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Förord 

Årgång 66 av Föreningen Gamla Östersunds årsskrift vill fullfölja traditionen att 
spegla hur det var i Östersund både för länge sedan och i mera närliggande tid. Det 
är glädjande att bland medarbetarna i denna årsskrift finns även ett antal yngre per
soner med stort intresse för Östersunds historia. 

Årsskriften brukar uppmärksamma händelser i Östersund under året och som är 
av vikt för stadens historia. Dit far räknas kraftvärmeverket i Lugnvik som invig
des under det gångna året. Därför far det pryda omslaget till årsskriften 2003. 

Vid guidningar i Östersund kan man stundtals möta Lisa i Borgen, Madam 
Borg samt Inga och Brita Fjellman. Bakom dem döljer sig Eva Rehnsbo, Marita 
Johansson och Gunilla Nilsson Edler, vilka skrivit om dessa tre driftiga damer i vår 
stad. 

Robert Fresk bidrar i år med att på ett uttömmande sätt reda ut frågan vad en 
kålhage är. 

"Det glada 20-talet" är bakgrunden till ett av landets största eko-brott, vilket på 
sin tid skakade Östersund. Fastigheten Återvändsgränd 4 spelade en viss roll i detta 
brott. Utifrån sina personliga relationer till huset skildrar Gunnar Ohlsson, Saltsjö
Boo, dess historia och några människoöden som är förknippade med det. 

En av de ungdomar som intresserat sig för Östersund och dess historia är Sara 
Herlitz. När hon på sin tid gick sista året i gymnasiet gjorde hon ett specialarbete 
om Storgatan som nu publiceras. 

Vilka som under perioden 1862 - 1901 hade mest inflytande i Östersund har 
Birgitta Edman undersökt och redovisat i en C-uppsatts vid Mitthögskolan. Den 
publiceras här i bearbetad form, där hon även belyser kvinnornas möjligheter till 
politiskt inflytande. 

Återgivandet av Adolf Emil Melanders minnen från 1850-talets Östersund 
utgår i år av utrymmesskäl. 

Redaktionen för årsskriften har ansett att det kunde vara av intresse att ibland 
återge alster från äldre årgångar. En skildring om tvättgummor i sjönöd 1844 och 
om en efterfest på Stortorget 1854 är värda att återberättas. 

I stället för en vanlig verksamhetsberättelse har föreningens ordföranden, Åke 
Breding, skrivit en mera njutbar skildring av år 2002. 

Att anförtros uppdraget att vara redaktör för Föreningen Gamla Östersunds 
årsskrift är ansvarsfullt. Eftersom det inte fanns någon, som var villig att axla man
teln efter Olle Berndtsson blev jag övertalad att detta år fullgöra uppdraget. Med 
stor vånda åtog jag mig det. Att i redaktionen fa ha kvar Bengt Briigge, Arne 
Dahlin och Olle Berndtsson med deras erfarenhet, kunskap och stöd har varit av 
oskattbart värde. Redaktionskommitten har även fatt värdefulla nytillskott i form 
av Åke Breding, Mats Lundin och Eva Rehnsbo. Om någon årsskrift varit ett lag
arbete så är det i år. 
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En god läsning tillönskas Er alla av oss i redaktionen. 

Johan F Wijnbladh 
Redaktör 



Driftiga damer i vår lilla stad 
LISA I BORGEN 
MADAM BORG 

INGA OCH BRITA FJELLMAN 

Av 

Eva Rehnsbo, Marita Johansson, Gunilla Nilsson Ed/er 

Tankar och bakgrund till vårt arbete 

Den lokala historien kan kännas mycket påtaglig när man möter en livs levande 
person som kliver fram ur tidens gömmor inne på en av Östersunds gamla går
dar. Under en historisk scadsvandring är det fulle möjligt att möta apotekaren 
och ordningsmannen Samuel Perman, den driftiga Mamsell Floor som är hus
fru på Kungsgården på Frösön och tillika gårdsägare i staden, lantmätaren John 
Ericsson som kommit inresande från förrättningarna i Oviken, unga fröken 
Elin Kardell som är bibliotekarie, cidningsmannen och nykcerhetsivraren Johan 
Saxon Lindscröm, provinsialläkaren Pehr Rissler och så klart de damer som vi 
valt att gestalta. 

Eftersom trenden idag är att folk vill ha upplevelser känns det som en stor 
utmaning att som guide få förmedla lite av detta. Att ha ett så sanningsenligt 
material som möjligt gör upplevelserna både roligare och mer trovärdiga, för att 
inte säga hur inspirerande det är som guide att ha så mycket fakta som möjligt. 
Förhoppningen är att materialet så småningom ska kunna utökas allceftersom 
tiden och kunskapen att lera material ökar. 

Vi tillhör Föreningen för historiska stadsvandringar i Östersund och har i 
många år forskat kring de personer som vi gestaltar. Men det räcker inte med 
det, utan vi syr kläder efter historiska mönster, letar tillbehör av olika slag och 
besöker platser som har anknytning till personerna. 

Östersunds historia i snabba penseldrag till början av 1900-talet 

Ända sedan Drottning Kristinas dagar hade frågan om anläggandec av en stad 
i Jämtland diskuterats. En anledning var att den livliga forbondehandeln med 
Norge och Mälardalen inte sågs med blida ögon. Bönderna skulle ägna sig åt 
sitt värv och borgarna skulle få privilegium att idka handel. Det blev Gustav III 
som undertecknade fundacionsbrevec i oktober 1786. Johan Törnsten stakade 
ut gator och kvarter, och vi kan ännu idag glädja oss åt renässansplanens stra
ma rutnät. Inflyttningen gick långsamt trots att 20-års skattefrihet rådde och 
undantag från skråväsendets stränga regler gällde. 
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Apotekaren Samuel Perman blev stadens förste ordningsman. 
Gregoriemarknaden flyttas från Frösön till staden i mars 1798. År 1805 har sta
den 177 invånare. År 1809 kommer general von Döbeln ridande och vill för
lägga sina mannar i staden men förpassas av Perman ut till Frösö Läger. 
Därefter går de mot norska gränsen for att avvärja ett väntat anfall därifrån. 
Jämclands län tillkommer 1810 och Anders Wasell blir den förste landshöv
dingen. 

Under 1820- och 1830-calen var det missväxcår och detta bidrog naturligtvis 
till samhällets fattigdom. I slutet av 1830-calec blev skördarna bättre och de 
goda skördeåren varade med några undantag in på 1860-calec. Lantbefolk
ningens köpkraft bidrog till att skapa välstånd i staden. 

Ännu på 1830-calec är Stortorget fulle av stenar och stubbar. En uppsnygg
ning görs inför Carl XIV Johans besök i augusti 1835. Jusciciariac (scadsrätt) 
inrättas 1830. Storm och is raserar större delen av Frösöbron den 30 april 1840. 
I mitten av 1800-calec uppnår Östersund 1000 invånare, och har ändrat karak
tär från liten byhåla cill landsorcsscad. Jemclands Tidning börjar utges 1845 och 
samma år tillkommer det första länslasarettec. Kyrkan vars bygge pågått under 
lång tid, invigs vid nyåret 1846. Hjulångaren Jemcland, som byggts på Frösön, 
sjösätts 1847. Residenset, bygge i scen 1848, står modell for flera nya byggna
der. Det nybyggda läroverket tas i bruk 1849. 

I staden finns köpmän och hantverkare av många slag och vi påminns om en 
del av dem genom kvartersnamnen som ännu finns kvar. Bebyggelsen vid 
denna tid domineras av trähus i en eller två våningar. Fasaderna är oftast täck
ta med liggande panelbräder, så kallad Öscersundspanel. Dekorationer som 
fönster- och dörromfattningar, våningsband och verandor blir mer utsirade i 
slutet av 1800-calec. Husen målas i svaga färgnyanser av i huvudsak gule, grått 
och grönt. Inne på gårdarna finns uthus, stall, torrdass, förråd och bodar. Kor 
och hästar förs till bete i scadsskogen där en gecerska tar hand om dem under 
dagen. För detta betalas avgift till "kofogden". 

Marknader hålls regelbundet och Stortorget är då ett myller av folk och alle
handa varor. Salustånden är utplacerade i raka rader och olika varuslag har sin 
bestämda plats på olika delar av torget. Stadens största inkomstkälla är just 
marknadsavgifterna. Hästspillningen säljs till högstbjudande och ger också sta
den inkomster. 

Järnvägens tillkomst på 1880-calec innebär en ny tid och nya influenser når 
vår lilla stad, som är landets snabbast expanderande under 1800-calecs sista årti
onden. Folkrörelserna sveper in och godtemplarna ffir ett starke fäste i länet. I 
Östersund byggs världens största godcemplarhus och scorlogemöce med 2000 
deltagare hålls i juni 1884. I augusti samma år drabbas fyra kvarter av svår 
brand. Sexton gårdar med 20 boningshus och 18 uthus förstörs. Ca 200 perso
ner blir hemlösa och en ko brinner inne. 

1880 är befolkningen knappt 3000 personer och 1900 bra precis 7000. År 
1883 kom telefonen till Östersund och elektrisk gatubelysning tänds första 
gången 1889. År 1894 startar undervisningen vid läroverket för kvinnlig ung-
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dom. 1895 flyttar posten in i sitt första riktiga kontor. Norrlands 
Artilleriregemente förläggs till Östersund 1893. Kung Oscar II inviger en ny 
bro över Ostersundet 1897. 

Med denna korta historik vill vi ge ramen till våra huvudpersoner, som var 
verksamma i staden under större delen av 1800-talet. 

Lisa i Borgen 

EN KRAFTFULL OCH ENERGISK KVINNA I JÄMTLAND 
UNDER 1800-TALET. 

ELISABET GENBERG FÖDDES 
i Odensala den 9 juli år 
1815. Hennes föräldrar var 
Anna Persdotter och 
Anders Pålsson. Pappan var 
gästgivare och lantbrukare. 
Han hade även skjutssta
tion. Mamma Anna födde 
tio stycken barn, varav 
Elisabet var nummer sju i 
syskonskaran. T vå av bar
nen dog vid späd ålder. Av 
syskonen var det Paulus 
Genberg (1811 - 1875), 
som blev den mest omta
lade. Han blev professor i 
filosofi, riksdagsman, stads
råd, ecklesiastikminister, en 
av de 18 i Svenska 
Akademin samt biskop i 
Kalmar. Det var för övrigt 
Paulus och brodern Pehr, 
som antog namnet 
Genberg när de skrevs in 
vid Trivialskolan på Frösön. 
Namnbytet skedde med 
tanke på att de ursprungli
gen härstammade från 

Av Eva Rehnsbo 

Genvalla. Lisa i Borgen (1815-1895). 
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En av 

E. BISKOP[

e ader!on 

d 

Minnessten vid Ätergången i Odensala till minne av Paulus Genberg. 

Vid Återgången i Odensala finns idag en minnessten, som restes till minne 
av Paulus Genberg. Stenen kom på plats i november 1941, där syskonen 
Genbergs födelsegård var belägen. I mitten av 1960-talet, när ett nytt område 
skulle byggas i Odensala mitt över vägen från Kvantum/Odenhallen sett, togs 
stenen bort. Den restes åter i början av 1970-talet, ett stycke bort från där 
Genbergsgården funnits. Den nya platsen blev vid Återgången. 

När jag har forskat om Lisa har jag funnit att hon har haft olika efternamn. 
Elisabet Andersdotter, Elisabet Jönsson och Elisabet Andersdotter Gen berg är 
de namn jag hittills mött i de olika källorna. 

Elisabet var 22 år gammal, när hon den 19 november 1837 gifte sig med Eric 
Jönsson från Borgen i Oviken. Tiden innan giftermålet arbetade hon som piga 
i Fannbyn, Sunne. Brodern Paulus var betydelsefull i den Genbergska släkten. 
Det visar ett brev som Eric Jönsson själv skrev till Paulus för att berätta om sitt 
kommande giftermål med hans syster Elisabet. 

Erics föräldrar, som bara hade denne ende son, hade en gård i Borgen. Eric 
Jönssons farfar, Erik Ersson, kom från Mörsil under 1770-talet och köpte 
fastigheten med tillhörande mark. Gården hade fastighetsbeteckningen Nr 1 
och var en av de allra äldsta gårdarna i Borgen. Elisabet och Eric övertog denna 
gård, närmare bestämt år 1843. De blev därmed den tredje generationen i rakt 
nedstigande led som bodde och verkade där. Tillsammans drev de där ett jord
bruk och gästgiveri. Det var efter det som Elisabet, i många sammanhang, bör
jade kallas för Lisa i Borgen. 
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Eric Jönsson var även tingshållare 
och av det kan man dra slutsatsen att 
han var en väl ansedd man. Han var 
aldrig tingshållare i det tingshus i 
Borgen, som fortfarande finns kvar. 
Eric avled nämligen år 1870 och i 
Borgens tingshus började det vara ting 
först år 1876. Det var dock mycket 
vanlige i mitten av 1800-talet att ting
en, när det behövdes, ägde rum i etc 
gästgiveri. 

Under sin levnad hade Lisa kontakt 
med sin bror Paulus via brev. För 
honom kunde hon berätta om deras 
bekymmer och sorge men även om de 
glädjeämnen som fanns. Året 1867 var 
etc mycket svårt nödår. Detta brev, 
som jag föredragit att skriva av, speglar 
nöden som drabbade de flesta under 
vissa år i samband med att skörden 
slog fel av olika skäl. Vid den här tiden 
hade Lisa och Eric levt samman i tret
tio år och de hade fem barn att försör
ja. Paulus hade vid denna rid blivit 
biskop i Kalmar. Lisa skriver: 

Borgen i Owiken den 2 oktober 1867 

Alskade Broder! 

Eric Jönsson (1813-1870). 

Det är nu en lång tid sedan wi directe hade någon underrättelse från hwaran
dra. Tyvärr händer det alltfor ofta att det bråk och bestyr som upptager ens tid 
hindrar att särdeles ofta omtala sina forhållanden for sina närmaste slägting
ar, en sak som dock wore ganska wiktig for att upprätthålla den kärlek som 
bör råda emellan anhöriga. En sak kunna wi dock nemligen att bedja for 
hwarandra. Hwilken tröst är det icke att ehuru widt åtskilja dock dagligen 
kunna träffas infor Guds thron for att der frambera de bekymmer som trycka 
oss och hemta kraft att bära de motgångar som han i sin wishet sänder oss samt 
tacka honom for de wälgerningar, wi af honom röna. Du torde i forsta rum
met önska att weta wårt befinnande och i detta hänseende kunna wi lemna 
den glädjande underrättelsen att vi nu alla befinna oss wid en god helsa och 
alltså må wäl. Wända wi åter wåra blickar på den ställning som här råder så 
äro ej utsigterna särdeles glädjande. Här råder en werklig nöd och det synes 
som om Herren ämnat utsträcka sin straffande hand for det öfwerflöd och det 
sedeforderfsom alltfor mycket utbredt sig. Midsommaraftonen inträffade här-
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städes en forforlig hagelskur som hos oss slog ut 150 större och mindre glasru
tor samt fororsakade en oerhörd skada på åker och äng. Dertill har nu kom
mit några frostnätter så att årswäxten härstädes är mycket swag. Då många 
icke ens nu äro betryggade for hungerns fasor, hwad skall det då bliwa till 
wåren. Det är med anledning härafsom min make och jagfattat ett beslut till 
hwars utforande du täcktes wara oss behejlplig. Wi wilja nemligen bedja dig 
att i Calmar skaffa oss 40 Tor korn och 10 Tor råg och ombestyre frakten der
for till Sundswall. Wi äro Gudskelof ej sjeljwa i behof af allt detta men wi 
kunde också derigenom hjelpa andra. Det är wisserligen något otillständigt att 
pålägga dig ett sådant beswär men nöden har ingen lag. Orsaken hwarfore wi 
wändt oss till dig är den att wi derigenom hoppats fl bättre pris. I forsta 
rummet måste wi dock bedja dig att med det forsta låta oss weta huruwida du 
kan anskaffa den begärda säden samt hwad den skulle kosta i Sundswall, 
hwarefter wi skola skrifwa om wi kunna behålla den eller ej och i forra fallet 
sända penningar. Emottag hjertliga helsningar från oss alla. 

Lej wäl önskar dig din tillgifoa syster. 
Lisa 

P.S. Ursäkta brådskan. Nästa bre/skola wi wäl skrifwa något omständigare. 

(Avskrift av ett brev i Carl Genbergs ägo) 

Elisabet och Eric fick fem barn, vilka samtliga kom till världen i Borgen. 
Barnen var: 

• Ingeborg f 1838, gifte sig med en man från Norge och de fick i sin tur fem
barn. Av dem är nog Erik Christian Genberg den mest kände. Han har bland
annat skrivit boken Då järnvägen kom till Ostersund

• Anna f 1842, drev ett mycket välkänt och omtalat bageri på Storgatan 12 i
Östersund.

• Kerstin f. 1845, gifte sig men blev änka. Hon var barnmorska i Brunflo från
år 1888.

• Anders f 1848, bokhållare i Östersund, förblev ogift.
• Paulus f 1859, emigrerade till Amerika och blev där arkitekt.

Elisabet var 23 år gammal när äldsta dottern föddes och 44 år när yngste
sonen såg dagens ljus. 

Gården där familjen bodde finns fortfarande kvar i Borgen (år 2003) och 
kallas allmänt för "Ahsens". Om parstugan från 1700-talet, som finns på går
den, är det hus där gästgiveriet var är något osäkert. Eftersom inget skriftligt 
eller andra bevis hittills har hittats, som kan bevisa att parstugan varit ett gäst
giveri, rar det endast bli en gissning att det var just i det huset. Det som starkt 
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Elisabet och Eric Jönssons gård och gästgiveri "Ähsens" i Oviken. 

talar för det är att förr gick gamla vägen rakt genom deras gård, och ett gästgi
veri låg förr alltid nära vägen. På övervåningen i parstugans ena rum, finns fort
farande rvå väggfasta sängar kvar. I samma rum kommer murstocken upp 
genom golvet, vilket säkert gav bra värme till eventuella gäster. Dessutom finns 
stallet kvar i dag, vilket ligger alldeles intill detta 1700-calshus. Nacurligrvis var 
det praktiskt att ha stallet alldeles intill gästgiveriet. Hästen, deras bäste vän och 
arbetskamrat, skulle nacurligrvis finnas lättillgänglig när de skulle dra vidare på 
färden sedan de övernattat. 

År 1870, när Lisa i Borgen var 55 år gammal, dog maken Eric. De hade då 
drivit sitt gästgiveri i Borgen under 27 år. Om hon fortsatte driva gästgiveriet 
under de tre nästkommande åren, innan hon sålde gården, har det ännu inte 
varit möjlige för mig att utröna. Gården sålde Lisa till en man vid namn Erik 
Mårtensson år 1874. Han härstammade ursprungligen från Berg. 

Enligt församlingsboken är Lisa utflyttad från Borgen till Östersund den 4 
juni 1874. Vid den tiden var invånarantalet i Östersund 2.003 personer och 
Johan Gustaf Asplund var landshövding. I kvarteret Boktryckaren på tomt nr 
117 (Storgatan 36), där NORDEA finns i dag, ägde Lisa sen en tid tillbaka ett 
litet rött rvåvåningshus av trä. Hon hade köpt huset av en man vid namn Jon 
Svensson för 10 000 kronor. Där öppnade hon ett inkvarteringsscälle. Huset 
var omtalat i staden. Det var nämligen inte like något annat. Det hade runda 
fönster på övre våningen. På tomten fanns även färdstall för hästar. Ladugård 
fanns också med plats för tre kor och svinstia. Framför alle var det landsortsbor 
från Oviken, Offerdal, Hocagen och Föllinge som bodde hos Lisa, när de i 
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olika ärenden kom till Östersund. För sina inkvarterade gäster hade hon mat 
och kaffe till försäljning om de så önskade. Till dem som hade med sig sina 
hästar kunde hon även sälja hö. 

I nedre våningen var det bucikslokal. Några år hyrde möbelhandlare 
Wiklund lokalerna. Skomakare Erik Eriksson blev även han en hyresgäst. Han 
hade dåtidens största affär i skobranschen. Det var för övrige på denne skoma
kare Erikssons kontor den första nykcerhecslogen i Östersund bildades i augusti 
1882. Den fick namnet "Fjällrosen". 

I augusti 1875 var Lisa kallad till rättegång. Tre personer från staden och Lisa 
hade "vid åtskilliga tillfallen under innevarande sommar låtit sina kokreatur obe
hörigen stanna lösa å stadens gator och gränder långa stunder''. Ingen av de berör
da parterna kom till rättegången. De hade nämligen alla fyra skrivit på ett 
papper där de erkände vad de anklagades för. Utslaget lydde som följer: "Som 
svarandene måste anses hafva erkänt åtalade forseelsen varda de jemlikt 48§ i 
Kongl. Majts Nådiga Ordningsstadga for Rikets Städer den 24 mars 1868 dömdo 
att böta 5 Kronor hvardera, hvaraf¼ komma att ställas till polismyndighetens for
fogande samt¼ tillfaller stadens kassa''. Eftersom Lisa under 37 år varit bosatt i 
Borgen, och var van landsbygdens något lugnare tempo, har jag en egen giss
ning vad denna förseelse möjligen berodde på. Kanske var stadens vanor 
främmande för henne? Reglerna i staden var sådana att boskapen skyndsamt 
skulle föras till och från betet i scadsskogen. "Långa stunder" är ett tämligen 
töjbart begrepp och man kan undra vem som kunde bedöma detta rättvise. På 
var sida om de smala gatorna och gränderna var det diken och där växte gräs 
- möjligen såg Lisa detta endast från den praktiska sidan. Kanske tyckte hon
att korna kunde få sig ett litet skrovmål och att det samtidigt blev snyggt och
prydlige i de, inte alltid, så välrensade dikena?

Så småningom, närmare bestämt år 1884, sålde Lisa huset på Storgatan till 
en man vid namn Per Persson från Binnäset, Sundsjö socken, för 18 000 kro
nor. Förutom huset ingick också lite skog i försäljningen och den såldes för 
2 000 kronor. Skogen hade hon förmodligen investerat i under de 10 åren som 
hon ägde huset på Storgatan. Enligt de handlingar jag har tagit del av ingick 
inte någon skog i Lisas köp av fastigheten år 1874. Ytterligare en tid senare (år 
1889) såldes huset för 431 kronor. Det monterades då ner och flyttades till 
området nedanför det som skulle bli Fornbyn, Jamcli. Där nere vid Åsvägen 
fick huset namnet "Norska bageriet" och det ägdes av staden. På tomten vid 
Storgatan 36 byggdes det en banklokal redan samma år, som Lisa i Borgens 
inkvarteringsscälle monterades ner. Det var Sundsvalls Enskilda Bank som fick 
sina lokaler där. 

Redan i april 1875 hade Lisa köpt en tomt i Lugnvik, Östersem 3:10. 
Tomten var 100 mälingar stor (1 mäling = areal av olika storlek. Varierade alle 
från 712 m2 till 812 m2 beroende på hur lång mälingscång man hade att mäta 
med) och sträckte sig från gamla landsvägen till Nifsåsen. För tomten betalade 
hon 92 kronor och 15 öre. Där byggde hon ett torp i det som då räknades som 
Lugnviks centrum. Dessutom uppförde hon även en bryggarscuga med sam-
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manhängande stall, ladugård och 
en vagnsbod. 

