Colorado och
i söder av Magelhaens' sund. De är ett indian
folk, som bor på Argentinas pampas. Ursprung
ligen var de till fors kringströvande jägare, som
sedan blev beridna nomadiserande jägare. De
färdas i små horder, familjegrupper, ledda av en
hövding. Patagonierna är ett utdöende folkslag.
'' Vita bergen på Söder var då ett av de fattigaste
och eländigaste områdena och där nöden var
som störst i Stockholm.
'◄ Troligtvis avser Melander Smala gränd på
Östermalm i Stockholm. Den är numera för
svunnen men var den sydligaste delen av nuva
rande Grev Turegatan - för övrige den gata som
Adolf Emil Melander bodde vid när han avled.
Vid Rackartorget - nuvarande Normalmstorg låg fram rill 1847 Stockholms avrrädesreservoa
rer. Det är mot denna bakgrund naturligt att
Smala gränd var en gata för de utslagna och
"Skitbärarkärringarna" d.v.s. de ofta tidigare
straffade kvinnorna som bar latrinkärlen till
avträdesreservoarerna.
'' Traktören P O Jonsson.
•6 = konfirmationsgudstjänsten.
'' Grilljanne var under 1890-talet en skämtsam
benämning på ett slags snobbar, ursprungligen
med syftning på dem som brukade besöka
Jones' kafe. Det var Melander, som ritade Jones
kafe vid Norrmalmstorg i Stockholm och som
blev känt som tillhåll för "grilljannarna", vilka
enligt signaturen Jörgen i Figaro var "morska
halvherrar som visste intet, tålde alle, började
hos Jones och slutade på Långholmen".
,s = en hög stärkkrage med uppstående snibbar.
'• = böja knäna i en djup nigning ända till golvet.
Detta avsnitt skrev Melander omkring 1925
och ingår i hans "En lycklig barndomstid 1850
- 60 av en Åttioåring".
,, Dekorationsmålaren Jöns Petter Moberg.
3' Hammerdals kyrka.
,

0
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund f¼r härmed avge följande redogö
relse för verksamhetsåret 1 januari-31 december 1999.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
v. ordförande tillika sekreterare
Skattmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot tillika redaktör
Ledamot tillika klubbmästare
Suppleanter
Suppleant tillika intendent
Revisorer
Revisorssuppleanter
Redaktionskommitte

Håkan Larsson
Arne Eskilsson
Sven-Ivar Nordin
Arne Dahlin
Peter Berg
Olle Berndtsson
Göran W inberg
Bengt Bri.igge
Sven-Åke Breding
Nils Storm
Mats Henriksson
Bengt Stein
Åke Bengtzon
RolfMyrin
Olle Berndtsson
Arne Dahlin
Bengt Bri.igge

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden förutom ett
antal arbetsmöten. Årsmötet för föregående verksamhetsår hölls i Ahlbergshal
len onsdagen den 4 mars 1999 i närvaro av etc trettiotal medlemmar.
Under det gångna verksamhetsåret har ombyggnationerna av Stadsmuseet
blivit färdiga och den 22 oktober kunde museet återinvigas. Föreningen upp
vaktades i samband med invigningen med både blommor och gåvor. I samband
med återinvigningen sjöng en kör från Palmcrantzskolan under ledning av
Karl-Fredrik Jehrlander samt framträdde en teatergrupp från samma skola.
Styrelsen framför etc stort rack till museikommitten bestående av Sven-Åke
Breding, Arne Dahlin, Nils Storm samt Bengt Bri.igge.
Preliminärt har ombyggnaden kostat c:a 470.000:- kr.
Föreningen höll sitt högtidsmöte traditionellt den 23 oktober i Rådhussalen,
Rådhuset med ett 60-tal medlemmar närvarande. Medlemmarna bjöds först in
till Stadsmuseet för att bese de ombyggda lokalerna.
Vid festligheterna i Rådhussalen kåserade f. ordföranden i Storöstersunds
Köpmannaförening, Ernst Skoglund, om svunna köpmannatider.
Under det gångna verksamhetsåret har Föreningen utdelat två stipendier på
3.000:- vardera till därtill berättigade elever vid Palmcrantzskolan och Wargen
tinskolan.
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Dessutom har två stipendier ur Robert Berghagens fond utdelats till två ele
ver vid Mitthögskolan.
Arbetet med glasplåtsarkivet har fortgått och bedrivs i projektform av Läns
museet.
Föreningen har traditionellt utkommit med årsskrift. Styrelsen framför ett
tack till Olle Berndtsson som på ett utomordentligt skickligt sätt tillsammans
med redaktionskommitten dokumenterat en ny del i Östersunds historia.
Föreningen har under verksamhetsåret haft förmånen att utnyttja Tomas
Frank och bl.a. har han medverkat till att Föreningen nu har en god kontakt
med Östersunds skolor. Han har tagit emot ett antal skolklasser, som ratt insyn
i Stadsmuseet's skatter, och har också tillsammans med intendenten Nils Storm
tagit emot föreningar som förkovrat sig i Östersunds historia.
Stadsmuseet har efter återinvigningen hållits öppet för allmänheten varje dag.
Detta har varit möjligt genom projektanställning av Mats Malmqvist under 6
månader. Föreningen har erhållit arbetsmarknadsstöd för denna anställning.
Under det gångna verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas på särskild bilaga.
Betr. den ekonomiska förvaltningen hänvisas till särskild redogörelse.
6 nya medlemmar har under året invalts i föreningen, som den 31 december
1999 har 480 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 historia, Karl Lignells fonder I, II och III.
Östersund 2000-03-14
Håkan Larsson

