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Förord
Artiklarna i årsskriften 2002 blickar helt naturlige tillbaka på Östersunds tidi
gare historia, men även framåt. Den inledande artikeln om Mitthögskolan
Campus Östersund av Lennart Köpsen - ansvarig arkitekt för A 4:s omvand
ling från regemente till högskola - ger oss både tillbakablickar och framcidsvi
sioner. Vi rar ca del av tankarna bakom utformningen av Campus till en intres
sant och spännande del av staden.
Robert Fresk - sonson till rådmannen Robert Fresk - ger ett personligt por
trätt av sin farfar, som var engagerad inom många områden i 1800-calecs Öster
sund.
En mycket intressant litografisk bild av stadens första kyrkolokal har vi race
ta del av genom antikvariatsägaren Stig Jönsson. Bilden är, såvitt känt, den äld
sta och kanske enda avbildningen.
Magnus Westerberg, son till tidigare årsskriftsredaktören Lennart Wester
berg, har ställe en artikel ur kulturtidskriften Hjärnstorm till vårt förfogande.
Den handlar om Victor Hugo Wickscröm, redaktör och utgivare av ridningen
Jämtlandsposten. Intressanta bilder ur Sradsmuseets fotoarkiv illustrerar arti
keln.
Östersund var länge centrum för grosshandeln i Norrlands inland. Ingemar
Hermansson skildrar på ett initierat sätt en av dessa grosshandelsfirmors verk
samhet - AB Bröderna Hermansson. I anslutning till artikeln har Sten Meijer
skrivit en kommentar om Nordsvenska Köpmanna AB - ett företag i Öster
sund, som kom att ingå i ICA AB.
Johan F Wijnbladh fortsätter med det tidskrävande arbetet att tolka arkitek
ten A E Melanders handskrivna rextmaterial i Sradsmuseets arkiv. Artikeln
heter "A E Melander som Östersundshistoriker Il". Det utförliga notmateria
let kompletterar på ett förnämligt sätt Melanders målande och färgstarka berät
tande.
I avdelningen för föreningsmeddelanden ger föreningens ordförande Sven
Åke Breding en redogörelse för de förhandlingar som förts med kommunens
kulturnämnd om ert nytt hyresavral. Dessutom presenteras sedvanlig verksam
hersberättelse med bilagor.
Det blev för min del ytterligare en årsskrift. I ett läge utan någon villig redak
tör och med föreningens ordförande i ett ansträngt förhandlingsläge med
Östersunds kommun kändes det som en plikt att ställa upp ytterligare ett år.
Till beslutet bidrog att Johan F Wijnbladh var villig att förstärka redaktions
kommitten, som sedan tidigare består av Arne Dahlin och Bengt Briigge.
Vi alla önskar Er en god läsning.
Olle Berndtsson
Redaktör

2

Åke Jansler till minne

Äke Jans/er
* 25 februari 1910, t 9 juni 2002
Hedersledamot

Föreningen Gamla Östersunds hedersledamot och tidigare ordförande, borg
mästare Åke Jansler, avled den 9 juni 2002, 92 år gammal. Han var född i
Östersund och efter studentexamen 1929 studerade han vidare och tog jur.
kand-examen i Uppsala 1933.
Aren 1933-36 hade han tingstjänstgöring i Jämtlands västra domsaga och
efter aspiranttjänstgöring i hovrätten för Övre Norrland antogs han 1937 till
hovrättsfiskal. Åke Jansler var stadsfogde i Östersund, assessor i rådhusrätten
och lagman vid Östersunds tingsrätt. Han blev slutligen Östersunds femte och
siste borgmästare.
Åke Jansler hade ett stort samhällsengagemang och var ordförande i ett stort
antal kommunala nämnder och kommitteer. Bland uppdragen kan nämnas
ordförandeskapet i Jämtlands flygtrafikkommitte - ett arbete som bidrog till
att Östersund 1958 fick sin första reguljära flygförbindelse med Sundsvall och
Stockholm.
Det är dock i första hand Åke Janslers insatser för Föreningen Gamla Öster
sund, som vi vill belysa här. Han blev medlem 1941. Aren 1959-1975 var han
föreningens ordförande. Det var en intensiv period och hans namn förekom-
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mer flitigt i vår årsskrift. Utöver de årliga berättelserna hade han många vänli
ga ord att säga om och till medlemmar, som verkat i föreningen på olika pos
ter.
År 1962 stod Åke Jansler i spetsen för en insamling till grundplåt för uppfö
rande av Gullegården på Jamrli. Under hans ledning bidrog föreningen de
kommande åren till skapandet av ett stadskvarrer på Jamrli.
I årsskriften 1973 gör Åke Jansler en fyllig och intressant tillbakablick på för
eningens verksamhet under 50 år.
Intresset för flyg väcktes tidigt hos Åke Jansler, och i årsskriften 1983 berät
tar han om flygpremiären i Östersund i juli 1911, som han upplevde i barn
vagn. Genom forskning i gamla handlingar kunde han ge en fängslande bild av
friherre Carl Cederströms flyguppvisningar på Körfältet inför flera tusen fasci
nerade Östersundare.
Östersunds Rådhus stod helt naturligt Åke Jansler nära. I årsskriften 1973
berättar han med stark känsla under rubriken "Östersunds Rådhus - en stym
pad jubilar" om turerna kring rivningen av den flygel som innehöll poliskon
tor och arrestlokaler.
Åke Jansler ville länge att föreningen skulle hålla på traditionerna med inval
av endast "välfrejdad man, som uppnått 30 års ålder, gillar föreningens syften
och antingen är född inom Östersund eller under minst 25 år varit där bosatt
och visat intresse för stadens eller föreningens bästa." När styrelsen vid årsmö
tet 2001 fann skäl att lägga ett nytt stadgeförslag, som innebar att föreningen
skulle vara öppen för både män och kvinnor och utan speciella krav, proteste
rade han dock inte. Däremot gjorde han ett inlägg i debatten om hur man skul
le precisera det geografiska område, som avsågs med begreppet Östersund. Han
ombads deltaga i den slutliga utformningen av texten och stadgarna antogs
sedan enhälligt vid extra årsmöte samma år.
Åke Jansler var en spänstig man, som promenerade och åkte skidor långt efter
det han fyllt 90 år. När jag traditionsenligt presenterade årsskriften 2001 för
honom och han såg bilden på omslagets sista sida sade han: "vad trevligt". Det
ryckte redaktionskommitten också att det var.
Föreningen Gamla Östersund har med Åke Janslers bortgång förlorat en
betydelsefull medlem, som under 60 år nedlade mycket intresserat och ansvars
fullt arbete i föreningen. Vi har stor anledning att känna tacksamhet för detta.
Olle Berndtsson
Redaktör
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Under hösten 2002 har en for Östersund historisk händelse ägt rum, som Före
ningen Gamla Östersund anser bör uppmärksammas i årsskriften. Campus
Östersund, Mitthögskolans område på A 4 gamla område, invigdes den 6 sep
tember. Ett viktigt område i vår stad, vilketfor många tidigare varit stängt, har
nu blivit tillgängligt for en var. Alla vackra och värdefalla byggrzader från for
dom finns kvar och några nya har tillkommit.
Uppdraget att omgestalta det gamla regementsområdet till ett funktionellt hög
skolecentrum anfortroddes SWECO FFNS Arkitekter. Ansvarig for arkitekt
kontorets arbete var arkitekt Lennart Köpsen, som hqft godheten att ge en över
sikt över området och dess forvandling till Campus Ostersund.
För forklarande noter svarar redaktionen.

Mitthögskolan Campus Östersund
Av Lennart Köpsen

Historik
Kungliga Norrlands Artilleriregemente (A4) uppsattes hösten 1893 efter riks
dagsbeslut under föregående år.
I perioden 1890 - 1900 uppförs arkitektoniskt sett de bästa och mest påkos
tade kasernerna i Sverige. A4, där de första byggnaderna påbörjades 1893, är
ett sådant exempel. Huvudansvarig för den arkitektoniska utformningen av A4
var arkitekt Erik Josephson. Han var ansvarig för huvuddelen av svensk kasern
byggnation under den ur denna synpunkt mycket expansiva tiden 1890-1929
och A4 var det första genomförda projektet. Han har dessutom ritat Handels
bankens och SE Bankens huvudkontorsbyggnader vid Kungsträdgården i
Stockholm samt Trollhätte Kraftverk. En av de största kvaliteerna i detta pro
jekt är den bevarade helheten i den samlade, homogena och ursprungliga
kasernmiljön. Dessutom består den sammanhängande kolossalfasaden mot väs
ter av kanslihus och kaserner. Regementet utgör dessutom en sammanhållande
helhetskaraktär med en konsekvent färgsättning i få kulörer.
Etablissemangets karaktärsbyggnader, kanslihus och kaserner, är utförda i
historiserande arkitektur i vasarenässans med putsade fasader och kalkstens
socklar. Kanslihuset är uppfört i tre våningar med ett framspringande torn i
fyra våningar. Tornet, som innehöll ordersal i anslutning till regementschefens
tjänsterum och officerarnas samlingsrum, påminner om tornet på Kalmar slott.
Till skillnad från tornet i Kalmar har kanslitornet en mindre höjdverkan bero-
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Två av A4:s kaserner och kanslihus omkring i 895.

ende på att takfallen1 anpassats till byggnadens övriga tak och intilliggande
kaserners relativt låga valmade sadeltak2. Fasaderna är stramt och regelbundet
uppbyggda med sparsam dekoration enligt tidens realistiska arkitekturspråk.
Kanslihuset och de på var sida om detta placerade kasernerna kan arkitekto
niskt sett betraktas som en byggnad vilket beror på att kasernerna genom sin
dekorationsfattigdom och symmetriska fasaduppbyggnad har karaktär av fly
gelbyggnader. Detta intryck, av en lång sammanhängande byggnad, förstärks
ytterligare av kanslihusets rika utsmyckning med bl. a. torn och en två våning
ar hög porromfattning. Porromfattningar i renässansstiP är ofta mycket detalj
rika och därigenom dyra och iögonfallande. Omfattningen på kanslihuset
består av två rusticerade kolonner4 som bär upp en arkitrav5 dekorerad med två
vapenslagsemblem - eldflammande granater. Porten är inramad av bandrustik6•
Omfattningen fortsätter sedan uppåt och omfattar ovanförvarande fönster,
inramade av pilastrar7 och krönt med en vapenprydd fronton8 •
Övrig fasadutsmyckning, som är gemensam för de tre byggnaderna, är: tak
fot med volutprydd fris9, dekorativa valvstenar10, rusticerade hörnkedjor 11 , put
sad indragen arkitrav, gördellister1 2 av kalksten, - en list under och en list ovan
för sockeln - samt dekorativt placerade putskransar1 3 med fyra slutstensliknan
de 14 avbrott. Kanslihuset har dessutom en gördellist som löper i höjd med
taklisten på kasernerna vilket förstärker karaktären av gemensam byggnads
kropp.
Kasern L, som till skillnad mot de tre äldsta kasernerna, är uppförd i tre
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våningar, byggdes 1919 och kasern N längs Biblioceksgacan byggdes 1939 och
utgör ett tidstypiskt exempel på en variant av funkcionalism'. 5 som samspråkar
på ett ledigt sätt med den ursprungliga bebyggelsen.
Meteorologiska pelaren vid Studentplan framför byggnad B är unik för ett
regementsområde och innehåller instrument för att mäta luftfuktighet, luft
tryck och temperatur.

Ett nytt Campus för Mitthögskolan
Vid ucformningscävlingen av det nya Campus-områdec för Mitthög�kolan vid
årsskiftet 1997-98 valde A4 Vasallen SWECO FFNS Arkitekter i Oscersunds
förslag med Lennart Köpsen som ansvarig arkitekt. Övriga arkitekter som arbe
tat med projektet är Henrik Berg von Linde, Christer Karlsson, Anna Leons
son, Gösta Olsson och Eva A Suneson
Med de nya gatorna som anlades ändrades områdets karaktär till att bli ett
Campus inlemmat i stadens gatustruktur. Området är lätt att nå för Mitt
högskolans studenter och även stadens övriga innevånare kan genomkorsa
området.
Viktiga platser som komplement till gatorna i det nya Campusområdec är:
• Studentplan - ett storslaget rum omgärdat av vackra byggnadsvolymer, en
fantastisk plats för allehanda upptåg, alle från brännboll, popkonserter och
skridskodans på vintern på den upplysta is-ovalen.
• Parken - en lummig oas inne i kvarteret med en damm i mitten. Utöver
den stora parken i områdets nordvästra hörn finns mindre och intensivt plan
terade parker utspridda över området.
• Torget - ett nyskapat torg framför den nybyggda centrumbyggnaden
(byggnad G) och huvudentren till föreläsningsbyggnaden (byggnad F). På tor
get finns en tankeväckande konstnärlig utsmyckning i svart diabas 16 och mäs
sing av Lars Olof Loeld. Här kan man vandra runt och flugas av konstnärens
poetiska budskap.
De flesta av de äldre byggnaderna inom området är exteriört kulturskydda
de och har efter varsam ombyggnad till högskolelokaler bibehållit sin karaktär.
Kulturskyddet innebär att de gamla fasaderna inte rar förändras och att karak
tären kring Studentplan ska behållas. Den stora öppna ytan finns kvar och
rummet begränsas som det alltid gjorts med de vackra gamla byggnaderna i en
måttlig skala. Av praktiska skäl är planen idag gräsbeväxt och inte som tidiga
re täckt med grus. De trädgrupper som planterats på var sin sida om föreläs
ningsbyggnaden förstärker Studentplanens avgränsade rum.
I byggnad B - administrationsbyggnaden - har de interiöra lokalerna, som
är kulturskyddade, återställts till utseende och karaktär som de hade då de upp
fördes på 1890-calec. Den återskapade färgsättningen i trapphus och samman
trädesvåningen ger ett varmt och välkomnande intryck. De mustiga kulörerna
har skrapats fram i samarbete med en antikvarisk expert (arkitekt Jan Cassel,
Stockholm). De historiskt återskapade accentkulörerna 17 har sedan använts som
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Kakelutsmyckningen på fondväggen till vänster
är utförd av konstnär Pia Nixholm.

En av foreläsninsgssalarna i fd. ridhuset.

inspirationskälla vid färgsättning av övriga byggnader i Campus. Med en åter
upptagen enm: till styrelserummet från trapphuset far byggnaden en mer
öppen och välkomnande karaktär. I ett av sammanträdesrummen har de vägg
fasta pannåerna' 8 som överstycken över dörrar bevarats. Tillsammans med en
bemålad taklampa och stafflikonst 19 utgör de en sammanhängande utsmyck
ning utförd av jämtlandskonstnären Acke Åslund
De gamla kasernerna - byggnad A, C, D m. fl. används för olika institutio
ner och framför allt till arbetsrum och grupprum. De nya passagerna leder
genom byggnadernas mitt och gör det möjligt att skapa många mindre avskil
da rum på ömse sidor. De gamla uppställningskorridorerna har gett utrymme
för arbetsplatser med dagsljus. Förhoppningsvis ska alla ombyggnader, som
gjorts så att dagens arbetsmiljökrav uppfyllts, kunna användas på ett funktio
nellt sätt i många år.
En av de äldre byggnaderna som genomgått störst förändring är byggnad F det gamla ridhuset - som en gång i tiden planerades med högt sittande fönster
och som man endast såg ut igenom från hästryggen. Det är nu en föreläs
ningsbyggnad som rymmer tre stora föreläsningssalar varav den största - aulan
- rymmer 380 personer samt en AV-studio. Lokalerna har planerats så att bygg
nadens ursprungliga karaktär med stor rymd har bibehållits. Man ser från ena
rummet till det andra via stora rumsavskiljande glaspartier och där takets vack
ra ståltakstolar upplevs genom hela byggnaden. Den stora aulan är lämpad för
allehanda publika arrangemang. När man som besökare kommer in från torget
i norr möts man av en mörk vägg i böljande former i byggnadens entrehall. Det
är konstnär Pia Nixholm som utfört detta keramiska konstverk
Studentkårens byggnad (byggnad I) är vackert placerad mot Studentplan.
Här kan studenterna träffas över en bit mat eller en fika. Den gamla matsalens
målade väggbård har tagits fram och löper nu längst upp mot taket i det lufti
ga rummet. Färgsättning och textilval är gjorda utifrån bårdens kulörer. För att
behålla byggnadens rymliga karaktär har de tillkommande mötes- och kon
torsrummen placerats på en fristående entresoF° i rummet.
Den rymliga entrehallen i den nya centrumbyggnaden (byggnad G) är sam
lingspunkten på Campusområdet. I den moderna byggnadens glasfasad speglas
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Bibliotekets entrehall som en lysande lykta i vintermörkret.

de ståtliga äldre byggnaderna som vittnar om platsens historia. Den lyser upp
som en välkomnande lykta under vinterkvällar och utgör ett vackert uppglasat
rum med utsikt över det nya torget och Studentplan. I entrehallen finns ett cafe
och bekväma sittgrupper samt trappor upp till entresoler som leder till övriga
lokaler. När värmen kommer på våren kan man öppna dubbeldörrarna och
utvidga rummet till en uteservering, delvis under ett skyddande takutsprång.
Länkade till entrehallen finns två byggnadskroppar, i den ena skolans restau
rang och det stora biblioteket, i den andra receptionen, skriv- och lärosalar
samt en inomhusförbindelse över till föreläsningsbyggnaden (byggnad F)
Biblioteksbyggnaden har en rytmisk fasadkaraktär med omväxlande stora
glaspartier från golv till tak och en upprepning av mindre kvadratiska fönster.
Längst upp mot taket finns ett fönsterband som lättar upp fasaden och ger en
vacker ljusföring i biblioteket. Det stora biblioteket med entre en trappa upp
är placerat i två våningar kring en central ljusgård med takljusinsläpp. Restau
rangen i entreplan har direktkontakt ut mot entrehallen där kompletterande
sittplatser finns kring cafeserveringen i rummets mitt.
Skriv- och lärosalsbyggnaden är trots sin stora volym inordnad i den
ursprungliga bebyggelsestrukturen och döljs bakom den framförliggande före
läsningsbyggnaden. Genom stora gavelfönscer leds ljus långt in i byggnaden i
de övre planen genom stora öppningar mellan våningarna.
Den andra stora nybyggnaden för Mitthögskolan är byggnad P - Samhälls
vetarhuset. Mittdelens uppglasade entre vetter mot Kunskapens väg och utgör
en entrebyggnad längs gatan fram mot centrumbyggnaden - byggnad G. På
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båda sidor om en central ljusgård vid den glasade fasaden finns kontors- och
laboratorielokaler.
En byggnad som genomgått en stor förändring är byggnad Q - den f d mili
tärrestaurangen - som togs i bruk 1982. Den används av Mitthögskolans IT
institutioner och rymmer laboratorielokaler, grupprum, arbetsrum för lärare

Bibliotekets entrehall - studenternas träffpunkt.
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och studenter samt lärosalar. I byggnaden finns också ett s k renrum som är ett
laboratorium med extremt ren luft för att möjliggöra speciell elektronikforsk
ning. Motivet för att förändra byggnaden var att den överdimensionerade res
taurangen med stora köksutrymmen inte utan svårighet kunde drivas på ett
kommersiellt bra sätt med dagens krav samt att byggnaden var uppförd med en
generell byggnadsstomme som enkelt kunde ändras för annan användning.
Den stora akvarellutsmyckningen av professor Arne Isacsson och keramiska
utsmyckningen av konstnär Gabriella Öhnstad har fatt en ny placering i den
förändrade byggnaden. Däremot finns skulpturen "Moder Svea'' av konstnär
Karl Olov Björk på samma plats som tidigare.
Ett stort arbete har lagts ned på miljöåtgärder. Ett klimatprognosstyrt regler
system för uppvärmning av byggnaderna har skapat ett kostnadseffektivt sys
tem för anläggningen. Ett bergskylesystem för varje byggnad bidrar ytterligare
till en effektiv energianvändning.
Varje tillkommande byggnadsmaterial har noggrant analyserats ur miljösyn
punkt i samarbete med Mitthögskolans EKO-linje innan man förordat ett
användande. Material från de gamla byggnaderna såsom tegel har återanvänts
i möjlig utsträckning. Det gamla teglet har bl. a. återanvänts i de vackert rums
avskiljande väggarna som finns i förläsningsbyggnaden. De material som inte
har kunnat användas har separerats i ett stort antal fraktioner.
Den allra största kvaliten med Mitthögskolan Campus Östersund är att
kunna erbjuda nya moderna arbets- och studieplatser centralt i Östersund, bara
några kvarter från stadens centrum. Det är nära till bussar och tåg. Genom när
heten till centrum berikar studenterna Östersunds stadsliv på ett påtagligt sätt
och Östersundarna kan genomkorsa Campus på väg till och från arbetet.
Det avstängda regementsområdet har förvandlats till en levande del av sta
den. Här finns flera små matställen och vackra utemiljöer utsmyckade med
spännande konst. Nya viktiga stadsrum har skapats. Den stora öppna planen,
torget och parken är viktiga mötesplatser inom Campus för såväl studenter som
Östersundare.
De nya byggnaderna visar på en framtid samtidigt som de är inpassade i det
kulturskyddade mönstret. En fasad med stora och strama glasytor visar inte
bara en ny funktion utan speglar också de omgivande gamla byggnaderna och
påminner om deras historia. Blandningen av gammalt och nytt ger en levande
och kreativ miljö för de studenter som tillbringar några viktiga år inom Cam
pus och i Östersund.
Utöver de byggnader som Mitthögskolan tagit i anspråk, har såväl vissa äldre
som två nya byggnader iordningställts för externa hyresgäster.
Källor
A4/ATS Östersund, Färgsätcningsplan med
vårdanvisningar, Forcifikationsförvalcningen
1988-03-10.
Ej nar Berg: Erik Josephson och svensk
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kasernarlcitekcur, Militärhistoriska Förlaget
AB.
Kungl. Norrlands Artilleriregemente
1893 - 1993.