I november år 1885 är Lisa 
utflyttad till Ås församling. 
Förutom att hon då började 
bruka jorden på sin tomt beslöt 
hon sig också för att anlägga ett 
tegelbruk nere vid sjön, väster 
om landsvägen. På hennes tomts 
myrmarker fanns rikligt med 
lera. När tegelslagningen började 
fanns där varje dag tre hästar som 
arbetade. Själva tegelbruket var 
enkelt med dagens mått mätt. 
Det var en kran som drogs av en 
häst. Kranen var en grov timmer
stock som var försedd med ett 
skärblad. Runt kranen fanns en 
sorts "holk" som i sin tur också 
var försedd med skärblad. Leran 
breddes och skars i denna form. 
En tegelslagare stod i en djup 
grop intill kranen och tog emot 
formen när leran var formad och 
klar. Han slog kraftigt i formen Lisa i Borgen på äldre dagar.

och strök över med en brädbit. 
Själva formen var för två olika 
stenar, 10-tums och 12-tums. Formen bars av en man till ett torkhus där det 
slogs på en bräda för att torkas, och så fortsatte arbetet dagarna i ända. 
Torkhuset, som var gjort av resta timmerstockar, hade hål för slanor där brä
derna låg. Då teglet var torrt lades det i ugnen som låg tätt intill torkhuset. Det 
var byggt med två större eldpipor i botten. I regel tog det 10 dygn att bränna 
en ugn. Arbetstiden var 12 timmar per dag och ibland mera. Som mest hade 
hon 10 personer anställda. Den som var bas för karlarna som arbetade i Lisas 
tegelbruk var en man vid namn Johan Mattsson. Han inköpte själv senare ett 
annat känt tegelbruk på Frösön, nämligen Tegelvik. I samband med att järnvä
gen kom till Ostersund levererade Lisa tegel till det första lokstallet som bygg
des. Eftersom tegelbruket låg alldeles vid sjöstranden levererades teglet till 
beställaren Statens Järnvägar via en gammaldags färja. Numera finns detta för
sta lokstall inte kvar. 

I juni 1891, samma år hon skulle fylla 75 år, flyttade Lisa till Brunflo. Där 
bodde hennes dotter Kerstin, vars yrke var barnmorska. Hos Kerstin bodde 
Lisa de sista åren hon levde. Lisa besökte även på äldre dagar en fotograf. 
Resultatet av det besöket kan ses på bilden ovan. 
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Elisabet Genberg dog den 17 oktober 1895 i Östersund. Hon hade sökt 
läkare i staden for sina krämpor. Dödsorsaken var hjärtförlamning och lungin
flammation. Hon begravdes tre dagar senare i Östersund. 

Elisabet Genberg levde och var verksam mellan 1815 - 1895. Under den 
tidsperiod hon fanns i staden och dess omgivningar tillhörde hon, utan tvekan, 
en av Östersunds stads mera driftiga kvinnor. 

0 

De sista åren har Lisa "funnits med" som stadsvandringsguide i Östersund. 
Hur kom det sig då att jag bestämde mig för just Lisa i Borgen när jag skulle 
gestalta "någon" som levt och verkat i staden? Ja, på något sätt kändes det bara 
helt rätt för mig att "vara'' just Lisa. Hon var, utan tvekan, ett rekorderligt frun
timmer. Det är tre saker som är mycket tydliga när man läser om henne i olika 
sammanhang. Det har sagts att hon var mycket driftig samt hade en okuvlig 
energi och företagsamhet. Just de egenskaperna var nog en stor bidragande 
orsak till att jag ganska snart beslöt mig för att gestalta just henne. 

Källor och litteratur 

Genberg, Erik Christian: Då järnvägen 
kom till Östersund. (1948). 

Genvallasläkten, ett släktregister del I. 
(1953). 

Jacobsson, Hans: Hantverk och hantver
kare. (1985). 

Swemark, Per: Blad ur Frösö historia. 
(1955). 

Järnten 194 I. 
Ovikens- och Myssjöbygdens sockenkrö

nika 1971. 
Westin, Nils: Paulus Genbergs barn

doms- och ungdomstid i Jämtland. 
(Föreningen Gamla Östersunds årsskrift 
1957) 

Albin Johansson "Viktiga händelser i 
Östersund". 

Föreningen Gamla Östersunds arkiv. 
Sammanfatrning om släkten Genberg. 

Landsarkivet i Östersund: 
- Ovikens vigselbok ...
- Församlingsboken, Ostersund.
- Östersunds Rådhusrätt 1874.
- Lagfarrsböcker, Östersund 1874.
- Husförhörslängder, Östersund.
- Domscolsbok, 1875.
Kopior och kartor från Lantmäteriet och

Östersunds Kommun. 

Två personer har vänligen tillhandahållit material: 
Carl Genberg, Säffle: kopior av flera originalbrev samt foton av Elisabet och 

maken Erik Jönsson. Han har även bidragit med en avskrift (utdrag) från en 
artikel infört i ÖP i november 1941. 

Karin Jirden, Borgen har varit mig behjälplig vid tolkning av brevet från 
Elisabet Genberg till broder Paulus år 1867 samt låtit mig få ta del av fakta om 
fastigheten Borgen nr 1 som hon hämtade från: 

- Släktforskaren Roland Backmans sammanställningar,
- Kartor och ägoförteckningar från Lantmäteriet samt
- Landsarkivet i Östersund, husförhörslängder, Ovikens församling.
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Märtha Gustafva Borg 
Av Marita Johansson 

NÄR MAN FÅR EN INBLICK I ÖSTERSUNDS STADS HISTORIA, är det flera personer 
som man inte kan låta bli att fascineras av. I mitt fall var det Madam Borg som 
kitdade min nyfikenhet. Hon levde större delen av 1800-talet. Hon har gått till 
historien med karaktärsbestämningar som en av stadens stora personligheter, 
rivande krögargumma, affärsgeni, resolut, karsk, praktisk, respektabel, ener-
gisk, begåvad, omtänksam, godhjärtad och hjälpsam. ..

Gustafva Borg var dotter till Sundvis Boreaus, handlande i Ostersund enligt 
burbrev från 10 januari 1794. Modern var Märta Rebecka Wallmark. Boreaus 
var också en tid en av stadens första tio äldste. 

Gustafva som var född den 4 oktober 1810, var yngst i en syskonskara av 
fem, två systrar och tre bröder. Bröderna flyttade från Östersund men Gustafva 
och systern Sophia blev kvar i staden. Sophia gifte sig med garvaren och råd
mannen E. G. Thelberg. 

Under trettiotalets två första år var Gustafva hushållerska hos fältprosten 
Laurentz Edvall i Oviken. I husförhörslängden från samma år framgår att 
Gustafva har tagit nattvarden och att hon läser Luthers lilla katekes och "jämte 
densamma öfriga hufvudstycken, läser med fardighet och har någorlunda begrepp': 

Stortorget omkring 1880. Fr. v. Konditor P. E. Sundins butik i Stortorget 16, samt 
i Storgatan 17 handlanden och krögaren Borgs gård. Där Ligger i dag 
Storsjö teatern. 
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Den 6 maj 1832 gifte hon sig med vikcualiehandlanden Georg Olofsson
Risen från Rise, Frösön. Den 17 februari 1830 beviljades han burskap och med 
detta följde även rätt att hålla spiskvarter. Spiskvarter kan jämföras med värds
hus. Redan som 23-åring köpte han fastigheten Storgatan 17 (där 
Storsjöteatern ligger idag) för 1200 rdr banco. Det syns som att han 1840 även 
var ägare till Prästgatan 20. Dessa två tomter har följts åt vid olika försäljning
ar. Risen står i mantalsförteckningen förutom gästgivare även som rådman. 
Gustafva skulle, samma år som hon gifte sig, fylla tjugotvå år. I äktenskapet 
föddes tre barn varav endast ett överlevde. Det var Olof Halfdan, född 27 janu
ari 1834. 

Gustafva deltog i mannens affärsverksamhet. I hans värdshusrörelse fanns 
också möjlighet att hyra rum. Då kung Karl XIV Johan besökte Östersund 
1835 bodde några ur hans följe hos dem. Det var överstekammarjunkaren 
Claes Casimir Lewenhaupt och kammarherre von Steiern. 

Efter bara tio års äktenskap blir Gustafva änka. Maken Georg dör i wattusot 
(ökad vattensamling uppträder i organismen. Orsakas vanligen av hjärt- eller 
njurlidande). Sonen Halfdan är då 8 år. Av Georg Risens bouppteckning att 
döma måste familjen under den relativt korta tiden av 10 - 12 år ha arbetat upp 
rörelsen avsevärt. Här kan man utläsa att huset har haft minst 9 rum och att en 

Gustafoa Borg (1810-1876). 
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bryggstuga med övervåning också 
har funnits. Här har beretts lin och 
vävts. Man ser att i varulagret fanns, 
förutom specerier, åtskilliga fina 
viner, och en i mitt tycke lite "kul 
grej" nämligen 3½ gross spelkort. I 
boet fanns 6 hästar. Deras namn var 
Robulisten, Lillbruna, Blesen, 
Lillblacken och Storblacken. Den 
sista hästen var ett sto, "gode men 
gammalt". Vidare fanns 3 kor, 3 
svin, varav 1 större och 2 mindre, 
och 30 småkreatur. Bland Risens 
gångkläder fanns inte mindre än 6 
stycken frackar. 

Vid Risens död värderades fastig
het, vredott, och kålhage till 1.955 
rdr 32 skill och del i en gård med 
jord och sten till 66 rdr 32 skill. 
Handelslagret upptogs till ett värde 
av 438 rdr 14 skill. Behållningen i 
boet var 4 .154 rdr 24 skill, ett bety
dande belopp på den tiden. 

Änkan Risen fortsatte att driva 
näringsstället och idkade köp och 



försäljning i handelsboden. Att hennes egenskap som affärsgeni glimtar fram, 
ser man när hon försökte skaffa sig ytterligare inkomst genom att erhålla rätt 
att erbjuda mat och dryck vid en auktion i Brunflo, och 1843 vid frimarkna
den i Funäsdalen. 

Enligt prisnoteringar 1845 så kostade en middag 24 skill och ett aftonmål 18 
skill hos Gustafva Risen. Att hon hade tillstånd att bedriva handel med starka 
drycker framgår av att hon till staden inbetalade urskänkningsavgift, 6 rdr 32 
skill 1848 och 1849. 

År 1848 hade hon två skjursgossar i tjänst. De fick förmodligen skjutsa gäster 
åt olika håll. 

År 1844 ställdes Gustafva inför rätta. Den 25 september anförde volontären 
E.W Wolfensteen och änkefru Risen klagomål mot varandra hos Konungens
Befallningshavande. Fru Risen anmälde att Wolfensteen "urnödgat" en häst för
att fara till Optand, men i själva verket hade han farit till Österböle och behål
lit hästen i ett och ett halvt dygn. Då han vid återkomsten avkrävdes betalning,
skyllde han på att han varit skjutspojke också eftersom han även tog hem
hästen. Skjutshästen hade varit borta alldeles för länge och använts långt utöver
den utlovade sträckan, ansåg fru Risen.

Visserligen hade Wolfensteen betalat vad han var skyldig, men fru Risen 
anhöll ändå om att han skulle ställas inför rätta för sitt tilltag. Wolfensteen 
uppgav till sitt försvar, att han beställt häst till klockan 2 men ännu efter fem 
timmars väntan inte fltt någon. Då han efter ytterligare väntan inte fltt någon 
häst och ånyo frågade gästgiverskan när han skulle erhålla häst, blev svaret en 
rungande örfil. 

Wolfensteen anhöll om kansliförhör med fru Risen, som borde ställas till 
ansvar för resandes uppehållande i tjänsteväg samt ersätta Wolfensteen för 
tidsspillan. Rätten dömde båda till böter och rättegångskostnaderna kvittades. 

Efter att ha varit ensam med sin verksamhet i åtta år gifte Gustafva om sig 
den 23/6 1850. Denna gång med hattmakare Johan Georg Borg från 
Sundsvall, född 8/8 1811. 

Innan han bosatte sig i Östersund hade han lärt och bedrivit hattmakaryrket 
i Sundsvall och blev hattmakarmästare 1847. Förmodligen hade han besökt 
marknaderna här för att sälja sina hattar, ty redan 1839 fanns han som for
dringsägare hos jämtarna. Han anlitade landskansliet för att indriva skulderna. 
Så småningom beslöt han sig för att stanna här. Hur de två träffades vet man 
inte, men han ansökte i alla fall om att fl bedriva handelsverksamhet i staden. 
För detta behövde han ett intyg från pastorsämbetet i Sundsvall. Intyget lydde: 

Hattmakarmästaren Herr Johan Georg Borg, fadd 1811 den 8 augusti eger god 
Christendomskunskap och forenar dermed en hedrande wandel, jemte ordentlig 
nattvardsgång, och är till äktenskap ledig, hvilket intygas af 

Sundsvall den 3 juni 1850 
A. Salen

Pastor
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Eftersom det vid den här tiden ansågs högre status att vara gift än ogift och 
änka, kan man kanske också tänka sig att Gustafva med sin energi och beslut
samhet var den som friade. Redan den 23 juni ingår dessa två äktenskap. Hans 
ansökan om att fa bedriva handel godkändes av Handelsföreningen och den 29 
oktober 1850 fick han sitt burbrev. 

Gustafva lät nu Borg ta hand om affärsrörelsen och skötte själv krögeriet. 
Borg fick egentligen allt serverat, det var bara att ställa sig bakom disken i en 
upparbetad affär och betjäna kunderna med vad de kunde tänkas vilja ha av 
porslin, färger, tobak med mera. Han sålde också snus i sin affär och blev i folk
mun kallad "Snusborgen". Eftersom Gustafva hade större erfarenhet av skötseln 
av krogrörelsen, ansåg hon det nog vara bäst att fa vara ensam som bestämde. 
Hon kände även till vad dryckjom kunde föra med sig så hon bestämde redan 
vid äktenskapet att hennes man skulle fa 24 skilling om dagen till en afton
toddy. Detta med villkor att han skulle intaga den på annan källare i staden. En 
gång smög han sig dock till att ur skänken servera sig ur brännvinsflaskan. Nu 
hade han oturen att bli ertappad av sin hustru, och eftersom det var förbjudet 

att göra så, gav hon sin äkta 
man en rungande örfil, varvid 
Borg lär ha yttrat det kända 
uttrycket: "Jo, jag tackar jag." 
Då han var känd som en 
beskedlig och eftergiven per
son blev nog inte trätan lång. 
Detta omdöme kan man kan
ske hålla med om, om man far 
tro vad A. E. Melander publi
cerade i sina minnesanteck
ningar, "Östersund på 1850-
talet" i Jämtlands-Posten år 
1901: Borg var handlande och 
f d. hattmakare i sin hustrus 
gård i nordvästra hörnet af tor
get och Storgatan. Till denna 
antika bod i den äldsta byggna
den i staden kom man in på en 
mycket hög yttertrappa. Farbror 
B. hade aldrig några biträden
och ej häller några kunder, han
skötte personligen alt och var
spesialist i forsäljning af rotting
till skolans behof B. var även
gästgivare, traktör och toffel
hjälte, det sistnämnda i högsta

Johan Georg Borg (1811-1878). grad.
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Vad beträffar pengar till att fa något innanför västen hade gubben Borg en 
vän i Gustafvas son Halfdan. När denne kom hem på besök från Uppsala, där 
han blivit kamrer på Uppsala Stads Sparbank, fick Borg lite pengar att gå till 
Thalens krog att förtära sin "halvtolv". 

Om det var Gustafva som var den som drev affärsverksamheten kan man väl 
misstänka att det var hon som stod bakom tillkomsten av denna annons i 
Jämtlands Tidning från 1850-talet: De av stadens resp. invånare, vilka vilja 
begagn,a sig av min egande, vid landsvägen öster om staden belägn,a vretlott varande 
hälsokälla, är densamma upplåten mot en avgift av 8 skilling Banco i veckan per 
person. J . G. Borg. 

Att det var Gustafva som styrde och ställde med det mesta kan man förstå av 
att hon lät Borg företräda rörelsen då myndigheterna hade anledning att ställa 
dem till svars för olagliga angelägenheter. Den 30 september 1837 slapp han 
undan med 5 rdr i böter för att ha sålt öl efter klockan 10 en söndagskväll. Av 
böterna gick 2/3 till stadsfiskalen och 1/3 till fattigkassan. Han trilskades också 
med myndigheterna genom att trots förbud hysa ett marknadsstånd på sin 
gård. En gång, när det hade varit marknad, blev han anmäld för att ha låtit en 
av försäljerskorna från Sundsvall sälja karameller från sin affär, vilket inte var 
tillåtet. En annan gång handlade det om "Underlåtenhet att inom föreskriven 
tid avhjälpa vid brandsyn anmärkte bristfälligheter". För det senare fick han 
böta 15 rdr till fattigkassan. 

År 1863 anhöll Borg hos magistraten om att fa anordna baler och danstill
ställningar för allmänheten och inte som tidigare varit fallet endast för 
"Herskapen". Framställningen avslogs med motiveringen att det vid januari
marknaden hade varit dans för allmogen och tjänstefolk. Det hade då varit stoj 
och bråk samt osedlighet. Det skulle ha berott på att det utskänktes starka 
drycker av en i samma hus bedriven krogrörelse. Där fanns också en särskild 
försäljning av öl, vin och porter, vilken drevs av Borg. Efterföljande danstill
ställningar gav också anledning till rykte om osedlighet. Skomakare Roman 
visste uppenbarligen att osedlighet förekom "men anständigheten tillät honom 
icke att närmare beskriva''. Det var säkert härifrån som ryktet uppstod att stäl
let var ett riktigt syndens näste, ja så syndigt att det ansågs spöka där. Det fanns 
folk som hade sett självaste "Skam" krypa uppefter väggarna, särskilt den åt tor
get, och vidare in i salen och detta trodde en hel del folk fast och fullt. 

Under 1850-talet användes tredje våningen i kronomagasinet på Frösön som 
teaterlokal. Gustafva försökte att fa bygga en teatersalong i Östersund men fick 
avslag. Då ansökte hon om att fa bygga ett magasin till sin rörelse. Detta bevil
jades och det sägs att hon lät bygga för egna sparade pengar. Det var i detta 
magasin som hon inredde en teaterlokal på övervåningen och på så sätt lurade 
hon myndigheterna. Lokalen ansågs vara ganska ståtlig för sin tid, men var i 
verkligheten mycket primitiv. På hösten 1864 invigdes magasinslokalen av 
Smith & Smithska sällskapet. Teaterdirektören Smith hade själv hjälpt till att 
ställa iordning lokalen med att bland annat måla kulisser. I A. E. Melanders 
"Östersund på 1850-calec", beskriver han på ett underhållande sätt hur det låg 
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till med arrangemanget av denna lokal: Salens förhistoria var, att fru Borg (Risen) 
i alla tider på ett for sin egen ekonomi fördelaktigt sätt hade sörjt for, att det lilla 
samhället skulle ha en tillflyktsort for sina större upptåg och offentliga nöjen, då de 
privata salarna voro for små. Fru B hade därför redan fore min och många andras 
tid stält salen i sin gamla kåk - hörnet af torget och Storgatan - till stadsinvånar
nes förfogande, naturligtvis mot kontant erkänsla, ty tant Borg ( det ansågs mycket 
fint att fl kalla denna rifoande krögargumma for tant, isynnerhet sedan hon for 
tvåhundra riksdaler banka låtit ajkonterfeja sig i olja af artisten Söderlund, bördig 
från Östersund, och for detta ändamål låtit tillverka en svart siden rob) n:r 2: var 
en tant med "vyer" och känsla for pluringar. Hon insåg också snart, att Östersund 
höll på att bli stor och nöjeslysten och att här var ett tillfalle till förtjänst, hvilket ej 
borde förbises. Af dessa skäl gick fru B. snart i författning om, att å sin tomt vid 
torget uppföra en fästlokal af rang, och så uppstod den ännu idag af gamla öster
sundare med namnet "Borgens stora sal" betecknade lokalen. 

Gumman Borgs ajforsgeni, understödd af några af samhällets ståndspersoner, 
gjorde, att denna fästlokal, belägen en trappa upp - eller rättare sagt i öfre våning
en utan trappa, ty trappa ansågs visst överflödig, skulle invigas, innan den ens var 
färdig. Som sagt, någon trappa var ej färdig till lokalen, men fru B. var ej ens i 
denna kritiska situation rådlös, ty tvärt emot både bygnads-, brand- och annan för
ordning, lät hon å salens golf anbringa ett hål, hvarigenom besökarne af en impro
viserad teaterforeställning fingo krafla sig upp på en pinnstege. 

Jag var då ej mycket bygnadskunnig, men nog tyckte jag, att denna sorts "upp
komst" i sositeten var vågad isynnerhet for fruntimmer med krinolin. 

Tänk om i denna fullpackade sal uppstått panik, huru skulle det då ha gått for 
alla, då de skulle söka komma ut genom hålet i golfoet. Sedermera blev det dock en 
riktig trappa uppförd. 

Vid tiden för denna händelse hade kvinnorna krinolin. Det finns beskrivet 
hur då det var bal, bröllop eller något annat uppseendeväckande "kolifäj" i sta
den, pojkar och jungfrur stod utanför festlokalen och nyfiket tittade på de 
anländande vackra damernas utstyrsel. Jungfruarna följde sen sina fruars exem
pel och lade sig till med krinolin, dock ej med dyra fjädrar, utan med enkla 
tunnband av trä. Man kan också tänka sig hur det kan ha sett ut, när damerna 
kravlade sig uppför pinnstegen till Borgens sal, iförd krinolin. 

Att berätta om Borgens sal, utan att ta med familjen Riego, skulle göra skild
ringen ofullbordad. Familjen Riego var en konstnärsfamilj som ofta besökte 
Östersund. Fru Riegos panorama med lotteriexpedition, lindansning och stylt
dans var vad som bjöds på repertoaren. Fru Riego satt alltid själv i biljettkassan 
och sålde biljetter till ett pris av 32 skilling banko. Det högtidligaste ögonblick
et på dagens program var när det tillkännagavs att styltdansen skulle gå av sta
peln. Den gamla och korpulenta fru Riego fick nu sätta vikarie till biljettkas
san, ty i styltdansen måste även hon delta. Hon hade korta dansöskjolar och 
urringat liv, hoppandes omkring på alnhöga styltor. Förutom fru Riego, deltog 
också barnen Rudolf, Christine och Josefine och även herr Riego. Det var en 
löjlig syn att se gubben då han på sina styltor nickade leende åt publiken och 
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när han på bästa sätt försökte göra piruetter från sin �pphöjda ståndpunkt. 
Fru Riegos årligen återkommande föreställningar i Oscersund avslutades all

tid med en bal i Borgens sal. Till denna bal tog man bort teaterrekvisitan, gol
vet skurades och publiken kom i högtidskläder. 

En vinter lämnade fru Riego tre av sina äldsta barn i Östersund för att de 
skulle fa gå i skola. Här kommer Guscafvas omtanke och hjälpsamhet in. 
Barnen fick nämligen bo hos henne i ett rum innanför tvättstugan. Säkert fat
tade Guscafva tycke för familjen. Kanske var dessa två fruar i huset lite av 
samma andas barn då även gubben Riego var omtalad som toffelhjälte. 

Även andra resande teatersällskap besökte Borgens sal. Elna Olsson från 
Göteborg hade trolleriteater och visade två negrer. Max Alexander, en trolleri
professor som trollade fram en levande gris, var en annan som besökte teatern. 

"Borgska ladan", som den också kallades, förföll snart. Rekvisitan förstördes 
och rummet var väldige kallt och dragigt. Kaminen i lokalen räckte inte till när 
den skulle ge värme i ett rum utan trossbotten, särskilt vid kalle och blåsigt 
väder. Först på 1880-calet inreddes bättre teaterlokaler på andra ställen i staden. 

Den 12 oktober 1876 dog Guscafva Borg. Dödsorsaken var slag under epi
leptiskt anfall. Lasarettsläkaren Knut Alfred Hemblom var den som konstate
rade dödsorsaken. I hennes bouppteckning har hon en skuld på 50 kronor till 
denne läkare. Kanske hade hon varit krasslig ett tag och för detta behövt kon
sultera läkare. Den dagen Gustafva dog lär gubben Borg snusande och snyf
tande ha mumlat: Hå hå ja ja, Du Stafoa, forst Du och sedan grisen. Borgens gris 
hade nämligen dött samma dag. Till begravningen var bland andra landshöv
ding J.G.Asplund bjuden. 