Arne Eskilsson

Sven-Ivar Nordin

Göran Winberg

Arne Dahlin

Olle Berndtsson

Peter Berg

Föreningens möten
Högtidsmöte hålles på stadens och föreningens födelsedag den 23 oktober,
varvid kallelse sker med brev.
Årsmöte hålles under mars månad. Kallelse sker med annons i Länstid
ningen och Östersunds-Posten samt med brev till medlemmar bosatta
utom länet.
Närmare information kan ras på Stadsmuseet, tel. 063-12 13 24.

77

INVALDA MEDLEMMAR 1/1 1999 - 31/12 1999
Köpman Knut Björk
Bankdirektör Göran Falkerby
Herr Ingolf Hägg
Konstnär Rolf Larsson

Lärare Gösta Nilsson
Fil. dr Olof Olofsson
Byrådirektör Göran Porad
Bilförsäljare Sven Sundström

AVLIDNA MEDLEMMAR
1/1 1999 - 31/12 1999
5/1
19/1
9/2
20/3
11/4
17/7
2/9
6/10
6/12
17/12

Överläkare Rune Sandahl
VerkmästareTage Ekman
Distriktschef Karl Ängesgård
Ombudsman Gunnar Ward
Advokat Bengt Ångman
Banktjänsteman Stig Sundström
Köpman Erik Noren
Pappershandlare Sven Jansson
Ingenjör RolfTinnsten
Åkare Ruben Sandberg

Anmäl adressändring!
Felaktiga adresser orsakar försening av försändelser till medlemmar och onö
diga kostnader för föreningen. Intendenten och sekreteraren vädjar därför
till medlemmarna att omedelbare anmäla adressändring till Föreningen
Gamla Östersund, Rådhusgatan 42, 831 34 Östersund. Tel. 063-12 13 24
eller Telefax 063-12 13 24.
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FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
1/1 1999 - 31/12 1999
Olle Gärdin

I st Telefonkatalog 1921
4 st Foton på div. skyltar

Föreningen Gamla Hornsberg
genom Ingemar Östberg

Frösökrönikan del 1-4

Sven Hansson

I st Foto JG Hermansson med familj

Lennart Winberg

Tavla "Några enkla tandvårdsråd 1925"

Systrarna Bäckman

Askfat från Jubileumsutställningen 1920

Per Wiberg

Foton och kartskiss

Jämtland Härjedalens
Idrottsförbund

Div. program och märke

Bengt Briigge

Foton från FGÖ:s Årsfest 75 år

F:a Överskorrsförsäljning

I st Bandspelare äldre

Åke Jansler

Tavla av Acke Aslund

Östersunds Konstl<lubb

Glasvas

Einar Öberg

Tavla över Gamla Kyrkan

FÖRTECKNING ÖVER GIVARE
TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN
1/1 1999 - 31/12 1999
(Föreningens räkenskaper redovisas numera per kalenderår.)
Ahberg Torsten
Ahrlin Vidar
Almerud Bertil
Alstad Stig
Andersson Bengt
Andersson Åke
Andersson Åke
Andersson Karl Erik
Anse Hans
Appelnäs Erland
Backman Bertil
Berg Peter
Berggren Krister

Bergholm Kjell
Bergman Staffan
Bergström Ivar
Berndtsson Olle
Berndtsson Bo
Bogren Bengt
Bohman Per
Bohman Ragnar
Borg Viktor
Bostrand Bo
Bovidsson T hure
Brant-Lundin
Christer
Breding Sven-Åke

Carlsson Bengt
Carlsson Carl-Erik
Cronheden Jon
Cronheden Rolf
Dahlberg Nils
Doll Sune
Edling Bertil
Edsrröm Bengt
Edvinsson Folke
Ekevärn Gunnar
Eklund Ale
Eliasson Oskar