Noter
' Takfall = lutningen av takytan i förhållande
till horisontalplaner.
' Valmade sadeltak =yttertak med raka obrut
na ytor och som är snett avskuret mot båda
ändarna och således saknar spetsiga takfall.
Av tyska Walmdach där förledet WaLm- av
äldre Walden- är samma ord som valv i bety
delsen 'välvt tak' och germanska sadel som
antagligen är besläktat med sitta.
' Renässansstil = en rikt utsmyckade bygg
nadsstil från övergången från medeltiden till
nyare tid, som sökte efterlikna antikens kul
tur. Av franska renaissance av latinska renas
cor = pånyttfodas.
• Rusticerade kolonner = grovhuggna kolon
ner. Av latinska rusticus = lantlig.
' Arkitrav = bjälklagets understa del som vilar
på pelare. Av italienska architrave.
6
Bandrustik = att genom målning, ibland
enbart genom vågräta skåror utan kvader
markering efterlika murverk av råhugl:ina
eller enkelt profilerade kvaderstenar (i tyr
kant huggn.a naturstenar med rätvinkliga
hörn. Av latinska quadrus = fyrkantig.).
7 Pilaster = fl�t väggpelare med rektangulär
genomskärning och försedd med bas och
kapitäl (översta delen av en pelare. Av latin
ska capite!Lum = Litet huvud av caput =
huvud). Av italienska piLastro och latinska
pila = pelare.
8
Fronton = trekantig prydnadsgavel över
dörr och fönster eller ovanför taklist. Av
franska frontispice och medeltidslatinska
frontispicium av latinska frons = panna och
spencere = se.
• Volutprydd fris = fris med snäckformig
prydnad. Av italienska voLuta = spiral,
snäcka.
0
'
Valvstenar = murbädden på vilken valvbå-

gens nedersta stenar tar stöd.
" Rusticerade hörnkedjor = lodräta rader av
grovhuggna hörnstenar med omväxlande
långsidan och kortsidan ucår. Hörnkedjor
utförs även ofta som imitation i puts.
" Gördellister = horisontal list som uppdelar
en fasadyta, vanligtvis mellan två våningar.
'' Putskcansar = kransar i murbruk.
•• Slutsten = den något kilformade fyrkantiga
sten som fäster samman och smyckar den
översta delen i ett valv.
'' Funktionalism = en internationell rörelse
som under 1920-talet växt fram inom arki
tektur och stadsbyggnadskonst och som
hävdade att funktion och ändamålet skulle
vara avgörande för formen. I Sverige fick
funktionalismen sitt definitiva genombrott
med Stockholmsutställningen 1930.
6
' Diabas = grönsvart bergart, som bildar
gångar _i vis�a �ulkaniska bergarter. Av gre
kiska d1abamem = genomtränga.
" Accentkulör = färg som framhäver och ger
karaktär åt byggnaden.
8
' Pannåer = av ramverk omgivet fält på vä�,
dörr eller dylikt. Av franska panneau = fält,
[dö"JspegeL, panel, pannå.
'9 Stafflikonst
= mindre eller medelstora
konstverk som är flyttbara i motstats till
vägg- och takmålningar.
'° Entresoler = mellanvåning med lägre rum
än de vanliga; halvvåning. Vanligen är den
anlagd mellan bottenvåningen och första
våningen. Av franska entresoL från entere =
mellan och soLe i betydelsen 'trossbotten'; av
latinska soLum = lägsta delen av något, mark.

13

I mitten av 1800-talet kom den unge Robert Fresk till Östersund och byggde
efterhand upp en stor ajfårsrörelse. Han deltog också aktivt i stadens och länets
utveckling särskilt ifråga om näringsliv. Aven när det gällde nykterhetsrörelsen
och den religiösa väckelsen tog han aktivt del. Här tecknar sonsonen Robert
Fresk ett personligt porträtt av sin farfar.

Rådman Robert Fresk
Av sonsonen Robert Fresk
SLÄKTEN KOM URSPRUNGLIGEN FRÅN HUDIKSVALL där två bröder Frisk i slutet
av 1700-talet hade varsin affär på stadens Storgata. Då posten ofta kom fel tog
sig brodern Lars namnet Fresk Han gifte sig med en dotter till en delägare i
Galcscröms Bruk utanför Sundsvall. Sedan hans affär brunnit ner satte han hus
tru och barn samt sig själv på en båt till Stockholm. Rätt snart köpte han den
stora gården Elfvik på Lidingö och byggde där upp en klädesfabrik som vid
1808 års krig i Finland var den största leverantören av kläde till armen. Lars var
en driftig företagare som bland annat lär den unge engelsmannen Samuel
Owen montera en av de fyra första ångmaskinerna i Sverige som drivkraft i
fabriken. Men han drabbades åter av förödande eldsvådor och tvingades i kon
kurs. Författaren Jan Malmstedt har utförligt berättat om detta i sin bok Vävar
na på Elfvik med underticeln "Lars Fresks klädesfabrik 1796-1824 - Sveriges
första moderna industri."
Sonen Pehr, som varit verkmästare vid fabriken, satt genom gifte på den lilla
herrgården Wäsby på Värmdön i Stockholms skärgård. Här föddes Robert den
25 oktober 1838 som näst yngst av tolv syskon. Efter studier vid Elemencarlä
roverkec i Örebro och Georgii Handelsinsticuc i Stockholm hamnade han som
biträde i en affär i Sundsvall där hans tre år äldre bror Törner Fresk hade en
manufakcurhandel. Brodern besökte flitige marknaderna i Östersund och
Robert följde troligen med dit och blev kvar. 1858 finner vi honom som bok
hållare hos handlanden P. E. Hammarberg som drev den ursprungligen av eko
nomidirekcören Pehr Wikström ungefär 1810 startade butiken i hörnet Köp
mangacan - Samuel Permansgacan där polishuset nu ligger. Efter några år över
tog han affären och den 21 maj 1862 började han sin bokföring med att note
ra en utgift på 16 Riksdaler Riksmync för vinnande av burskap. Den 25 augus
ti annonserade han om sin nyetablerade Speceri- och Diversehandel som "för
säljer till de billigaste priser alle, som till nämnda slags handel hörer." Sorti
mentet omfattade efterhand alle från kräftstjärtar och rysk kaviar över glasva
ror, tvål och silke till rhenska viner, cigarrer, nysilver, räkenskapsböcker och
dynamit.
14

Interiör från Fresks butik i slutet av 1800-talet med en okänd kund samt biträ
dena fr v Johan Amandus Axelsson och Henriksson. Observera de många burkar
na med olika slags "Biscuits''. Foto okänd.

Inga cigarrer vid dynamitfororna
Just dynamit och oljor blev tidigt en storsäljare. Men snart måste han uppma
na sina kunder att köpa dessa varor på dagtid då man inte fick tappa upp foto
gen och olja vid eldsljus. Han ville också sälja dynamit i affären mitt inne i stan
men stadsfullmäktige sade bestämt nej - det ansågs alltför farligt. Lösningen
blev att förvara och sälja dynamiten på hans gård Marielund utanför stan. Det
var också riskabelt med transporterna av dessa varor. År 1875 beställde han 4
lass krut från Avike bruk att utlämnas till särskilt utsedda formän. Dessa upp
manades i brev att hålla ett inbördes avstånd av ¼ mil, att inte röka tobak eller
cigarr under färden, att inte ta nattkvarter eller rasta i någon by och att alltid
se till att varningsflaggan fanns uppe på varje lass.

Expansionsperioden
1864 upprättade han sin första "General - Balance" som visade ett hyggligt
överskott. Två år senare tillfogade han ett bibelord under sin schvungfulla
namnteckning som avslutade årsbokslutet. Detta fortsatte under hela hans livs15

Maria och Robert Fresk troligen 1884 med barnen (från vänster i bakre raden)
David, Charlotte, Wendla och Ernst. Mittenraden Nanna, Helena och Robert. I
mors knä Naemi och vid hennes fotter Ruth. Foto A Olsson, Östersund

tid och varierades i viss mån efter hur året hade varit. Svaga år kunde det heta
"Giv oss vårt dagliga bröd! " eller "Girigheten är en rot till allt ont!!". Bättre år
skrev han "Säg icke till Guldklimpen, du är mitt hopp!" eller "Herrens välsig
nelse gör rik utan möda!" 1888 avslutade han, svårt sjuk, sitt sista bokslut med
"Samlen Eder skatter i himmelen, dem varken rost eller mal kunna fördärva
eller tjuvar stjäla!"
Fresk började tidigt köpa aktier i de ångfartyg som skötte transporterna från
Stockholm till Sundsvall liksom i Krokoms Tändsticksfabrik och Krokoms

16

Tobaksfabrik. Senare tillkom även¼ av Handöls Täljstensbrott. 1872 inköptes
en bondgård i Odensala som blev familjens sommarhem och döptes till Mari
elund efter hustrun. 1865 hade nämligen den 27-årige Robert gift sig med 20åriga Maria Wikström, dotter till färgerifabrikören Carl Axel Wikström i Slan
drom och barnbarn till ekonomidirektören Pehr Wikström. Genom giftet fick
alltså Robert Fresk förbindelse med den stora och inflytelserika familjen Wik
ström.
Familjen växte snabbt med efterhand 12 barn av vilka 11 nådde vuxen ålder.
1874 flyttade man in i den nyförvärvade gården nr 80 + ½81 vid Stortorget i
Östersund (nuvarande Storgatan 19 + Stortorget 6) dit också butik och kontor
flyttade efter att några år funnits på Storgatan 23. Affären fanns sedan länge vid
Stortorget tills den flyttade till Odenskogs industriområde där den fortfarande
lever kvar som den äldsta fungerande i Östersund. Den klarade sig genom svåra
år och fick en stor kundkrets runt om i länet. Utvecklingen beträffande omsätt
ning, varusortiment, transporter och liknande har ingående redovisats av Inge
borg Falck och Inger Hultgren i en cvåbetygsuppsats år 1972, varför sådant
fortsättningsvis endast berörs i förbifarten.

Ateljefoto infor en vandring Bydalen - Sällsjö - Mörsil omkring1890. Bakre
raden från vänster Leonard Groth, Wend/,a Fresk, (troligen )Maria Moberg, Acke
Me/,ander och Charlotte Fresk. Främre raden (troligen) Ester Norrman, David
Fresk och Robert Freskjunior, som med pipa i munnen visar hur man tänktefreda
sig mot myggen. Foto okänd.
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Även dåtidens tidningar berättade årligen om kändisarnas inkomster. Ar
1877 utgjorde skatten för inkomst av arbete eller kapital hela 1 krona på 100
bibehållna inkomster över 400 kronor. Högst taxerade var skogspatronen N 0
Nääs med 150 kronor, landshövding Asplund med 140 kronor och apotekare
Justelius med 130 kronor. Robert Fresk fick ut med 67 kronor och D C Smith
60 kronor.

Över 20 000 ingående brev
Genom lyckliga omständigheter och kloka människor har en mycket stor del
av firmans korrespondens och bokföring från den första tiden bevarats till efter
världen. På Landsarkivet i Östersund finns bland annat över 20 000 ingående
brev från 1868 till 1900 med vissa luckor samt ett antal kopiepärmar med
ungefär halva antalet utgående. Huvuddelen är ordinär affärskorrespondens
men i många brev glimmar det till av privatliv eller andra intressen. Robert
brevväxlade livligt med flertalet av sina syskon; som alltid i en stor familj är det
ofta någon som har personliga problem där syskonen får hjälpa till. Man hade
också affärer inbördes; några av syskonen hade stora jordbruk i södra delen av
landet och levererade järnvägslaster med ärter, morötter och frukt norrut
medan det från Östersund framförallt skickades getost av olika mognadsgrad
söderut. Roberts yngste bror var sjökapten och köpte nere i södern en liten apa
som per järnväg kom till Östersund, där den sedan under flera år begapades då
den sommartid klättrade omkring i trädgården vid torget.

Robert Fresks son Henrik lekerjägare i träd_gården i anslutning till Fresksfastighet
vid Stortorget och siktar på den apa, som familjen en tid hade.
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Alla sju flickorna Fresk efter ålder på Marielund kring 1910. Från vänster: Char
lotte, Wendla, Helena, Ruth, Nanna, Naemi och Lydia. Foto okänd.

Väckelse
I 1980 års nummer av "I juletid bland fjällen" berättar förre kyrkoherden i
Östersund Gösta Bjermqvist om hur Robert Fresk tidigt greps av den religiösa
väckelse som på 1860-talet svepte fram över Jämdand. Redan 1864 bildade han
och några kamrater Jämdands läns missionsförening som senare kom att heta
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i Jämdands län. Det var alltså inom svenska
kyrkan han kom att verka och snart bildades en styrande grupp av prostarna
Ernst Arbman i Sunne och Nils Feltström i Hammerdal samt Fresk som ord
nade stormöten vid midsommartiden varje år i Gamla kyrkan eller senare i det
nybyggda Goodtemplarhuset. Vid mötet 1880 rapporterade tidningarna att
med morgontåget hade kommit 250 personer, med Carl XV 250 och med
andra ångbåtar lika många.

Vad är helgelse i egentlig mening?
I brevsamlingen finns en betydande mängd brev från de nämnda prästerna och
ett stort antal övriga kyrkligt verksamma i olika befattningar. Ett år har Felt
ström skrivit 39 brev och Arbman nästan lika många. Man dryftade flitigt de
frågor som skulle lyftas fram till diskussion på stormötena till exempel "Vad är
helgelse i egentlig mening?" eller "Vilka äro kännetecknen på en verklig
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omvändelse?" Men även praktiska ting tog stor plats: många präster hade väx
lar som skulle omsättas, pengar tas ut eller sättas in och grödor från prästgår
den skulle säljas eller förmedlas. Och allt syntes Robert Fresk hinna med. Hem
met vid Stortorget tycks också i viss mån ha fungerat som öppet hus för präs
ter och präststuderande. Så man f¼r kanske ha en viss förståelse för en av mina
fastrar som klagade: "Tänk om pappa hade lagt ner lika mycket tid på oss barn
som han lade på prästerna!"
Breven vännerna emellan börjar ofta med "Guds Frid!" Men ibland kan man
brodera ut med "Älskade i Herranom. Guds dyrbara Nåd och Frid tillönskas!"
Men naturligtvis rationaliserade man brevväxlingen vid täta kontakter: v G
betydde "vill Gud" och G 1 "Gudi lov". Man kan ju jämföra med vårt M v h =
Med vänlig hälsning.
Det äldsta bevarade utgående brevet är från 19 mars 1868 till en herr Kind
lund i Sundsvall. Året innan var det stora missväxtåret i Norrland och Fresk
hade tydligen haft mycket att skaffa med nödhjälpssändningar. Nu skriver han
till Kindlund att han "bland Nödhjälps Committens mjöl återfunnit min bort
komna vetesäck" som han tidigare debiterat Kindlund för med 61 Riksdaler
Riksmynt plus forlön om 12 Rd Rm eller tillsammans 73 som Kindlund nu
gottskrivs för. Men Fresk hade levererat smör för 54:33, varför resten 18:67
"översändes varför våra affärer ånyo blivit avslutade." Det är här intressant att
se att forlönen från Sundsvall fördyrade vetet med 20 % på vägen till Öster
sund.
Hjälpverksamhet av olika slag låg Fresk varmt om hjärtat, speciellt genom
Barnhemmet, den i dag gulmålade byggnaden på ÖP:s tomt efter Kyrkgatan.
Häradshövdingen J G Hasselberg i Östersund hade gripits av väckelsen och
donerade tomten vid Kyrkgatan samt timmer till huset med villkor att i den
övre våningen skulle inredas en samlingssal för bönesammankomster. Huset
blev från 1873 den tidens församlingshem med barnhem, kolportörskola, kon
firmationsläsning och liknande aktiviteter. Fresk var skattmästare i den före
ning som drev huset helt med hjälp av gåvor och personliga insatser. Varje år
redovisades i tidningarna långa listor på vad insamlingarna gett och man väd
jade om fortsatt stöd.