Tomten 85, Storgatan 17, köptes av grosshandlare N.O.Näs och han uppför
de där Grand Hotell, som blev färdige 1885. Dess matsal blev då också döpt till 
Borgens sal. Idag heter det mesta av kvarteret "Auktionisten" men en del heter 
fortfarande "Borgens". Som kuriosa kan nämnas att ingången till Madam 
Borgs teatersal låg ungefär där personalingången till Storsjöteatern ligger nu. 

Det omskrivna porträttet av Madam Borg (madam kallas fru Borg i tal, men 
jag har inte hittat något ställe där hon uttryckligen har den titeln i skrift) finns 
att beskåda på Scadsmuseet idag. Guscafvas son Halfdan gifte sig med änkan 
efter fil dr Lars Axel Magnus Lindelius. Hon hade med Lindelius bland annat 
sonen Axel. Denne Axel var i sin tur far till Ingegärd Nobell. Denna sonscyv
sondotter till Guscafva har skänkt tavlan till föreningen Gamla Östersund, och 
det är inspirerande för mig som guide att ha fatt se denna dam i bild, särskilt 
som jag föreställer henne i våra historiska vandringar. 
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Föreningen Gamla Östersunds årsskrift: 

Valda årgångar. 
Landsarkiv i Östersund: 
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- Lysnings- och vigselbok.
- Död- och begravningsbok.
- Domböcker.
Walter Fridlund
Hans Jacobsson

Inga och Brita Fjellman 
Av Gunilla Nilsson Edler 

DEN FÄRGSTARKA SLÄKTEN FJELLMAN intresserar mig för att där finns starka, 
driftiga personer som får stor betydelse för stadens utveckling. Eric Fjellman 
och hans son Anders Petter, men inte minst deras fruar, Inga respektive Brita, 
som jag brukar gestalta. Mitt material är betydligt fylligare vad gäller släktens 
herrar än dess damer. Men som vi alla vet är det kvinnan bakom allt och jag 
ber läsaren se det som står mellan raderna! 

När Brita Fjellman dör den 8 oktober 1904 så ställs hennes kista i det fjell-
manska gravkoret på Norra kyrkogården. Där står redan hennes mans, Anders 

Petter, kista och även hennes 
svägerskas, Sara Helldal, kista. 
Gravkoret ligger i sluttningen 

Brita Fjellman (i 820-1904). 
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på nedre sidan av Köpman
gatan och har yttermåtten: 
längd 8,6 m, bredd 3,8 m och 
höjd vid ingången 1,5 m över 
marknivån. På taket finns ett 
kors av sten som är en meter 
högt. Brita har av en samtida 
betecknats som "ett enormt 
tjockt fruntimmer". Hennes 
kista står i mitten av de tre 
och är nära dubbelt så bred 
som dessa. 

Vem var då Brita Fjellman? 
För att komma fram till det så 
är det bäst att ta historien från 
början. 

I skattetorpet Drolbacken 
(Fjellmanstorpet) i Tullingsås 
föddes 8 juli 1794 en gosse 
som döptes till Eric. I 20-års-



åldern beger han sig till Sundsvall och går i lära hos en färgare. Därefter ansö
ker han om burbrev i Östersund, vilket beviljas 1820. Han köper dubbelcom
ten nr 123 - 124 belägen på västra sidan om Köpmangacan och sträckande sig 
ner mot sjön. Även en vredott ingår i köpet som lyder på 666 Rdr, 32 sk banco. 
Den nedre tomten bebyggs med bostadshus och den övre är kålhage. Rörelsen 
kommer igång i det färghus som han uppfört nere vid sjön. Men rörelsen utö
kas snart med vadmalsscamp både i Opeån och i Billscaån i Hackås. Det f"ar 
sägas vara snabbe marscherat att som färgargesäll och med två tomma händer 
vara i stånd till att bygga upp en färgerirörelse inom loppet av några år. 
Förmånliga avbetalningsvillkor var en förutsättning för detta. Vid den här 
tiden har Östersund ca 300 invånare. 

År 1823 gifter sig Eric med Inga Stalin, född 5 juli 1787 i Vallen, Åre. 
Hennes dopnamn är lngjäld Persdotter och när hon är elva år gammal dör 
fadern. År 1805, 18 år gammal, flyttar hon till Offerdal och arbetar som piga 
i prästgården därstädes. Hon har ändrat förnamnet till Inga och efternamnet 
till Stalin, vilket finns i släkten och påminner om rötterna i byn Scaa i Duved. 
Hennes fars kusin, Petter Stalin, är en framstående köpman verksam i 
Trondheim i slutet av 1700-talet. Det finns dessutom en Eric Stalin, som 
nämns i samband med sammansvärjningen mot Gustav 111. Denne Eric lär ha 
flytt till Nordnorge. 

Inga finns därefter omnämnd som jungfru hos kyrkoherden Johan Anders 
Huss i Föllinge. Åren 1821 -1823 är hon hushållerska hos magistern vid Frösö 
Trivialskola, Georg Bergman. När hon 1823 gifter sig med Eric Fjellman är 
hon således 36 år gammal och sju år äldre än sin make. Familjen utökas i snabb 
takt med sonen Anders Petter 1824, döttrarna Sara Emilia 1825 och Erika 
Criscina 1827. 

Eric fick flera betydelsefulla poster i staden, varav illiterat rådman i stadsrät
ten från 1830 var den mest betydande. Östersund drabbas 1833 av en smitt
koppsepidemi och Eric dör, endast 37 år gammal. De som dör i denna epide
mi begravs på Norra kyrkogården. Sonen Anders Petter är då endast 9 år 
gammal och går i Frösö Trivialskola. Änkan Inga driver rörelsen vidare och 
omnämns som en av stadens driftigaste kvinnor. Det är lätt att tänka sig vilket 
stort ansvar som låg på henne, med tre minderåriga barn och företaget som 
skulle skötas till dess sonen kunde ca över. Inga dör 1842. Hon f"ar inte sitt vilo
rum tillsammans med maken utan hennes grav återfinns vid södra väggen av 
Gamla kyrkan i Östersund. Gravstenarna har exakt samma storlek och utform
ning och bägge finns ännu till beskådande. 

Sonen Anders Petter Fjellman erhöll burbrev som färgarmästare 1845 och 
driver sedan rörelsen vidare. Han handlade även med vävnader och garner, 
både i sin fasta lokal och från tre stånd vid marknaderna i staden. Han omta
las som mycket ekonomisk, ja rentav snål. Detta är, kan man tycka, passande 
egenskaper för hans uppdrag som direktör i Jämtlands läns sparbank 1856 -
1868, styrelseledamot i Filialbanken 1859 - 1869 samt verkställande direktör 
vid Sundsvalls Enskilda Banks kontor i Östersund 1870 - 1887. 
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Det FjelLmanska huset på Köpmangatan 30. 

År 1846 gifter han sig med Brita Sahlstedt, född 8 april 1826, dotter till 
hand.landen och källarmästaren Eric Sahlstedt som driver sin rörelse vid 
Stortorget. Anders Petter är då 22 år och Brita 20 år gammal. Tillsammans flir 
de två döttrar, Eulalia, född 1847 och Erika född 1849. 

Anders Petter lät uppföra en stor byggnad på kålhagen mot Köpmangatan, 
adress nr 30. Det var ett tvåvåningshus med den typiska liggande östersundspa
nelen. Huset rymmer inte bara bostad och affärslokal utan även stadens första 
teaterlokal. Denna ger en del inkomster. Den låg på övervåningen och sträck
te sig tvärs genom huset, med tre fönster mot gatan och lika många mot sjösi
dan. Lokalen var 14,5 alnar i kvadrat och hade 4,5 alnars takhöjd. Belysningen 
utgjordes av talgljus. Här framförde bland annat Soiresällskapet, startat 1840 
av Dr Wetterberg "Onkel Adam", sina föreställningar. Här anordnades många 
offentliga baler och inträdet var "40 skilling för herre och 32 skilling för frun
timmer", som uttrycket hette då. 1847 utannonserades "Sällskapsspekcakel och 
bal annandag påsk". 

På hösten samma år flyttas crivialskolan från Frösön in till staden, men skol
huset är ännu inte klart, så undervisningen bedrivs dels här i fjellmanska huset 
och dels i residenset. Skolbyggnaden står färdig att tas i bruk 1849. 
Teaterföreställningarna flyttade till Borgens nyuppförda lokal på 1860-talec. 

På 1840-talet bor Anders Petters syster Sara med sin man, guldsmeden Nils 
Jakob Helldal i fastigheten vid Köpmangatan. Det framgår att svågrarna och 
svägerskorna har ett nära umgänge. 
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Förutom sina bankuppdrag innehar Anders Petter ytterligare uppdrag och är 
ännu mer betrodd än fadern. Till exempel: ordförande i Ostersunds Fabriks
och Hantverksförening 1862 - 1886, ordförande i Östersunds Handelsförening 
1866 - 1887 och inte minst rådman från 1863 till sin död 1893. Dessutom en 
av "10 äldste", landstingsman, stadsfullmäktigeledamot från 1862, kyrkvärd, 
ledamot av kyrkoråd, skolråd, fattigvård och lasarettsdirektionen. Listan kan 
göras ännu längre. 

Anders Petter drev färgeriet till att bli stadens förnämsta och överlät det 
1877 men behöll affären. Här sålde han bland annat "vävnader, kalsonger, 
bomullströjor, garner, skor och skoarbeten, krinoliner, fjedrar, sefirgarn, sysil
ke, kragar, knappar, handskar, ljus mm". Men 1881 säljer han affären till AG 
Dahlman. 

På lediga stunder samlar Anders Petter material om Östersunds historia och 
ritar en karta för tiden 1830 - 1835. Beskrivningen finns publicerad i 
Föreningen Gamla Östersunds årsskrift 1941, och kartan finns i föreningens 
arkiv på Stadsmuseet. 

År 1884 köper Anders Petter gården Hornsberg som byggdes av provinsial
läkare Pehr Rissler. Namnet kommer från Risslers fru, Margareta van Hoorn. 
Anders Petter låter bygga ny mangårdsbyggnad och restaurera trädgården. Där 
anläggs en ankdamm och det gamla lusthuset står kvar nere vid sjön. Av 
bouppteckningens alla trädgårdsmöbler och trädgårdsprydnader förstår man 
att parken var väl "möblerad" och säkert flitigt använd i umgänget. Familjen 
flyttar ut till Hornsberg men rörelsen är kvar i staden. Från lusthuset kan Brita 
och Anders Petter se rakt över vattnet till Östersundssidan och det gravkor som 
de låtit uppföra på Norra Kyrkogården 1875. Egendomen Hornsberg styckas 
senare upp i tomter och försäljningen av dessa inbringar en betydande del av 
förmögenheten. 

Vad sysselsatte sig då hustrun Brita med under alla dessa år? Ja, det finns inte 
så mycket dokumenterat, men det sägs att hennes stora ambition var att fl 
döttrarna fint gifta. Och det verkar hon ha lyckats väl med för Eulalia gifter sig 
med en major Robert Södermark och Erika med en apotekare Johan Martin 
Tesch. De sistnämndas dotter Herta blir gift grevinna Spens. Något som säkert 
gladde mormor Brita. 

Dessutom var det så att Britas far hade omkommit på fjället redan på 1830-
talet och modern Justina levde hos Brita och Anders Petter ända till sin död 
1892. I hushållet bodde även släktingen mamsell Perman. Så nog var Britas 
dagar fyllda med ansvar och uppgifter för att hålla hemmet i ordning. Visst 
fanns det tjänare i hushållet, men det var mycket att ombesörja för att allt skul
le fungera. Från Anders Petters bouppteckning förstår man att hemmet var väl
möblerat och allt skulle ha sin vård och ans. Porslinsservisen i 267 delar, varav 
86 flata tallrikar, och de 180 upptagna glasen, visar att det hölls stora bjudning
ar i hemmet. Anders Petters alla kläder skulle skötas, exempelvis bäverpälsen 
och "tulubben" (en lång pälsfodrad överrock), fracken med tillhörande magg
gördel och sidenhalsduk, sommarkostymen med den vita västen, de 48 dag-
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och nattskjortorna samt de 35 kalsongerna. Böckerna skulle dammas och i 
bokhyllan fanns bland annat Dores Bibelverk och Uppfinningarnes bok. 

Brita var säkert noga med sin egen klädsel och sitt yttre. Det kan man se på 
de fotografier av henne som finns bevarade. Hon blev med tiden en rund liten 
gumma som gärna klädde sig i ljusa färger sägs det. Detta skall vara anledning
en till att en ung läroverksadjunkt i brådskan och med omorgnade ögon häl
sade artigt god morgon till en ko, i tron att det var fru Fjellman han mötte på 
gatan. 

När bouppteckningen efter Anders Petter är klar så visar den ert värde på 
300.000 kr. Brita donerar 1901 ett belopp av 4.000 kr under namn av 
"Fjellmanska understödsfonden" varav 9/10 av räntan skall utdelas till fyra akt
ningsvärda obemedlade i Östersund bosatta änkor eller döttrar, som ej åtnjuta 
fattigvård. Ett gåvobrev på 10.000 kr avser frisängar vid lasarettet. 

Brita dör 1904 i influensa med bronchitis. 
När jag läser bouppteckningarna efter Eric, Inga och Anders Petter, så finner 

jag en hel del intressanta uppgifter och jag blir stärkt i uppfattningen att fjell
manska familjerna spelat en betydande roll i Östersunds historia. Efter Brita 
finns dock ingen registrerad bouppteckning, vilket kan tolkas som att boet skif-

Anders Peter Fjellman (1824-1893). 
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tades mellan henne och de två 
döttrarna redan vid Anders 
Petters bortgång 1893. 

Eric, "hvilken med döden 
afgick", startade sin rörelse med 
två tomma händer 1820 och 
efterlämnar vid sin död 1833 var
ken skulder eller fordringar. 
Bouppteckningen, som fyller fyra 
sidor, visar att tillgångarna uppgår 
till 1.770 Rdr, varav fastigheten 
på Köpmangatan utgör bra precis 
halva beloppet, nämligen 850 
Rdr. "Guld finnes icke", men där
emot silver, koppar och tennsa
ker. Bland hans gångkläder finns: 
ett dussin skjortor, en mössa av 
seberiska skinn och ett flertal 
frackar med tillbehör. Under 
rubriken "Meubler, diverse Trä
och Jernsaker" återfinns bland 
annat ett marknadsstånd värderat 
till 10 Rdr. 

Inga, "som med döden afled" 
lämnar en bouppteckning 
omfattande 13 sidor. Den inne-



håller fordringar och bland de säkra återfinns en ställd på änkan efter Samuel 
Perman. Det finns även osäkra fordringar. Detta föranleder mig att tro att Inga 
hade svårare att fa ut betalning för varorna. Hon var kanske mer godhjärtad 
och ställde upp för dem som hade små omständigheter. 

Bland färgeriets varor återfinns indigo, krapp, wejde och koschenill, likaså 
vitriol och pottaska. Även "1 parti Cardborrar" vilka används till att rugga upp 
yllevävar med. På gården finns 1 brunt sto, 2 kor, 1 svin och 14 far. Silver, 
koppar och tennsaker har ökat i antal, men inget guld finns i bohaget. Hennes 
gångkläder är fataliga och innehåller inte något av större intresse. Under rubri
ken "åtskilliga trädvaror" återfinns: 1 söndrigt stånd. 

Efter Anders Petter, som "afled" av magkräfta, finns den mest omfattande 
bouppteckningen, 23 sidor lång. Den visar att rörelsen växt i omfattning och 
familjen fatt mer borgerliga vanor. Först kommer alla fastigheter och om 
hemmanet Hornsberg står följande speciella anteckning: Under denna hem
mansdel lyder åtskillig till torg och gator for Hornsbergs planlagda område avsatt 
jord, hvilken Hornsbergs blifoande samhälle sålunda eger att omhändertaga. Så 
kommer aktier och andra värdepapper, bland annat en rysk lotteriobligation. 
Det finns många fordringar främst för sålda tomter på Hornsberg. Nu finns 
guldföremål, nämligen: 7 skjortknappar, 1 klockkedja av danskt guld och 1 
fickur med kedja samt klockställ. Silver och nysilver upptar flera sidor. Bland 
Linne- och sängkläder märks 116 par lakan, 128 örngott, nära hundratalet 
olika dukar, 291 servietter, 148 handdukar och 257 kökshanddukar. Annat 
som är värt att nämnas och som tyder på den borgerliga livsstilen: spotdådor, 
eldgaffel, eldskärm, paraplyställ, visitkortsfat, barometer, kikare, tidningsställ, 
blomkrukor, rökbord med mera. 

Slutligen vill jag säga att jag har inte på långa vägar forskat färdigt om den 
färgstarka släkten Fjellman. Framförallt så är material magert vad gäller Inga 
och Brita, men de har på ett sätt stått i skymundan för sina affärsdrivande män. 
Så sakteliga hoppas jag kunna komplettera materialet. Den som läser detta och 
har uppgifter, av vilket slag det vara må, är välkommen att höra av sig! 
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"Vadå kålhage?" 
Av Robert Fresk 

I EN TIDSKRJFT BERÄTTAR EN DAM att hon just läst att Östersunds gamla kyrka 
byggdes i en kålhage ovanför fru majorskan Borins gård och hon slutar med: 
"Vem är majorskan? Vadå kålhage?" Då jag själv ställt mig ungefär samma frå
gor blev det nödvändigt att friska upp kunskaperna om de tidigaste östersun
darnas bostads- och jordbruksbestyr. 

Först majorskan: Justina Elisabet Weider föddes den 6 mars 1778 i Håsjö 
som dotter till Justina Staaff och komminister OlofWeider. Hon gifte sig 1802 
i Lockne med löjtnant Daniel Fredrik Borin, född 1767 i ett officershem i 
J--:Iallen. Paret flyttade omkring lite i länet och hamnade sluclig�n på bostället 
Önet på Frösön. Mannen utnämndes till major och dog 1824. Ankan och bar
nen flyttade samma år in till Östersund och bosatte sig på gården 79 vid 
Kyrkgatan. Där bodde hon kvar till sin död 1847. 

Den av lantmätaren Johan T örnsten år 1787 ritade första stadsplanen låg 
innanför nuvarande Brogränd, Kyrkgatan, Postgränd och Strandgatan. 
Dåtidens namn var Norra Trägårdsgatan, Scholgatan, Södra Trägårdsgatan och 
Sjögatan. De kvadratiska kvarteren delades i tre lika delar som vardera innehöll 
en hustomt och en kryddgård, vardera 24x36 meter. Det blev sammanlagt 68 
byggnadstomter och lika många kryddgårdar, alla med varsitt nummer; serien 
slutade på 132 eftersom torget tog bort några nummer. Husen skulle placeras 
växelvis mot de långgator som gränsade till kvarteret. Man fick på detta sätt 
största möjliga avstånd mellan husen, vilket var nödvändigt med tanke på de 
eldsvådor, som titt och tätt härjade i dåtidens trästäder. Gårdarna benämndes 
efter ägarens namn som till exempel Pernillagården, Glahans-Märtagården eller 
Stål-Ollegården. Först 1880 uppsattes svarta plåtar med gula siffror angivande 
fastighetens tomtnummer. 

År 1804 tilldelades varje hustomt en kålhage och en vreclott.' Kålhagarna, 
som med sina 36x36 meter väl snarast var större kryddgårdar, låg närmast utan
för stadsområdet och begränsades utåt av nuvarande Fältjägargränd, 
Rådhusgatan och Hamngatan. För att få plats för alla fick dock några läggas till 
nuvarande Wargencinskolan och rådhustomten. Vreclotterna låg ytterligare 
längre ut, norr, öster och söder om staden och kunde användas för bete eller 
höskörd. Beroende på markens godhet varierade vreclottens storlek mellan ett 
och två tunnland och fick disponeras mot att man åtog sig att svara för de årli
ga skatteutskylderna för marken. Icke disponerade lotter arrenderade staden ut. 
Ar 1822 fick man för vreclotterna i Svensmyran, Vargmyran, Rannåsen, 
Helvetesmyran, Göviken, Fäbodvallen, Erikssved, Björnmyran, Torcansmyran 
och Rutsved in arrendeavgifter om tillsammans 36 riksdaler (rdr) 38 skilling 
(sk) riksgälds. Tio år senare var den årliga avgiften för en vreclott 1 rdr 24 sk, 
kålhage 16 sk och skogslott 24 sk banco. 
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På kartan från 1804-års delning syns numreringen av de sexdelade kvarteren med 
hustomter. Utanfor ligger kålhagarna i fyrdelade kvarter och med "litet a" efter 
numret. Längst ut vretwtterna i varierande storlek. Observera Stadsbäcken som 
ringlar genom staden. (Original i Lantmäteriet, Östersund). 

År 1808 fastställdes den första byggnadsordningen för staden. I denna 
bestämdes bland annat att Stadsbäcken, som från Björnmyran väster om 
Karlslund flöt ungefär längs nuvarande Residensgränd och mynnade ut i 
Fågelviken, skulle förses med plankvirke eller stenmurar längs hela bäcken, 
stränderna jämnas, med träd planteras och med ytterst nödiga, prydliga barri
ärer förses. Många gårdar hämtade sitt dricksvatten i bäcken och för att den 
inte skulle smutsas ned förbjöds byggande av ladugårdar och avträdeshus nära 
bäcken, och de som redan fanns där intill skulle rivas och bortföras. Sådana hus 
fick för övrigt inte byggas längs gator utan endast inne på gårdarna, dock ej så 
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Kålhagar till höger och vretlotter till vämter om Repslagargatan (nuvarande 
Rådhusgatan) som med åtskilliga grindar, repslagarbana och en stor vattenpöl 
kommer emot betraktaren. Till höger den då ny_byggda "gamla kyrkan''. Teckning 
på 1850-talet av A. E. Melander som vid tillfallet stått i nuvarande korsningen 
Rådhusgatan - Residensgränd. 

nära tomtgränsen att grannarna därav besvärades. Längst nere vid sjön reserve
rades lämpliga ställen där garvare, sämskmakare och färgare med flera hantver
kare kunde skölja sina tillverkningar, men vattnet i bäcken fick under inga 
omständigheter förorenas. 

Ladugård fanns på nästan varje gård och sommartid fördes djuren till bete på 
stadens marker som ursprungligen sträckte sig österut upp till nuvarande 
Litsvägen. År 1812 bestämdes att den som nyttjade stadens samfällda mark för 
mulbete skulle betala 16 skilling för varje häst, 8 för ko, 4 för get och 2 för far, 
allt i riksgäldssedlar. Senare kungjordes att getter inte fick släppas ut utan sär
skild getvaktare. Sommaren 1822 fanns i staden ungefär 30 hästar, 60 kor och 
100 far, att jämföra med cirka 340 människor enligt den officiella statistiken. 

År 1828 delades större delen av utmarken så att varje gård fick möjlighet ha 
ett eget skogskifte. På stadens allmänna mark fick därefter timmer för enskilt 
behov inte tas utom möjligen några stockar mot betalning vid akut behov om 
man var i färd med att bygga hus. Vid första inhägnaden av tomter och lotter 
var stängselvirket gratis, men därefter fick man betala. Björk fick endast hug-
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gas av hantverkare till slöjd, dock högst 2 lass per år. Ordningsmannen skulle 
alltid ge anvisning för skogsavverkning. 

I samband med denna förrättning upprättades en ny karta som visar att det 
nu fanns 105 tomter med tillhörande kryddgård och kålhage samt 105 vredott
ter. De nya tomterna hade tillkommit i stadsdelen Myran söder om staden. 
Dessutom fanns två lägenheter som lönebidrag till stadens pastor och kyrko
värd. 