Eljas Mats
Elvgren Lennart
Englund Karl-Bertil
Engman Hans
Engström Gunnar
Ericson Gunnar
Ericsson Bengt
Ericsson Olle
Ericsson Sigge
Ericsson S Bertil
Eriksson Anders
Eriksson Bertil
Eriksson Erik
Eriksson Evert
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Eriksson Gunnar
Eriksson Örjan
EskilssonArne
Falk Lars
FastborgAnders
FolestadJohn-Eric
Fors Eric
Forslund Martin
Fredriksson Bo
Gissler Sture
Gladh Gustaf
Grindborg Lars
Gunn Harry
Gärdin Tore
Göransson N.E.
Haase Christer
Hagerlind Nils
Hallen Lennart
Halvarsson Bertil
Halvarsson Gösta
Hammar Bo
Hansson Bertil
Hansson Gunnar
Heljestrand Oleg
Heligren Ulf
Hellmen Ola
Hemmingsson Olle
Henriksson Rune
Herlitz Hans
Herlitz Nils
Herlitz Per
Holm Nils
Holmberg Bror
Holter Ove
Hoväng Gösta
Hult Staffan
Ingmansson Bengt
Jacobsson Hans
Jacobsson Ragnar
Jansler Åke
JernbergArne
Jernekranrz Alfons
Johansson
Bengt-Erik
Johansson Bertram
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Johansson Jan Erik
Johansson Åke
JohnssonAlf
Johnsson Stig
Jonsson Kjell
Jonsson Lars
Josefson Alf
Jämrhagen Sidney
Jönsson Tage
Jönsson Åke
Karlsson Lars-Erik
Krohne Göran
Kylsberg Christer
Kylsberg Gösta
Köpsen Lennart
Lago Bengt
Langeen Gustaf
Larsson Bertil
Larsson Bo
Larsson Håkan
Lehman Sune
Lenberg Sven
Lindblom Torsten
Lindell Håkan
Lindgren T hore
Lindqvist Lars
Lindström Sven
Lundberg Iwan
LundstamArne
Makenzius Glenn
Malmliden Lennart
Medin Bengt
Modin Stig
Modin Sven
Mosten Carl
Mosten Carl-Eric
Månson Kåre
Nillbrand Stig
Nilsson Kjell
Nilsson Gunnar
Nilsson Gösta
Nilsson Göte
Nilsson P-G
Nilsson Sven Olof
NordbergArne
Nordin Börje

Nordin Sven-Ivar
Nordstedt Lennart
Norgren Kjell
NormannArne
Nossbrant Kjell
Nyström Sture
Nyström Sven
NässenAnte
Näsström Christer
Olofsson Sven
Olsson Olof
Olsson Oskar
Orvegård Olof
Otterfalk Gunnar
OttossonAgne
Owen Lennart
Owen Stig
Pagels Olle
Persson Kjell
Persson Bertil
Persson Christer
Persson Gunnar
Persson Karl Axel
Persson Rolferik
Pettersson Kjell
Pettersson Håkan
Prag Sven
Pålstam Bengt
Rahm Bertil
Rasteby Walther
Roos Sven
Rosenius Olof
Rydell Nils Magnus
Rydham Ingemar
Sand Rune
Sandberg Bengt
Sandberg Käll
Schmidt Eric
Sedvallsson Gunnar
Selander Gustaf
Selander Sven
Sjöström Rune
Srein Bengt
Stenberg Folke
Stenlund Erik
SternerAlf Lage

Stigenius Göran
Ström Carl-Hugo
Sundberg Sven
Sundström Lennart
Sundström Sven
Sundström Elis
Swedberg Lars
Svensson Roland
Svensson Sven
Svärd Gunnar
SöderqvistAllan
T horsell Erik
Tornving Sven-Erik
Trehn Rolf
T örner Lennart
Uddegård
Karl Gustaf
Wadman John
Wahlström
Sven Olof
Wahlström Kjell
Walltin Nils
Walltin Olle
WeinhagenAllan
Velander Örjan
WennermoJan
Westerberg Tore
Wiberg Per
WigenJohn
Viggesjöö Enar
Wigur Rolf
Wikström Bertil
Winberg Lennart
von Walden Bengt
Wångrell Bertil
Zakrisson Birger
Åsgårdh Åke
Åslund Gunnar
ÖbergArne
ÖdmarkAnders
Ösrerholm Roland
Ösdund Uno
Ösdund Rolf
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Omslagets baksida:
Tömstensgränd med Gamla kyrkan i fontkn. Till vänster KFUM:sfastighet, till höger Jämtlands-Posten.
Ärtalet är ca 1955.
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