Tullkammare till staden
1870 kom Fresk in i stadsfullmäktige där han utsågs till vice ordförande i fat
tigvårdsstyrelsen och snart lyckades 11 igenom att Barnhemmet befriades från
stadsutskylder. Men redan 1873 måste han lämna fullmäktige då han trettio
femårig valdes till rådman, den titel han blev mest känd under. Han hamnade
så småningom i kyrkorådet och skolrådet, han lyckades 11 tullkammare till sta
den, arbetade för anslutning till Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten och för
byggande av tvättstuga och tvättbryggor nere i hamnen. Han utsågs också till
chef för bärgningsavdelningen i stadens brandkår, där nästan varje stadsbo hade
någon funktion.
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År 1875 beställde Fresk i eget namn byggandet av en ångslup för 20 000 riks
daler hos Mohögs Mekaniska Verkstad i Sundsvall. Kontraktet överläts till
Ångslups AB Necken och båten monterades två år senare på Åslundska tomten
vid nuvarande Strandgatan 21, döptes till Necken och gick under järnvägs
byggnadstiden mellan Storviken i Brunflo och Krokom. Därefter trafikerade
den i många år Ytterån och Kviccsle i Mattmar. Den bytte namn till Trafik och
flyttades 1912 till sjön Näckten.

Jämtlands Folkbank bildas
I mitten av 1860-talet fanns i Östersund länets sparbank, Filialbanken och
Norrlands hypoteksförening. Det ansågs tydligen inte tillräckligt varför Jämt
lands Folkbank bildades i februari 1874. Enligt bankens jubileumsskrifc 1949
torde Robert Fresk ha varit initiativtagaren och drivkraften bakom bankens bil
dande. Han ingick också i den första styrelsen och utsågs till bankens förman,
i praktiken ordförande. Denna befattning innehade han åren 1874 till 1888.
Den första banklokalen ordnades vid Storgatan nära Fresks affär och Folkban
ken blev hans skötebarn, där han lade ner ett mycket stort arbete.
Men mycken tid tycks också hjälparbetet ha tagit. Från präster, kolportörer
och sockenombud flöt en ständig ström av bidrag in till kontoret för att 4 -5
gånger per år redovisas till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i Stockholm. I juli
1876 redovisas 2 065 kronor och 27 öre i 69 poster från bland annat 11 syför
eningar, 7 bröllop, 6 skolbarnsinsamlingar, från bönestunder, husförhör och
diverse sammankomster och från enskilda, bland andra "Flickan Carin i Håsjö
25 öre" och "Negerbössan i affären 15:15". Negerbössan var en kolsvart neger
staty vid disken som nickade med huvudet varje gång någon stoppade en slant
i den. Pengarna var sedan noggrant fördelade mellan 13 mottagare, bland andra
EFS:s yttre mission, Skolorna på Libanon. Judemissionen, Trasskolan i Horn
skroken, Kolportörskolan i Östersund och Jämtlands Nykterhetsförening. Bre
vet slutar med en anhållan att listan skall publiceras i EFS:s tidning.

För starkt som nattvardsvin
Även nykterhetsfrågan engagerade Fresk och det har berättats att han vid något
tillfälle lät slå sönder vinfat som ingick i affärens sortiment. Han levererade
nattvardsvin till en stor del av länets kyrkor men tvingades en gång returnera
ett fat Piccardonvin till Cederlunds punschfabrik. Det hade kommit klagomål
om att vinet var för starkt för nattvarden! Det finns ganska få bevarade privat
brev från honom men 1882 skrev han på brevpapper med tryckta bibelord till
trosbrodern Viktor Behm att han skulle resa till Sunne för att tala med farbror
(=Ernst Arbman) om en petition till cheferna på Frösö läger för att få bort kro
garna i lägret.
Hans starka engagemang medförde naturligtvis ibland kollision med andra
intressen. Den bitske och ofta ironiske lektor Sven Johan Kardell kallar honom
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i sina dagböcker för "intrigmakaren och storläsaren." När Fresk gått bort teck
nar Kardel!, efter några erkännande ord om Barnhemmet, följande porträtt:
"Han var mycket liten och spenslig till växten, ansträngde sig uppenbarligen
för att kunna ta ut stegen, --- och brukade svänga sin käpp med en viss värdig
het. Han var nog gudfruktig, men visste även utav, att han stod lite bättre i van
tarna hos vår herre, än de flesce---."
En något annan bild ger blivande justitierådet Louis Ameen, som i unga år
tjänstgjorde vid en domsaga i staden: "--- en liten vänlig, glädjescrålande man
med bomull i öronen, som for omkring som ett torrt skinn och alltid hade
bråttom. --- Han delade sin tid mellan sin vid Stora torget belägna, av allmo
gen livlige besökta kryddbod, rådstugan, banken, i vilken han var styrelseleda
mot, och missionshusec. Den snälle Fresken, som han kallades, tillhörde den
glada religiösa sorten. Han kom på mornarna ibland inrusande på kansliet, ska
kade på det hjärtligaste våra händer, antog sin gladaste min och sade: 'Gud väl
signe arbetet. Jag ska be att fa lämna den här inteckningen till förnyelse' varef
ter han blixtsnabbt försvann. Han kunde med milt tröstande röst säga: 'All
Eder omsorg kasten på Herren, ty Han haver omsorg om Eder' och omedelbart
tillägga: 'Nej, nu måste jag kila på banken.' Han hade en förfärlige stor barn
skara och en förfärlig massa bibelspråk på sina väggar och delade ut förfärligt
många påsar med russin och karameller åt barn som kommo in i kryddboden,
och han såg ut att vara en av de lyckligaste människorna på jorden.''

Blev endast 50 år
Så var det nu inte, under 1880-calec skymtar trötthet och olika krämpor allt
oftare i breven. Han far god hjälp i affären av sin systerson Pelle Landby som
mer och mer tar över korrespondens och avslut. Pelle startade sedan egen affär
med jaktartiklar, krut och liknande. Han besöker kurorter och i breven hem
möter vi den ömme maken och fadern som hör sig för om lilla gummans hälsa
och barnens göranden. Behandling hos "Enköpingsdoktorn" Ernst Wescerlund
hjälper inte heller. Endast 50 år gammal avlider han i magkräfta den 1 juni
1889. Bouppteckningarna visar en betydande behållen förmögenhet. Firman
drevs sedan vidare av änkan och barnen men såldes 1899 till bröderna A W och
J A Lundvall. Den senares son Anders Lundvall såg till att firmans arkiv ham
nade på Landsarkivet i Östersund, där det nu utgör en unik information om
ett företags historia.

Hann inte vänta på pengarna
Jag har under arbetet med de efterlämnade papperen uppfattat min farfar som
att han efter bästa förmåga strävade efter att göra det goda. Det är därför rolige
att kunna avsluta berättelsen om honom med ett exempel på att den goda gär
ningen ibland blir rikligen belönad. Roberts äldsta syster gifte sig med ägaren
av den stora gården Skånelaholm nära Sigtuna. Äldste sonen Acke Melander
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övertog gården men råkade ut för mycket svåra översvämningar och missväxt
två år i rad. Han tvingades i konkurs och fick gå från gård och alle bohag. I sin
nöd skrev han till sin morbror Robert, berättade om läget och bad att få låna
200 kronor för att köpa möbler åt sig och sin unga fru Moja. Han skulle näm
ligen flytta till Stockholm och ett anspråkslöst arbete att värva prenumeranter
till Evangeliska Fosterlandsstiftelsens tidning. Han passar på att fråga hur
många exemplar Morbror möjligen ville beställa?
Acke fick sina 200 kronor och började värva prenumeranter, övergick till att
sälja försäkringar och därefter till att spekulera på börsen. Han lyckades över
förväntan och blev en rik man, mycket rik. Moja och han hade inga barn utan
donerade stora summor till de sköna konsterna. Han kom därigenom i kontakt
med dåvarande kronprins Gustaf Adolf och belönades med titeln hovintendent
och var ofta gäst på slottet. Men nu ville Acke tacka för den hjälp han fått i sin
svåra stund. I sitt testamente förordnade han att till var och en av de elva kvar
levande barnen Fresk skulle utgå 10 000 kronor. Ett av barnen skulle just kom
plettera hemmet och blev naturligtvis själaglad, for ner till NK och beställde
vad som behövdes, for hem och satte sig att vänta på pengarna. Men det kom
inga pengar! Hörde sig för hos syskonen: jodå de hade fått 10 000 kronor var.
En diskret kontroll visade att ett namn av misstag inte kommit med på listan
till banken. Men Moja kände ju till Ackes sista vilja och ordnade naturligtvis så
att vederbörande fick sina pengar, men det skämtas fortfarande i släkten om att
ha så brått till NK att man inte hinner vänta på pengarna.
Källor

Muntliga intervjuer med fru Britta
Boman, Marielund, Östersund (barnbarn
till Robert Fresk)
Nils Ahnlund: Sundsvalls Historia, del 4.
Uppsala 1921-22
Gösta Bjermqvist: Robert Fresk - den
hängivne gudsarbetaren. I juletid bland fjäl
len 1980
Brunflo tingslag F 27:62 bouppteckning
efter Robert Fresk
Robert Fresks affärskorrespondens: utgå
ende brev och bokslut 1862 - 1900
Robert Fresks brevsamling: ingående brev
1868- 1901
Föreningen Gamla Östersunds årsskrift
1963, 1979

T Hammarström: Återblick på och
anteckningar om Jämdands sjöfart. Öster
sund 1911
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"Litografi av
Östersunds stads kyrka 1834"
Av Johan F Wijnbladh

ANTIKVARIATSÄGAREN STIG JÖNSSON HAR HAFT VÄNLIGHETEN att låta Före
ningen Gamla Östersund få ta del av en litografi av stadens första kyrkolokal.
I ett tryckt exemplar av Olof Wikströms doktorsavhandling, som lades fram i
Uppsala 1857 Om staden Östersund, finns en litografisk bild inklistrad på för
sättsbladet. Boken kommer från Carl Trolle-Bondes bibliotek på Trolleholm i
Skåne. Carl Trolle-Bonde (1843 - 1912) var kamrat i riksdagen med Jämt
landspostens ägare och redaktör m.m. Victor Hugo Wickström (1854-1907).
Delar av Trolleholms bibliotek såldes på sin tid ut och boken Om staden
Östersund förvärvades av Mats Rehnströms antikvariat i Stockholm. Därifrån
har Stig Jönsson fått boken som gåva.
Litografin är enligt Carl Trolle-Bondes undertext troligen utförd av Claes
Magnus Lewenhaupt (1816 - 1882) år 1834. Hans far, Claes Casimir Lewen
haupt, ägde tillsammans med två av sina bröder 3/8 av Gustafs- och Carlbergs
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kopparverk i Kall. Mellan åren 1829 och 1834 var han verkställande direktör
för företaget. Förmodligen följde Claes Magnus med sin far upp till Jämtland,
när denne avvecklade sitt engagemang här.
Olof Wikström (1823 - 1900), som skrev avhandlingen, vilken är i oktav
format och omfattar 18 sidor same 1 sida karta över Östersund, var son till eko
nomidirekcören Pehr Wikström.
Först år 1846 invigdes Östersund första kyrka. Före dess användes från 1794
ett för ändamålet specielle inrett rum. Enligt såväl Östersunds stads Uppkomst
och Utveckling av S. J. Kardell som Östersunds historia av ]anrik Brome iord
ningställdes salen, som låg i den i södra delen av den von Engeströmska sätes
byggnaden, till gudstjänstlokal. Det gamla förmaket, som låg bredvid, använ
des som samlingssal för borgerskapet. Salen brukades under cirka fyrtio år för
gudstjänster och kallades allmänt för "kyrkan". År 1798 försågs byggnaden
med ett mindre torn i vilket sattes upp en liten klocka, som numera finns i För
eningen Gamla Östersunds museum. Den resterande delen av huset revs antag
ligen någon gång efter 1807 varvid "kyrkan" flyttades från tomten vid sjön till
tomten vid Köpmangatan - alltså nuvarande landshövdingeresidensecs träd
gård - enligt Kardell i den nordöstra delen men enligt Brome nordvästra delen.
Ar 1819 utvidgades "kyrkan" genom att man bland annat tog bort ena lång
väggen. Den ersattes av en rad stolpar eller pelare. En behövlig reparation
genomfördes år 1829.
Lewenhaupcs litografi har sitt stora värde eftersom det så vitt är känt är den
äldsta och kanske enda avbildningen av Östersunds första kyrkolokal.

Att studera Östersunds historia
Östersund har inte någon lång historia, men den är förvånansvärt väldo
kumenterad jämfört med de flesta andra städers. Tack vare Föreningen
Gamla Östersunds årsskrifter finns ett ovärderligt material att tillgå för den
som vill lära känna staden i gången tid. Under sex terminer har en vetgirig
skara medlemmar i föreningen Aktiva Seniorer under Bo Berndcssons led
ning i studiecirkelform försökt att stilla sin vetgirighet, när det gäller den
jämtländska metropolen, människorna och deras liv och leverne där under
de senaste dryga två hundra åren. En ovärderlig inspirations- och kun
skapskälla har därvid de gamla årsskrifterna varit. Som ett resultat av stu
diegruppens verksamhet publicerades i föregående årsskrift uppsatser av
två cirkeldelcagare. I studiecirkeln har också Adolf Emil Melander lyfts
fram vilket fatt till följd att hans minnen från 1850-calecs Östersund sedan
ett par år börjat publiceras i Föreningen Gamla Östersunds årsskrift.
Kan detta vara något för medlemmarna i Föreningen Gamla Östersund?
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Tidskriften Hjärnstorm är ett obundet organ for kulturkritik och idedebatt med
huvudinriktning på konst och litteratur, men med ögonen öppna över tänkan
dets och konsternas hela område. Den hade 1996 ett temanummer om döden. I
det hade östersundssonen Magnus Westerberg en intressant artikel om Victor
Hugo Wickström, som på sin tid inte bara var en impulsiv redaktör och utgiva
re av Jämtlandsposten utan även foifattare och dramatiker. Redaktionen for
Föreningen Gamla Östersunds årsskrift har ansett att artikeln bör spridas till en
större krets varfor den här med foifattarens vänliga bifall återges i oforändrat
skick.

Östersunds ensammaste man
VICTOR HUGO WICKSTRÖM

Av Magnus Westerberg
SPEGELDÖRREN TILL KAMMAREN PÅ ÖVERVÅNINGEN gick inte att öppna utan att
man lutade sig mot den och tryckte till. Ljudlöst kunde ingen ta sig in eller ut
ur detta rum, och antagligen var det författaren själv som sett till så att dörren
aldrig skulle kunna öppnas utan att ljudet skulle väcka honom. Han hade fien
der. Sent på fredagen den 27 december 1907 hade författaren gått in genom
spegeldörren och stängt den. Ställt sig vid skrivbordet och mätt upp en dos
sömnmedel, löst det i ett glas vatten och hällt i sig lösningen i rvå klunkar. Där
efter hade han gått några varv i rummet i väntan på att medlet skulle börja
verka; plötsligt märkte han att kyrktornet utanför fönstret liksom åkte fram och
tillbaka i samma takt som hjärtat. En besk smak fälldes ut i munnen. Matthe
ten spred sig från magen och ut i armar och ben, den tvingade honom att under
några sekunder luta sig mot sängkarmen. Han lade sig ned, rullade över på
sidan och krängde av sig skorna, rev av sig halskragen, blåste ut ljuset. Han låg
tyst i mörkret. Det kändes som om kroppen föll bakåt fastän han i själva ver
ket låg alldeles stilla på sängen. Han slöt ögonen och sjönk ned i en dröm som
i allt väsentligt skulle komma att handla om hans mor, Christina Swahn.
Författaren Victor Hugo Wickström sov djupt i 20 timmar. Hushållerskan
Hilda Maria Eriksson gick fram till spegeldörren ett par gånger under lördagen
och lyssnade till hans andning. Vid ett tillfälle under natten mot söndagen
tyckte hon sig uppfatta steg i rummet. Det gjorde henne lugn. Det var samma
steg som när han arbetade på någon bok. På söndagsförmiddagen den 29
december, efter att hon flera gånger bankat hån på dörren utan att f¼ något
svar, greps hon av en illavarslande oro och hon kastade sig mot dörren och
tryckte till. Till en början kändes det som om författaren stod där på andra
sidan och kämpade emot, som om han inte ville att hon skulle komma in i
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rummet, men så knakade det till och dör
ren fläktes upp. Direkt möttes Hilda av en
doft av urin och i rummet var det iskallt.
Hon gick fram till författaren som låg med
ansiktet onaturligt upptryckt mot väggen,
munnen var torr, svart, vidöppen. Hilda
lade handen på författarens kind, hon nöp
i den.
- Doktor Wickström, vakna!
Klockan halv tolv, efter att hon suttit och
gråtit i köket, svepte hon en sjal över axlar
na och gick ut och hissade flaggan utanför
Jämtlandspostens hus på halvstång. Så
länge hon känt Doktor Wickström hade
hon vetat att den här dagen skulle komma.
Victor Hugo Wickström (I 854 - 1907)
Ute var alldeles vitt, stilla och tyst som det
bara kan vara i Östersund. Läkaren skulle
komma först vid fyratiden på eftermiddagen.
Victor Hugo Wickström var född i Hedemora 1854 som första barnet mel
lan skomakarmästare Johan Wickström och Christina Swahn. Han avlade
mogenhetsexamen (dåtidens benämning för studentexamen) i Falun 1875,
blev fil kand i Uppsala 1877, Fil lie i Lund 1882 och året därpå promoverad
till fil dr på en avhandling om Giordano Bruno. Från 1886 till sin död 1907
var han redaktör och utgivare av Jämdandsposten med redaktion på Kyrkgatan
i Östersund. 1906-07 var han en av det liberala partiets ledamöter i andra kam
maren och representerande valkretsen Östersund-Hudiksvall.
I 1906 års mantalslängd över Östersunds stad framgår att Victor Hugo och
brodern rådmannen Mauritz Wickström bodde i Jämtlandspostens hus till
sammans med redaktionssekreterare Erik Verner Bogren, tjänstekvinnan Hilda
Maria Eriksson samt typografen Johan Henning Pettersson. En av de östersun
dare som minns Wickström har beskrivit hur han i sällskap av brodern Mau
ritz brukade ta promenader genom Östersund. Om morgnarna kring sekel
skiftet kunde man se den välklädde redaktör Wickström promenera "[...] trip
pande, rak i ryggen och med ett fylligt anlete vars höga färg skvallrade om till
gång på god mat och goda viner; ett par maliciösa ögon spelade bakom pince
nen. Han var iförd sportdräkt med plusfours och rutiga skotska strumpor; en
knähund i band, som han styrde med upplyft, behandskad hand, fullbordade
utstyrseln." Klockan halv tolv den 15 oktober 1890 lämnade den tredje bro
dern, Tor Wickström, jordelivet av egen kraft. Självmordet skedde i änkefru
Holmbergs hus i Östersund. Tor Wickström var vid självmordet 36 år gammal
och arbetade som handelsagent åt vinhandelsfirman Lundgrens i Trondheim.
Mauritz Wickström gick bort samma år som Victor Hugo. I dag finns ingen27
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jämtlandspostens hus i Östersund där Victor Hugo Wickström verkade. Huset revs
1966.