Efterhand som staden växte började bostadshus byggas på kryddgårdar och 
vredotter. Snart började man också handla med de olika delarna separat för sig. 
Sålunda säljer mönsterskrivaren Fastborg år 1845 till länsbokhållaren Hellner 
tomten nr 24 vid sjön för 200 riksdaler riksgälds med bland annat följande vill
kor: "---varjämte jag förbehåller mig rättighet att å de ställen där köparen 
kommer att uppföra byggnader fa bortföra den så kallade matjorden ---. 
Dessutom äger köparen ej någon rätt --- till vredotten, kålhagen och skogsskif
tet som jag för tomten 23 --- förbehåller mig." I ett annat fall säljs vredott nr 
55 plus 1/8 av skogslotten, "i det skick det nu befinnes såväl till stängsel som 
odling," för 110 riksdaler riksgälds. 

År 1846 var det dags för en ny stadsplan med omnumrering av tomter och 
lotter. I köpe- och lagfanshandlingar heter det en lång tid framåt ungefär så 
här: "Gården under nr 53 och 54 efter gamla, men nr 91 efter 1846 års num
rering --- med därtill hörande vredott under nr 13, kålhage under 92a och 
skogslott under Litt N." 

Den som intresserar sig för gårdarna i Östersund vid mitten av 1800-talet bör 
alltså kontrollera vilken numrering som avses. 

Källor och litteratur 

Brunflo tingslags domböcker åren 1845 
och 1846. 

Genberg: Då järnvägen kom till Öster
sund, Östersund 1948. 

Husförhörs- och födelselängder i Frösö, 
Hallen, Håsjö och Östersund för aktuell tid. 

Lantmäteriets i Östersund arkiv: akt 

Noter 

' Vretlott - av fornsvenska vreter = rand, skåra 
- var ursprungligen benämningen på en 
nyodling i skogen men kom senare att 
beteckna dels ett gärde, dels en åker som låg
avsides. Vret betyder egentligen "inristad
linje", det vill säga den mark som var avde
lad till en viss tomt eller gård.

' 1822 fanns dels riksdaler (rdr) banco, dels 
riksdaler riksgälds, vilka hade olika värde. 

Östersund nr 18 (tomt- och vredotts
delning 1804). 

Lantmäteriets i Östersund arkiv: akt 
Östersund nr 23 (vret- och skogslotts
delning 1828). 

Östersunds historia del I, Östersund 
1936. 

1 rdr banco var värd 1 '/, rdr riksgälds (rgs). 
1 rdr bestod av 48 skilling (sk). Som pri
sjämförelse kan nämnas att då kostade en 
herrskjorta 2 rdr 29 sk, en herrväst 6 rdr, 20 
ägg 27 sk och en butelj fin likör 3 rdr 36 sk 
riksgälds. År 1873 infördes krona som myn
tenhet i Sverige. 
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Det glada 20-talet

Av Gunnar Ohlsson 

"DET GLADA 20-TALET" är ett uttryck som känns svårbegripligt för sentida 
människor. Vad fanns det att vara glad åt? Var det lättnaden över att det 
världskrig som främst drabbat Europas folk äntligen var slut och att fredsför
dragen undertecknats? Eller var det glada Rolf-revyer ("bättre och bättre dag för 
dag ... ") och pigga modedanser som Charleston som stämde sinnena i dur? 

I svensk litteratur brukar man tala om 20-talet som den borgerliga familjero
manens decennium. Prosaskildringar från svensk småstadsmiljö beskrev den 
moderna kapitalismens företeelser. Aktiespekulation, växlar, låneekonomi och 
en ohämmad tro på kursstegringar och tillväxt är återkommande inslag. 
Hjalmar Bergmans "Markurells i Wadköping" (1919) och Birger Sjöbergs 
"Kvartetten som sprängdes" (1924) är sådana exempel. Vice häradshövdingen 
(= nutida advokat) de Lorche i Wadköping drev ett industriellt projekt, 
Förenade Metall. Det gick omkull och det visade sig att han spekulerat bort 
aktier tillhöriga den ideella stiftelsen "Jesu krubba". Han ser sig som ett offer 
för lågkonjunktur och den politiska oron på Balkan. Vi kan ju byta ut namnet 
mot Irak för att skapa närvarokänslan. Cello, Första fiolen och Karl Ludvig i 
Sjöbergs digra roman dras in i spekulationer där "det stiger" är en lovsång, into
nerad av aktiemäklaren Anker i en översteprästs position. Det som dyrkas är 
värdepapper i Vesterviks sågblad och Solidarfett och åt pipan går det. Nej, inte 
heller i litteraturen verkar 20-talet glatt. Lite sorglöst kanske. 

Kombinationen svensk småstad och vad vi nu kallar eko-brott blev den 21 
november 1921 i Östersund en realitet vida häftigare än dikten. Mot idyllen, 
det stillastående och välbekanta, ställs de ofattbara siffrorna i det bedrägeri som 
kamrer Fredrik Winnberg iscensatte mot sin arbetsgivare, Jämtlands Folkbank. 
Minneskriften till Jämtlands Folkbanks 75-årsjubileum 1949 ägnar försking
ringen ett kapitel med rubriken "Den stora kraschen". Den krönikebetonade 
delen handläggs nyktert och sakligt av Per Nilsson-Tanner. Det är annan hetta 
i GustafNäsströms avslutande kapitel. Näsströms engagemang i händelserna är 
omisskännligt. Hans far var direktör i banken åren 1909-22. Därmed föll en 
del av ansvaret för den före detta kollegans kallblodiga kriminalitet på honom. 
I jämförelse med Folkbankens kamrer verkar de diktade figurerna i Hjalmar 
Bergmans och Birger Sjöbergs berömda romaner hämtade ur söndagsskolans 
texter. 

Gustaf Näsström tecknar en kärleksfull bild av hemstaden som en småstads
idyll. Denna bryts i avsnittet om Winnberg: "Stadens kriminalkrönika var 
mycket blygsam. - - - Desto hårdare fall slaget, när nyheten om Fredrik Winnbergs 
falsarier spreds över stad och land. Att de kunnat fortgå så länge som fallet blev kan 
bara forklaras mot bakgrunden av den gammaldags värld av heder och redlighet 

30 



som Folkbanken eljest hade sin varelse i. Styrelse, direktion, revisorer - alla stod lika 
lamslagna inför skickligheten och förslagenheten i kamrerns manipulationer. 

Min far var under sin egen kamrerstid pulpetkamrat med dåvarande bokhållare 
Winnberg och lärde sig sätta stort värde på hans duglighet, snabbhet och 
arbetskraft. De tycktes bägge ha samma inställning till banken: den skulle gå före 
allting annat, familjeliv och semester, lust och lek. Vid års- och kvartalsskiftena satte 
de till natt efter natt, och när under förra världskriget de sena flanörerna på 
Storgatan såg lampan brinna över den raderande Winnbergs arbetsplats långt in på 
nätterna, fann de ingenting misstänkt i detta. Vid den tidpunkten hade Gusta sten

förädlingsverk kommit inom bankens intressesfar och föresatsen att göra denna 
anläggning till ett mönsterforetag i sin art tog Winnberg helt i sitt våld, besatte 
honom som en fix ide, på vilken han offrade hela sin kapacitet, men tyvärr även sin 
heder och bankens soliditet. " 

Ett citat ur DN i november 1921 visar den uppmärksamhet som svindleri
erna väckte på riksplanet: "J½ miljoner kronor försnillades av ett 30-tal bank
tjänstemän i landet under de senaste sex-sju åren. - att jämföra med underslevs
skandalen i Jämtlands Folkbank. Kamrer Winnberg som under de sju år han ostört 
manipulerat i Folkbanken stoppat 2' /2 miljoner kronor av jämtlänningarnas surt 
förvärvade slantar i sina fickor har alltså ensam plundrat sin bank på ungefär en 
miljon kronor mer än 30 andra banktjänstemän under lika lång tid Detta visar 
hur enastående i det svenska bankväsendets historia Östersundsskandalen i själva 
verket är." 

Kamrer Winnberg hade bestulit banken på cirka 2,6 miljoner kronor, i 
dagens penningvärde cirka 45 miljoner kronor.2 De tekniska och praktiska 
detaljerna i Winnbergs verksamhet överlåter jag åt andra, kanske mer ekono
miskt fullfjädrade än jag, att utforska. Den detalj i det enorma eko-brottet som 
av personliga skäl står mig närmare handlar om den villa som ömsevis kallas 
"Stenbrottet" eller den "Winnbergska gåtan", huset på Återvändsgränd 4.3 

Redan samma vecka som brottet upptäckts kommenterade lokalpressen 
Winnbergs investering i byggnaden som till exempel ÖP 23 november 1921: 

"Hur har pengarna använts?" 
- - - vidare lär den villa han byggt och som är utsökt och dyrbar i alla detaljer ha

slukat omkring 200 000 kronor. " 
Några dagar senare vet tidningen att berätta: 
"Kamrer Winnberg har länge varit misstänkt. Man och man emellan har man 

frågat: var tar han pengarna? När han så började och genomförde byggandet av 
den utsökt eleganta och moderna villan döptes denna nästan genast av folkhumorn 
till äen Winnbergska gåtan'. " 

Näsströms artikel uppmärksammar också villabygget men relaterar projektet 
till Winnbergs passion för Gusta-sten: "Han byggde sig en villa där naturligtvis 
Gusta-marmorn kom till riklig användning i fasaden (jag vill minnas att den i 

folkmun kallades 'Stenbrottet' - redan innan avslöjandet gav namnet dess ohyggli
ga dubbelhet). " 

Villan hade ritats av arkitekten Knut G. Gyllencreutz (1854-1937). Denne 
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Kamrer Winnbergs villa, byggd 1919-20. Arkitekt Knut G. Gyllencreutz. 

hade rare rikligt med arbetsuppgifter i Sundsvall efter branden 1888 och var ett 
stort namn i branschen under åren kring sekelskiftet. I en artikelserie i 
Sundsvalls Tidning 1969 sägs om honom, att han mer eller mindre försvann 
(från staden) efter 1904.4 Han hade haft en utställning i Östersund 1905 och 
ledde arkitektkontor i staden därefter. Hans insatser i Sundsvall är väl numera 
jämnade med marken under efterkrigstidens rivningsiver. Den tidstypiska exte
riören i den Winnbergska villan erinrar om de villor som kring 1910-20 upp
fördes i Stockholms uppväxande trädgårdsstäder (Saltsjöbaden, Storängen, 
Lidingö). I den eleganta interiören noteras personliga detaljer. Små, i Gusta
sten, skulpterade ugglor med inbyggd belysning pryder trappuppgången till 
övre våningen. 

Winnberg hade beviljats lagfart i augusti 1920. Han försattes i konkurs i 
december 1921. Inteckningarna i villan låg hos Jämtlands Sparbank. 
Folkbanken ville av naturliga skäl bevaka den före detta kamrerns tillgångar. 
Det brann i knutarna. Under de första dagarna efter banksvindelns upptäckt 
strömmade insättarna in i banken och tog på ett par dagar ut 150 000 kronor.5 

Fonderade medel fanns och så småningom avtog oron. ÖP manade från ledar
sidan till "Lugn och besinning" men eldade samtidigt upp känslorna på 
nyhetssidorna med fakta och spekulationer i riklig mängd (se ovan). 

Vid 20-talets början skärptes den svenska debatten om alkoholförbud. I USA 
liksom i Norge och Finland hade ett totalt spritförbud införts och i Sverige 
beslöt riksdagen hålla en rådgivande folkomröstning om förbud mot försälj-
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ning av alkoholhaltiga 
drycker. En livlig opi
nionsbildning tog form. 
När omröstningen 27 
augusti 1922 genomförts 
visade det sig på riksnivå 
att nej-sidan(= nej till för
bud) vunnit en ytterst 
knapp seger. Cirka 925 
000 röstade nej och 889 
000 röstade ja. Bara 55 
procent av de röstberätti
gade deltog. I Jämtland 
vann ja-sidan med 41,4 % 
av de röstberättigade, 
15,6 % hade röstat nej 
och 43 procent hade 
struntat i att rösta. 

Vad hade nu förbuds
omröstningen med Winn
bergska villan att göra? 
I OP 3 januari 1922 
kunde man läsa en vigsel-
annons, som bekantgjorde Ingeborg Olsson (Lindberg) omkring 1920.

vigseln mellan disponen-
ten Ragnar Lindberg och I_�geborg Olsson. Lindberg var disponent för 
Utskänkningsaktiebolaget i Ostersund. Den statliga alkoholpolitiken hade 
under Ivan Bratts ledning börjat utformas under första världskriget. Om en 
sror majoritet hade röstat för ett förbud liknande grannländernas måste dispo
nentens framtidsplaner ha tett sig en aning ovissa. 

Det är möjligt att denna tveksamhet avspeglas i lagfartshandlingarna för den 
Winnbergska villan. I dessa kan läsas att ny ägare från den 7 augusti 1922 ( tre 
veckor före förbudsomröstningen) är Ingeborg Lindberg. Villan köptes genom 
övertagande av inteckningarna - förtecknade i överexekutors salubrev. Dessa 
belöpte sig på sammanlagt 60 000 kronor.6 

Ingeborg var född 1896. Hon härstammade från Skylnäs, dotter till 
Margareta Jönsson och uppväxt hos morföräldrarna. Där hade hon gått i skola 
som klasskamrat med bland annat Aron Aronsson (sedermera välbekant lärar
profil i Östersund). Hon tog namnet Olsson i samband med moderns gifter
mål med en ny partner och fick efter skolgången flytta upp till familjens nya 
vistelseort, Malmberget, en tuff miljö i seklets första årtionde. Hon hade sett 
till de i rask följd födda småsyskonen men även läraren Höijers son - den på 
40-och SO-talet mycket uppmärksammade författaren Björn-Erik. Björn-Erik
Höijers klassiska barndomsskildring "Martin går i gräset" blev en litterär upp-
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Elsa Lindberg till
sammans med for
äldrarna Ragnar 
och Ingeborg fore 
bröllopet 1947. 

levelse som på 50-talet fick Ingeborg att för en stund glömma en besvärlig 
verklighet. Efter ett mellanspel i bankvärlden, i Sandviken, återvände hon till 
Jämtland dit familjen också dragit. Hon fick arbete 1921 på nyöppnade Hotell 
Standard på Prästgatan, som bland gästerna räknade disponenten Ragnar 
Lindberg - en något äldre ungkarl, som föll för Skylnässtårschans charm, fäg
ring och intelligens. 

I villan föddes de två barnen Elsa och Göran. Elsa gifte sig med A 4-löjtnan
ten Greger Lindberg, som strax före sin pensionsavgång som överste vid tygför
valtningen lade sista handen vid det beslucsunderlag som lokaliserade Armens 
Tekniska skola till hemstaden Östersund.7 Elsa arbetade på Utrikespolitiska 
institutet i Stockholm och dog 1989. Göran verkade hela sitt liv i Skandia och 
slutade som vice verkställande direktör, men var kanske lyckligast i stunderna 
vid pianot - en skicklig jazzpianist som var varmt uppskattad bland annat av 
Charlie Norman.8 Göran gick bort 1990. Hans professionella gärning fick stor 
erkänsla i den dödsruna som Björn Wolrath och Hans Dalborg skrev under 
rubriken "Han slog med kraft vakt om försäkringstagarnas intressen". 1986 till
delades han Årets pris i svensk försäkring.9 
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Göran Lindberg på 
trappan till villan efter 
studentexamen 1944. 
Närmast ovan/or 
mamma Ingeborg, mor
mor Margareta och 
systern Elsa. Snett bakom 
pappan Ragnar. 

Till villans mera exotiska ägare måste räknas Jesu Kristi Kyrka av de sista 
dagars heliga, mormonerna, som köpte huset av Ingeborg 1953. Maken Ragnar 
hade drabbats av Parkinsons sjukdom och skötseln av honom måste sättas i för
sta rummet - före underhåll av fastigheten. Sekten hade inlett en offensiv i 
Sverige efter andra världskriget och investerade bland annat i en dopbassäng i 
villans källarplan. Det är möjligt att den religiösa strategin hade utgått från den 
renlevnadsiver som manifesterades av jämtarna i förbudsomröstningen 1922. 
Mormonernas bas, Salt Lake City i Utah, är ju präglad av påfallande nykterhet 
och Ragnar Lindbergs position vid den stadiga kontrollmyndighet som skulle 
övervaka svenskarnas alkoholkonsumtion kanske slog an en sträng. Men cydli-
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gen var pastoratet hårdarbetat och efter ett dussintal år försvann mormonerna 
från platsen, som för de unga amerikanska missionärerna alltså bokstavligen 
talat blev en återvändsgränd. 

När jag, dirigerad av min hustru, en av de varma julidagarna 2002 parkerade 
bilen utanför Atervändsgränd 4 hade jag en oklar uppfattning om husets dra
matiska förhistoria. För henne var det frågan om "a sentimental journey" till 
barn- och ungdomstiden, minnet av besöken hos den älskade moster Ingeborg 
och livet i Östersund på 40- och 50-talet. Årstiden stod i sin fullaste prakt, den 
södervända tomten lyste av blommor och mitt i detta överdåd låg villan som 
ett smycke. Ragnar Lindberg var en gencleman med anglosaxisk framtoning. 
Trädgårdsskötsel, biodling och kammarmusik var avkoppling i det säkerligen 
något enahanda värvet som disponent för Systembolaget. Frågan är om inte 
hans planläggning och grundarbete präglar tomten än i dag. 

Den unga nuvarande ägarinnan fick en snabb förklaring till vårt intresse, lät 
oss ta några bilder och samspråka en stund om huset. Vi frågade henne om hon 
kände till något om villans historia. Hon hade hört sägas att frun till en tidi
gare ägare "gick igen". En signal härom skulle vara steg i en knarrande trappa, 
vilka indikerade att den forna husfrun ville kontrollera att en i grunden ned
grävd skatt fortfarande fanns intakt. 

ÖP:s retoriska fråga: "Vare har pengarna tagit vägen?" sänder alltså ekon 80 
år efteråt. Visst har hus en själ. Min hustru är en av två levande släktingar som 
har en relation till villans första ostraffade ägare och vistats i den. Vi hade båda 
en långvarig positiv kontakt med Ingeborg Lindberg, som avled 1977. Det är 
till hennes minne som jag tecknat dessa rader. 

0 

Av Ingeborgs yngre (halv) bröder är Axel Rudolf (1902-1999) värd en efter
skrift av särskilda skäl. När familjen efter hårda år i Malmberget återvände till 
Margareta Jönssons Jämtland och slog sig ned i Östersund gick Axel i folksko
lans sista klass. Samtidigt som kamrer Winnberg började sina kriminella brava
der på Folkbanken erbjöds Axel en friplats i läroverket. Men mamma 
Margareta slog bakut: "Pojken skall ut och arbeta och bidra till försörjningen". 

Axel utvandrade (liksom bröderna Oskar och Ruben) till USA på 1920-talet 
med sponsring från systern Ingeborg. Axel hade gjort rekryten och jobbat som 
elektriker i den dåliga konjunktur som rådde i 20-talets Sverige. Han lämnade 
Sverige 1923. Efter sex år i USA kom kraschen på Wall Street med efter
verkningar i den ekonomiska depression som slog särskilt hårt mot invandrarna 
och folk utan kontakter. Axel kom aldrig tillbaka till Sverige. När vi (på genom
resa) lyckades arrangera en träff på O' Hare Airport i Chicago juli 1986 var han 
84 år. Jag citerar min hustrus resedagbok från detta sammanträffande: "Min 
bild av en morbror som jag aldrig sett. Jag hade tänkt mig en krokig, lite 
skrumpen gubbe med litet huvud. Så står han där: Lång, reslig smärt, vackert 
ansikte och brunt hår. Blåögd i ljusblå skjorta, mörkblå kavaj och grå byxor. 
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Axel Rudolf "Ruby" Olson på sin BO-årsdag. 

Stilig!" Han hade med sig hustrun Linnea - från Finland, dottern Carolyn med 
make Tony Kambich (från Slovenien) och sonen Robert. I USA begagnade han 
sig av sitt andra förnamn, Rudolf. Axel ger ju lite oangenäma associationer till 
"axe", engelskans "yxa''. 

Axel pratade felfri svenska efter 63 år i USA. Så länge Ingeborg levde höll hon 
korrespondensen i gång. I årtionden levde dessutom kontakterna med den 
gamle skolkamraten Rolf Kjellin som blev staden trogen och gick i pension 
som överstelöjtnant. Axel kom mycket väl ihåg rådhuset ("står väl kvar tills stan 
rasar ihop"), Godtemplarhuset, Frösöbron och runstenen. Axel delade ut ÖP 
som skolpojke och minns prenumeranten rektor Hägglund: "Han brukade 
ställa kuggfrågor till mej, pratade alltid lite." 
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Axels dotter Carolyn har en universitetsutbildning i pedagogik och driver till
sammans med maken Tony en stor Moncessoriverksamhet i Chicagos förorter, 
(Winnetka, Lake Bluff). De båda leder ett U-landsprojekt inom utbildning, 
främst inriktat på Uganda. Hon berättade om familjens bakgrund och att 
pappan byggde ett hus åt sin familj i Lake Bluff. Han klarade 30-talets arbets
löshet genom att tillsammans med hustrun Linnea ta jobb som gårdskarl/hem
biträde hos en välbeställd familj. Efter Roosevelcs New Deal vände trenden och 
han fick arbete inom posten. 

Carolyn (född 1938) besökte Sverige tillsammans med systern Margaret för 
en internationell Moncessorikonferens i Uppsala 1997. Hon ville gärna se 
pappans hemstad. När vi en sedvanligt gråregnig sommardag "gjorde" Öster
sund" såg jag henne knäböja vid en rabatt framför rådhuset. Med en liten spade 
samlade hon ihop lite jord i en plastpåse som en hälsning från hemstaden till 
pappa Axel Rudolph. Vi hade dessförinnan beundrat den villa där Axels stora
syster levt i många lyckliga år under den tid då ödet splittrat syskonskaran över 
kontinenterna. 

Källor och litteratur 

Hjalmar Bergman: Markurells i Wad
köping. 

Birger Sjöberg: Kvartetten som sprängdes. 
AB Jämtlands Folkbank 1874-1949. 

Minnesskrifc till 75-årsjubileec. 
Ark.i tektregistre_t Ark.i tekcurm useec. 
Landsark.ivet i Östersund. 

Noter 

' = första världskriget 1914 - 1918. 
' Uppgiften om penningvärdenas relationer 

lämnade av Statistiska Centralbyrån. 
3 Återvändsgränd ligger mellan Campus-

området och Tullgatan. 
• Sundsvalls T idning 1969-02-22.
' Östersunds-Posten 1921-11-23.
6 Lagfarcshandling hos Landsark.ivet i Öster

sund. 
7 Uppgifcslämnare Greger Lindberg, numera 

bosatt i Falun. 
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8 Göran Lindberg medverkade bland annat i 
radioprogram på 60-talec. På den tiden pre
senterades artister som till exempel Sylvia 
Vrethammar som "den sjungande förskollä
raren". Charlie Norman parodierade detta 
genom att presentera Göran Lindberg som 
"den pianospelande försäkringstjänste
mannen". 

9 DN 1990-11-04 



Att många av våra ungdomar är intresserade av vår stad och dess historia har 
vi under åren fatt många bevis fär. Ett värdefullt exempel på detta är det speci
alarbete om Storgatan, som Sara Herlitz gjorde sista året i gymnasiet. I 
Föreningen Gamla Östersunds årsskrift 1995 är många av husen dokumente
rade i bild och i årsskriften 1993 skildras omdaningen av Storgatan 23. Med 
Sara Herlitz artikel i handen kan man göra en intressant kulturhistorisk van
dring längs Storgatan från Stortorget till Gränsgatan. 

En vandring längs Storgatan

Av Sara Herlitz 

l KURSPLANEN FÖR SISTA ÅRET PÅ GYMNASIET fanns något som hette
Specialarbete, där vi själva fick välja ett ämne att skriva om. Jag valde att skri
va om någon del av Östersunds historia, närmare bestämt om Storgatan - dess
historia och framtid.