ting i Östersund som minner om de tre bröderna Wickström. De vilar i samma
grav på norra kyrkogården i Östersund.
1874 hade Victor Hugo Wickström debuterat under pseudonymen Pleibos
med en diktbok kallad Hvitsippor. Den andra boken utkom 8 år senare under
pseudonymen Christer Swahn. Boken, En sjelfmördares anteckningar, skildrar
en man som just är i färd med att ta livet av sig med cyankalium. Pseudony
men Christer Swahn, som skulle komma att stå på åtskilliga bokomslag, är en
anspelning på författarens mor som gick bort när han var barn. Modern hette
före giftermålet Christina Swahn.
Diktaren Ola Hansson, som i likhet med Wickström var student i Lund vid
bokens publicering, har i ett brev till Hans Larsson skrivit att han inte rycket
det var något vidare smakligt "[ ...] att så der slå upp portarna för sitt inre på
vid gavel." Ola Hansson hade tydligen fäst sig vid det självutlämnade i En själf
mördares anteckningar. Även en annan student, som sedermera kom att bli en
institution inom den svenska litteraturforskningen, fann Wickströms En sjelf
mördares anteckningar värld en replik. Henrik Schiick har publicerat en bok
med titeln En före detta självmördares anteckningar. Med denna bok, vilken
alltså var en direkt parodi på Wickströms självmordsbok, lär den unge Schiick
ha filtt Wickström utskrattad.
I slutet av Wickströms En sjelfmödares anteckningar återvänder dock - till
skillnad mot i verkligheten - livsviljan mirakulöst när huvudpersonen ensam
och uppgiven i sin studentkammare i Uppsala är i färd med att hälla i sig det
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cyankalium som han fått av en bekant läkare. När det är som mörkast uppen
barar sig: "Store Gud! - Därborta i dunklet nära dörren stod hon ju, så som hon
såg ut, medan hon lefde. Det var hennes ögon, hennes drag; jag kände mitt inre
genombäfvas af en outsäglig harmoni." Passagen skildrar hur huvudpersonens
döda mor kommer in i studentkammaren. Huvudpersonen finner genom
moderskärleken vägen tillbaka till livet. Wickströms förhållande till modern
framstår ha varit ömt men komplext. På flera ställen finner man i författarens
verk avsnitt som ger uttryck för att just moderskärleken är den dyraste och mest
beständiga av livets relationer. Denna ömhet får en översvallande religiös karak
tär i dikterna "Min mor" och "Moderskärleken" i debutboken Hvitsippor.
För att återgå till den där vinterdagen då Victor Hugo gick in i sin kamma
re, så är händelsen olyckligt sammanlänkad med kung Oskar Il:s död. Redan
den 9 december 1907, dagen efter konungens bortgång, publicerade Wick
ström i sin tidning en dödsruna i form av en ledare. Oförsynt och utan tanke
på att formuleringar av nedanstående karaktär kunde fällas för majestätsbrott
enligt Strafflagens nionde kapitel § 5, skrev Wickström i Jämtlandsposten:
"Ndrig förr i vår historia torde bristen på statsmän varit så i ögonen fallande
som under Oskar Il:s tid." Under dagarna som följde efter att dessa raders
publicering drog sig Wickström tillbaka och var varken synlig på tidningsre
daktionen eller ute på stan. Till Hilda lär han i en stund av eftertänksamhet ha
sagt, att han gjort ett misstag när han skrev de där raderna om Oskar IL Med
största sannolikhet skulle artikeln leda till åtal. En fallande dom skulle i så fall
både ruinera honom samt för all framtid spoliera hans karriär som tidnings
man, författare och riksdagsledamot. Landshövdingen av Jämtlands län vid
denna tid, Johan Widen som även var ledamot i lagutskottet, ansåg att Wick
ström på grund av artikeln omedelbart borde avsäga sig sin plats i Riksdagen.
Det är i sammanhanget rimligt att anta att även brodern, rådmannen Mauritz
Wickström, väl kände till de straff som var att vänta Victor Hugo och följakt
ligen informerat honom om allvaret i den överträdelse han gjort sig skyldig till.
Bland den unga arbetarpressens redaktörer fanns de redan de som hade råkat
illa ut efter att ha satt sig upp mot överhögheten. Nlvaret i Wickströms kritik
mot Oskar Il bör ses mot bakgrund att kungen var populär bland de stora ska
rorna. Han var nästan 80 år och hade regerat Sverige i 35 år. Ingen svensk kung
förutom Gustav Vasa har regerat så länge.
Efter sig den där vinterdagen lämnade Victor Hugo Wickström ett hus, en
konstsamling, en dagstidning samt sist men inte minst en svåröverskådlig sam
ling romaner, dikter, översättningar, pjäser, reseskildringar, akademiska
avhandlingar och debattartiklar. Det är en lång och besynnerlig resa att läsa
Wickströms böcker. Under sina 22 år i Östersund skrev han inte mindre än 26
böcker. Inspirationskällor var Lukianos, Giordano Bruno och Hippolyte Taine.
Hatobjekt var inte kristendomen i sig, men väl prästerskapet. Antipatierna för
prästerskapet och den av honom kallade "ordkristendomen" kan sättas i sam
band med intresset för renässansfilosofen Giordano Bruno vilken brändes på
bål i Rom för sina kätterska tankar skull. Fast antipatierna hade också en mer
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Victor Hugo Wickströms skrivrum.

personlig orsak. En tvist i Östersund angående en rektorstjänst som Wickström
aldrig lyckades erhålla. Tjänsten gick i stället till C. A. Hägglund. Tvisten bott
nade i nya "frisinnade" ideer i utbildningsfrågor kontra mer konservativa. Det
har sagts att Wickströms långa ovilja mot Rektor Hägglund gick tillbaka på just
det tillfälle då de båda hade sökt ett utlyst vikariat vid läroverket. Vikariatet
hade tilldelats Hägglund med motivationen att Wickström förvisso var myck
et lärd, men att hans frisinnade ideer inte lämpade sig för läraryrket. Wick
ström, som till att börja med genom skrivelser till myndighetspersoner försö
ker få Hägglund avsatt, tar till slut saken i egna händer och inleder hösten 1893
en kampanj mot Hägglund efter att denne av ecklesiastikdepartementet fått ett
5-årigt förordnande som rektor. Kampanjen bestod i att varje onsdag under 9
veckor publicera en smädande artikel riktad mot Hägglund. Rektorn valde
dock att besvara utspelet med tystnad. Wickströms artiklar i Jämtlandsposten
blir till slut så grova, felaktiga och sarkastiska att man förundrar sig över att inte
den lagkunnige brodern Mauritz förmår hejda sin ursinnige bror. Flera av de
publicerade artiklarna skulle kunna leda till förtal. En annan av Wickströms
fiender kom att bli John Hagberg. Hagberg framträdde i sin år 1893 startade
veckotidning Jämtlands Veckoblad, i slutet av samma år förändrad till Nya
Jämtlandsbladet och året därefter förvandlad till Jämtlands läns Annonsblad.
Den senare lades dock ner redan 1898. Från detta år ledde Hagberg Jämtlands-
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kuriren. Det sena 1800-talets debatter om politik, religion och moral var hur
som helst ämnen som intensivt debatterades. Jämtlands Veckoblads veckokrö
nika av torsdagen den 13 juli 1893 är ett exempel på den tonart som Wick
ström och Hagberg använde i unionsdedebatten mellan Sverige och Norge. I
denna krönika, undertecknad med signaturen "Sten", framförde redaktören
John Hagberg sina åsikter om Wickström. Krönikan börjar: "Mitt herrskap! Ni
vet nog, att det nu en tid varit en olidlig värme med åtföljande torka. Synd är
det om landtbrukarne, som just för regnets uteblifvande se sina förhoppningar
om en någorlunda hygglig skörd omintetgjorda; men värst synd är det om den
på kroppens vägnar blomstrande lille doktor Hugo V., som just nu i hundvär
men måste sätta sig ned och skrifva en ledare, den skall bliva en varning för de
norska radikalerna."
Under de långsträckta resorna som Wickström företog kring sekelskiftet
insamlade han konstföremål. Dessa föremål finns redovisade i skriften För
teckning öfver Fil d:r V ictor Hugo Wickströms konstsaker, pretiosa m. m.
(1903). Författarens upplevelser utomlands är samlade i reseskildringarna:
Stoft från sandalerna (1895), Som turist genom Europa (1897), Italien (1899),
I öster- och västerled (1900), Som tidningsman jorden rundt (1901) samt
Genom sju konungariken (1904). I svensk uppslagsbok från 1936 medges att
Wickström var produktiv, men att hans romaner är utan större litterärt värde.
Om Wickstöms kontakter med tidens kulturpersonligheter vittnar på ett annat
sätt hans efterlämnade brevsamling. Där återfinns brev från August Strindberg,
Herman Bang, Hjalmar Branting, Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf, Carl Snoil
sky, V ictor Rydberg och Henrik Schiick.
Wickströms mest anmärkningsvärda bok med anknytning till Jämtland är
När Jesus kom till Östersund. Och än mer anmärkningsvärt är, att Jak pan Jeziz
prisel do Östersunda gavs ut postumt i Prag 1910. Vem i hela T jeckoslovakien
kunde förstå den kritik som Wickström utsatt det jämtländska prästerskapet
för, och hur förbryllande för en �jeck torde inte bokens alla jämrar förefalla? Tre
år efter att När Jesus kom till Ostersund utgivits, publicerade Wickström en
uppföljande kristendomskritisk bok kallad Prästväldets satanism. Boken är
övermodig och illa skriven. Wickström bokstavligen beskriver sig själv i orda
lag som vore han den nye Messias. Denna senare bok kastar ett förklarande
sken över den förra, i det att Jesus i När Jesus kom till Östersund naturligtvis
kan förknippas med den roll som den till Östersund inflyttade Wickström
tyckte sig ha intagit i stadens religiösa, intellektuella och politiska liv. Jesus
karaktären utsäger de läror och visioner om frälsning som är Wickströms egna.
I kapitel 20 kan man läsa om hur Östersund genomgår en sällsam metamor
fos: "Under den första tiden Jesus vistades i Östersund undergingo hela staden
och alla dess invånare en märklig förvandling. Alla hus glänste som i ett för
troladt ljus, alla människor fingo ett utseende av lycka och kärlek. Mer och mer
började man inse, att skrifterna borde läsas och tolkas på ett helt annat sätt än
hvad förut skett." Det är just denna nya sorts läsning av de heliga skrifterna
som Wickström så outtröttligt pläderar för i den senare Prästväldets satanism.
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Men det är ändå utifrån en synnerligen stadig grund som Wickström framläg
ger sina ideer. Bakom de stora föresatserna i dessa två böcker finns en san
ningslidelse och religionskritik värd att tas på allvar. Hur törs man betrakta
Wickström som en dilettant när han konstruerat sitt tankesystem utifrån en så
gedigen teoretisk och empirisk erfarenhet? Det råder jämvikt mellan författa
rens teoretiska författarskap och de erfarenheter han inhämtat under sina långa
utlandsresor. Man ska heller inte underskatta den ekonomiska kompetens som
det måste ha krävts för att vara ledare för en lokaltidning, som under vissa peri
oder under 1890-talet drevs med god förtjänst. Även om det finns uppgifter
om att Wickström lämnade Uppsala inte bara spränglärd, utan också med en
skuld på 30 000 kr. Jämtlandposten bör dock inte jämföras med vad vi i dag
associerar med en landsortstidning. Jämtlansposten utkom tre gånger i veckan
i form av ett stort dubbelvikt blad. Hela arket mätte 100 cm x 45 cm och höll
typografiskt sett hög kvalite, men innehållsmässigt var det glest mellan nyhe
terna och tätt mellan skvallerspalter och följetonger som för det mesta var för
fattade av Wickström själv. Till de kristendomskritiska böckerna När Jesus kom
till Östersund (1898) och Prästväldets satanism (1903) ska även en tredje bok
räknas som kom ut bara två år före hans borgång, En ny himmel och en ny jord
(1905). I denna bok inleder Wickström med att berätta hur ensam han har bli
vit genom sina övertygelser, och hur människorna - med andra ord de jämtar
som hans förkunnelser i första hand riktat sig till - har tröttnat på hans läror.
"Söker man steg för steg gå framåt på upplysningens väg, tröttnar snart den ena
efter den andra att följa med, och till sist befinner man sig så sorgligt ensam,
att ingen hör hvad man har att förkunna och ingen ser hvad ens ögon omsider
lyckats upptäcka."
Karriären vid Lunds och Uppsala universitet finns dokumenterad i boken
Bildning (1886). Den opportunistiske huvudpersonen, studenten John Elf, far
utstå många anmärkningar angående hans affekterade klädessätt som han har
lärt sig under resor i utlandet, och då i synnerhet i Paris. Just anmärkningar
som dessa blev någonting som Wickström själv fick utstå när han flyttade till
Östersund i mitten av 1880-talet. Wickström vandrade i Östersunds som en
gentleman iförd "svart välsittande paletå och nyputsad cylinder - världens mest
nyputsade - och så blänkte hans pincenez-glas, ja det var en perfekt gentleman
vår d:r Wickström." Också när redaktören unnade sig ett teaterbesök satt det
östersundare i publiken som fann anledning att anmärka på hans klädesvanor
- också när han som i detta fall medvetet försökte följa det jämtländska klädes
vanorna. "Det berättas om att själve dr Victor Hugo Wickström, sin tids ele
gantaste karl i staden, sågs en gång på teatern i gråvadmalsskostym. Men mali
sen gjorde gällande, att detta berodde på att det förestod riksdagsmannaval, så
det var angeläget för dr W att se gammaljämtsk ut." I en artikelserie i Öster
sunds-Posten berättar Lennart Westlinder om sina teaterminnen och om hur
Östersunds amatörskådespelare gjorde sig roliga på den allt mer ensamme Vic
tor Hugo Wickströms bekostnad: "Sålunda gavs på Stadshotellet en soare eller
Uberbrettl, där teaterns egna krafter levererat dagskupletter. Dessa rörde sig om
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lokala händelser och personer. Redaktör V. Hugo Wickström var alltid ett tack
samt föremål för vår satir. Nu hade han som riksdagsman i en Stockholmskor
respondens till sin tidning beklagat sig över de svenska herrarnas i allmänhet
och stockholmarnas i synnerhet förfärliga fulhet. Han var ju inom parentes sagt
ingen beundrare av det svaga könet heller. Därför hette det i en kuplett på
bekant melodi ur Boccaccio om den gode Christer Swahn, som även gjort sig
skyldig till en komedi, kallad 'Trasmattan' 'Trasmattsfilosofen Christer/ uppå
Stockholms gator gick/ för att tadla männens brister/ uti skönhet växt och
skick./ Inga vackra karar mera/ utom jag men knappast flera o. s. v." Det kan
här nämnas att Wickströms teaterstycken, i likhet med ett antal av hans skrif
ter, blev föga uppskattade. Den ovan nämnda pjäsen "Trasmattan" spelades på
Folkteatern i Stockholm och lär ha blivit ett dundrande fiasko. Pjäsen spelades
av den anledningen inte som planerat i Östersund. Onda tungor har menat att
östersundspubliken redan hade fått nog av den några år tidigare uppförda pjä
sen "Antikrist".
Dödsannonsen i Jämtlandsposten nyårsaftonen 1907 berättar att Wickström
"[ ...] enligt all sannolikhet för att få ro oavsiktligt intagit en för stark dosis
sömnmedel." I Östersunds-Posten någon dag senare meddelas att Wickström
under natten "häftigt insjuknat", och i det kommande måndagsnumret berät
tas under rubriken Dödsfall, att "Enligt hvad dödsattesten upplyser förorsaka
des dödsfallet af olyckshändelse, i det d:r W, som senaste tiden lidit af sömn
löshet, i fredags afton intagit en för stark dosis sömnmedel." Klockan halv två
på eftermiddagen den 4 januari 1908 jordfästs författaren och resenären Victor
Hugo Wickström på norra kyrkogården i Östersund. Jordfästningen förättas av
regementspastor Sehlin. Ingen klockringning förekommer.
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Ingemar Hermansson är son till Lars Hermansson, som startade och drev AB
Bröderna Hermansson, där han några somrar arbetade som springpojke och
åren 1946-47, 1949, 1950 under sammanlagt ett år arbetade som kontorist.
Ingemar Hermansson foddes 1927 i Östersund, där han tog studenten på latin
linjen 1946. Efter medicinstudier i Uppsala blev han medicine licentiat och
legitimerad läkare 1956. Hans huvudsakliga läkargärning har varit forlagd till
Vilhelmina, där han .främst varit provinsialläkare. Under åtta år har han även
varit U-landsläkare med verksamheten huvudsakligast forlagd till Jemen. Är
1991 blev han promoverad till medicine hedersdoktor vid Umeå Universitet.
Ingemar Hermansson har forfattat biografier över forfattaren Arvid Brenner:
Den .fruktbara hemlösheten (Carlssons 1997), över politikern Jean Jaures samt
över forfattaren Roger Martin Du Gard· Den hotade humanismen {Carlssons
2001).

AB Bröderna Hermansson
EN JÄMTLÄNDSK GROSSHANDELSFIRMA 1930-1974
Av Ingemar Hermansson

DEN JÄMTLÄNDSKA GROSSHANDELN BÖRJADE UTVECKLAS KRING 1900. År
1930, då Östersund hade omkring 15.000 invånare, hade länshuvudstaden bli
vit ett grosshandelscentrum för Jämtlands län och för södra Lappland. Ar 1931
fanns i Jämtland 104 grosshandelsfirmor med totalt 264 anställda. Kolonialva
rugrosshandeln dominerades av några kända östersundsnamn. På Storgatan vid
Stortorget låg AB Robert Fresks Eftr, en grosshandel i kombination med
minuthandel. Så småningom blev Fresks alltmer en färg- och byggvaruhandel.
Firman hade startats 1862 av Robert Fresk, men övertogs 1900 av bröderna
Lundvall. Deras släkt drev sedan företaget vidare. Storgatan var liksom idag
präglad av småstadsmiljön från 1880. På Storgatan 23, en bit längre ned på
gatan, låg en annan firma med kombination av gross- och minuthandel. Det
var den 1872 av Diderik Cappelen Smith startade handelsfirman D C Smith.
Familjen drev rörelsen fram till omkring 1940.
Längre från centrum låg ett par stora grosshandelsföretag. Karl Johan Karls
son hade 1901 grundat Import-AB K J Karlsson, ett företag som växte alltmer.
I slutet av 1930-talet ombildades det till Nordsvenska Köpmanna AB, den stör
sta panihandeln i norra Sverige. Ett annat stort företag var AB Isaksson & Co,
som efter en bakgrundshistoria i Härnösand och Strömsund fr.o.m. början av
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Herman Olssons Lanthandel i Valsjöbyn från I 890-talet fram till 1947 Numer
Valsjöbyns Lanthandel i modernare byggnad. Huset till vänster var lanthandeln,
det vita huset Herman och Emma ofs;ons bostad.

20-talet också fanns i Östersund, dit huvudkontoret flyttades. Chef var Knut
Jacobson (1881-1945). Andra kända namn var Kaffe-Åslund och Lundemo
och Co.

Lars Hermanssons första år
Det fanns också en firma, som hette Gunnarsson och Lindgren, där handlan
den Herman Olsson i Valsjöbyn investerat pengar. Herman Olsson (18591941) var från södra Norge och hette ursprungligen Herman Kobberbakken.
På 1880-talet kom han som gårdfarihandlare till Hotagen och Föllinge. Med
hjälp av hustrun Emmas hemgift från ensamgården Löfhöjden, nära Alviken,
startade de båda en lanthandel i Valsjöbyn 1888. Den lever nu vidare som Val
sjöbyns Lanthandel. 1 Emma och Herman drev också skogsaffärer, som ledde till
ett stort skogsinnehav, mycket bankkapital och en oberoende ställning. De
hade elva barn - bland dem Lars Hermansson som föddes 1897. Han gick fyra
år i skolan och skickades av pappan till Karlstads Handelsskola 1915-16.
Under fyra år - fram till 1921 - drev han sedan pappans lanrhandel i Valsjö
byn. 1921 gifte han sig med den kultur- och litteraturintresserade lärarinnan i
byn, Alfhild Carlsson från Gårdsjö i Västergötland. Efter giftermålet flyttade de
till Östersund.
Lars hade fått anställning som lagerchef hos den koleriske grosshandlare
Gunnarsson, i den firma där Herman Olsson satsat pengar. Lars fick nu en bred
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erfarenhet av grosshandel: några år som
lagerchef, några år på kontoret, några år
som handelsresande. Han blev Jämtlands
siste hästanspände handelsresande, omåkt
av den tidens moderna män, handelsresan
de med bilar. De kastade ett hånfullt öga på
denna relikt.
Lars hade ingen stor teoretisk skolning
men en gedigen erfarenhet av lanthandel
och grosshandel. Han hade självständig
hetsbehov och beslöt att pröva sin egen
lycka. Men det ekonomiska läget i Sverige
och världen var det sämsta tänkbara: den
stora börskraschen 1929, depressionen
1929-33, Kreugerkraschen 1932. Lars var
en handlingskraftig, aktiv man, men samti
digt en blyg glesbygdspojke. Han nändes
inte be sin rike far om 30.000 kronor till
Lars Hermansson i 18-årsåldern som
aktiekapitalet, utan skickade fram sin yngre
elev vid Karlstads Handelsskola 1915bror Herman mot löfte att denne skulle
16.
bli lagerchef i firman. Så fanns de 30.000
kronorna tillgängliga. Herman Hermansson kom sedan att fram till 1960-talets
slut vara handelsresande i firman och ansvarig för bilarna. Men han vände snart
sitt huvudintresse till egna skogs- och aktieaffärer och dog som en mycket rik
man.

ra

AB Lars Hermansson skapas
Våren 1930 tågade Lars till Handelsbankens pampiga palats vid Stortorget för
att bankkontakter till sin planerade firma. Direktören tittade överlägset på
honom och lämnade sitt omdöme: "Min herre saknar förutsättningar att driva
ett företag!" Lars Hermansson satte sedan aldrig mer sin fot i den banken. Men
han hade lärt sig av sin far, förre gårdfarihandlaren Herman Kobberbakken, att
man inte ska låta förskräcka sig. I en liknande situation på en bank hade denne
utbrustit: "Jag struntar i er, det finns väl andra banker." Lars kunde så små
ningom förankra sitt företag i Jämtlands Folkbank, som han sedan alltid hade
gott samarbete med.
Nu gällde det lokaler. Han hyrde en 3-4 rumslägenhet på Prästgatan 9 med
lagerlokaler på gården. Det var ett hörnhus i klassisk trästil, som numer är rivet.
Med 30.000 kronor i aktiekapital - idag mer än 710.000 kronor2 - fördelade
på 60 aktier, där pappan hade majoritet, 36 aktier, startade han den 1 juli 1930
AB Bröderna Hermansson. Han sålde kolonialvaror, choklad, konfekt, konser
ver, pappersvaror och en del annat. En grosshandelsfirma behöver transportre
surser. Han anställde en gammal privatåkare, som hade en urgammal lastbil.

ra
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En aktie på 500 kronor som tillhört Herman Olsson

Den väckte munterhet på stans gator med sitt skrammel och sitt uråldriga
utseende.
Få trodde att detta företag skulle klara sig. Lönesänkningar och permitte
ringar drabbade många människor i lågkonjunkturen. Marknaden krympte.
Men Lars hade tåga och gav aldrig upp. Han var tjusad av arbetet i affärshän
delsernas mitt, av alla kontakter han hade med lanthandlare och deras anställ
da, med leverantörer, fabriker i olika delar av landet och med deras handelsre
sande.
Kapitalismens lag att maximera profiten kunde i ett sådant företag inte ha så
framträdande roll. Det gällde helt enkelt att överleva genom att bygga upp ett
socialt nätverk, ett förtroende för den egna firman hos kunder, leverantörer och
banker.
Ylva Hasselberg3 har i sin doktorsavhandling skrivit om "Den sociala ekono
min". Hennes avhandling gäller en annan tid och en annan sorts företag, men
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hennes slutsatser är giltiga för
den typ av företag Lars Her
mansson startat. "Personliga
relationer hade stor betydelse
för ekonomisk framgång, de
var i själva verket oumbärliga i
det ekonomiska livet." Att
uppnå framgång krävde per
sonligt och uthålligt arbete
under lång tid. Lars Hermans
son kom som en uppstickare
bland kända namn i Ostersund
i en ekonomisk kristid.

De första åren
1931 hade de 104 grosshan
delsfirmorna i Jämtland en
medelomsättning på 262.548
kronor. AB Bröderna Her
mansson uppnådde samma år
318.375 kronor - i dagens
värde drygt 7,5 miljoner kro
nor - men med en förlust på
Grosshandel som lagarbete. Lagerpersonalen på 5013% av aktiekapitalet. Givetvis
talet. Till höger i skugga lagerchefen Sixten Strömberg.
går det inte att jämföra med
Sittande i forgrunden chaujforen Sigge (Sigu rd) Lars
son (till vänster) och lagerarbetaren Karl Ewert Pers
dagens mastodontgrosshandla
son (ibland kallad Kalle P). Dessutom ett par yngre
re eller ens med de stora minut
anställda.
handlarna. Först 1936 var företaget stabiliserat och gick sedan
alltid med vinst, vilken mest avsattes till s k reserv- och dispositionsfonder. Det
hade varit en hård och mödosam tid under depressionen.
Att driva grosshandel är ingen soloshow. Lars knöt goda medarbetare till fir
man. Mycket snart anställde han som lagerchef Sixten Strömberg, som var en
hårt arbetande, grundlig och duglig man. I sin ungdom var han, jämte en bro
der, en rätt känd skidåkare. Han stannade hela sitt liv i företaget.
Tiderna var hårda och i mitten på 30-talet gick Gunnarsson och Lindgren i
konkurs. Lars anställde då sin arbetskamrat därifrån, "fröken" Fjellström4 , en
äldre kassörska, som avslutade sitt yrkesliv hos honom. Senare kom flera andra
som stannade länge i företaget. Så skapades ett vältränat team, som kände för
företaget, en viktig förutsättning i den sociala ekonomin.
När Lars såg tillbaka på sina första årtionden som jäktad grosshandlare sade
han: "Jag har alltid känt mig jagad." Tacka för det! Under 30-talets början gäll
de det bl. a. att omsätta förfallande växlar före bankstängningen, på den tiden
40

kl 14. Han jagade runt i stan. Skaffade tillräckligt med pengar för att före
komma växelprotester. Senare i livet sade han med stolthet: "Jag har aldrig haft
några växelprotester."

Expansion
Verksamheten ökade. Firman skaffade i mitten på 30-talet en ny, egen lastbil
och två personbilar för handelsresande. Lars hyrde nu en större våning och
magasinslokaler på Kyrkgatan 38 samt en del kompletterande lagerlokaler på
andra ställen i stan. Kyrkgatan 38 var ett hus av "stort kulturhistoriskt intres
se", uppfört 1902 efter ritningar av arkitekt P. Österlund, kanske en ombygg
nad av ett äldre hus (Kjell Hansen). Tyvärr är huset nu rivet, men ersatt med
ett, som tycks imitera det gamla huset.
Här fick man plats för den ökade aktiviteten. AB Bröderna Hermansson fort
satte med en mångsidig grosshandel, specialiserade sig så småningom, särskilt
efter andra världskriget, på den kemisk-tekniska branschen med tvål, tvättme
del, rakvatten, parfymer, deodoranter, salvor och förbandsmateriel. Man sålde
också mycket choklad och konfektyrer och fortsatte med kolonialvaror. Sorti
mentet var brett, allt ifrån cyklar till kondomer. Handelsområdet sträckte sig
över Jämtland-Härjedalen, angränsande delar av Hälsingland och Ångerman
land, samt inre delen av Södra Lappland upp till Sorsele och Tärnaby.
För att motsvara kundernas efterfrågan ville Lars Hermansson alltid ha väl
fyllda varulager. Från början, innan ekonomin stabiliserats, var detta naturligt
vis tungt. Hårt arbete och intensiv försäljning t ryggade ställningen. När kriget
kom, var det en styrka att ha ett stort lager i ett avstängt Sverige.
1951 hade Jämtland 164 grosshandelsfirmor med totalt 816 anställda och en
medelomsättning på 760.262 kronor. Östersunds 84 grosshandelsfirmor
omsatte genomssnittligt 1,27 miljoner kronor. AB Bröderna Hermansson låg
då på 1,8 miljoner kronor, i dagens värde c:a 26 miljoner kronor. Nordsvenska
Köpmanna AB hade blivit en jätte: i dåtidens penningvärde 50 miljoner kro
nor, medan lsakson och Co nådde 11 miljoner kronor. AB Bröderna Her
mansson hade sin maximala omsättning år 1957 med 2,73 miljoner kronor, i
dagens värde c:a 31 miljoner kronor. Sedan inträdde en långsam nedgång men
1967 omsatte man fortfarande drygt 2 miljoner kronor, i dagens värde över 15
miljoner kronor.
Under sin glansperiod hade firman omkring 15 anställda, varav två handels
resande, ett par telefonförsäljare, 3-4 kontorsanscällda och 4-5 på lagret. Det
var liv och rörelse med besök av handelsresande och av lanthandlare som kom
mit till stan och som använde kontoret som rascplacs. Genom att kämpa sig ige
nom 30-talets depression hade Lars Hermansson nått ett gott renomme. Han
var VD, personalchef, inköpschef, planerare, telefonförsäljare och kontrollera
de personligen varje faktura, som lämnade firman. Alle skulle vara rätt. Stäm
ningen var glad. Kontors- och lagerpersonal drack gemensamt kaffe mitt på
dagen.
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En ensamvarg
"Chefens" ibland vilda skämt i tele
fon till kunder hördes ut till de andra
på kontoret. Han hade alltid dörren
öppen. Personalen skrattade med,
även om de ibland fann hans skämt
aningen vågade. Men så var hans
sätt. Han kom alltid först till arbetet
och gick sist på kvällen. Han hade
sinne för fester, bjöd ibland ut perso
nalen, någon gång också på utflykt.
Han var en sorts outsider. Visst var
han medlem av Köpmannaförening
en, men annars ingen föreningsmän
niska. Han beklädde inga förtroen
deposter, var egentligen blyg, höll
inga tal. Han kände sig otillräckligt
Lars Hermansson skämtar i telefon med en
kund.
skolad för det. Han var medveten om
sitt utanförskap: "Man är väl en udda
människa, vill säga." Hans arbete var hans liv. Det fyllde honom med glädje,
kontakter, tillfredsställelse. Denna individualism gjorde honom skeptisk till
kollektiva aktiviteter, oavsett om det gällde fackföreningar eller arbetsgivar
nas/kollegernas gruppintressen. Han körde sitt eget lopp.
Som son kan jag med tacksamhet konstatera, att som far var han alltid vän
lig, kamratlig, hjälpsam och hänsynsfull.
En gång på 50-talet satte han ett relativt lågt pris på en vara. Det retade upp
en ung direktör i ett stort företag. Denne ringde upp Lars: "Du dumpar pri
serna!". Han hotade att man skulle knäcka AB Bröderna Hermansson. Men
Lars ville inte vara med om priskarteller. Han var garvad och svarade: "Försök
med det! Jag kommer att vara kvar, när ni är borta !" Det märkliga var att han
fick rätt.

Förändringarnas tid
Det var den stora omstruktureringens tid i Sverige och i Östersund. Nordsven
ska Köpmanna AB fick ekonomiska svårigheter på 60-talet och såldes till Haa
konbolaget i Västerås, så småningom ICA. Fresks Kolonialvarudel hade 1961
sålts till Isakson och Co, som i sin tur 1967 såldes till Haakon/ICA. Isakssons
blev en motorfirma. Så var alla stora kolonialvarugrossister från 1930 borta.
1968 köpte Lars ut sin bror Herman och fortsatte ensam i mindre skala. Han
anpassade sig, hyrde mindre lokaler i samma fastighet. Antalet anställda var ett
minimum. Egentligen var tiden ute för ett litet företag, men Lars älskade sitt
arbete. Han behöll sina kontakter med affärslivet. Någon lysande affär var det
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inte. Han måste börja använda sina reserv
och dispositionsfonder. Tidigare gjorde
han ett försök att skaffa en efterträdare för
att bevara företaget och dess namn, men
det gick inte. Först vid 75 års ålder sluta
de han - 1972. Formellt lades firman ned
1974. AB Bröderna Hermansson hade
följt samma båge som hans eget liv, som
en ålderstrappa med uppgång, kulmen
och nedgång.
När Lars såg tillbaka på sitt liv som
affärsman, var han nöjd. Han pekade
framför allt på den sociala ekonomin. Ett
startkapital på 30.000 kronor hade givit
ett företag, som levde över 40 år, som gav
arbete och försörjning i många år åt upp
till 15 personer, flera med familjer. Lars
Lars Hermansson (1897-1984) i 60var ointresserad av att bygga en egen, stor
årsåldern.
förmögenhet. Det var inte målet i livet.
Meningen var att vara aktiv, skapa kon..
takter, att tjäna affärslivet. En bankdirektör i Ostersund sade en gång till mig,
att Lars Hermansson och AB Bröderna Hermansson betytt mycket för jämt
ländsk lanthandel. Lars, som hade sina rötter i lanthandeln, skulle ha ryckt om
detta betyg. Han avled som änkeman den 25 januari 1984 i sitt hem på Råd
husgatan 6 i Östersund.
Källor och litteratur
Scyrelseberättelser från AB Bröderna Her
mansson 1930-1974.
Jämrlands och Härjedalens Historia
1880-1980. Jämclands läns museum. Öster
sund 1990
Norrländsk Uppslagsbok del 1-4. 19931996
Östersunds Historia. Jäm rlands läns
museum. Östersund 1986.

Hansen, Kjell: Östersund - hus med his
toria. Jämclands läns museum. Fornvårda
ren 20. 1984
Hasselberg, Ylva: Den sociala ekonomin,
Familjen Classon och Furudals Bruk 18041856. Studia historica upsaliensis 189.
Uppsala 1998
Johansson, Albin: Handelslivet i Östersund 1786-1950. Östersunds-Postens
Tryckeri 1955.

Noter
'Uppgift per telefon 2002-03-19 från nuva
rande innehavaren.
'Omräkning till da_gens penningvärde har
skett genom uppgifter från Utredningstjän
sten, Sveriges Riksdag.
' Hon är sondotter till kyrkohistorikern Ber-

til Hasselberg, och dotter till historikern
Staffan Hasselberg, Östersundssrudent
1946, och som var en känd simmare över
Engelska Kanalen och radikalpacifisr.
• Hon var syster till den uppskattade komi
kern Emil Fjellström (1884 - 1944).
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När redaktionen har på känn, att en artikel kan komma att ge anledning till
genmälen eller beaktansvärda synpunkter så låter den presumtiva intressenter
läsa den. Sten Meijer, som tidigare var verksam inom !CA-koncernen, har läm
nat några fortydliganden till det avsnitt av Ingemar Hermanssons artikel, där
han säger, att Nordsvenska Köpmanna AB fick ekonomiska svårigheter på
1960-talet.

Förändringarnas tid
EN KOMMENTAR OM NORDSVENSKA KÖPMANNA AB
Av Sten Meijer
1960-talet var den stora omstruktureringens tid i Sverige. Kooperationen gjor
de stora framsteg och den traditionella grosshandeln fick konkurrens och kost
nadsproblem.
En grosshandlare i V ästerås Hakon Swensson hade ända sedan 1917 arbetat
med inköpscencraliden. Den gick ut på att dra nytta av erfarenheten från
engrossisthandelns områden i nära liering med detaljhandelns köpkraft och
med kapitalinsats från båda parter. Det skulle ge ekonomisk vinning för båda
parcer.
Discribucionscencralen Hakonbolaget hade 1938 utvecklats så att discribu
tionslager fanns från Lidköping i söder till Sundsvall i norr. Efter samma prin
cip startade grossistfirman Speceristernas Varuköp, en inköpscentral i Stock
holm, som kom att omfatta Scorstockholm, Östergötland och Gotland. Samti
digt ombildades grossistfirman Ekström o Leffler i Göteborg till inköpscencral
mot hela södra Sverige som arbetsområde. Under denna tid hade diskussioner
föres om att etablera en inköpscencral även för Norrland och 1939 ombildades
Import AB K. J. Karlsson till inköpscencral med namnet Nordsvenska Köp
manna AB. Efter åtskilliga inkorporeringar, uppköp och nedläggningar fanns
distributionslager på de flesta större orter i Norrland från Sveg i söder till Gäl
livare i norr.
Utvecklingen fortsatte i nära samarbete mellan de fyra distributionscencra
lerna, vilket så småningom utmynnade i en enda I CA-enhet med huvudkontor
i Stockholm.
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A E Melander som Östersundshistoriker Il
Av Johan F Wijnbladh
NÄR DET GÄLLT ATT ILLUSTRERA HUR ÖSTERSUND SÅG UT UNDER 1800-TALET
har Adolf Emil Melanders teckningar oftast tagits i anspråk. Citat ur hans skil
dring av sin hemstad under mitten av seklet har ibland även använts. Hans
träffsäkra och stundtals mustiga språk gör hans berättelser}evande.
Här fortsätter återgivandet av Melanders skildring av Ostersund på 1850calet. Jag har valt, att i huvudsak följa den ordning i vilken Melander publice
rade de olika avsnitten i Jemdands Posten 190 l. Några avsnitt, som i hans
manuskript ligger som "Tillägg", har jag fört in där de med hänsyn till sam
manhanget hör hemma. Liksom tidigare har jag troget följe Melanders ordval
och språk men dock gjort den förändringen att jag använt nystavning. När det
gäller ortnamnen, har jag behållit Melanders stavning.
I denna del av Melanders skildring av Östersund på 1850-calec är det som
regel med korta avsnitt som han belyser olika sidor av livet i dåtidens Öster
sund. Han räds inte att oförblommerat tillkännage sin uppfattning om olika
företeelser. Hans friska och raka sätt att uttrycka sig utan att vara sårande är
föredömligt. Ofta B.r man anstränga sig för att besinna, att det är över 100 år
sedan Melander skrev sina minnen och att de är skrivna av en man, som växte
upp under Oskar I:s tid och i skuggan av Krimkriget och när den första järn
vägen byggdes i Sverige. Hans minnen publicerades medan vi ännu var i union
med Norge och innan vi infört allmän värnplikt i Sverige.