Vi fick fördjupa oss i ett ämne som intresserade oss samtidigt som vi fick lära 
oss att söka och samla material och information på olika sätt för att sedan 
kunna pressentera detta för vår handledare och andra intresserade. Jag såg till
baka på Storgatans historia men tittade även lite på hur framtiden kan komma 
att se ut. 

Jag har varit på biblioteket och lånat böcker om Östersunds historia, letat på 
vinden efter historieböcker, varit på ÖP och hämtat tidningar som jag hittat 
artiklar i och har en farfar som är mycket intresserad och sökt och kopierat 
olika saker till mig. Sedan har jag sammanställt detta och slutligen fatt till detta 
arbete. När det gäller byggnadsfakta med mera beträffande de olika byggna
derna, har jag som regel citerat från Kjell Hansen: Östersund - "Hus med 
historia". 

Jag har alltid trott att Storgatan började vid Stortorget och slutade vid 
Gränsgatan. Men härom kvällen när jag var ute med hunden upptäckte jag att 
Storgatan började ända borta vid sjukhuset. Många av husen längs Storgatan är 
1800-tals byggnader och har en lång historia som fa känner till. Många av går
darna har namn efter människor som en gång levat där. De flesta av husen har 
en gång varit vackert utsmyckade trähus som i början på 1900-talet rappades 
och byggdes på. En gång i tiden fick husen i Östersunds innerstad inte vara mer 
än två våningar höga. Jag har läst om byggnadernas historia, en del har kort en 
del lång. Jag har tagit reda på vem som idag äger husen. Här nedan kan du läsa 
om min vandring genom Storgatans historia och om de hus som har kultur
historiskt värde. 
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I 1808 års byggnadsordning för Östersund stod bland annat: 
"Utåt Torg och Gator bör alla Byggnader giftas et prydligt utseende och uppföras 

hälst af Sten, Lera eller Träd. Trädhus böra hvad utseendet beträffar, icke med Röd 
utan helst Gul eller Ljus forg öfterstrykas och icke göras högre än 2:ne våningar. .. 
Nära intill gatan må hvarken Ladugårds- eller afträdeshus uppföras, utan bör de 
längre in på egen Tomt anläggas ... !" 

Fasaderna längs Storgatan är av panel eller puts och med olika färgsättning. 
Träfasad finns på hus byggda 1860-1900. Putsade fasader gjorde intåg kring 
mitten av 1880-talet. Från sekelskiftet till och med 1920 byggdes bara hus med 
putsade fasader. Som byggnadsordningen ovan säger målades husen med puts 
under 1880-talet i ljusa färger, vitt, beige eller ljusgult. Fönsterbågarna var 
mörka, rödbruna eller gröna och undervåningarna markerades ibland med 
något mörkare färg än fasaden i övrigt. De putsade fasaderna längs Storgatan 
från åren 1900-1920 är tidstypiska. Fönsteromfattningarna markeras knappast 
och har samma färg som fasaden. Fasaden hålls i mycket ljusa färger, fortfa
rande vitt, gule eller beige. Bottenvåningen markeras sällan ur färgsynpunkt. 

Från 1910 blir fasadfärgen djupt brun eller brunröd och fönsterbågarna är 
nästan undantagslöst vita. 

Träfasaderna på 1880-talet var ljusa och listverk och omfattningar i mer 
mättade färger. Fönstren var brunröda eller gröna. 

På bilder av stationshuset från 1880-talet är listverk och fönsteromfattningar 
mörkare än övriga fasaden. Även fönsterbågarna är mörka. Samma färgsättning 
syns på foton från Storgatan 1880-1900. Kring sekelskiftet målades stationen 
om och liscverken fick en ljusare färg än övriga fasaden. Denna ändring syns 
också längs Storgatan efter sekelskiftet. 

Husen utmed Storgatan bör hållas i ljusa fager. Listverk och fönsteromfatt
ningar i putsfasaderna bör inte ha avvikande färg (undantag finns i Storgatan 
47, Kv. Staben 9, och där är avvikelsen historiskt riktig). Fönstren skall vara 
mörka: brunrött eller grönt. Putsfasadernas undervåningar skall vara ljusa, men 
kan brytas i en mörkare nyans (gäller främst husen 1900-20). 

Träfasaderna fram till och med 1870 skall vara ljusa. De sparsmakade detal
jerna kan brytas i ljusare, mindre mättade nyanser, i flera fall vitt. 1880-1890-
talens fasader skall också vara ljusa. Här kan kontrasterna mot listverk och fön
steromfattningar vara större. Båda våningarna skall ha samma färgsättning. 
Fönstren bör vara mörka. 

Under 1800-talet och början av 1900-talet var merparten av butiksskyltarna 
fästade längs fasaden eller till och med målade direkt på fasaden. Senare domi
nerar skyltar som hänger vinkelrätt ut från fasaden. Idag accepteras nya skyltar 
av båda dessa typer. 

När järnvägen kom till stan, 1 december 1879, ledde detta till en enorm upp
blomstring. Folkmängden tredubblades under åren 1870-1885 och nya före-
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tag, organisationer och byggnader växte fram som aldrig annars i stadens histo
ria. Staden tog steget från förvuxen by till expanderande småstad. 
Boningshusen hade timmerstomme och oftast rikt utsmyckad träpanel. De 
flesta uppfördes i två våningar med butik eller hantverkslokaler i bottenvåning
en och boningsutrymmen i övervåningen. Det är de rikt utsmyckade tvåvå
ningshusen som dominerar längs Storgatan, söder om Stortorget. 

Storgatan var 1880-talets huvudgata och därför är det så kul att den är så väl 
bevarad att man kan se hur Östersund tog sig ut när den moderna tiden höll 
sitt intåg i våra trakter. 

Storgatan har sagts vara en av Sveriges bäst bevarade miljöer från denna tid. 
Husen som kantar Storgatan representerar drygt 100 års byggnadshistoria. 
Under 1900-talets två första årtionden ersattes många äldre trähus av nya 

stenhus som uppfördes i så kallad jugendstil. 

0 

Freskens gård, Storgatan 19 (Kv. Buntmakaren 1) 
Boningshuset i hörnet mot Stortorget, i två våningar, är uppfört på 1840-talet 
av krögare Thalen. Byggnaden är till grund och stomme möjligen det av 
Törnstedts på 1790-talet uppförda huset. En rumsbredd av husets längd mot 
torget revs 1934 i samband med byggandet av apotekshuset. Bottenvåningen 
är ombyggd men övervåningen är välbevarad med den karaktäristiska breda, 
liggande panelen. Längs Storgatan ligger en affärslänga i en våning som är upp
förd 1890. Den har samma fasadutformning som hörnhusets bottenvåning. 

Mot gatan på tomtens södra del ligger ett boningshus i två våningar uppfört 
1884. Bottenvåningen domineras av stora moderna skyltfönster, men även där 
är övervåningen välbevarad. Den rappade fasaden är sannolikt inte ursprunglig 
utan har tillkommit under 1900-talets början. 

På gården finns ett magasin, bevarat i ursprungligt skick, uppfört 1904 i tre 
våningar och putsat tegel. Byggnaden ritades av arkitekt Adolf Kjellin. Till går
den hör också ett boningshus i fyra våningar, byggt 1934. Detta ritades av arki
tekt O Harring och byggdes som apotekshus. 

Gården ägdes under senare delen av 1800-talet av handlare Robert Fresk, 
som här drev sin handelsrörelse, startad 1862 i den gård som senare blev 
Stadsgården (Kv. Handelsmannen, där Polishuset i dag ligger). Rörelsen flyt
tades till hörnhuset på 1870-talet. Fresk bedrev en mycket stor affär med alle
handa varor. Familjen var också stor, med tolv barn. Vid denna tid var affärsin
gången från torget. Mot gränden i söder låg då ett uthus med stall, som för
svann då magasinet uppfördes. 

Fresks firma övergick sedan till bröderna Lundvall. 
I detta hus öppnade också Nils Johan Sundkvist stadens första barberarstuga 

år 1870. I gathuset på tomtens södra del startade Jämtlands Folkbank sin verk
samhet. Till affärslängan mot Storgatan flyttade omkring sekelskiftet E M 
Anderssons herrekipering. 

Byggnaden ägs idag av Göran Lundvall. 
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Storgatan 21. (Kv. Barberaren 1) 
Består av ett boningshus mot gatan i två våningar, uppfört 1880. Tidigare hade 
byggnaden träfasad med rika utsmyckningar men rappades någon gång under 
1900-talets början. Ar 1917 kringbyggdes gården med en byggnad längs grän
den och två ut mot gården. Samtidigt byggdes gathuset på med två meter. 
Gathuset är en representant för det stora uppsving i byggandet som ägde rum 
under 1880-talet. Den rappade fasaden är typisk för det tidiga 1900-talet. 
Tillsammans med de tre övriga byggnaderna utgör gathuset en fin statsgård 
från 1900-talets början. Idag ägs fastigheten av A. G. Dahlrnans filial Eftr., 
Herntex. 

Levinska gården, Storgatan 28. (Kv. Rektorn 1 O) 
Två tvåvåningshus längs gatan. Det södra är enligt brandförsäkringen uppfört 
1864 och har en bred liggande panel och enkla horisontella fönsteröverliggare. 
Den norra byggnaden är uppförd 1897 och har liggande panel men med ett 
våningsband av stående panel samt spetsgavelsforrnade fönsteröverliggare. 
1909 uppfördes ett magasin i tegel på två våningar. 

Gården kallades Levins gård efter ägaren under 1800-talets slut och 1900-
talets början, konditor E P Levin, som i den södra byggnaden bedrev en av sta
dens äldsta konditorirörelser. Under byggnaderna fanns en stor lagerkällare 
med nedgång från gatan. Här hade Änge bryggeri sitt välbesökta lager med full
ständig servering av öl och porter. Levin ägde och brukade stort hemman i 
Odensala. Han satt med i stadsfullrnäktige och drätselkammaren. 

J E Westerlund hade i den norra byggnaden sin bod med cigarrer och andra 
tobaksvaror. Westerlund blev senare kassör i Jämtlands Folkbank och dessutom 
var han under många år en framstående kördirigent. 

Magasinsbyggnaden vittnar om att Levins gård var en viktig handelsgård. 
Ytterligare ett tvåvåningshus finns på gården där bageri och övriga bostadsrurn 
fanns. Olyckligtvis har denna byggnad nu givits en helt ny fasad och också 
byggts till med restaurangkök. Nu äger Bengt Magnusson denna fastighet som 
till stora delar innehåller O 'Learys. 

Smithens gård, Storgatan 23. (Kv. Barberaren 6) 
Boningshus längs gatan i två våningar uppfört 1867. Byggnaden skadades av 
en brand 1942 och genomgick då en genomgripande ombyggnad. Vid detta 
tillfälle rappades byggnaden, fönstren byttes ut och de stora skyltfönstren i 
bottenvåningen korn till. Sedermera revs detta hus och Rut Oden och hennes 
man köpte tomten. Huset som idag står där var färdigt 1991. I det ligger bland 
annat Boutique Så-Fin. 

Storgatan 25. (Kv. Barberaren 5) 
Boningshus längs gatan i tre våningar, uppfört i putsat tegel 1883. Byggnaden 
uppfördes ursprungligen med en slät fasad men genomgick 1892 en "ansikts
lyftning" och fick nuvarande utseende. Genom en rik putsutsrnyckning fick 
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Storgatan 25 kring sekelskiftet 1800/1900. Till vänster skymtar man Smithska 
gården, Storgatan 23. 

fasaden karaktär av nyrenässans. Den då utförda rusticerade bottenvåningen 
har på senare tid tyvärr förändrats genom upptagande av stora skyltfönster. I 
övrigt är byggnadens extriör mycket välbevarad. I gränden ligger ett tvåvånings 
boningshus uppfört 1877. Detta hus låg tidigare längs gatan men flyttades för 
att ge plats åt stenhuset. Byggnaden har timmerstomme och är försedd med 
den för Östersund typiska breda, liggande panelen. På 1890-talet inrymde 
stenhuset bland annat stadens telefonstation, en manufakturhandel och Nya 
glasmagasinet. Idag ägs fastigheten av Rut Oden och inrymmer förutom bostä
der Kebab-Baren och Karamellagret. 

Storgatan 30. (Kv. Rektorn 11) 
Boningshuset i fyra våningar är ritat av arkitekt F B Wallberg och uppfördes i 
putsad sten 1917. Bottenvåningen är rusticerad medan fasaden i övrigt är slät
putsad med fältmarkeringar i hörnen. 
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Under senare hälften av 1800-talet ägdes tomten av bleckslagare F A 
Frisendal som i gården bedrev glas- och porslinsaffär. L A Kahns beklädnads
affär fanns här vid samma tid. Den dåtida bebyggelsen revs i samband med 
byggandet av detta hus. Byggnaden är ett typiskt exempel på 1910-talets sten
och putsarkitektur och är bevarad i huvudsak i ursprungligt skick. Även trapp
hallen är bevarad. 

Nu äger Per, Andreas, Hans, Gunilla, Ole, Björn, Karin, Dag och Elin Victor 
huset. 

Storgatan 27 (Kv. Läkaren 1) 
1883 uppfördes boningshuset i två våningar. Stommen är troligen från ett tidi
gare hus som uppfördes på tomten under 1860-talet. Även denna byggnad har 
den för Östersund karaktäristiska breda liggande panelen, triangulära fönster
överliggare, tandlist under takfoten och tidstypiska släta fält under fönstren. 

På 1860-70-talen ägdes gården av provinsialläkaren i Jämtland E M 
Grenholm. 1858-69 var han lasarettsläkare och blev riksdagsman samt ordfö
rande i landstinget och kommunalfullmäktige. Handlare O Bergvall från 
Ragunda övertog sedan fastigheten. I början av 1880-talet förvärvades fastighe
ten av Östersunds-Postens redaktör Agathon Burman. I gränden uppfördes ett 
tvåvåningshus, vars nedre våning inrymde tidningens kontorlokaler. Omkring 
1930 flyttade Östersunds-Posten därifrån och till sina nuvarande lokaler. I gat
huset fanns bland annat en pappershandel under 1880-talet. Pappershandlare 
J A Estberg använde sig av 30 fotogenlampor, då han vid stadens hundraårs
jubileum 1886 ordnade en mycket omtalad konstutställning. 

I huset ligger nu Frimans Optik Synsam och idag äger Livförsäkringar AB 
Skandia huset. 

Strandbergska gården, Storgatan 32. (Kv. Boktryckaren 7) 
Boningshuset längs gatan med två våningar uppfördes 1882. Byggnaden har 
timmerstomme och har rappats någon gång under 1900-talets början. 

Boningshuset i gränden har också två våningar och är uppfört även det 1882. 
Byggnaden har samma utförande som gathuset. Gården kallas för Strandbergska 
gården efter ägaren under 1800-talets slut, Abraham Strandberg, som hade sin 
möbelhandel här. I gården fanns även Karl Anderssons urhandel och Elsie 
Flacks modehandel. Här startades också firman Norelius & Olsson, som under 
1900-talets första hälft blev stadens största skrädderifirma. Idag ligger bland 
annat Elarmatur i den här byggnaden, som ägs av Fastighets AB Norrporten. 

Gustinsgården, Storgatan 34. (Kv. Boktryckaren 7) 
Består av ett två våningars boningshus längs gatan, uppfört 1_?84. Byggnaden 
rappades 1886 och 1914 byggdes en biograflokal mot gården. Aven om botten
våningen förstörts har byggnaden i övervåningen den rika putsornamentik, 
som är typisk för tiden, med markerade fält under fönstren, pilastrar och pro
filerade fönsteromfattningar. 
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På gården finns ett boningshus uppfört 1910-talet i putsat tegel. Gården kal
las Gustinsgården efter ljusstöpare F Gustin och hans efterlevande som ägde 
gården under 1800-talets slut. Fastigheten förvärvades senare av änkefru Anna 
Holmberg, en släkting till Gustin. 

Gathuset är ett till övervåningen mycket välbevarat hus och ett utmärkt 
exempel på tidens byggnadsstil. Den intar en viktig plats i gatulivet och har stor 
betydelse för Storgatans miljö. 

Idag ägs huset av Fastighets AB Norrporten. 

Storgatan 31. (Kv. Läkaren 5) 
Boningshuset på hörntomten är uppfört i putsat tegel 1886. Huset byggdes 
1905 efter ritningar av arkitekt E Dahlbäck. Fasaden är slätputsad och utmärks 
främst av frontoner i hörnan samt mot gatan. Byggnaden har välbevarad 
j ugendkaraktär. 

Under 1880-talets början ägde handlare A Höglund det trähus i två våning
ar som tidigare låg på tomten. A Höglund var också redare i Ångbåts AB Trafik. 
Båten uppehöll trafik på Fillsta och bryggorna i Brunfloviken. 

Fastigheten övertogs sedan av kyrkovärden och trävaruhandlaren Olof 
Mårtensson, som lät bygga det nuvarande stenhuset. Glashandlare A Liljeqvist 
köpte 1887 en dynamo, som drevs av en ångmaskin, vilken alstrade elljus, som 
han använde till affärens skyltfönster. 

Byggnaden är ett exempel på den tidiga hyreshusbebyggelse, som blev popu
lär i Sverige under 1800-talets slut. Byggnaden är ett av stadens äldsta privat
byggda stenhus och ägs nu av Livförsäkring AB Skandia. 

Storgatan 36. (Kv. Boktryckaren 4) 
Huset som uppfördes 1890 i putsat tegel åt Sundsvalls Enskilda Bank, numera 
NORDEA, är uppbyggd i två våningar längs gatan. Vid en ombyggnad 1927 
fick byggnaden sin nuvarande fasad. Sundsvalls Enskilda Bank AB grundades i 
Sundsvall 1864. Banken övertog många mindre banker i angränsande land
skap. År 1869 fick banken ett kontor här när den övertog den sedan tidigare 
bildade Filialbankernas rörelse. 

Före 1890 fanns här ett mindre gathus, där änkan Elisabet Eriksson
Grenberg, även kallad "Lisa i Borgen", hade inkvarteringsställe med färdstall på 
gården under 1870-talet. 

Byggnaden är ett utmärkt exempel på 1920-talets byggnadsstil. Dess klassiska 
former smälter väl in i miljön. 

Fastigheten ägs sedan 2002 av Gunilla Johansson. 

Storgatan 33 (Kv. Gästgivaren 1) 
Affärs- och kontorsbyggnad i två våningar, uppförd 1889. Byggnad�_n uppför
des i putsat tegel och ritades av byggmästare J Pettersson från Ostersund. 
Bottenvåningen har rusticerade fasadkedjor medan övervåningen är uppdelad 
i räfflade pilastrar. Under 1900-talets början ändrades huset efter ritningar av 
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Carl Lignell. 1967 försågs byggnaden med vindsvåning. Ursprungligen uppför
des byggnaden för Jämtlands Folkbank AB. 

På tomten låg tidigare ett mindre tvåvåningshus i hörnet. Denna byggnad 
flyttades till gränden för att ge plats åt banken, men är nu riven. Oscar Il invig
de 1902 frimurarelogen Arcturus på bankbyggnadens övervåning. Dessa loka
ler disponeras nu av Odd Fellow. På bottenvåningen ligger nu Videoteket. 

Idag ägs byggnaden av Östersundslogernas Fastighet AB. 

Storgatan 38. (Kv. Tullvakten 2) 
Boningshuset längs gatan i två våningar uppfördes 1877 i timmer. Byggnaden 
hade tidigare liggande panel med pilastrar och rektangulära fyllningar. 
Gårdsägaren Jon Svensson uppförde huset och O Svensson ritade det. 

Gathuset hade från början hörnbutik och det fanns tre försäljningslokaler i 
byggnaden. Handlare EM Andersson hade här sin affär - troligen den första 
herrekiperingen i staden. Fröken Hilma Du Rietz, sedermera fru Gylfe, hade 
sin modeaffär här och buntmakare E Lindquist hade sin affär och verkstad i 
samma hus. Senare hade J W Stenström haft pälshandel och Carin Jude! Bröde 
manufakturhandel här. 

Fastigheten har flera gånger härjats av brand men boningshusen har räddats, 
utom på tomtens södra del. Inte heller uthusbyggnaden klarade sig undan 
elden. På platsen för dessa byggnader uppfördes 1921 biografen Royal som 
ritades av arkitekt Robert Berghagen. Biografen hade ingång genom gathusets 
södra del, som ansluter till den nya huskroppen. 

Fastighetsbolaget Tullarken KB äger nu huset. 

Storgatan 35. (Kv. Gästgivaren 5) 
Boningshuset i två våningar är uppfört i timmer och försett med liggande 
panel. Det byggdes 1883. Fasaden mot gatan präglas av en frontespis, flanke
rad av två vindskupor med snidade profileringar. 1901 ändrades byggnaden 
något. 

Byggnaden ägdes av skomakaren N Lindqvist som hade försäljningslokal för 
skor och lädervaror här. 

Frånsett butiksfönstren mot gatan är byggnaden mycket välbevarad. Den är 
ett utmärkt exempel på den träarkitektur som dominerade Östersund under 
stadens blomstringstid på 1880-talec. 

Sedan 1999 äger Porsmans Förvaltnings AB fastigheten. 

Storgatan 40. (Kv. Tullvakten 3) 
1885 uppfördes boningshuset längs gatan i timmer. 1904 rappades byggnaden 
och 1943 byggdes den kraftigt om och försågs med olyckligt förd plåtfasad mot 
gården 1978. 

Under 1870-talet ägdes och beboddes tomten av tullvaktmästare G 
Hallström. Den dåvarande bebyggelsen försvann antagligen vid en brand som 
uppstod på tomten i Aslunds bageri. Branden spred sig till Storgatan 38. 
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Storgatan 38 omkring 1915. I dörren ti�l K Hamrins efterträdare står ägaren, 
Leon Eriksson, med sin son Äke ]ansle,;_ Ostersunds sista borgmästare och mång
årig ordföranden i Föreningen Gamla Ostersund. 

Storgatan 35 på 1880-talet med bland annat skomakare Lindqvist i dörröppning
en. 
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Matvaruhandlaren Nils Persson övertog sedan tomten och lät uppföra det 
nuvarande huset. 

På grund av de dåligt genomförda ombyggnaderna är det idag främst voly
men som påminner oss om att detta är en äldre byggnad. 

Idag äger Olle Hemmingsson fastigheten. 

Storgatan 37. (Kv. Gästgivaren 4) 
Boningshus längs gatan i två våningar uppfört 1883 i timmer och försett med 
bred liggande panel. En starkt profilerad list löper mellan över- och undervå
ningen. Under fönstren finns släta fält. Mellan fönstren finns pilastrar upptill 
avslutade med snidade detaljer. 1886 ändrades byggnaden något och 1916 till
byggdes bland annat trapphuset mot gården. 

Innan gathuset kom till ägdes gården av Märtha Krut som höll så kallat 
bondkvarter där. Gården kallades då för "Krut-Märthagården". Apoteket 
Örnen hade sina första lokaler i gathuset. Dess första innehavare var apoteka
ren G A Lokrantz. Apoteksinnehavaren bodde i gathusets översta våning, 
medan hela bottenvåningen och uthuset disponerades av apoteket. Senare 
under 1900-talet hade Erik Hallqvist sin pappershandel där. 

Frånsett att bottenvåningen idag täcks av skyltfönster är byggnaden ett 
utmärkt exempel på den trähusbebyggelse som präglade Östersund under sta
dens första blomstringstid. 

Idag äger Bergs Mjuka Mattor AB huset. 

Storgatan 42. (Kv. Tullvakten 4) 
Boningshuset i hörnet uppfördes i fyra våningar i putsat tegel 1917. Arkitekt 
F B Wallberg ritade huset och byggherren var N J Pettersson. Bottenvåningen 
är rusticerad medan byggnaden i övrigt är slät. Gatufasaden har närmast klassi
sistisk utformning. 1982 genomgick byggnaden en omfattande ombyggnad. 
Tyvärr vet man mycket lite om tomtens och byggnadens historia. 

Fastigheten ägs idag av KB Tullvakten 4. 

Storgatan 39. (Kv. Pantbanken 1) 
Boningshus i fyra våningar är uppfört i putsat tegel 1914. Byggnaden ritades 
av E Dahlbäck och vittnar i sitt formspråk, bland annat i butiksfönstren och 
frontespisernas gavlar, om tydliga jugendinfluenser. 

På 1870-talet ägdes gården av sjökapten E A Hammarström, befälhavare på 
bogserbåten Framåt. Det dåvarande boningshuset flyttades till Hornsberg på 
Frösön men är nu rivet. Glasmästare O Gärdin etablerade Svenssons glasmäste
ri här 1912. 1922 övertog glasmästare Svensson firman och den flyttades sedan 
från gården. 1909 bildades den kooperativa föreningen (Konsum) i Östersund 
och hyrde butikslokal i änkefru Gärdins gård. 

Idag äger Jan-Erik, Mathias och Stefan Rasteby fastigheten tillsammans. 
Bland annat ligger Almia där. 
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Storgatan 39 år 1944. 

Riksbanken, Storgatan 44. (Kv. Riksbanken 2) 
Bankbyggnaden är uppförd i två våningar i putsat tegel. 1885 uppfördes den i 
en våning vilken ritades av Magnus lsaeus, en framgångsrik arkitekt i decenni
erna runt 1880-talets mitt. Den för laseus typiska nyrenässansstilen präglade 
byggnaden, till exempel i de rusticerade hörnkedjorna, i de rundbågiga föns
tren och i de fina putsdetaljerna. 

1927 uppfördes övervåningen som ritades av arkitekt E Lallerstedt. Den 
underordnar sig helt bottenvåningens stil men i viss mån bär den prägel av 
1920-talets striktare arkitekturstil. Kring 1980 tillkom en garageutbyggnad 
mot norr. 

1880 öppnade Riksbanken sitt avdelningskontor i Östersund efter att riks
dagsman Gunnar Eriksson i Mörviken, med instämmande från Hans 
Andersson i Bringåsen och 01 Larsson i Häste, hade motionerat om saken 
1879. Då hade Riksbaken redan filialkontor i Luleå. Avdelningskontoret hyrde 
då först lokaler på Köpmannagatan 44. I början av 1880-talet köpte staden 
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Riksbankshuset, Storgatan 44 omkring 1890. Detta var innan andra våningen 
påbyggdes 1927. 

tomten på Storgatan 44 och började bygga den nuvarande byggnaden. Idag 
äger Gunilla Johansson gamla Riksbanksbyggnaden, som hon låtit förse med 
en tredje våning. 

Storgatan 41. (Kv. Pantbanken 7) 
Boningshuset är uppfört 1867 i två våningar och med timmerstomme. 1884 
genomgick byggnaden en ombyggnad. Efter ritning av Carl Lignell kom den 
mot gården i vinkel tillbyggda huskroppen till 1899. Till för några år sedan 
fungerade denna delen som Östersunds auktionskammare. Att huset tillhör de 
äldsta i staden visar den breda liggande panelen, frontespisen, de profilerade 
fönsteröverliggarna, våningsbandet och de utsirade pilastrarna som är typiska 
detaljer från 1880-talet. 

Kapten A Edelsvärd i Hammerdal ägde gården. På 1870-talet bodde här järn
vägsbokhållaren F W Herbst med familj, underlöjtnant A Huss och underlöjt
nant E-A Huss, vaktmästaren Anders Palmgren med familj samt ingenjören 
AL Uggla. 

Möbelhandlare Johansson köpte fastigheten 1884 efter det att hans affär på 
Storgatan 53 (Staben 6) brunnit ned under den stora branden. 

Nu ägs huset av Eric Norens dödsbo. 
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Genbergsgården, Storgatan 43. (Kv. Pantbanken 6) 
Boningshuset längs gatan är uppfört i två våningar och byggt 1885. Huset har 
timmerstomme och är försedd med liggande panel och triangelformade fön
steröverliggare. 1895 och 1907 genomgick byggnaden smärre ombyggnader. 

Gården ägdes från 1870-talet av änkan Anna Jonsson, född Genberg, som lät 
bygga boningshuset. Anna Jonsson, eller Madam Genberg som hon också kal
lades, var mor till Anton Genberg. Hennes man hade varit slaktare och efter 
hans död fortsatte hon rörelsen. 

Under 1920-talet låg här rörelsen P A Landbys Krut- och diversehandel. Från 
1931 hade glasmästare CA Lindgren sina lokaler här. Firman var den första i 
norra Sverige som hade glassliperi. Etablerandet av detta skedde som ett resul
tat av en allt större efterfrågan på kantslipat glas. 

Idag äger Eric Norens dödsbo fastigheten. 

Storgatan 50. (Kv. Skjutbanan 2) 
Boningshuset längs gatan uppfördes i timmer 1885. Byggnaden har liggande 
panel med rektangulära fält under fönstren, sammanbundna av stående panel. 
Stor omsorg har lagts ner på detaljformningen av bland annat fönsteromfatt
ningar och pilastrar. 

En permanent skjutbana var under 1800-talets senare hälft inrymd i en sär
skild träbyggnad på denna tomt. Denna byggnad försvann sannolikt då nuva
rande byggnad uppfördes. Byggherre var då en mycket driftig dam vid namn 
Caroline Westerberg. Hon hade här en porslinsbutik som var den första i sta
den under 1880-talets slut. Hon anordnade ytterbelysning och lät en lykta 
hänga utanför affären. 

Byggnaden ägs idag av Ingrid E M Bolander, och bland annat Klippcenter 
ligger här. 

Storgatan 50A. (Kv. Skjutbanan 3) 
Boningshuset längs gatan i två våningar är ritat av arkitekt Knut G 
Gyllencreutz och uppfört 1914. Omkring 1980 byggdes det om och fick då sin 
nuvarande gröna färg. Man vet idag tyvärr mycket lire om huset historia. 

Även detta hus ägs av Ingrid EM Bolander. 

Storgatan 47. (Kv. Staben 9) 
Det putsade stenhuset i tre vanmgar uppfördes 1884 av bankkassör K 
Almqvist. Genom fönsteromfaccningarnas omväxlande utseende har en tidsty
pisk och livfull fasadverkan åstadkommits. Gatufasaden präglas också av tyd
ligt markerade våningsband. 

Från början var byggnaden boningshus med butikslokaler i bottenvåningen. 
Fastigheten köptes av staten 1918 och disponerades senare av försvaret. 

Nu ägs huset av Attacus Fastigheter AB. 
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Storgatan 49. (Kv. Staben 8) 
Boningshuset i två våningar är uppfört strax efter den stora branden sommaren 
1884. P Ösclund var byggherre. Huset byggdes på en våning på vardera gavel 
år 1918. Fasaden har panel i liggande fasspont och med de av putsarkicekcuren 
påverkade och för Östersund karaktäristiska fältindelningarna vid gatufasadens 
fönster. 

Gårdsfasaden har en enklare utformning. 
Före branden var tomten bebyggd och ägdes då av bankbokhållare A 

Lindeberg. Han blev senare homeopat, troligen stadens första. 
Idag äger Attacus Fastigheter AB fastigheten. 

Storgatan 51. (Kv. Staben 14) 
1885 uppfördes boningshuset i två våningar sannolikt med samma slags fasad
utformning som grannfastigheten Storgatan 49 (Staben 8). Huset byggdes till 
och rappades 1918 same cilläggsisolerades utvändigt omkring 1980 och 
bekläddes sedan med stående lockpanel. 

På gården finns ett uthus uppfört 188 5 som är bevarat i ursprunglige skick. 
Trots tilläggsisoleringen bevarar gathuset genom form och volym i stort sin 

sena 1800-tals karaktär. 
Huset ägs idag av Fascighecs-Ab Östersund-Storsjön (FABÖS). 

Målare Edlundsgården, Storgatan 52. (Kv. Skjutbanan 4) 
Boningshus längs gatan i två våningar i rappat resvirke 1884. 1944 byggdes 
huset om och fick delvis ny fasadutformning och ombyggdes åter omkring 
1980. Byggnaden, som tidigare fanns här, skadades av den stora branden 1884 
och ersattes omedelbart av den nuvarande. Byggherre var målaren Nils C 
Edlund. Han var ledande kraft inom godcemplarrörelsen i staden. 

Ruth Oden äger nu huset. 

Storgatan 53. (Kv. Staben 6) 
Boningshuset på hörntomten i två våningar är uppfört 1896. 1903 ändrades 
byggnaden och fasaden rappades. 1906 ändrades byggnaden återigen efter rit
ningar av arkitekt P Öscerlund. 

Byggnaden var tidigare prydd med ett tomformat burspråk i hörnet. Det för
svann vid en ombyggnad på 1930-calet. 

På gården finns ett uthus från 1896 i oförändrat skick. 
Den stora "branden i Myran" år 1884 började i denna fastighet. Vid denna 

tid ägdes fastigheten av handlarna Per och Erik Tafflin, som hade sin handels
gård här. Natten mot den 31 augusti 1884 bröt det ut brand i ett av magasi
nen på gården. Elden spred sig snabbe till tomtens trevånings boningshus och 
därifrån vidare till grannfastigheterna. Sammanlagt drabbades 16 gårdar med 
20 boningshus och 16 uthus av flammorna. 

"Myran" var den vanliga benämningen på det femte och sista kvarter, vari 
den stadsplanebelagda staden var indelad intill början av 1900-talet. Kvarteret 
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avgränsades av de nuvarande Hamngatan, Rådhusgatan, Gränsgatan och 
Strandgatan (=19 nuvarande kvarter). Ännu långt in på 1800-talet bestod 
området av sumpig skogsmark. Vid slutet av 1870-talet, när järnvägsbygget 
började närma sig staden, satte det emellertid fart på bostadsbyggandet i sta
dens södra delar. Under 1876-80 byggdes 36 nya hus varav många i "Myran". 

Gatuhuset och uthuset är mycket välbevarat. När det gäller gatuhuset ger 
utformningen av bland annat bottenvåningens fönster, de två små burspråken 
mot gatan samt den uppbrutna takprofilen byggnaden en omisskännlig sekel-
skiftsprägel, trots de många ombyggnaderna. .. 

Nu äger Fastighets-Ab Ostersund-Storsjön (FABOS) huset. 

Storgatan 54. (Kv. Skjutbanan 5) 
Boningshuset (Hotellet Jämteborg) längs gatan är byggt i två våningar i rappat 
resvirke 1885. 1944 byggdes huset om till hotell och fick delvis ny fasadut
formning och planlösning. 

De byggnader som tidigare fanns på tomten försvann vid den stora branden 
1884. 

Arkitekt J Pettersson och byggherre N E Nässen ritade butikslägenheter på 
nedre våningen och på övre våningen inrymdes hotellet samt bostadslägenhe
ter. 

Idag äger Christer Persson huset. 

Storgatan 55. (Kv. Slakteriet 7) 
Boningshuset längs gatan är uppfört 1885 i två våningar. Huset har timmer
stomme och är försedd med liggande panel men med band under fönsterra
derna av växelvis stående panel och släta fält. Byggnaden genomgick under 
1983 en ombyggnad då alla interiörer gjordes om och de flesta fönster byttes 
ut. 

Byggnaden längs gatan samt den i gränden uppfördes efter den stora bran
den i Myran som också drabbade bebyggelsen på denna tomt. Gården ägdes då 
av Pål Persson som också ägde hela Verkön. Ursprungligen fanns en butik i 
gatuhusets hörn. Från mitten av 1800-talet, till långt in på 1900-talet bedrevs 
slakterirörelse i kvarteret. 

Sedan 1996 äger Östersundsbostäder AB fastigheten. 

Hedmansgården, Storgatan 56. (Kv. Härberget 2) 
1884 byggdes boningshuset i hörnet på med två våningar i rappat rasvirke. 
Genom upprepade fasadförändringar har byggnaden förlorat mycket av sin 
ursprungliga karaktär. 

Byggnaden som tidigare fanns vid gatan och gränden försvann genom bran
den 1884. Strax därefter uppfördes denna byggnad som sträckte sig över hela 
tomtens längd och en bra bit ner i gränden. 

Huset var inrett med butikslokaler och rymliga källare. Gården ägdes då av 
postiljon Johan Hedman. Hans två döttrar Lydia - med konstnärsnamnet 
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Marguerite Leslee, senare gift med markisen de Nbouruoz et di Sanca Rosa -
och Märta, gift House, blev internationellt berömda skådespelerskor med 
många engagemang på scener i England och USA. Sonen Olof blev affärsman 
och svensk vice konsul i Hamburg, medan sonen Ture blev professor vid uni
versitetet i Toronto. 

Sven Olof, Lars och Sven Sällscröm äger idag huset. 

Vällviksgården, Storgatan 58. Kv. Härberget 3 
1885 uppfördes boningshuset längs gatan i två våningar. Byggnaden var tidi
gare rappad med ganska rik putsdekor. Byggnaden isolerades omkring 1970 
och då försågs byggnaden tyvärr med stående lockpanel. 

Byggnaden ägdes tidigare av slaktaren ED Håkansson. Då fanns här en min
dre mangårdsbyggnad samt uthus med ladugård, stall och slakteri. Sedan såldes 
fastigheten vidare till M Mårtensson med flera från Vällviken och kallades 
sedan Vällviksgården. De nya ägarna uppförde den nuvarande byggnaden med 
inredning efter dåtida mode. I stort sett inget av denna dåtida inredning finns 
idag kvar. 

Huset ägs sedan 2003 av Norrvidden Förvaltning AB. 

Storgatan 62. (Kv. Myrstacken 2) 
Boningshuset på hörntomten är uppfört i två våningar 1906. Byggnaden 
ritades av arkitekt P Österlund. 1983 genomgick byggnaden en utvändig 
tilläggsisolering och försågs då på gavlarna mot gården med en liggande träpa
nel med markerade våningsband. Huset har tidigare isolerats invändigt och 
inga ursprungliga inceriördetaljer finns kvar. 

Enligt uppgift ingår stommen mot gränden i Hasselbergska huset, det vill 
säga det gamla residenset från 1810-talec. 

Byggnaden hade tidigare ett stort kulturhistoriskt värde som exempel på den 
tidiga 1900-talets bebyggelse i staden. Efter den utvändiga tilläggsisoleringen är 
det nu bara gatufasad, volym och takform som påminner om det ursprungliga. 
Karl Erik Carlsson äger idag huset. 

Hotell Linden, Storgatan 64. (Kv. Myrstacken 3) 
Boningshuset med hotell i hörnet är uppfört 1944 med tegelfasad. Byggnaden 
är ett utmärkt och välbevarat exempel på de flerfamiljshus som byggdes i Öster
sund på 1940-talet under inspiration från funktionalismen. Byggnaden har 
också betydelse för stadsbilden och markerar Storgatans början i syd. Huset ägs 
av Karl Erik Carlsson. 

Storgatans framtid 

Hösten 1996 beslutade Östersunds kommun att Storgatan skulle bli gågata 
från Stortorget till Hamngatan, men efter protester från Köpmannaföreningen 
och av hotell på Storgatan blev det en kompromiss. Den 1 december 1996 blev 
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Storgatan gårdsgata. Med det menas att bilar inte rar köra mer än fem till tio 
kilometer i timmen och att gående alltid har företräde. Detta skulle under en 
testperiod prövas och sedan utvärderas. Resultatet blev att denna sträcka per
manentades som gågata. 

Avslutning 

De flesta husen mellan sjukhuset och Stortorget är nybyggda. Om dem finns 
det därför inte mycket historia att berätta. Men tomterna har säkert en berät
telse, som de bevarar. 

Husen från Stortorget till Gränsgatan har alla en egen historia som jag här 
har berättat. De gamla gårdsnamnen som husen har är nog för de flesta okän
da, men jag hoppas att fler än jag finner intresse att läsa om husen, deras ägare 
och inneboenden och deras livshistoria. Vi drömmer oss tillbaka i en vandring 
längs Storgatan, en av Sveriges bäst bevarade 1800-tals gator. 
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Våren 2002 framlade Birgitta Edman vid Mitthögskolan i Östersund en C
uppsats med titeln "DEN POLITISKA ELITEN Östersunds kommun åren 
1862 - 1901 ': För detta arbete belönades hon av Föreningen Gamla Östersund 
med Berghagens stipendium år 2001. Vid Högtidsmötet den 23 oktober 2002 
berättade hon om sin uppsats. Den har ansetts vara av så stort intresse for for
eningens medlemmar och en större allmänhet att den borde publiceras. 

Vi flr här en inblick dels i hur va/systemet fungerade då, dels i vilka som hade 
det största inflytandet i staden men även i kvinnornas formella inflytande. 

När ett vetenskapligt arbete framläggs ställs vissa krav på hur det skall vara 
utformat. Bland annat skall finnas en presentation av använd metodik, käll
hänvisningar och noter. I en mera populär framställning blir detta tyngande. 
Birgitta Edman har därför låtit överarbeta sin C-uppsats for att göra den mera 
lättillgänglig. Dessutom har hon for årsskriftens räkning låtit komplettera den 
med ett antal personuppgifter. För den som vill studera uppsatsen i originalskick 
finns den att låna såväl på Länsbiblioteket, Mitthögskolans bibliotek som hos 
Föreningen Gamla Östersund 

Inledning 

Den politiska eliten 
ÖSTERSUNDS KOMMUN ÅREN 1862-1901 

Av Birgitta Edman 

I Sverige idag tar svenska folket det som något självklare att var och en som är 
myndig och svensk medborgare har rätt att rösta och på så vis är med och for
mar samhällets utveckling. Vi har möjlighet att rösta i riksdags-, landstings
och kommunalvalen. Det faktum att varje person har en röst oavsett inkomst, 
förmögenhet eller egendomsinnehav är också något som de flesta ser som en 
självklarhet. Om vi förflyttar oss tillbaka till 1800-talet, kommer vi att upp
täcka att så inte alltid har varit fallet. 

Det var 1862-års kommunalförordningar som kom att fastslå ett rösträtts
system som grundade sig på hur mycket varje individ betalade i skatt (fyrkska
lan) vilket bokfördes i så kallade fyrktalslängder. Detta innebar att det var 
inkomsten, egendomsinnehavet eller förmögenheten som avgjorde hur många 
röster den enskilde medborgaren hade i det kommunala valet. Denna stora 
kommunalreform som inkluderade den graderade rösträttsskalan var utan tvi-
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ve! en viktig del i den stora omvandlingsprocess som det svenska samhället 
befann sig i. 

Sverige hade sedan århundranden varit ett utpräglat agrarsamhälle där den 
stora massan utgjordes av bönder medan de övriga stånden - adel, präster och 
borgare - var betydligt färre. Men på 1800-calec skedde stora omdaningar. En 
begynnande industrialisering och modernisering skapade nya näringar och nya 
sociala grupper, vilket innebar stora sociala och ekonomiska förändringar. 
Dessa omställningar ledde till att även makten i samhället successivt kom att 
ifrågasättas av de nya växande grupperna av industriarbetare, affärsmän, företa
gare med flera. De krävde större möjlighet att fa vara med och påverka hur 
samhället styrdes. Detta medförde att nya förordningar och lagar tillkom och 
därmed växte sakta en ny politisk struktur fram i Sverige. 

I det följande vill jag ge en bild av förändringarna i samband med industria
liseringen och moderniseringen och vilka människor i Östersund som hade 
kommunalt inflytande, det vill säga rösträtt, under denna epok i Sveriges histo
ria när den graderade rösträttsskalan tillämpades. 

Metod och avgränsningar

Valet av undersökningsperioden, 1862-1901, motiveras av att det var ett vik
tige skede i svensk kommunalhistoria med tanke på rösträtten. Den graderade 
rösträttsskalan som befästes i och med 1862 års reform har varit föregångare till 
det system vi har idag. Från 1862 fram till 1901 genomförs flera betydelseful
la förändringar av rösträtten. Denna period visar tydligt hur förhållandena för
ändrades för människorna i det svenska samhället. 

Metoden jag valt för min undersökning har i huvudsak varit att jämföra läget 
olika år. I min studie har jag valt ut åren 1866, 1880 och 1901 för en mer detal
jerad analys. Valet av just dessa år beror på att 1866 hade 1862 års kommunal
förordning varit tillämpad sedan ett par år. År 1880 hade befolkningen i Öster
sund ökat kraftigt, vilket främst berodde på att järnvägen till Östersund blev 
klar föregående år. Dessutom hade det gjorts ytterligare begränsningar av röst
rätten efter 1866. År 1901 hade Östersund kommit långt i industrialiserings
processen och moderniseringen, vilket förändrade staden och dess 
befolkningsstruktur. 

Eftersom det i min undersökning tidigt framgick att det var en skiktning 
mellan Östersunds invånare med avseende på röstägandet, så har jag delat in 
dem i grupper; de främsta röstägarna som ägde fler än 60 röster, de röscägare 
som hade färre än 60 röster och slutligen de kvinnliga röscägarna. Att jag gjort 
den här indelningen beror på att det är den politiska eliten som är fokus i upp
satsen och likaså kvinnornas eventuella rättigheter. Naturligtvis är jag medve
ten om att skillnaden mellan 59 och 60 röster är hårfin, men någonstans måste 
gränsen dras. Det visar sig emellertid, att den politiska eliten hade väldige 
många röster och att det ofta är ett stort glapp till dem med betydligt färre antal 
röster. 
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Material 

Materialet för min undersökning är röstlängder från Östersunds rådhusrätt 
som finns på landsarkivet i Östersund. Röstlängderna ger upplysningar om 
vilka som betalade skatt och hur många röster de ägde. Längderna ger dessur
om upplysningar om de röstägandes yrke och i viss mån även civilstånd. 
Däremot ger röstlängderna inte upplysning om de röstägande verkligen utnytt
jade sin rösträtt. Det gör att jag inte kan säga absolut säkert hur många som 
verkligen röstade. 

Eftersom systemet med fyrktal utgick ifrån principen att de som betalade 
skatt hade rösträtt, antingen från inkomst, förmögenhet eller egendomsinne
hav, så fick juridiska personer, som till exempel bolag liksom även kvinnor, 
rösta om de betalade skatt. På grund av detta kunde de större bolagen inneha 
hundratals röster, vilket innebar att de hade möjlighet till stort politiskt infly
tande. Dessa har jag emellertid inte tagit med i min undersökning. De gifta 
kvinnorna däremot, som hade inkomst och betalade skatt, hade dock inte röst
rätt eftersom de inte var myndiga. Maken var hennes förmyndare. Det medför
de att de flesta kvinnor saknade rösträtt. På 1880-talet förbättrades situationen 
något för kvinnorna. Då får även gifta kvinnor rätt att förvalta sin egendom. 
Även om kvinnornas möjlighet att rösta förbättrades så blev de dock inte val
bara till fullmäktigeförsamlingar förrän 1908. Då fick de också egen debetsedel 
om de hade egen inkomst. 

Kommunala rösträtt i städerna 

Före 1862 hade borgerskapet en dominerande ställning över andra stadsbor. 
Att åstadkomma mera likställdhet mellan stadsborna var ett av målen med den 
nya förordningen. Genom den fick de som var mantalsskrivna, betalade skatt 
eller ägde fastighet medlemskap/rösträtt i stadskommunen. Undantagna från 
denna rösträtt var emellertid utlänningar och omyndiga liksom de som var 
skyldiga kommunen pengar. 

Enligt 1862-års förordning fanns det en skillnad i rösträtten i stad och 
landskommun. Den viktigaste skillnaden var att i städerna infördes ett röst
maximum. Ingen fick rösta för ett större antal röster än det som motsvarade 
1/20 av stadens hela rösttal och efter 1869 1/50. Röstmaximum innebar trots 
allt att det blev en viss utjämning mellan de olika klasserna i staden, vilket 
också var syftet. I staden krävdes det relativt många röstägare för att överträffa 
de främsta röstägarnas röstetal men inte fullt så många personer som i en 
landskommun. Jämförelsevis kan nämnas att i Ovikens landskommun dispo
nerade kyrkoherde Olof Tiren över 719 röster år 1863, medan i Östersund 
handlare Per Erik Hammarberg 1862 disponerade över 100 röster. 
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Handlare Per Erik Hammarberg 
var med sina 100 röster den röst
starkaste vid 1862 års val. 
Observera ringarna i öronen. 