AdolfEmil Melander:

Östersund på 1850-talet
Guttaperkahattskräddaren
Utom skräddare Fastborg hade vi i Östersund ännu en i stadens utvecklings
förhållanden mycket mäktige ingripande skräddare vid namn Mesch. Denne
man drev upp sin affär i otrolig grad genom sin uppfinning av skinnhattar och
dito kaschetter' Kanske iden togs från Fascborgs skinnfickor, och kanske, om
där uppstått en tredje, lika intelligent skräddare som dessa två, hade vi snart i
Östersund kommit att uppträda helt och hållet klädda i skinn, även om som
maren. Meschs huvudbonader av skinn voro avsedda för sommaren. Visserli
gen voro dessa hattar fula som stryk och varma, som om man stuckit huvudet
i en stekugn - ty i sommarvärmen rann flottet omkring våra ansikten i riktiga
floder - men hattarna gjorde icke förty bärarne av desamma mycket stolta och
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skräddaren namnkunnig vida omkring.
Dessa hattar voro tillverkade av guttaperkatyg2, grönt eller brunt, och hade
formen av en båt. Priset var utan prut bestämt till två riksdaler och trettiosex
skilling. De luktade av svett och sommarvärme, minst sagt, avskyvärt, och
deras praktiska betydelse för vuxna personer kunde jag aldrig fatta, ty den var
mer än tvivelaktig. Däremot voro de för oss pojkar alldeles ypperliga till sko
por, då vi på våra utflykter skulle läska våra strupar ur något dike eller länsa en
båt (kanske det var den anledningen som gjorde att de fingo namnet "båthat
tar"), ty, före dessa hattars introducering måste vi vid dylika behov använda
våra tygmössor. Men detta var i jämförelse med guttaperkahattarna som att ösa
vatten med ett såll.

Farsoter
En förskräcklig tid för hela Jemtland var sommaren år 1852, då nervfebern3
grasserade som epidemi och skövlade många hem. Inom staden uppträdde sjuk
domen mycket våldsamt och mest bland den kvinnliga delen av befolkningen,
varav den lade många i en för tidig grav, däribland många unga gifta kvinnor.
Men ännu värre och mer fasaväckande blev sommaren år 1857, då en ohygg
lig smittkoppsepidemi utbröt inom vårt samhälle. Nu "tappade alla huvudet"
och ännu mer uppskrämd blev den stackars oförberedda skrockfulla befolk
ningen, då stadsläkaren på ytterdörrarna i de hus, där smittan gjort sitt intåg,
uppsatte tillkännagivande om, att ingen fick där inträda. Och som det nästan
ej fanns ett hus i hela staden, vilket var fritt från denna sjukdom, var det mer
än kusligt att denna sommar vandra omkring på våra gator och se dessa ödes
digra anslag.
Men nu var den lyckligare lottade delen av befolkningen mycket berömvärd,
ty den ingrep på ett generöst och självuppoffrande sätt som sannerligen borde
bevaras från glömskan. De av dem vilka ej blevo angripna av kopporna, utför
de denna tid mot sina olyckliga medmänniskor ett arbete av uppoffring och
människokärlek, som ej nog kan berömmas. Efter första förskräckelsen blevo
de nämligen hjältar allesammans. De lagade mat i sina hem och sände till de
sjuka, vilka de även eljest bistodo på alla vis. Jag minnes mycket väl, att för att
hindra smittans spridande vi barn, då vi sändes med mat till någon sjuk familj,
voro instruerade att ställa maten utanför dörren till den sjuka familjens bostad,
och där fick någon av den sjuka familjen själv avhämta matförrådet. I musikant
Rislunds mycket talrika och fattiga familj lågo samtidigt alla sjuka, men blevo
omhuldade på bästa sätt.
Som tjälen om vintern nedträngde ända till sex a sju fot4 djupt i jorden,
kunde inga gravar grävas under en tid av sex a sju månader, utan måste alla,
vilka avledo under denna tid, bisättas i gravkoret. Härigenom hände vissa vin
trar, att antalet likkistor i gravkoret blev så stort, att de måste ställas på varan
dra i flera varv. Då ett dödsfall skedde i en familj, hängdes lakan för alla fön
ster ända tills liket var fört till likhuset.
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En flytande likkista
I vanligt tal benämnes ett uttjänt och ramponerat fartyg för en flytande likkis
ta, men som vi i Östersund varken hade tjänande eller uttjänade segelfartyg
åsyftar jag här inget fartyg, utan en verklig likkista med ett riktigt lik. Denna
säregna händelse, vilken torde vara enastående i sitt slag, inträffade i Östersund
på försommaren 1857. Kyrkogården var vad man med stora skäl kunde kalla
vattensjuk, ty någon som helst dränering av begravningsplatsen hade ingen
tänkt på. Följden härav blev därför, att då en grav skulle grävas, måste en per
son hela tiden ösa vatten därur, medan den andre grävde för att inte båda skul
le drunkna. En lördagsafton blev ett lik nedsatt i en nyöppnad grav för att
bisättas påföljande Söndagsmorgon. Som vi barn alltid voro mycket intressera
de för begravningar, infunno vi oss i god tid på söndagsmorgonen på kyrko
gården och fingo då till vår fasa se likkistan flyta vid gravkanten i det stinkan
de vattnet, vilket fyllde graven till brädden.

Kyrkvaktar Bolin
En mycket barsk, gift, barnlös, sniken, ogin och barnhatande man, hade han
på sin tid privilegium på att inbärga det växande gräset på stadens kyrkogård,
och detta privilegium begagnade han så energiskt, att från våren och tills han
skördat och å kyrkogården hässjat gräset, var alla, såväl gravägare som barn för
bjudna att beträda stadens kyrkogård. Härav blev följden, att den rika gräsväx
ten på eftersommaren skylde både gravar och kors, och de högre monumenten
stucko upp ur gräsfältet som vanliga åkerskrämmor, där det fattades endast en
gammal hatt.
Apropå denna kyrkogård, vilken numera är utvidgad till en smakfull parkan
läggning, saknar jag där en stor mängd av de visserligen anspråkslösa, men från
barndomen så minneskära träkorsen, vilka alla buro, för mig bekanta namn
från mitt forna Östersund. Även det av oss barn så mycket beundrade orna
mentala järnkorset, placerat på en smakfull hög gräsbevuxen gravkulle, anlagd
av familjen Nordbeck är nu jämnad med marken, och återstår därav endast en
gjutjärnsplatta med inskription fästad vid en rutten trädstubbe.

En sorgedag i Östersund
En dag i November månad år 1859 avled den mycket omtyckta unga fru Hof
verberg5 efter att ha givit livet åt fyrlingar, två flickor och två gossar. Hela sta
den blev genom denna händelse försänkt i en verklig och uppriktig sorg, ty fru
Hofverberg såväl som hennes man var mycket populära i alla samhällsklasser.
Vid hennes begravning, som försiggick under det härligaste väder, var alla buti
ker stängda och alla affärer nedlagda för dagen. Stadens befolkning var man
grant och i högtidsdräkt samlad kring hennes i Sydvästra hörnet av stadens kyr
kogård öppnade grav, varå hennes djupt sörjande make sedan reste en enkel vit
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marmorvård, vilken täljer om denna för hennes sörjande familj så djupe ingri
pande händelse.
Efter sin avgudade makas död trivdes ej mannen längre i Östersund, utan
realiserade all både fast och lös egendom och avflyttade med sin familj till egen
domen Fjäl utanför Sundsvall, där han som änkling gästfritt och vänlige mot
tog alla jämrar och där kvarbodde ända till sin död.

Den öde staden
Vissa cider på året och i synnerhet under skördetiden föreföll Östersund som
en öde stad. Man kunde då ibland under flera timmars tid ej upptäcka en
levande varelse på dess gator. Torsdag, Lördag och Onsdag kom dock en och
annan lantbo in till staden för att avyttra sina obetydliga kvantiteter av ost,
smör och mjölk same ibland ett lass ved eller hö.
Vid min faders inflyttning till Östersund år 1847 hade staden endast
omkring sex hundra invånare. Husen saknade nummer och gatorna namn. På
båda sidor av alla gatorna funnos stora djupa gräs- och ciscelbeväxca diken, i
vilka ävensom å torget förekom ett utmärkt kreacursbece. Sommartid hörde det
till regel - utan undantag - att då kossorna på kvällarne kommo hem till sta
den från betet i Scadsskogen6, de på stadens torg och i dess frodiga diken inco
go ett extra mål, innan de skildes åt för natten.
Varje gårdsägare hade sin lilla kryddtäppa, vilken omhuldades på ett synner
ligen kärleksfulle sätt. I många fall voro dessa med simpel gärdesgård inhägna
de täppor och kålhagar besådda med potatis, korn, råg och havre. Dessa inom
staden förekommande sädesskördar blevo av Landshövding Dahlscröm genom
påbud vid vice förbjudna. Detta förbud var nog i och för sig ganska egendom
lige, men det dråpligaste i hela ukasen7 var dock, att förbudet ej blev offentlig
gjort förrän långt in på sommaren, då säden redan stod fotshög i all sin fägring.
Hur denna lagscifcningsåcgärd sedermera utvecklade sig har jag ingen håg
komst av, men plikta för sin sädesodling fick bland många andra även min far.

Den vita tranan på Oviksfjällen
En egendomlig företeelse, som varje sommar återkom, var den "vita tranan" på
Oviksfjällen, vilken trana troligen ännu uppenbarar sig därstädes.
Denna trana utgjordes av snö på fjällets östra sluttning, vilken var oåtkomlig
för sol och värme, varigenom snön låg kvar hela somrarne igenom och bildade,
sedd från staden, formen av en Trana.

En tjuguårig process
Som prov på vad två hallscarriga hantverkare kunna företaga sig, vill jag här
omnämna, att det i staden Oscersund förekom en skräddare, den förut
omnämnda Fascborg, den andre en kopparslagare Lundholm, vilka på min tid
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processat i mer än tjugu år om en jordbit i stadens närhet. ]ordbiten var ej ens
av ett halvt tunnlands areal och på sin höjd värd 10 a 15 kronor.
Hela orsaken till denna långa och dyrbara process var, att skräddaren var en
envis, seg och uthållig man och kopparslagaren var etter värre. Båda hade sina
ägor gränsande intill trekanten (jordbiten) och båda ansågo sig vara ägare av
densamma.
Det egendomligaste i denna tvist var, att de båda stridsmännen under hela
processtiden umgicks med varandra på det mest kordiala sätt. Hade gubbarna
ej varit så erbarmligt prosaiska, så skulle man ha kunnat tro, att ihärdigheten i
denna affär gällde något vad. Vem av dem som till sist blev ägare till jordbiten
vet jag ej med säkerhet, men jag skulle antaga, att kopparslagaren blev den lyck
lige.

Våra astronomiska funderingar
En tid i början av 1850-talet läste min far om kvällarna i tidningen bland allt
annat om astronomernas jobberier med en komet som hade en lång svans och
som skulle bliva förfärligt förskräcklig. Det vetenskapliga i denna fasansfulla
svans, gick av bristande naturkunskap och uppfattningsförmåga alldeles för
högt över vår horisont, ty av astronomi kände vi endast till sjustjärnan - den
hade vi mitt utanför vår köksdörr. Men så var ej förhållandet med folket i all
mänhet, ty de måtte ha varit mäkta lärda och hemma i de högre himlakrop
parna. De voro liksom astronomerna utan undantag absolut förvissade om, att
kometsvansen skulle icke allenast sopa bort hela vår planet, uran därjämte och
i synnerhet det sköna Jemdand och dess enda stad, vilket kan förklara den för
tvivlan, som under denna svanstid behärskade alla Jemtar.
Om kometen med eller utan svans någonsin gjorde oss den äran, vet jag ej,
men nog vet jag, att Östersund ännu år 1901 står kvar.

Krinolintiden
Då det var bal, bröllop eller något annat uppseendeväckande kolifej i staden,
voro jungfrur och pojkar mangrant samlade utanför gästabudslokalen, och
hade vi pojkar då, i synnerhet under den ohyggliga krinolintiden, många roli
ga stunder, medan vi åsågo dylika festligheter, ty som jungfrurna följde sina
fruar matmödrars exempel och lade sig till med krinolin, ehuru ej av kostbara
fjädrar, utan av vanliga simpla tunnband av trä, gjorde vi livet så surt som möj
ligt för dem. Och de lämpligaste tillfällena härtill var just, då de voro samlade
utanför någon fesdokal.
Då vi rekognoserat terrängen och funnit vårt "pigoffer", omringades hon av
fyra a fem pojkar vilka på ett överenskommet tecken alla på en gång klämde till
flickans nedre del, och - krasch - så stod tunnbanden i alla möjliga spetsvink
lar. Ändamålet var vunnet, och vi sprungo vår väg! Och om jag ännu en gång
kunde återgå till pojkåren och de vidunderligt idiotiska och vanställande kri-
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nolinerna kommo tillbaka, skulle jag med samma energi bekämpa detta mod
som jag gjorde för fyrtiofem år sedan.
Den kvinna, som till Östersund införde detta avskyvärda och osköna mod,
var en fru F. 4• Sedan spred sig epidemien med förfärande fart.
Det skall sannerligen vara oreflekterande kvinnfolk, som tro sig piskade till
att underkasta sig vilka vanvettiga saker som helst, bara det kallas "mod'. Men
om de ville litet taga reda på varav och av vem de flesta dammod utkastas i värl
den, så skulle med all säkerhet många fruntimmer hesitera att efterapa alla slika
galenskaper.
Ett mod, helt och hållet tillkommet av sparsamhetsskäl, var, att jungfrur hade
linnen med ovan- och nedandel, som det i Jemcland kallades. Jag observerade
nämligen i våra tvättar, att jungfrulinnena sågo högst kuriösa ut, där de häng
de till torkning, ty övre delen var förfärdigad av finaste linne, varemot den
nedre halvan var av det grövsta säcktyg. Förklaringen var lika enkel som prak
tisk. Modet var nämligen en kvarleva från den katolska tidens rivande tagelsk
jorta.

Schalar och hattar
Då fruar av rang uppträde i stor stass, voro de försedda med långschalar - jag
menar ej av Riksbankens - utan mycket längre och tillverkade av fint silke. De
voro särdeles klädsamma och vanligen av synnerligen vackra mönster och fär
ger. Jag skulle nästan tro, att där nu i hela Jemcland ej skulle kunna framletas
ett enda exemplar av dessa fina plagg. - I dessa tider, då intresset för det anti
ka är så stort, skulle dessa långschalar, om det finnes några kvar, nog betalas
med höga priser.

Amazonhatten
var däremot en vederstygglig utklädsel på våra damhuvuden. Den bestod av en
vanlig rund halmhatt med stora brätten, i vars kant runt om hela hatten en tre
a fyra tum bred nedhängande spets var anbringad. Den var icke allenast ful i
och för sig själv, utan missklädde även alla, som voro dömda att bära densam
ma. Näst flickornas vita nedhängande mameluckor visste jag som barn ingen
ting fulare än amazonhattarna.

Östersunds första hyrkuskverk
Stadens - eller rättare - invånarnas häst- och åkdonsägare voro i allmänhet
mycket tjänstvilliga mot sin behövande nästa, liksom med allt annat som
behövde lånas - och det var minsann ej det lilla det. Ersättningen var ingen
under den tiden. Men där kom en annan tid i stadens historia, då även Öster
sund fick en betald åkare vid namn Person, vilken på sitt stall tillsammans med
kor hade en skinkmärr8 av det allra sorgligaste slag.
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Ucfordringen gjorde nog sitt till, ty den bestod av i hushållen insamlat disk
vatten, och detta visade sig till sist ingalunda vara livsens vatten för den arma
kraken. Denna diet gjorde nämligen, att djuret gick en förtidig död till mötes,
och myndigheterna förbjöd Person att vidare syssla med hästar. Åkerirörelsen
upphörde nu för långliga cider.

Den första Östersundsfamilj som hade sommarnöje

A en björkbeväxt, vackert belä

gen kulle i Minnesgärdec straxt
söder om staden och nära Stor
sjöns strand hade häradshöv
ding Lilliesköld9 låtit uppföra
en fyrkantig paviljong av brä
der, omfattande endast ett enda
ehuru ganska stort rum. Hit ut
gick eller åkte familjen om som
maren för att tillbringa vackra
På en björkbeväxt vacker kulle i minnesgärde hade
Söndagar. Då och då inbjöds
häradshövding Lilliesköld låtit uppfora en fjrkantig
även dit någon bekant familj.
paviljong av bräder.
En gång hände, att jag en lör
dagsefcermiddag av gossarna
L. 10 blev medbjuden till sommarställer, där, förutom familjen L., även Lands
hövding Dahlscröms hela familt tillbringade kvällen till framåt midnatt. Då
jag på natten åkt med familjen L. hem till staden och skulle gående till mitt
hem passera kyrkogården, att, då jag kom fram till dess grindar (nu finnes var
ken staket eller grindar omkring denna kyrkogård) och tittade upp på kyrktor
nets klocka för att se vad riden var, jag straxt till höger innanför grindarna till
min fasa på en gravkulle fullt tydligt, i den ljusa sommarnatten, såg en alldeles
vitklädd spöklik kvinna med vit slöja över huvudet sitta nedböjd och stirra på
mig.
Jag känner ännu en iskall rysning genomila hela min kropp var gång jag tän
ker på denna förfärliga syn, och det måtte ha gjort ett ohyggligt intryck på mig
då, ty när jag kom hem, frågade min mor, hur det var fatt, ty jag lär ha darrat
i hela kroppen och sett förtvivlad ut då jag kom inrusande där hemma. Någon
annan förklaring på andeuppenbarelsen än att det hela var ett fantasifoster, kan
ju ej finnas.
På den plats, där jag såg denna vålnad, fanns då ej någon gravkulle, ehuru jag
tyckte mig tydligt se spöket sitta å en sådan. Synen förekom ungefär på den
plats, där nu ett vackert gravmonument över Per Nils Anders, stamfar till de
rika Nordenströmmarna i S:t Petersburg 12 är rest av hans minnesgoda barn.
Jag har en gång utomlands varit i en konsertsalong, där det blev panik och
tjugucvå människor blevo ihjältrampade och jag själv befann mig på en myck
et kritisk plats, men jag blev ej så förskräckt då, som av synen på Östersunds
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Kyrkogård. Men en gång gick jag sent en kväll på en enslig väg i Amerika förbi
en kyrkogård, då jag inifrån kyrkogården fick höra ett stönande, och nu kände
jag samma förskräckliga isande rysning som den gången i Östersund. Icke förty
beslöt jag mig för att undersöka saken. Då jag arbetat mig över muren fick jag
i skymningen se en drucken man ligga på en grav, och detta var det rysliga spö
ket - den gången.