Östersund under 1800-talets senare del 

Industrialiseringen i Östersund tog fart under 1860-talet och pågick intensivt 
i flera decennier. Av stor betydelse var järnvägens tillkomst under 1870-talet. 
Östersund hade en explosionsartad befolkningstillväxt i slutet av 1800-talet. 
Invånarantalet i staden fördubblades åren 1880-1890 och befolkningsökning
en fortsatte även på 1890-talet. Staden fick därmed en växande marknad för 
bland annat jordbruksprodukter. Alla dessa faktorer bidrog till att invånaranta
let i Östersund steg och utvecklingen påverkade invånarnas ekonomiska och 
sociala stukcur. 

I och med att Östersunds invånare blev fler så ökade också andelen röstägare 
i staden vilket ledde till att den politiska eliten i Östersund fick nya ansikten. 

Stadsfullmäktige i Östersund 1862-1901 
I och med 1862-års kommunalförordning förändrades Östersunds styrande 
förvaltning. Här inrättades nu stadsfullmäktige, vilket blev kommunens beslu-
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En av de kvinnor som 1862 hade 
rösträtt var änkefru Eva Perman, 
som var moster till Jenny Lind. 

tande myndighet. Tidigare var det de allmänna rådstugorna under magistratens 
ledning som styrde och magistratens rättskipningsorgan var rådhusrätten. 
Magistraten bestod av några få äldste ur det burgna borgerskapet. Men 
magistraten fick även fortsättningsvis inflytande i staden. De fick befogenhet 
att ha överinseende i stadsfullmäktige och kommunala nämnder och blev där
med något av en offentlig myndighet. 

Den 6 november 1862 hade de röstägande medborgarna i Östersund sam
manträde inför magistraten och där togs beslutet att inrätta stadsfullmäktige i 
Östersunds stad från och med år 1863. Detta beslut togs trots att det inte var 
obligatoriskt med stadsfullmäktige i städer med färre än 3000 invånare. Öster
sund hade vid denna tidpunkt endast 1619 invånare. 

Sju män utgjorde de främsta röstägarna 1862. Det var handlare Per Erik 
Hammarberg med 100 röster, häradshövding Carl Gustaf Lilliesköld 91, 
häradshövding Johan Gunno Hasselberg 90, handlare Pehr Wiklund 83, lands
hövding och sedermera genaraltulldirektör Nils Axel G:son Bennich 79, hand-
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lare Carl Hofverberg 72 och apotekare Jacob Albin Pyhlson 60 röster. Ingen 
kvinna kunde göra de främsta röstägarna rangen stridig. Bland dem som hade 
flest röster var änkorna Christina Högström 7 röster samt Eva Perman (född 
Fellborg och änka efter handlare Magnus Perman) och Gustafva Carolina Palen 
(änka efter Collegie Scholmagister Gustaf Palen) med 5 röster vardera. 

Den röstägande befolkningen i Östersund gjorde sitt första val av stadsfull
mäktiges ledamöter den 29 december 1862. Därmed blev för första gången de 
styrande i staden valda av de röstägande invånarna. Tidigare hade stadens burg
na borgerskap haft privilegiet att utse sig själva till de styrande äldste i staden, 
vilket rörde sig om cirka tio personer. I 1862 års förordning om styrelse i stad 
stadgades att fullmäktiges antal skulle stå i proportion till folkmängden, vilket 
för Ostersund del innebar att det var tjugo personer som valdes till stadsfull
mäktige, som höll sitt första sammanträde i januari 1864. Då utsågs enhälligt 
förste lantmätare Lars Theodor Jacobsson till ordförande. 

I denna första nyvalda fullmäktigeförsamling var de burskapsägande bor
garna starkt representerade. De utövade ett stort inflytande på det kommuna
la livet tack vare att de ägde ett högt antal röster. 

Intresset bland de valda ledamöterna att närvara vid stadsfullmäktiges för
handlingar var inte alltid stort och inte sällan inträffade det att sammanträden 
fick ställas in på grund av att för fa ledamöter infann sig och att man därmed 
inte var beslutsmässig. Även under pågående sammanträden hände det att leda
möter avlägsnade sig, vilket gjorde att ärendena ofta bordlades. Frånvaro från 
fullmäktiges sammanträden var alltså relativt vanligt förekommande trots att 
fullmäktige hade rätt att fastställa böter för uteblivande från sammanträdena, 
om inte godtagbart skäl kunde företes. 

I och med att stadsfullmäktige var mer eller mindre slumrande under sina 
första år, innebar det i praktiken att det var magistraten som skötte den kom
munala förvaltningen. Intresset för det kommunala styret ökade dock sederme
ra. Det berodde på att allt fler fick rösträtt. 

Östersund år 1866 

Av de 1763 invånarna i Östersund år 1866 hade 391, det vill säga 22 procent, 
kommunal rösträtt. De främsta röstägarna, de som hade 60 röster eller mer, var 
4 personer. Det var Bennich som ägde 96 röster, Hasselberg och landsekretera
ren Per Gottlieb Rissler med 90 röster vardera samt änkefru Helena Sofia 
Pyhlsson (änka efter apotekare Pyhlson) som hade 83 röster. Detta betyder att 
de tillsammans ägde 359 röster, vilket var tio procent av det totala antalet 
röster. Det fanns ytterligare några personer som ägde relativt höga röstetal. 
Närmast var regementsskrivaren och auditören Gabriel Hallström med 59 
röster. Sedan fanns det 24 personer som förfogade över 30 till 50 röster varde
ra. Bland dem kan nämnas rektor Abraham Sundberg 51 röster, häradshövding 
Carl Fredrik Hessling 50, handlare Erik Andersson 39, rådmännen Anders 
Petter Fjellman 40 och John A Ocklind 33, lektor Lorens Oscar Hammargren 
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Den mest framgångsrika kvinnlig företagaren 1866 var 
Caroline Westberg. 

47, kaptenerna Erik Burman 
38 röster och A T Nordbeck 
32, postinspektör Elof 
Sodenstierna 49, förste lant
mätare Lars T heodor 
Jacobson 42, konditor Pehr 
Eric Sundin 35 (87 röster 
1880), gästgivare Erik 
Jönsson 43 (99 röster 1880), 
doktor Eric Magnus 
Grenholm 41 samt bagare 
Jonas Gustaf Melander (far 
till arkitekten Adolf Emil 
Melander) 30. Ett unikum 
bland kvinnliga förvärvsarbe
tande röstägare var ljusstöper
ska Caroline Westberg med 
sina 33 röster - lika många 
som till exempel rådman 
Ocklind och häradsskrivare 
Cavallin. Vid 1862 års val 
hade hon bara haft 3 röster. 

Den srora majoriteten av 
röstägare detta år hade mellan 
1-25 röster och hade yrken
som, arbetskarl, bagare, bild
huggare, fabrikör, fältjägare,
garvare, guldsmed, härads
hövding, hästjägare, kammar
skrivare, läkare, lärare,

murare, målare, repslagare, sadelmakare, skräddare, skomakare, slaktare, smed,
snickare, tapetserare, telegrafassistent, traktör och urmakare.

De kvinnorna, som hade rösträtt, var inte oväntat få, år 1866 var de 26 styck
en. Kvinnornas rösträtt baserades främst på kapital eller egendom. Den främ
sta röstägande kvinnan var, som tidigare nämnts, änkefru Pyhlsson följd av
ljusstöperskan Westberg. De övriga 24 kvinnorna ägde från 1 till 5 röster var
dera. Jungfru Karin Bräckberg hade 5 röster och Kristina Högberg 2. Alla de
övriga röstägande kvinnorna hade bara 1 röst vardera. Bland dem var nipper
handlerskorna Henrietta Amalia Bernahardina Festin och N. M. Forsell,
sömmerskorna Carolina Delander och Kristina Högström samt sjuksköterskan
J. Langborg. Tolv av de röstägande kvinnorna var änkor. Utöver de som var
röstägande 1862 var Catrina Adele Dorothea Cavallin (änka efter häradsskri
vare Carl Johan Cavallin), Anna Catharina Huss och Caroline Sjösteen (änka
efter tullförvaltare Fredrik Sjösteen). Huruvida kvinnorna nyttjade sin rösträtt
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Doktor Eric Magnus Grenholm 
hörde inte till de röststarkaste 
men blev efter 1866 års val ord
farande i drätselkammaren och 
sedermera stadsfallmäktiges 
ordfarande. 

är oklart, men med tanke på att det ansågs väldigt opassande för kvinnor att 
rösta, kan man åtminstone anta att några av kvinnorna avstod. 

Av de röstägande var det 16 stycken som fick sin rösträtt indragen på grund 
av att de hade obetalda kommunutskylder. Om alla de återstående 375 röst
ägarna nyttjade sin rösträtt låter jag var osagt eftersom jag ej har tillgång till 
sådant källmaterial. 

Tab. 1. Röstägare i Östersund 1866 i absoluta och relativa tal 
Antal invånare 

i Östersund 
1763 st 

Röstägare 

391 st/22% 

Kvinnliga 
Röstägare 

26 st/1,4% 

Främsta 
Röst ägare 

4 st/0,002% 

Anmärkningsvärt är, som tabellen visar, att gruppen främsta röstägare utgjor
de en ytterst liten del av invånarna i Östersund. Trots det hade de möjlighet till 
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ett relativt stort inflytande tack vare att de tillsammans förfogade över 359 
röster, vilket är tio procent av det totala antalet röster som var 3435. De främ
sta röstägarna var inte bara i minoritet gentemot alla invånarna i staden utan 
också i förhållandet till alla röstägare. De utgjorde endast en procent. 

Östersund år 1880 

Folkmängden i Östersund ökade kraftigt. År 1880 var antalet invånare 2584, 
vilket var en ökning med 46 procent sedan 1866. Även antalet röstägande med
borgare i staden hade blivit fler. Nu ägde 830 personer rösträtt, vilket var 32 
procent av det totala antalet invånare. De främsta röstägarna med över 60 
röster var detta år 24 personer fördelade på 22 män och 2 kvinnor. Av de främ
sta röstägarna kom 4 röstägare att drabbas av den röstbegränsning på 100 röster 
som genomfördes 1869: apotekare M. Justelius 155 röster, landshövding Johan 
Gustaf Asplund 140, traktören Per Olof Jonsson 110 och handlaren, färgaren, 
rådmannen med mera Anders Petter Fjellman 104 röster. 

Att de främsta röstägarna utgjorde de makthavande framgår klart. Ett exem
pel är Anders Petter Fjellman, som invaldes i stadsfullmäktige. Likaså var trak
tören Per Olof Jonsson, körsnären Carl Holmqvist 63, disponenten Oscar 
Erhard Borggren 75 och handlare Nicolaus Åström 66 röster, ledamöter av 
stadsfullmäktige, som detta år består av ca 25 personer. För dessa fem var det i 
praktiken inte svårt att få igenom sina förslag i fullmäktige. 

Av de resterande främsta röstägarna som inte var stadsfullmäktigeledamöter 
kan nämnas rådman Robert Fresk 85 röster, borgmästare !sidor von 
Stapelmohr, konditor Per OlofWilhelm Ollander och kommissionslantmätare 

Wilhelm Härnqvist 60 röster vardera, lanträntmästare Olof Petter Hell berg 78 
(46 röster 1866), landskamrer Carl Håkan Ekberg 74 (45 röster 1866), krono
fogde Peter Englund och handlare Didrich Capeland Smith 72 vardera, audi
tör Olof Emanuel Ocklind 87 samt gårdsägare Mathias Andersson 65 röster. 

Majoriteten av röstägarna, som ägde färre än 60 röster, hade ungefär samma 
titlar och yrken som tidigare, men antalet yrkesgrupper som fanns represente
rade i röstlängderna hade ökat. Nu fanns även bokhållare, brevbärare, järnvägs
arbetare, kronolänsman, maskinist, poliskonstapel, stadsfiskal och stadsfogde 
med bland de röstägande. Några av dessa yrken var förvisso nya i samhället 
medan andra hade funnits tidigare, men ej givit tillräcklig inkomst och därmed 
ej heller rösträtt. 

År 1880 hade andelen kvinnor som ägde rösträtt ökat markant. De var nu 
130, 15 procent av alla röstägare, vilket kan jämföras med år 1866 då det 
endast var 4 procent kvinnor som ägde rösträtt. De främsta kvinnliga röst
ägarna år 1880 var näringsidkaren Märta Hansson som hade 89 röster och 
Josefina Berg (född Hamrin och änka efter bokhandlare Gabriel Ernst Berg och 
1880 omgift med bokhandlare Karl Kasimir Ringdahl) 64 röster. Dessa båda 
kvinnor kunde ha haft ett visst inflytande, om de utnyttjat sina rösträtter. 
Nämnas kan också värdshusidkaren Kristina Holmgren och Charlotta 
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Concordia Holmberg var en 
av de förmögnaste änkorna år 
1880. -c.....-.:==-

Magnina Christina Mattsson (född Hagström och änka efter kommissionär 
Johan Matsson) med 25 röster vardera. Andra kvinnor med många röster var 
mamselle Mathilda Billmark med 20 och Caroline Westberg som nu titulerades 
handlande och hade 10 röster. 

Andelen änkor 1880 var endast 24 procent, till skillnad från år 1866 då 
änkorna utgjorde 50 procent. Utöver Josefina Berg och Charlotta Mattsson var 
de förmögnaste änkorna Carolina Weinberg som hade 22 röster, Anna 
Concordia Holmberg (född Gustin och änka efter kopparslagare Johan Axel 
Holmberg) 20. Elisabet Genberg (Lisa i Borgen) hade 7 röster. 

Flera förvärvsarbetande kvinnor hade nu tillkommit. I röstlängderna finner 
man bland annat 2 arbetskvinnor med vardera 1 röst liksom 29 hjälpkvinnor 
bland vilka kan nämnas Eva Andersdotter Morin, Gölin Hyttsten, Johanna 
Hansina Johansdotter, Katarina Nilsdotter, Jakumine Reinander och Klara 
Sundström. Rösträtt med vardera 1 röst hade fyra pigor liksom strykerskan 
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Maria Hammarberg, brödförsäljerskan Kerstin lvarsdotter och kaffeförsäljer
skan Kerstin Olofsdotter. Samma röstetal hade också de båda väverskorna 
Lisbet Andersdotter och Märta Olsdotter, rvätterskan Sofia Westman, urma
kerskan Hedvig Bergstedt och barnmorskan Charlotte Molander. Av de 27 
röstägande sömmerskorna hade nästa alla 1 röst medan Kristina Nilsson hade 
5. Bland övriga yrkeskategorier varierade röstetalet mellan olika personer. Så
hade exempelvis bagerskan Charlotte Andersson 6 röster, medan hennes kolle
ga Ingeborg Persdotter hade 1 röst. Liknande var förhållandet med handlande
na Maria E. Björkman 3 röster och Lucia Andersdotter 1 röst, mathållerskorna
Kristina Pettersson 3 röster och Karin Mårtensdotter 1 röst. Slutligen bör här
nämnas restaueratriserna Ingeborg Andersdotter som hade 7 röster, Cecilia
Hultberg 3 samt ölförsäljerskan Anna Olsdotter 7 röster.

Av alla 830 röstägande i Östersund 1880 var det 304 personer som fick sin 
rösträtt indragen och även denna gång var det obetalda skatter och avgifter till 
staden som var den främsta anledningen. 

Tab. 2. Röstägare i Östersund år 1880 i absoluta och relativa tal 
Antal invånare 

i Östersund 
2584st 

Röstägare 

830st/32% 

Kvinnliga 
Röstägare 
130st/5% 

Främsta 
Röstägare 

24st/0,009% 

Som tabellen visar var även detta år gruppen främsta röstägare en minoritet 
av invånarna i Östersund. I förhållande till alla röstägande utgjorde de 2 pro
cent. År 1880 uppgår det totala antalet röster i Östersund till 9243. De tjugo
fyra främsta röstägarna ägde tillsammans 1611 röster, vilket var hela 17,5 pro
cent av det totala antalet röster. 

Östersund år 1901 

Den befolkningsexplosion som ägde rum på 1880-talet i Östersund märktes nu 
tydligt. Invånarantalet i Östersund år 1901 var 6124. Av dessa hade 1858, det 
vill säga 30 procent, kommunal rösträtt. De främsta röstägarna var till antalet 
59, fördelat på 57 män och 2 kvinnor. Andelen röstägare som ägde maximum 
på 100 röster var elva stycken. Det var grosshandlande Nils Olof Näs 225 
röster, apotekare E. Hjalmar Wikander (som innehade apoteket Hjorten) 221, 
borgmästare !sidor von Stapelmohr 201, disponent Erhard Borggren 167, 
redaktör Victor Hugo Wikström 145, landshövding Knut Ulfsson Sparre 140, 
hotellvärden Herman Hansson 136, handlande Ernst Gustafsson 131, gross
handlande Jonas Pettersson 124, handlande Gustaf Lundholm 117 och guld
smed Olaus Ohlsson 110 röster. 

De övriga främsta röstägarna hade liknande tituleringar som ger en antydan 
om deras ekonomiska status som till exempel bruksägaren Isak Holmer 97 
röster, gårdsägare Karl Johan Karlsson 94, regementsläkare Olof Emil 
Laurentius Warodell 87 (60 röster 1880), slaktare Per Solberg 81, apotekare G. 

66 



A. Wändahl (som innehade apoteket Örnen) och bataljonsläkare Jöns Theodor
Thorne 80 vardera, bankkassör Axel Lindelius 78, rektor Carl Axel Hägglund
73, bokhandlare C G Wisen 71, auditör Albert Olsen, handlarna Erland
Herlitz och Olof Aron Byström samt körsnär Anders Anton Staverfelt 69 var
dera, bankdirektör Olof Ericson 68, disrriktschef Sven W Munrhe och möbel
handlande Johan Johansson 66, inspektor Olof Persson Berg 64, handlare Per
Gärdin 63, överste Herman Holm berg 62, kommissionär K. H. Holm och lek
tor Peter Olsson 61 samt redaktör Johan Saxon Lindsrröm 60 röster. Den poli
tiska eliten, de med flest antal röster, består alltjämt av förmögna medborgare
från det mer burgna borgerskapet.

Den röststarkaste sömmer
skan år 1901 var Agnes 
Ericsson, som tog initiativet 
till Jämtslöjd. 
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De främsta och därmed de förmögnaste röstägarna var alltjämt starkt repre
senterade i stadsfullmäktige. Närmare bestämt var det 13 av de främsta röst
ägarna som var ledamöter i Östersunds stadsfullmäktige efter 1901 års val. 
Utöver de redan nämnda Wikander, Borggren, Gustafsson och Lundholm var 
det häradshövding T horsten Blix 90 röster, häradsskrivare Ernst L. Forsell 88, 
konditor Erik Peter Levin 87, häradshövding Sten J. Geete (stadsfullmäktiges 
ordförande) 80, bankdirektör Anders Gustaf Andersson 75, lasarettsläkare 
Halvor Gr.eve 70, fabrikör H. Norelius 61 och kapten Wilhelm Printzencreutz 
60 röster. 

Bland de övriga 1 799 röstägarna i Östersund med färre än 60 röster fanns det 
nu ytterligare flera yrkesgrupper representerade såsom bokbindare, bygg
mästare, fotograf, fangvaktare, gesäll, nasare, resehandledare, tandläkare, telefo
nist, tillskärare, t��dgårdsmästare och typograf. Detta visar att olika näringar 
hade växt fram i Ostersund. Nu fanns till exempel boktryckeri, fängelse, rese
byrå och textilindustri med mera. 

Av de 1858 röstägarna år 1901 var 337 kvinnor, det vill säga 18 procent, vil
ket var en ökning med 2 procent sedan 1880. Andelen röstägande änkor fort
satte att minska. De utgjorde nu endast 16 procent. Detta visar att den stora 
majoriteten av kvinnorna som ägde rösträtt hade inkomst eller egendom som 
de sedan 1880-talet hade rätt att själva förvalta. 

Också bland de kvinnliga röstägarna fanns detta år ytterligare flera yrkeska
tegorier representerade. Som exempel kan nämnas bankkamrer Eva Ekberg 
som hade 21 röster, bankkassör Hilma Kristoffersson och bankbiträdet Elise 
Forsius med 9 vardera, fotograf Anna K. Widholm 18, affärsinnehavare 
Ingeborg Hallström och hotellvärdinnan Kristina Jönsson 30 vardera, hushålls
skoleföreståndare Elvira Härlin 2, kontorsbiträde Alma Herbst 11, krogföre
stånderska Kristina Lind 20, modehandelsidkerskan Elise Falk 3, postexpeditör 
Anna Karolina Isberg 21 röster. Ar 1901 var Agnes Ericsson den mest välbär
gade sömmerskan med 12 röster medan ölförsäljerska Karin Ivarsdotter hade 
20, telegrafisten Greta Michal 10, tillskärerska Agnes E. Bergman 5 och typo
graf Anna Andersson 3 röster. Bland lärarinnorna var variationen relativt stor 
när det gällde antal röster. Flickskolans föreståndarinna Alma Renberg hade 12 
röster medan Olava Roman och Karin Strömlin bara hade 4 vardera. 

Det kan också tilläggas att två av kvinnorna år 1901 ägde över 60 röster. Det 
var änkefruarna Wendla Smith (född Isakson och som efter makens, Diderik 
Cappelen-Smiths, död med framgång drev firma D C Smith vidare) och 
Gustava Lundin med 69 respektive 71 röster. Rådman A. P. Fjellmans änka 
Brita hade 41 röster medan de övriga änkorna hade mellan 1 och 29 röster som 
till exempel Tekla Asplund (änka efter landshövding Asplund och dotter till 
rektor Nordqvist) 18 röster och Jenny Ocklind (dotter till kronofogde Veit 
Söderberg och änka efter auditör Olof Emanuel Ocklind) 15 röster. 

Även detta år var det några av de röstägande som inte hade betalt sina kom
munutskylder. Närmare bestämt så rörde det sig om 504 personer som därmed 
inte fick nyttja sin rätt. 
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Tab. 3. Röstägare Östersund år 1901 i absoluta och relativa tal 
Antal invånare 

i Östersund 
6124st 

Röstägare 

1858st/30% 

Kvinnliga 
Röstägare 
337st/5% 

Främsta 
Röstägare 

59st/0,009% 

Gruppen främsta röstägare år 1901 är fortfarande en minoritet av stadens 
invånare och utgjorde endast 2 procent av alla röstägare, men deras möjlighet 
till inflytande var också nu stort tack vare deras höga rösttal. Av det totala anta
let röster, som var 23334, ägde de 4600, vilket var 19,7 procent av alla röster. 

Slutdiskussion 

Syftet med min studie har varit att undersöka vilka det var som utgjorde den 
politiska eliten, hur eliten förändrades i och med 1862 års kommunalförord
ning och även hur samhällets förändringar bidrog till utvecklingen. 
Undersökningen har tydligt visat att det var en ytterst begränsad andel av sta
dens invånare som överhuvudtaget ägde rösträtt under den här perioden. Den 
politiska eliten, de som ägde flest röster, var ännu färre. 

1862 års rösträttsreform byggde på principen att den som betalade skatt till 
kommunen skulle äga motsvarande röstetal. Detta medförde att det gamla 
ståndssamhället successivt frångicks. Istället fick Sverige ett klassamhälle som 
baserades på inkomst och förmögenhet. Kommunerna fick också egen beskatt
ningsrätt och kommunalskatten räknades ut med ledning av fyrktal. 
Kommunalförordningen från 1862 innebar också att städerna fick ett mera 
enhetligt styre. Tidigare var styrelseskick och rösträtt mycket varierande mellan 
de olika städerna. 