Ladubalkonger
Fan så fint uppträdde två borgarfamiljer, då de försågo sina hölador med bal
konger.
Färgare Fjellmans familj gick även nu i täten, som i många andra fall och
anbragte å sin rödmålade hölada, belägen på norra sidan av staden 13, en verklig
balkong. Alltså får väl den familjen anses som uppfinnare av denna estetiska
konstgenre. Iden var emellertid både billig, praktisk och god, som surrogat på
ett sommarnöje, isynnerhet som denna lada hade en vacker belägenhet och bal
kongen mot sjön hade det förtjusande Frösön i fonden. Här på denna balkong
tillbringade familjen mången härlig sommarafton omkring sin rara kaffeplun
ta med hembakat dopp m.m. Och angenämt var det även för andra de där hit
blevo inbjudna, ty, innan familjen Fjellman blev så rasande högförnäm, var den
familjen - isynnerhet frun - den ledande själen i alla nöjen, såsom baler, utfär
der, teaterföreställningar och mångfaldiga andra roligheter bland hantverkar
klassen, ty - då Brita Fjellman stod i spetsen för något nöjesföretag, så kunde
man på förhand vara övertygad om att få roligt, och det bästa var, att hon för
stod konsten att arrangera gott, väl och roligt, utan några nämnvärda kostna
der för deltagarna.
Nästa ladubalkongsfamilj blev kopparslagare Lundholms vilken å sin lada vid
Assjön där nu nedre delen av nya begravningsplatsen14 är belägen, anbringade
en i alla avseenden liknande balkong med den Fjellmanska och avsedd för
samma ändamål. - Men, medan den Lundholmska ladan jämte balkong nu
skattat åt forgängelsen, kvarstår den Fjellmanska ladan ännu med sin balkong.
Det därintill förr belägna duschhuset är dock borta, men duschens vattenrän
nil rinner ännu där förbi som i forna tider.
Dessa ladubalkonger voro de första och enda, vilka förekommo på Öster
sunds lador.
Inne i staden hade vi en balkong på Nils Wikströms hus, på det brutna hör
net - nuvarande stadshuset 15, men den är nu för länge sedan borttagen.

Borgens Stora Sal
Namnet "Borgens Stora Sal" - Grand Hotels nuvarande matsal - innesluter för
1850 talets Östersundare en hel värld av minnesrika och som jag tror till över
vägande del av det gladare slaget händelser ur samhällslivet.
Ofta hör man uttrycket "Tänk om dessa väggar kunde tala!" Jag säger detta
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om ovannämnda "his
toriska" sal. Ej minst
roligt skulle det bli, om
väggarna i de två små
rum, belägna på västra
sidan av salen, kunde
berätta om allt vad som
tilldragit sig inom dessa
rum under loppet av
femton a tjugu år efter
Fru Risen-Borgs gamla hus vid Torget. Krog och $,.ästgiveri. Mot
deras tillkomst. Här
Storgatan ser man den höga stentrappan till affären, som fru
har nämligen utspelats
Borgs man ensam skötte.
många såväl tragedier
som komedier, och en
person, lika bekant med alla hithörande händelser som jag men med större för
måga skulle härav kunna få stoff till många spännande verklighetsromaner.
I denna sal avdansades kungabaler, societets-, borgar- och "muff"baler, där
tärnor utefter rangskalans alla grader trådde dansen med industririddare och
andra av mångfaldiga bildningsgrader. Här sammanlänkades mångas öden för
livet och kronan dansades här av många lyckliga brudar. Här speltes teater och
avåts jubileumsmiddagar och här förekom de förnämsta marknadskomejerna16
med hithörande gruff, slagsmål och slutbaler m.m. i det oändliga.
Salens Förhistore var, att fru Borg (Risen) i alla tider på ett, för sin egen eko
nomi fördelaktigt sätt hade sörjt för att det lilla samhället skulle ha en till
flyktsort för sina större upptåg och offentliga nöjen, då deras egna salar voro för
små. Fru B hade därför redan före min och många andras tid ställt salen i sin
gamla kåk - i hörnet av Torget och Storgatan - till stadsinvånarnes förfogande,
naturligtvis mot kontant erkänsla, ty tant Borg (det ansågs för tusan så fint att
få kalla denna rivande krögargumma för tant, i synnerhet sedan hon för två
hundra Riksdaler banko låtit avkonterfeja sig i olja av artisten Söderlund, bör
dig från Östersund, och för detta ändamål låtit tillverka en svart sidenrob No
2 17) var en tant med "vyer" och känsla för pluringar. Hon insåg därför snart
nog, att Östersund höll på att bli stor och nöjeslysten och att här var ett tillfäl
le till förtjänst, vilket ej borde förbises. Av dessa skäl gick fru B. snart i författ
ning om att å sin tomt vid Torget uppföra en fesdokal av rang och så uppstod
den ännu i dag av gamla Östersundare kallad Borgens Stora Sal.
Gumman Borgs affärsgeni i förening med några av samhällets ståndspersoner
gjorde, att denna festlokal belägen en trappa upp - eller rättare sagt i övre
våningen, utan trappa, ty trappa ansågs visst överflödigt - skulle invigas 18 innan
den ens var färdig. Som sagt, någon trappa var ännu ej färdig till lokalen, men
fru B. var ej ens i denna kritiska situation rådlös, ty tvärt emot både byggnads-,
brand- och all annan förordning, lät hon i salens golv anbringa ett hål varige
nom festgästerna till en improviserad teaterföreställning fingo kravla sig upp på en pinnstege.

53

Jag var då ej mycket bygg
nadskunnig, men nog tyckte
jag, att denna sorts uppkomst
i Societeten var vågad i syn
nerhet för fruntimmer med
krinolin.
Tänk om i denna fullpack
ade sal uppstått panik - hur
skulle det då gått för alla, då
de skulle kämpa om hålet.
Sedermera blev dock en rik
tig trappa uppförd - den
nuvarande kökstrappan - och
från denna tid är det som
salen egentligen har "histo
riskt intresse".
I denna sal utspelades, som
ovan nämnts, alla slags fester
och ofta nog sista trumfen i
livets strid. Allt föreföll dock
iakttagaren som idel solsken
och lycka, men "bakom kulis
serna", d.v.s. i de två angrän
Fru Gustava Borg iford sin sidenrob på oljemålningen av
sande rummen, utkämpades
artisten Söderlund. Originalet på Stadsmuseet.
många strider både med mun
och knytnävar.
Då "konstmakare" förhyrde
lokalen funnos aldrig i smårummen några möbler. Ej heller kunde därstädes
beredas plats för några sådana, ty väggar, golv och tak voro helt och hållet upp
tagna av packlårar och konstgepäck av tusende slag. De nödvändigaste möbler
na voro undanstuckna här och var under eller bakom någon lår eller något för
hänge. Då konstnärsfamiljen jämte drängar gått till kojs på golvet fanns där ej
plats över ens för en krypande vägglus.
I rummet åt gården, nuvarande tamburen till Grand Hötels matsal, logerade
familjen Riego själv. Det andra rummet upptogs av deras drängar. Mer än en
gång hände det, att då drängarna fram på nattkvisten kommo hem mer eller
mindre nyktra och deras konstnärsblod sjöd över, att den orädda Fru Riego steg
upp från sitt viloläger och helt sonika ensam skilde slagskämparna, varvid hon
kastade den ene eller den andre ur genom flygeldörrarna.
En afton under omkostymeringen, då jag var närvarande, hände, att någon
stjälpte ikull en butelj med ett brinnande talgljus och antände en dansös' kos
tym, varvid en av drängarne, i brist på vatten, fattade tag i ett undanstucket kärl
och dränkte den vita tylldräkten med dess innehåll. Episoder av dessa slag före
kom dagligen inom dessa konstnärskretsar.
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En Kungabal i Borgens stora Sal
Det begav sig, att Carlsbalen avdansades varje år och att vid supen Skräddar
mästare Fastborg som stadens äldste borgare skulle föreslå Kungens skål. Men
som den stackars skräddaren ej var större vältalare än t.ex. hans egna ankor,
kom han vanligen ej längre i sitt vackra försök än: "Jaha, jaha mitt ärade herr
skap - skinnfickor äro starka, men de äro dyra!" - Jubel!
På en av dessa baler uppträdde ett år en rasande ståtlig och elegant herre, som
inträdde i balsalen okänd av alla. Musiken blåste upp till fransäs - den fine
herrn rycker fram mot ett fruntimmer, en välboren fröken Kuylenstierna och
presenterar sig som Herr Sundell. Fransäsen börjar och allt går bra till tredje
turen, då en flicka viskande frågar fröken Kuylenstierna om hon vet, att hen
nes kavaljer är - bagargesäll. Fröken svimmade - men ej i sin kavaljers armar och bagaren avlägsnade sig.

Blommor och vackra Blenda
Som barn intresserade jag mig synnerligen mycket för alla slags blommor, i syn
nerhet för vilda och denna smak har jag fortfarande. Jag sökte därför reda på
blomställen på stora avstånd från staden och blev jag i denna sport den mest
bevandrade av stadens alla barn. Av alla sorters blommor var liljekonvaljen min
älsklingsblomma, och är så ännu, och därför är ock denna sköna växten den
enda, vars latinska namn jag känner.
Då Assessor Asplund, sedermera Jemtlands Landshövding, skulle i stadens
kyrka sammanvigas med äldsta dottern till Rektor Nordquist, blev jag av sam
hällets täckaste flicka, den lilla sympatiska Blenda Nordbeck, ombedd att åt
henne anskaffa liljekonvalj till en tärnkrans. Att jag villigt och av intresse både
för flickan och blomman, kilade genaste vägen till mitt förnämsta konvaljstäl
le, vilket var beläget på Frösön, är självklart, men jag kunde denna dag ej hitta
fler än tretton exemplar - ett tal, som sedermera i livet för mig haft stor och
lyckosam betydelse - men blev icke förty på det bästa sätt omhuldad, då jag
avlämnade min skatt till den sköna Blenda.
Denna flicka var verkligen en högst behaglig uppenbarelse och följden blev
den, att det ej i hela staden fanns en skolpojke av vad samhällsställning som
helst som ej var på sitt vis över öronen betagen i den vackra och livliga flickan.
Jag har i gott minne en löjlig episod från min härliga barndomstid, då ovan
nämnda Blenda och jag tillsammans voro i verklig sjönöd. Saken var den, att
vi barn, både "bättre" och "sämre" om varandra, voro mycket roade av att leka
i och med båtar, som lågo vid stranden. Och jag måste uppriktigt tillstå, att vi
ej alltid voro så noga med, hur eller var vi lånade oss en båt. Alltså hände sig en
dag, att Blenda och jag på det i Östersund mera vanliga sättet lånade en båt vid
Sjötorget och foro ut på 'böljan blå'. Blenda satt i aktern och sjöng en just nyss
mycket populär bliven positivvisa, "Amanda satt med en krans i håren" etc. etc.
och jag paddlade vår 'gondol' på den spegelblanka vattenytan. Men komna ett
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stycke från land, började båten fyllas med vatten, (som det så effektfullt heter i
beskrivningar över skeppsbrott), ty pluggen i aktern var urtagen, och för att öka
vår fasansfulla belägenhet fil vi å stranden se och höra Erik Korstedt, båtens
ägare, skrikande, att vi genast skulle komma i land med hans båt, annars skul
le vi fil lära oss mores. 19 Här sutto vi nu! Idyllen kvävdes i sin linda, poesin var
bortblåst och endast rädslan för mannen på stranden fanns kvar. För mötet
med Erik Korstedt voro vi nämligen mycket rädda och att sjunka och ömkli
gen omkomma voro vi ännu mer förskräckta för. Efter mogen överläggning,
fattade vi dock till sist beslutet att modigt möta faran på stranden hellre än på
Storsjöns botten. Blenda kröp högre upp på aktertoften och jag satt med föt
terna i fotsdjupt vatten och rodde av alla krafter mot land. Till vår stora förvå
ning tog båtägaren dock emot oss mycket nådigare än vad vi hade väntat, och
vi undslapp med blotta förskräckelsen.
De första blåsipporna om våren plockade vi i södra delen av Gubbåkern, och
gullvivor, (även särkärmar kallade) växte ymnigt på västra sluttningen av Öne
bergec.

Vildblommor
När våra ängar i stadens omgivningar klädde sig i sin färgrika, doftande gudas
köna blomsterskrud, var detta för mig en tid av njutning den jag omöjligt med
ord kan beskriva.- Ja! jag riktigt frossade av hänförelse under den gudomliga
blomningstiden. För att icke skada någon av mina älsklingar rörde jag mig i
detta sannskyldiga paradisets lustgård med iakttagande av största försiktighet
men slutligen for den obarmhärtige liemannen fram över, och skövlade all min
ljuva ögonfägnad.
Under den njutningsrika blomningstiden insamlade och hemförde jag stora
mängder av våra vackraste vildblommor. Floran i Jemcland var, som jag tror,
rikare än i något annat landskap inom vårt land. Blommornas botaniska karak
tär eller värde fäste jag mig ej vid - färgprakten allena och dess harmoniska sam
mansättning, liksom alle skönt i naturen, var det, som i så hög grad bedårade
mig, att jag rent av ryckte mig kunna meddela mig med mina kära blommor.
För att höja effekten på mina buketter, inflikade jag däri dekorativa grässtrån
och sädesax, och utan skryt kan jag försäkra, att mina buketter blevo allmänt
beundrade.
Jag kommer ännu mycket väl ihåg en dag, då jag på en lejde20 å Frösön plock
at sommarens första liljekonvalj, och av den gjort en liten men särdeles nätt
bukett, att jag, på hemvägen mötte vår sköna Blenda Nordbeck, promeneran
de med sina föräldrar, på hennes begäran, rodnande och lycklig, till henne
överlämnade mina blommor.
I mitt mera prosaiska hem senterades21 mina kära vildblommor litet eller
intet. Om jag däremot presentade mor med en stel färgprunkande tulpan, vil
ken jag av någon pys lyckats tillbyta mig för en pepparkaka eller degbit, då blev
min mor förtjust.
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I flera år försökte jag om somrarna att i vår kryddtäppa, eller i av mig själv
tillverkade blomlådor, inplantera mina älskade vildblommor. Men jag lyckades
aldrig ffi dem att gå - de tynade av och dogo bort omedelbart efter omflytt
ningen.
Ehuru jag med den allra största förtjusning insamlade vildblommor av alla
slag, intresserade mig botaniken som skolämne ringa eller intet - kanske våra
lärare ej hade förmågan att entusiasmera mig! Av pietetskänsla och djupt känd
vördnad för alla döda, kunde jag aldrig falla för frestelsen, att från en grav taga
en blomma. Likaså rädd var jag, för att trampa på en grav om än aldrig så för
fallen. Jag trodde nämligen, att den döde därunder skulle kunna känna detta
som en vanvördnad.

Till Julen
Till Julen brukade flickorna arbeta fina saker på stramalj i båge för sina varan
de eller blivande hjärtans kära gossar. En tid virkade töserna vackra och arbet
samma rökmössor av sefiregarn22 över segelgarn, (detta senare inslag för att ffi
styrsel på mössan) och en regel utan undantag var, att dessa rökmössor blevo i
brist på säkra mått alltid för små för mottagarens huvud. Sedan detta kärleks
fulla arbete var färdigt, var konsten att ffi det avlevererat till den lycklige ridda
ren utan att han skulle ha en aning om varifrån det härledde sig. Och detta till
gick på så vis, att flickan hade någon förtrogen som på Julafton med paketet
smög sig till mottagarens bostad, där dörren sakta och obemärkt öppnades och
paketet inkastades, varefter den snälla tomten springande avlägsnade sig. Men
nu var även bruket, att föremålet för gåvan satte av pilsnabbt ut, efter present
kastaren, och följ_den blev en gadöpning kring hela staden. På detta vis förekom
på Julaftonen i Ostersund en massa kringlöpande tjänsteandar av variabla kön
och åldrar.
Julaftonen 1858 blev jag av en kärleksdrucken ungmö ombetrodd att med ett
paket, innehållande en virkad rökmössa, uppträda som den osynliga tomten,
men detta avlöpte ej bättre än, att jag i det avgörande ögonblicket öppnade
orätt dörr, slängde in paketet och sprang. Ingen kom efter mig, och jag fick
beröm. Men några dagar efter Jul, då ännu den unge mannen ingenting låtsats
om till flickan, måste hon direkt fråga honom vad han tyckte om mössan, varpå
han svarade, att han ingen mössa ffitt. Undersökningen av saken visade, att jag
öppnat dörren till en tvättstuga och slungat mösspaketet ned i en - lutfiskbal
ja, där mössan efter fyra dagars lucblöta befanns både till form och utseende ha
förvandlats till någonting högst kuriöst.
Noter
' �schett dler kaskett. (av franska casquette,
_
d1mmunvbildnmg till casque) medelhög
mössa av tyg, läder eller skinn med stor
framskärm och ibland med klaffar, som

kunde fällas upp eller med uppvikning. Cas
que betyder ursprungligen 'skärva'.
• Guttaperka = gummi. Enligt uppgift är gut
taperka ett malajiskt ord sammansatt av geta
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(gummi) och pertcha (ert gummigivande
träd).
' Tyfus, abdomina/tyfus, tyfoidfeber, nervfeber
är en infektionssjukdom, som kännetecknas
av en ofta karakteristisk feberkurva och
typiska förändringar i tarmens lymfoida
apparat. Den viktigaste smittkällan är män
niskan eftersom tyfusbacillen sprids genom
avföringen. Förr spreds tyfusbacillerna ofta
genom dricksvatten och mjölk.
• Mellan 1,8 och 2 meter.
' Enligt Bo Berndrsson: En rundvandring
kring Gamla kyrkans gravar (Föreningen
Gamla Östersunds Arsskrift 1997) var
handlanden Carl Hofverbergs (1817 1877) hustru &ila född 3 september 1824,
död 21 november 1859 dotter till lagman
nen och häradshövdingen Johan Magnus
Behm och hans hustru Johanna. Av fyrling
arna överlevde tre. Edla ligger begravd i sin
mors grav vid Gamla kyrkan - sydväst om
kyrkan intill Kyrkgatan, mot vilken stenen
är vänd.
6
Stadsskogen var förr en sammanfattande
benämning på skogsrrakrerna norr om Fält
jägargränd mellan nuvarande Åsvägen (Råd
husgatans förlängning västerut) och Litsvä
gen.
7 =
tvingande påbud från myndighet.
Ursprungligen ett påbud från den ryske tsa
ren.
8 Skinkmä" och ibland även skinnmä" (med
anslurning till 'bara skinn och ben') var ett
vardagligt uttryck för en mager och usel
märr.
• Beträffande häradshövding Lilliesköld och
hans familj m.m. hänvisas till Föreningen
Gamla Östersunds årsskrift 200 I sid. 42.
0
'
Gustaf, Axel samt Arvid Lilliesköld. Näm
nas kan, att Axels son Carl-Olof blev före
ståndare för kronohäktet i Östersund I 924.
" Landshövdingen hade utöver hustrun tre
döttrar.
" Melander åsyftar här Anders Anderssons
och hans hustru Petronella Ersdotter tre
söner Andreas, Nils (Nicolai) och Carl, som
drev Nordenströms militärskrädderi i S:t
Petersburg. Om Anders Andersson och hans
grav vid Gamla kyrkan har Bo Berndtsson
skrivit i Föreningen Gamla Östersunds Ärs
skrift 1997 och om Anders Anderssons änka
och Nordenströmmarna har han skrivit i
Norra begravningsplatsen i Östersund (1999).
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En utförligare artikel om De kejserliga hov
skräddarna i S:t Petersburg av Tord Norden
ström finns i Järnten 1983 med käll- och lit
teraturförteckning. I Föreningen Gamla
Östersunds årsskrift 1958 finns också en
artikel om Nordenströmmarna.
När Melanders artiklar publicerades i Jemr
lands Posten 1901 var det en prestigesak för
ryska officerare att ha uniformer från det
Nordenströmska milrärskrädderiet varför
innehavaren, Nicolai Nordenström tjänade
srora pengar. Han skänkte emellertid en
betydande del av inkomsterna till välgöran
de ändamål. Den ryska revolutionen inne
bar sluter för militärskrädderiet och den
siste innehavaren - Carl Nordenström,
"Farbror Calle" avled 19 I 9 i armod i sviter
na av revolutionen.
Färgare Fjellmans gård omfattade kvarteret
Bryggaren som ligger mellan Köpmangaran
- Biblioreksgaran - Strandgatan - Törn
stens gränd.
= nuvarande Norra begravningsplatsen.
Stadshuset eller Sradsgården låg där i dag
polishuset li�er.
= gyckelspel, spektakel'.
Rob eller robe = praktfull lång klänning. Av
franska robe = dräkt, klänning. Order har
r;ermanskr ursprung med grundbetydelsen
rov, byte' och är samma ord som lågtyska
rofoch fornsvenska ro{
Invigningen skedde hösten 1864 med en
rearerföresrällning av Smith & Smirrska säll
skapet, där direktör Smith själv hade hjälpt
rill art göra i ordning lokalen och måla
kulisser och dekorationer.
Lära någon mores = Lära någon hur man
uppför sig; tillrättavisa, läxa upp någon. Av
latinska mos och i pluralis mores = goda
seder.
= lägd, !ägda = åkerlinda, igenlagd åker. Av
germanska legi_o.
= värdesattes. Av latinets sentire = känna,
varsebliva, märka.
Sefi'rgarn eller berlinergarn är en 3 - 4-dub
belr tvinnar, mjukt, färgat ullgarn. Sefir är
ett cuskafrar, lätt bommulstyg av muslinryp,
som troligen fått sitt namn av Sefir eller
Zejyros som i grekisk mytologi var den väl
komna Västanvinden och vårvinden, son till
titanen Asrreos och Eos och bror till Boreas,
Euros och Noras.