Sverige var ett utpräglat jordbruksland fram till mitten på 1800-talet då sam
hället började förändras i och med den industriella revolutionen. Den innebar 
en ekonomisk och social omvandlingsprocess for människorna i samhället. 
Industri, handel och service ökade och jordbruket minskade, vilket ledde till 
folkomflyttningar från landet in till de framväxande städerna. Vid den här tid
punkten var också befolkningsökningen stor i hela Sverige, vilket ytterligare 
ställde krav på modernisering och mekanisering for att det skulle var möjligt att 
försörja den snabbt växande befolkningen. 

Jämtland påverkades också av industrialismen under senare delen av 1800-
talet, här ökade inkomsterna från skogen. Den tekniska utvecklingen inom 
jordbruket medförde att tätorter växte upp och att en marknad for jordbruks
produkter skapades. Nu fick också järnvägen en allt större betydelse for 
Jämtlands fortsatta industriella utveckling. Dessutom ökade folkmängden 
snabbt även i Jämtland på 1880-talet och störst var folkökningen i järnvägsor
terna. Den snabba folkökningen kan delvis förklaras med den ekonomiska till
växten i länet som järnvägen hade fort med sig. 

Östersund förändrades och växte snabbt i slutet på 1800-talet i och med 
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industrialiseringen och moderniseringen. Industrialiseringsprocessen som 
innebar växande marknader, järnvägsucbyggnad och folkökning förändrade 
hela Östersunds ekonomiska och sociala struktur, vilket i sin tur också gav 
kommunalpoli riska konsekvenser. 

I analyserna av Östersunds invånare framkommer vilken social tillhörighet 
den politiska eliten hade. De tillhörde nästan uteslutande samhällets övre skikt. 
Dessa invånare ägde flest antal röster och därmed hade de en stark position och 
möjlighet att påverka styret i staden. Rent teoretiskt innebar det att de ra främ
sta röstägarna kunde rösta ner majoriteten av röscägare. 

Beträffande kvinnornas rättigheter sker en förändring under den aktuella 
perioden när det gäller antalet röstägare. I början av undersökningsperioden 
utgjorde de endast 2 procent av de röstägande men 1901 var det 18 procent av 
kvinnorna som ägde rösträtt. 

Röstägande i Östersund 1862 - 1901 
Tab. 4. Andel av Östersunds befolkning med rösträtt 
År 1866 1880 1901 

22% 32% 30% 

Det var som tidigare nämnts en begränsad andel av invånarna i Östersund 
som ägde rösträtt. Majoriteten av de röstägande, de som ej ägde så många 
röster, utgjordes av hancverksarbecare av olika slag, egna företagare, arbetare 
och en och annan läkare och lärare. Men under perioden, i takt med moderni
seringen av samhället, så förändrades också yrken hos denna majoritet och så 
småningom representeras de också av personer med yrkesutbildning och spe
cialister inom olika områden. 

Andelen röstägande i Östersund ökade under perioden 1866 till 1880 i högre 
grad än vad befolkningen ökade. En förklaring till det kan naturligtvis vara 
1862 års kommunalförordning och övriga rösträttsreformer som följde däref
ter, men även att Östersund befann sig i en expansiv utvecklingsfas under 
senare delen av 1800-calec. Från år 1880 till 1901 har andelen röscägande min
skat, men under samma tid har däremot andelen av de främsta röscägarna ökat. 
En förklaring till det kan vara att klasskillnaderna har ökat. De som var kreati
va och framgångsrika under den expansiva fasen har ytterligare befäst sina posi
tioner. 

Den politiska eliten 

Ett syfte med 1862 års kommunalförordning var delvis att försöka åstadkom
ma en utjämning mellan medborgarna, men istället så skapades till att börja 
med ett klassamhälle där samhällets övre skikt även fortsättningsvis hade mest 
inflytande över kommunens angelägenheter. Den politiska eliten bestod av de 
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främsta röstägarna vilka var de förmögnaste medborgarna. De titlar som var 
mest förekommande hos de främsta röstägarna var häradshövding, redaktör, 
direktör, disponent, lektor, kronofogde och handlare. Gruppen främsta röst
ägare utgjorde en minoritet procentuellt sett bland alla röstägande, men på 
grund av att de ägde så många röster hade de ändå makt och inflytande. 

Tabell 5. De främsta röstägarna i procent av befolkningen, 

procent av alla röstägare och deras andel procent rösträtt. 

Främsta 
röstägare År1866 År1880 År 1901 
Andel procent av 
befolkningen 0,002 0/o 0,009 0/o 0,009 0/o 
Andel procent av 
de röstägande 1% 2% 3% 
Andel röster i 
procent 10 0/o 17,5 0/o 19,7 0/o 

Det var vanligast att stadens röststarkaste män blev valda till de mest inflytel
serika posterna i stadsfullmäktige; ordförande och vice ordförande. Även reste
rande ledamöter av fullmäktige utgjordes av medborgare med rösttal som var 
bland de högsta i staden. Detta gör att det går att se ett klart samband mellan 
ekonomisk och politisk makt. 

Tiderna förändrades dock och en utjämning sker successiv mellan de olika 
grupperna i och med att fler rösträttsreformer genomförs. Detta är naturligtvis 
avhängigt industrialiseringen och moderniseringen av samhället. Bland den 
stora majoriteten av röstägare märks under perioden att det blir fler och fler 
yrkeskategorier representerade i röstlängderna. Men anmärkningsvärt är att i 
gruppen främsta röstägare syns ingen märkbar förändring under perioden vad 
beträffar deras titlar och status. Under hela perioden är det samma yrken som 
ger en plats i den politiska toppen. 

Kvinnorna 

Slutligen vill jag tillägga att den politiska eliten företrädesvis var en manlig elit. 
Förvisso fanns det en och annan kvinna som ägde många röster, men med 
tanke på deras fåtal och att kvinnorna heller inte var valbara till kommunala 
fullmäktigeförsamlingar så kan man påstå att kvinnorna inte intog någon sär
skilt stark position i det jämtländska samhället under denna epok. 

Att kvinnorna hade mindre makt än männen, trots att 1862 års kommunal
förordning behandlade kvinnor och män lika, berodde på att ett av kraven för 
att få nyttja sin rösträtt var myndighetskravet. Den gifta kvinnan var enligt 
lagen inte myndig. I och med det så ökade mannens politiska inflytande. 
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För kvinnornas del blev det under denna period trots allt en hel del förän
dringar. I och med 1862 års kommunalförordning fick myndiga och skattebe
talande kvinnor rösträtt. De hade alltså en möjlighet att rösta, även om det inte 
var så vanligt att de nyttjade sin rätt. På 1880-talet fick även ogifta kvinnor rätt 
att förvalta sin egendom. Utvecklingen i samhället, industrialisering och 
moderniseringen, bidrog också till kvinnornas möjligheter att förvärvsarbeta 
och även i viss mån till att utbilda sig. 
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Nachspiel på Stortorget 
och på Cancelliet 

UR FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUNDS ÅRSSKRIFT 1943-1944 

Protokoll hållet 
å Lands Cancelliet i Östersund den 9 juni 
1856. 
Närvarande Herr Landshöfdingen och 
Riddaren J. 0. Dahlström samt under
tecknad t. f. Landssekreterare. 

S: D: Företrädde t. f. Stadsfiskalen J. Erixon och 
inlemnade en så lydande skrift: 

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Östersund: 

Som mot morgonen till sistlidne Annandag Pingst, åtskillige gäster å 
Handlanden P. Wiklunds bröllop, efter det de följt brudparet till deras hemvist, 
vid återvändandet derifrån fallit på den fixa iden, att just på torget till råga på 
måttet, intaga sista glädjetårn för den gångna dagens högtidliga minne, hvadan 
några boutillier Pounch blef af Herr Ingeniör Hallqvist från Konditor Sundins 
genom pigan Erika, reqvirerade och uppställde på ett bord som Herr Baron 
Cederström låtit nedtaga från sistnämnda ställe till den förut ässkade platsen, 
ur vilka sedan serverades till dess innehållet var förtärt, samt under njutandet 
deraf, har afsjungits några för tillfället passande godbitar; Så ock då ett dylikt 
handlingssätt är stridande icke allenast emot så väl god ordning som ock hvad 
man bör kunna hafva att förvänta af bildade personer hvilka böra föregå andra 
med goda exempel, nödgas jag hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande ödmju
kast anhålla om Cancelliförhör med såväl konditor Sundins piga Erika 
Bräckberg hvilken utlemnat pounchen, som ock de häri åberopade Herrarne 
hvilka lära var tillställare af ifrågavarande dryckesgille under nämnde helgdag, 
med påstående om laga ansvar, ej mindre å Erika Bräckberg för olaga 
utskänkning, än äfven å de ofvannemnde Herrar för Sabbatsbrott. 

Östersund den 20:de maj 1856. 

J Erixon 
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Efter uppläsande hvaraf Erixon likväl förklarade att som der uti skriften 
omförmälda sång icke varit af beskaffenhet att kunna hänföras till oljud Erixon 
funne sig sakna fog att fullfölja någon ansvarstalan emot Baron Cederström 
och lngeniören Hallqvist; hvaremot Erixon yrkade att då Pigan Bräckberg 
medelst anteckning å skriften erkänt riktigheten af det emot henne angifna för
hållande hon måtte derför fällas till laga ansvar; Och pröfvade K. Bef:de som 
lät bero ved återkallandet af åtalet emot de två förstnämnde rättvist döma 
Bräckberg för det hon under den tid då, jeml. Kon. Bf:des Kungörelse den 20:e 
febr. 1854, källare här i staden icke finge hållas öppne, utskänkt spirituosa 
drycker, att jemlikt §§ i Kongl. Förordningen den 4:d Maj 1855 böta 6 Rdr 32 
sk. samt för sabbatsbrott 3 Rdr 16 sk. eller tillsammans 10 Rdr B:co. 

In fidem 
]. N. G. Rissler 

Tvättgummor i sjönöd 
UR FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUNDS ÅRSSKRIFT 1939 

Till K. bfhde i Östersund inkom den 7 juni 1844 följande anmälan: 

"Som mitt Tjenstefolk förleden gårdag war anmodad att wid Sjön å 
Färgeri Fabrikören Burmans Brygga klappa kläder, tillstädeskom kyparen 
Lindgren hos Handlanden Eriksson och med en lång stör utskjöt Bryggan, 
hvarå mitt folk stod, hvarigenom de blefvo drifne ända från Fjellmans 
Lokal vid sjön till Östersunds Bron, der de lyckligtvis blefvo frälste genom 
Jägare Wards son, som tillhandakom med en Båt; Och får jag i anledning 
häraf ödmjukast anhålla om Cancli förhör å bemälte Lindgren under 
påstående att ej allenast återställa Bryggan, som lärer flutit ända till Öst
bergs Torpena, utan äfven ersätta den derigenom uppkomne skadan. 
Såsom vittne åberopas Handlanden Mobergs Piga, Skomakaren Ullbergs 
Dotter och Månen Bolins Dotter. Östersund 7:de Junii 1844. 
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Verksamhets berättelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande 
Vice ordförande 
Skattmästare 
Sekreterare tillika klubbmästare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant tillika intendent 
Suppleant 
Suppleant 
Revisorer 

Revisorssuppleanter 

Redaktionskommi tte 

Museikommi tte 

Åke Breding 
Peter Berg 
Arne Eskilsson 
Göran Winberg 
Eva Rehnsbo 
Marita Johansson 
Bengt Bri.igge 
Nils Storm 
Sven Erik Tornving 
Carl Henrik Rasmer 
Mats Henriksson 
Bengt Stein 
Åke Bengtsson 
RolfMyrin 
Olle Berndtsson 
Arne Dahlin 
Bengt Bri.igge 
Johan F Wijnbladh 
Åke Breding 
Arne Dahlin 
Bengt Bri.igge 
Nils Storm 

Föreningen Gamla Östersund har 2002 "genomlevt" ett mycket turbulent och 
arbetsamt år med genomförandet av nya stadgar, hyresförhandlingar med 
mera. 

De nya stadgar som antogs vid årsmötet 2001 har inneburit att föreningen 
öppnats för alla som är intresserade av Östersunds historia. Detta har haft till 
följd att föreningen vid årets slut hade 525 medlemmar, varav 38 kvinnor; en 
nettoökning med 57 medlemmar. Medlemsökningen har fortsatt under 2003 
så att föreningen nu har närmare 600 medlemmar. Särskilt glädjande är att vi 
har tre kvinnor i styrelsen, Eva Rehnsbo och Marita Johansson sedan 2002 och 
Ulla Hasselberg från och med 2003. 

Styrelsearbetet har varit omfattande med 13 protokollförda sammanträden. 
Dessutom har sammanträden hållits för att förbereda de hyresförhandlingar 
som genomförts under året. Redaktionskommitten har träffats ett antal gånger 
inför utarbetande av årsskriften. Även fotogrupperna har träffats vid ett flertal 
tillfällen för att bearbeta den mycket omfattande bildsamlingen som förening
en deponerat hos Jämtlands läns museum. 
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Ett annat arbete som påbörjats under året är översyn av de fonder och stif
telser som föreningen förvaltar. De överlämnades till föreningen under 20- eller 
30-talet för att nyttjas till olika kulturella ändamål eller för understöd.
Eftersom vissa fonder idag inte kan nyttjas för sitt ursprungliga ändamål måste
permutation av dem övervägas.

Då Östersunds kommun, efter genomförda hyresförhandlingar, kräver att 
föreningen skall betala 50 000 kr årligen har diskussion inletts med Jämtlands 
läns museum om ett samarbete. Det skulle på sikt innebära att föreningen flytt
tar över hela sin verksamhet till Jamtli. Om föreningens medlemmar ger sitt 
medgivande skulle en sådan överflyttning äga rum tidigast 2010-2011. 

Museet har, med benäget bistånd av intendenten Nils Storm, liksom tidigare 
år varit öppet måndagar 18.30 - 20.00 och onsdagar 13.00 - 16.00. Under 
sommarmånaderna har museet kunnat hållas öppet 10.00 - 16.00 med hjälp 
av feriearbetande ungdomar under ledning av Tomas Frank och Mats 
Malmqvist. Totalt har museet haft 405 besökande. 

Ett stort antal skolklasser från grundskolan och gymnasieskolan, totalt 1300 
elever, har under året besökt museet, som även hafr besök av föreningar och 
företag i Östersund. Dessutom har 30 guidningar och 42 stadsvandringar 
genomförts. 

Ur Margareta och Robert Berghagens stipendiefond har under året delats ut 
två stipendier om 1000 kronor till Henrik ]essen, Wargentinskolan för hans 
specialarbete om "Den tidiga folkskolan i Östersund 1810 - 1905" och till Elin 
Olofsson, för hennes uppsats, som behandlar Saluhallens historia och eventu
ella framtid. 

Traditionsenligt har föreningen utkommit med årsskrift. Styrelsen vill fram
föra medlemmarnas tack till redaktionskommitten för en utomordentlig publi
kation. 

Det sedan många år inledda samarbetet med Jämtlands läns Konstförening 
avseende Carl Lignells fonder har fortsatt. 

Föreningen höll traditionellt sitt högtidsmöte den 23 oktober. Mötet ägde 
rum på restaurang Oskar på Campusområdet med ett 90-tal medlemmar när
varande. De bjöds först in till Stadsmuseet för att sedan bjudas på en guidad 
rundvandring på Campusområdet. 

Parentation hölls över Åke Jansler, som avled den 9 juni 2002. Han var med
lem i föreningen sedan 1941 och ordförande under åren 1959-1975. Vid sin 
avgång som ordförande valdes han till hedersmedlem i vår förening. Hans 
minne tecknades i årsskriften 2002. 

Vid högtidsmötet medverkade länsmuseichef Henrik Zipsane, som berättade 
om sina tankar beträffande framtida den museiverksamheten i Östersund. 
Birgitta Edman, Berghagensstipendiat 2001, berättade om sin uppsatts "Den 
politiska eliten i Östersund 1862 - 190 l ". 

Jamtli och Jämtlands läns Konstförening har under året fyllt 90 år och upp
vaktades med blommor. 
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INVALDA MEDLEMMAR 1/1 - 31/12 2002 

Håkan Andersson Arvid Karlsson Gusten Rolandsson 
Håkan Annernäs Bo Kristoffersson Arne Rosell 
Sture Axelsson Sören Lantz Maj-Lis Rådström 
Sture Berglund Roger Lindscröm Lotti Staaff 
Margareta Berndtsson Mats Lundin Björn Stengel 
Helen Bernhardsson Arne Malmgren Kjell Sundin 
Maud Breding Erik Molund Sven Sundin 
Lennart Clarin Kjell Molund Ulla Svärdfelt 
Erik Dahlberg Anna-Brita Nilsson Ulla T ham 
Birgitta Edman Lennart Nilsson Maud Tornving 
Gertie Grahn Jan-Erik Nordin Kristina Wadensjö 
Agneta Grut Siw Nordin Björn Wernmark 
Sven Gustin Asbjörn Norling Bibbi Widengren 
Göran Halvarsson Ejne Ohlsson Monica Älmeby 
Sven "Lima" Hansson Olle Persson Jan-Erik Österholm 
Ebba Herlitz Britta Pålstam Gudrun Ösclund 
Gunilla Johansson Yngve Ringbro 
Jan Johansson Sven Ringvall 

AVLIDNA MEDLEMMAR 

1/1 - 31/12 2002 

13/2 

4/3 

17/4 

23/4 

9/6 

9/6 

3/8 

21/8 

1/9 

4/10 

21/10 

17/11 

Föreståndaren Erland Appelnäs 
Grosshandlaren Erik Karlsson 
Köpmannen Olle Olson 
Lokföraren Rune Eklund 
Chefredaktören Sven Wallin 
Borgmästaren Åke Jansler 
Faktorn Ingemar Breding 
Köpmannen Erik L Johansson 
Köpmannen Enar Viggesjö 
Köpmannen Eric Schmidt 
Lappfogden Ivan Lundberg 
Arkitekten Örjan Heligren 
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FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL 
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND 

1/1 - 31/12 2002 

Elsa Holm Porad 

Ebba Berndtsson 

Ingegerd Nobell 

Karl-Erik Karlsson 

Inga-Britt Hallin 

Göran Winberg 

Sven-Ivar Nordin 

Jämtlands Fältjägarregemente 

Bertil Leijon 

Östersunds Myntklubb 

Kerstin Wisvall 

Nisse Nässen 

Elva Svensson 

Åke Janslers dödsbo 

Knut Björk 
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Karikatyrteckningar av elever vid 
Östersunds högra allmänna läroverk 1919. 

2 stycken Foron på Agnes och Brita 
Ericsson 

Dansprogram. Meny vid bröllopsmiddag på 
Grand Hotell 1902. 

16 mm filmprojekror. 

Fotoalbum från Vicror Lundberg samt div. 
inramade foton. 

Gamla ordningsregler för skola och 
hälsovårdsnämnd. 

Ett häfte soldatens skyldigheter i fred och 
fält. 

Del 2 av Regementets historia. 

Foro på 50-års jubilerande Östersunds 
Praktiska Mellanskola avgångskJass. 

Östersunds lokalmynt 2002. 

Ransoneringskort 1 :a och 2:a världskriget 
samt aktiebrev Fritzhems gård, Frösön. 

Gamla hyreskontrakt och 
tandläkarpublikationer. 

Släktforskarbrev till Albin Johansson. 

Foton och årsskrifter. 

Ritningar på planerat hotell i kvarteret 
Handelsmannen 1937. 



FÖRTECKNING ÖVER GIVARE 
TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN 

1/1 - 31/12 2002 

Torsten Ahlberg Bertil Eriksson Gunnar Högdin Stig Arne Månson 
Vidar Ahrlin Erik Eriksson 
Bertil AJfrren Evert Eriksson Bengt lngmanson Srig Nillbrand 
Bertil Almerud Gunnar Ericson Erik Nilsson 
Srig Alsrad Gunnar Eriksson Ragnar Jacobsson Gunnar Nilsson 
Bengt Andersson Olle Ericsson Arne Jernberg Göre Nilsson 
Egon Andersson S. Bertil Ericsson Alfans Jernekranrz Kjell Nilsson 
Lars Olof Andersson Örjan Eriksson Bertram Johansson P-G Nilsson 

Hans Anse Gunilla Johansson Arne Nordberg
Sören Aronsson Lars Falk Jan Erik Johansson Börje Nordin

Göran Falkerby Alf Johnsson Sven-Ivar Nordin 
Bertil Backrnan Anders Fasrborg Jerker Jonsson Kjell Norgren
Krister Berggren John-Eric Folesrad Kjell Jonsson Arne Normann
Kjell Berghalm Eric Fors Lars Jonsson Kjell Nossbranr
Bo Berndrsson Roland Forsgren Stig Johnsson Sture Nyström 
Olle Berndrsson Tomas Frank Alf Josefson Sven Nyström 
Viktor Borg Bo Fredriksson Sidney Jämrhagen Anre Nässen 
Bengt Bogren Robert Fresk Tage Jönsson Christer Nässrröm
Lennart Bogren Åke Jönsson 
Bo Bosrrand Kjell Gabrielsson Olof Olofsson 
T hure Bovidsson Lars Grindborg Christer Kylsberg Oskar Olsson 
Åke Breding Bengt Gulle Gösta Kylsberg Olof Orvegård 
Bengt BrUgge Peter Gustavsson Alf Kålen Agne Orrosson 

N. E. Göransson Lennart Köpsen 
Bengt Carlsson Olle Pagels 
Carl-Erik Carlsson Sören Hagberg Gustaf Langeen Åke Palmqvisr 
Gunnar Carlsson Nils Hagerlind Bo Larsson Bertil Persson 
Bengt Claesson Lennart Hallen Håkan Larsson Bob Persson 
Rolf Cronheden Bertil Halvarsson Rolf Larsson Gunnar Persson 

Gösta Halvarsson Bertil Leijon Olle Persson 
Benkr Dahlberg Bo Hammar Sven Lenberg Rolferik Persson 
Bertil Dedering Ingemar Hammar Tore Lilja Kjell Pettersson 

Håkan Dixelius Bertil Hansson Torsten Lindblom Göran Parad 
Sune Doll Sven Hansson Håkan Lindell Bengt Pålstam 

Sven "Lima" Hansson Lars Lindqvist 
Bertil Edling Ulla Hasselberg Claes Lundin Walrher Rasreby 
Bengt Edström Jan Hassner Arne Lundstam Olof Rosenius 
Gunnar Ekevärn UlfHellgren Nils Magnus Rydell 
Dag Elfving Olle Hemmingsson Glenn Makenzius Ingemar Rydham 
Lennart Elvgren Hans Herlirz Bengt Medin Stig Ryman 
Karl-Bertil Englund Lars Herlitz Stig Modin 
Per-Einar Englund Nils Herlirz Sven Modin Bengt Sandberg 

Hans Engman Per Herlirz Rolf Myrin Gunnar Sedvallsson 
Gunnar Engström Gösta Hoväng Kåre Månson Sven Selander 
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Rune Sjöström Otto Svärd Kjell Wahlström Lennart Winberg 
Bengt Stein Allan Söderqvist Bengt von Walden Lars Wärdell 
Erik Stenlund Nils Walltin 
Göran Stigenius Kjell Tengvard Olle Walltin Birger Zakrisson 
Nils Storm Erik Thorsell Örjan Velander 
Carl-Hugo Ström Sven-Erik Tornving Tore Westerberg Arne Öberg 
Kjell Sundin Roland Trapp Staffan Wigen Anders Ödmark 
Lennart Sundström RolfWigur Per-Erik Österman 
Lars Swedberg Karl Gustaf Uddegård Johan F Wijnbladh Erik Östlund 
Roland Svensson Göran Uddeholt Ingvar Wiklund RolfÖstlund 
Sven Svensson Hans Uhlin Bertil Wikström 
Gunnar Svärd Rolf Wikström 
Helge Svärd Sven OlofWahlström Svante Wikström 

I förteckningen över givare till Arsskriftfonden 2001 har följande givare ej kommit med: 
Ulla Hasselberg och Tomas Frank 
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