Nytt avtal med kommunen
Av Sven-Ake Breding
FöRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND DRIVER SEDAN 1958 Östersunds Stadsmuseum med
bild- och föremålsarkiv samt har lokaler för forskning och administration i den gamla
biblioteksbyggnaden i lokaler som blev lediga i samband med byggandet av det nya
länsbibliotekec.
Av Östersunds stadsfullmäktiges handlingar från den 20 maj 1958 framgår att före
ningen gamla Östersund ansökte om att få disponera vissa lokaler i den aktuella bygg
naden och att man var beredd bekosta erforderliga ändringsarbeten. Av samma hand
lingar framgår att "stadsfullmäktige bemyndigade drätselkammaren att till Föreningen
Gamla Östersund, kostnadsfritt, upplåta bottenvåningen i gamla biblioteksbyggna
den".
Östersunds kommun har ända fram till i år följt beslutet från 1958 och kostnadsfritt
upplåtit lokaler till ett Stadsmuseum. 2001 meddelade Östersunds kommun genom
kultur- och fritidsnämnden att man avsåg att säga upp det gamla avtalet och begärde
att föreningen skulle betala 50 000 kr årligen för de lokaler som nyttjas. Kommunen
var dock beredd att för 2001 ge föreningen 1500 kronor i grundbidrag, 4000 kronor
i utställningsbidrag och 5000 kronor i årsskrifcsbidrag.
Då föreningens ekonomi redan tidigare är mycket ansträngd och då allt arbete med
Stadsmuseet utförs ideellt av föreningens medlemmar meddelade den av styrelsen
utsedda förhandlingsgruppen att föreningen inte hade möjlighet att betala den begär
da hyran utan att vi önskade förhandling i frågan.
Vid de inledande förhandlingarna framhölls att föreningens medlemmar utför ett
omfattande arbete för att till våra skolungdomar, de som besöker vår stad och inte
minst till de som bor i vår kommun ge kunskap om stadens kultur och historia och att
detta borde vägas in i förhandlingarna om hyran.
Under förhandlingarna framkom att Östersunds konstklubb och Härke konstcen
trum, som också disponerar lokaler i fastigheten, inte behöver erlägga hyra. För Här
kes del ansågs hyran inbakad i hyran för lokaler de disponerar i fastigheten vid Härke
på Frösön.
Trots ett antal sammanträden med kultur- och fritidsnämndens presidium har det
begärda hyresbeloppet inte kunnat förhandlas ned. Förhandlingsgruppen lyckades
dock få en gynnsammare skrivning i hyresavtalet när det gäller öppettider och möjlig
heterna att ta ut entreavgifcer. Vill föreningen disponera lokaler fortsättningsvis kvar
står kravet från kommunen på en hyreskostnad, i dagsläget 50 000 kronor per år.
Förhandlingsgruppen har även uppvaktat kommunens två ledande kommunalråd
dock utan att få någon ändring till stånd.
Den 22 maj 2002 var ordföranden för föreningen tvingad att underteckna det nya
hyresavtalec.
För att kunna fortsätta att driva verksamheten med Stadsmuseet och Föreningen
Gamla Östersund kommer styrelsen att undersöka möjligheterna att öka antalet med
lemmar och höja medlemsavgiften. Styrelsen har även varit i kontakt med vissa spon
sorer som är beredda att stödja vår framtida verksamhet.
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund flr härmed avge följande redogö
relse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2001.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
v. ordförande tillika sekreterare
Skattmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot tillika klubbmästare
Suppleant
Suppleant tillika intendent
Revisorer
Revisorssuppleanter
Rolf Myrin
Redaktionskommitte
Museikommitte

Sven-Åke Breding
Arne Eskilsson
Sven-Ivar Nordin
Arne Dahlin
Peter Berg
Bengt Briigge
Göran Winberg
Bo Hammar
Sven-Erik Tornving
Nils Storm
Mats Henriksson
Bengt Stein
Åke Bengtzon
Olle Berndtsson
Arne Dahlin
Bengt Briigge
Sven-Åke Breding
Arne Dahlin
Bengt Briigge
Nils Storm

Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden förutom ett
antal arbetsmöten. Årsmötet hölls i Ahlbergshallen tisdagen den 27 mars i när
varo av ett fyrtiotal medlemmar. Extra årsmöte hölls den 24 april.
Anledningen till att extra årsmöte utlystes var att styrelsen arbetat fram för
slag till nya stadgar som antogs på det ordinarie årsmötet och fastställdes på
extra årsmötet. De nya stadgarna tillåter numera bland annat att kvinnor kan
inväljas i Föreningen.
Föreningen höll traditionellt sitt högtidsmöte den 23 oktober på restaurang
Temperance med ett sextiotal medlemmar närvarande. Medlemmarna bjöds
först in till Stadsmuseet för att bese den fotoutställning, som öppnats samma
dag. Vid festligheterna medverkade medlemmarna i Ostersunds Guideföre
ning: Gunilla Nilsson-Edler, Eva Rehnsbo samt Marita Johansson. De gestal
tade var och en kända Östersundskvinnor från 1800-talec.
Under det gångna verksamhetsåret har Föreningen utdelat ett stipendium på
3.000:- till Frida Frank, Wargentinsskolan, för specialarbetet "En jämförelse
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mellan Östersund år 1900 och 2000". Dessutom har ett stipendium på 5.000:
ur Margareta och Robert Berghagens fond utdelats till Birgitta Edman, Mitt
högskolan, för en C-uppsats "Den politiska eliten i Östersund åren
1862-1901 ".
Föreningen har liksom tidigare utgivit en årsskrift. Styrelsen framför ett tack
till Olle Berndtsson och redaktionskommitten, som på ett utomordenrligt
skickligt sätt dokumenterat ytterligare en del av Östersunds historia.
Föreningen har under verksamhetsåret haft förmånen att utnyttja Tomas
Frank och bland annat har han medverkat till att Föreningen nu har en god
kontakt med Östersunds skolor och även tagit emot ett antal skolklasser som
f¼cr insyn i Stadsmuseets skatter. Han har också tillsammans med intendenten
Nils Storm tagit emot föreningar som förkovrat sig i Östersunds historia.
Stadsmuseet har efter återinvigningen hållits öppet för allmänheten en peri
od under sommaren. Föreningen har kunnat hålla öppet tack vare hjälp från
Östersunds kommun med feriearbetare samt i viss utsträckning även Mats
Malmqvist och Tomas Frank. Därutöver har museet varit tillgängligt för all
mänheten måndagkvällar samt vid behov även dagtid med benägen hjälp av
intendenten Nils Storm.
Föreningen har varit ansluten till Östersundskortet, vilket betytt ett tillskott
av besökare till Sradsmuseet.
Samarbetet med Jämrlands läns Konstförening har under året fortsatt evad
avser Karl Lignells fonder.
Under det gångna verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas på särskild bila
ga.
Beträffande den ekonomiska förvaltningen hänvisas till särskild redogörelse.
Föreningen hade den 31 december 2001 478 medlemmar. 42 nya medlem
mar har under året invalts.
Föreningen förvaltar följande fonder för vilka särskilda redovisningar lämnas:
Linda Olsens Donationsfond, Anna och Gottfrid Romans Under
srödsfond, Robert Berghagens fond för Forskning i Östersunds
stads historia, Karl Lignells fonder I, II och III.
Östersund 2002-03-13
Sven-Ake Breding

Arne Eskilsson

Sven-Ivar Nordin

Göran Winberg

Arne Dahlin

Bengt Brugge

Peter Berg
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INVALDA MEDLEMMAR 1/1- 31/12 2001
Helge Almqvist
OlofAndersson
Astrid Bergman
Jörgen Danielsson
Kerstin Danielsson
Eva Eklund
Robert Fresk
Kjell Gabrielsson
Mikaela Gustavsson
Peter Gustavsson
Ulla Hasselberg
Ingrid Holmer
Jacobsson
Per-Håkan Högmark
Kjell Johansson

Marita Johansson
Jerker Jonsson
Karin Jönsson
Tore Lilja
Agneta Myrberg
Christer Nehrer
Eva Nehrer
Gunilla Nilsson Edler
Kjell Nilsson
Esbjörn Ogevall
Annamaria Olofsson
LeifOttosson
Jan-Christer Persson
Tommy Pettersson
Eva Rehnsbo

Ove Rosendahl
Olle Scenfors
Ingrid Sundberg
Per Sundin
Bengt Swahn
Per-Olov Svedberg
Sibyl Svärdfelc
Kjell Tengvard
Hans Uhlin
Sten Wadensjö
Ingrid Victor
Birgitta Öscerman
Per-Erik Öscerman

AVLIDNA MEDLEMMAR
1/1 - 31/12 2001
1/1
17/l
24/1
18/2
24/2
27/2
2/3
3/3
4/3
26/3
16/4
3/5
11/5
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Sven Sundström
Bengt-Ove Sundqvist
Herbert Hemmingsson
Sven Persson
Sven Lindscröm
RolfTrehn
Gunnar Backlund
Anders Konow
Lennart Bernervall
Åke Dahlbäck
Carl Moscen
Rune Sand
Helge Samuelsson

19/6
26/7
28/7
16/8
19/8
6/9
24/9
2/10
2/10
19/10
20/11
13/12

Gustav Wadman
Nils Uddegård
Ola Hellmen
Lennart Nordscedc
Axel Hedlund
Mats Eljas
Leo Waldebo
Hans Appelqvisc
Bengt Ollberg
Folke Höglund
Lennart Westerberg
Rune Åberg

FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
1/1 - 31/12 2001
Rolf Larsson, Hägersten

Skolkataloger HAL I 948-1953

Torsten Friman

Inramar foto Kyrkparkminne 1957

Christer T horgerzon

Foto. Sradskällarbranden 1948

Christer Brant-Lundin, Djursholm

Diverse foton och skrifter

Erik Jonsson

Tegelsten från Cellfängelser

Christer Holm

Foto. Simsällskaper från 1915

Elsa och Margareta Noren

Köpehandlingar, Fotopärm, Litografi av
Clas Folker, Protokollsbok AB Ceson mm.

Jämtlands Fältjägarregemente

Del I Fälrjägarregemenrets historia

Sven-Ivar Nordin

Skolkort från Norra Skolan klass l år 1934

FÖRTECKNING ÖVER GIVARE
TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN
1/1 - 31/12 2001
Ahlberg, Torsten
Ahrlin, Vidar
Alfuen, Bertil
Almerud, Bertil
Alstad, Stig
Andersson, Bengt
Andersson, Egon
Anderson, Karl-Erik
Andersson, Åke
Andersson, Åke
Anse, Hans
Aronsson, Sören
Backman, Bertil
Beckman, Lars

Berg, Peter
Berggren, Krister
Bergholm, Kjell
Bergman, Staffan
Bergström, Ivar
Bergström, Roland
Berndtsson, Bo
Berndtsson, Olle
Björk, Knut
Bogren, Bengt
Bogren, Lennart
Bohman, Ragnar
Borg, Viktor
Bostrand, Bo
Bovidsson, Thure

Breding, Sven-Åke
Briigge, Bengt
Bysrröm, Bengt
Carlsson, Bengt
Carlsson, Carl-Erik
Carlsson, Gunnar
Carlsson, Per Erik
Claesson, Bengt
Cronheden, Rolf
Dahlberg, Benkt
Dedering, Bertil
Dixelius, Håkan
Doll, Sune

Edling, Bertil
Edsrröm, Bengt
Edvinsson, Folke
Ekevärn, Gunnar
Eklund, Ale
Elgelid, Sten
Eliasson, Lennart
Eliasson, Oskar
Elvgren, Lennart
Englund, Karl-Bertil
Englund, Per-Einar
Engman, Hans
Engström, Gunnar
Ericsson, Bengt
Eriksson, Bertil
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Eriksson, Erik
Eriksson, Evert
Ericson, Gunnar
Eriksson, Gunnar
Eriksson, Mars
Ericsson, Olle
Ericsson, Sigge
Ericsson, S Bertil
Eriksson, Örjan
Eskilsson, Arne
Falk, Lars
Fasrborg, Anders
Folestad, John-Eric
Fors, Eric
Forsgren, Roland
Forslund, Martin
Fredman, Bengt
Fredriksson, Bo
Fredriksson, Sören
Friman, Torsten
Gladh, Gustaf
Grindborg, Lars
Gunn, Harry
Gustafsson, Ingvar
Gärdin, Tore
Göransson, N. E.
Haase, Christer
Hagberg, Sören
Hagberg, Arne
Hagerlind, Nils
Hallen, Lennart
Halvarsson, Bertil
Halvarsson, Gösta
Hammar, Bo
Hansson, Bertil
Hansson, Gunnar
Haraldsson, Ulf
Hassner, Jan
Heljesrrand, Oleg
Hellgren, Ulf
Hemmingsson, Olle
Herlirz, Lars
Herlirz, Nils
Hermansson, Ingvar
Holm, Nils
Holmberg, Bror
Holter, Ove
Hoväng, Gösta
Husberg, Staffan
Hägg, Ingolf
lngmanson, Bengt
Jacobsson, Hans
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Jacobsson, Ragnar
Jansler, Åke
Jernberg, Arne
Jernekranrz, Alfons
Johandy, Peter
Johansson, Bertram
Johansson, Jan Erik
Johansson, Åke
Johnsson, Alf
Jonsson, Kjell
Jonsson, Lars
Johnsson, Stig
Josefson, Alf
Jämrhagen, Sidney
Jönsson, Lars
Jönsson, Tage
Jönsson, Åke
Karlsson, Lars-Erik
Krohne, Göran
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Sven
Kålen, Alf
Köpsen, Lennart
Langeen, Gustaf
Larsson, Bertil
Larsson, Bo
Larsson, Håkan
Larsson, Sören
Lehman, Sune
Lenberg, Sven
Lindblom, Torsten
Lindell, Håkan
Lindgren, Lars Göran
Lindgren, T hore
Lindqvist, Lars
Lindquisr, Åke
Lindqvist, Örjan
Lundberg, Iwan
Lundemo, Reumert
Lundin, Claes
Lundsram, Arne
Lundvall, Björn
Magnusson, Bengt
Makenzius, Glenn
Malmliden, Lennart
Medin, Bengt
Modin, Stig
Modin, Sven
Mosten, Carl-Eric
Myrin, Rolf
Nillbrand, Stig
Nilsson, Erik
Nilsson, Gunnar

Nilsson, Göran
ilsson, Gösta
Nilsson, Göre
ilsson, Kjell
Nilsson, P-G
Nordberg, Arne
Nordin, Börje
Norgren, Kjell
Nossbrant, Kjell
Nyström, Sture
Nyström, Sven
Nässen, Nisse
Nässrröm, Christer
Olofsson, Olof
Olofsson, Sven
Olsson, Oskar
Olsson, Ulf
Orvegård, Olof
Orvegård, Rolf
Otterfalk, Gunnar
Pagels, Olle
Palmqvisr, Åke
Persson, Bertil
Persson, Bob
Persson, Christer
Persson, Gunnar
Persson, Kjell
Persson, Rolferik
Pettersson, Karl Erik
Pettersson, Kjell
Pettersson, Håkan
Porad, Göran
Pålsram, Bengt
Rahm, Bertil
Rasreby, Walrher
Roos, Sven
Rosenius, Olof
Rydham, Ingemar
Ryman, Stig
Sandberg, Bengt
Schmidt, Eric
Sedvallsson, Gunnar
Selander, Gustaf
Selander, Sven
Simonsson, Lennart
Sjöström, Christer
Sjöström, Rune
Srein, Bengt
Scenberg, Folke
Stenlund, Erik
Srigenius, Göran
Ström, Carl-Hugo
Sundberg, Sven

Sundqvisr, Axel
Swanberg, Stefan
Swedberg, Lars
Svensson, Roland
Svärd, Gunnar
Svärd, Otto
Söderqvisr, Allan
Thorgerzon, Christer
T horsell, Erik
Tornving, Sven-Erik
Trapp, Roland
T örner, Lennart
Uddegård, Karl Gustaf
Uddeholr, Göran
Uddeholr, Staffan
Wahlsrröm, Sven Olof
Wahlsrröm, Kjell
Wallin, Sven
Walltin, Gusren
Walltin, Nils
Weinhagen, Allan
Velander, Örjan
Wenner, Lennarrh
Wennermo, Jan
Westerberg, Tore
Wiberg, Per
Viggesjöö, Enar
Wigur, Rolf
Wijnbladh, Johan
Wiklund, Ingvar
Wikström, Bertil
Wikström, Rolf
Winberg, Lennart
Wångrell, Bertil
Zakrisson, Birger
Åsgårdh, Åke
Åslund, Gunnar
Öberg, Arne
Öberg, Einar
Ödmark, Anders
Österholm, Roland
Ösdund, Erik
Ösrlund, Rolf
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