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Förord 

Det är föreningens och redaktionskommittens förhoppning att medlemmarna i 
föreningen och andra som är intresserade av Östersunds historia skall finna gläd
je av att läsa 2004-års årsskrift. Samtidigt framförs ett stort och varmt tack till 
Johan F Wijnbladh for det omfattande arbete han utfört vid tillkomsten av års
skriften. 

Elin Olofsson inleder 2004-års årsskrift med en artikel under rubriken "En 
levande saluhall i Östersund". Artikeln är ett koncentrat av den uppsats för vil
ken Elin tilldelades ett stipendium ur Margareta och Robert Berghagens stif
telsefond. Hon berättar om saluhallens historia från dess start 1905 fram till 
2003 då en matt- och möbelaffär tog lokalen i besittning. 

Mats Lundin har skrivit en artikel om Arbetsförmedlingen i Östersund. En 
intressant berättelse om hur det gick till när människor i slutet av 30-talet och 
början av 40-talet sökte arbete och fick bidrag för resor till orter där det fanns 
arbete. 

Om familjen Wikström och i synnerhet ekonomidirektören Pehr Wikström 
handlar tre artiklar. Robert Fresk har skrivet objektivt om familjen Wikström 
under tusen år i Jämtland. Det är en fascinerande berättelse om en jämtländsk 
familj, dess människor och verksamhet. För drygt hundra år sedan nedtecknade 
Adolf Emil Melander sina minnen från Östersund på 1850-talet, vilka Johan F 
Wijnbladh skrivit rent och försett med kommentarer. I dem har Melander även 
en livfull och personligt färgad skildring av Pehr Wikström, även kallad 
"Gammelskjul", sådan som Melander minns honom från sin barndom. Pehr 
Wikstrifm skrev, eller snarare dikterade på sin ålderdom sina memoarer 
"Undertecknads lefvernes-beskrifning". Han gav ut skriften på C.M. Bergs 
tryckeri i Östersund 1856. På grund av det sätt på vilket han beskrev hustrun 
och barnen så inköpte och brände de hela upplagan. Tryckeriet hade dock hun
nit leverera pliktexemplaret till Kungliga Biblioteket i Stockholm och Uppsala 
Universitetsbiblioteket varför två exemplar existerar i dag. Chefen för hand
skrifts- och musikavdelningen vid Uppsala Universitetsbibliotek, Viveca 
Halldin Norberg, har välvilligt medgivit att vi i föreningen Gamla Östersunds 
årsskrift i år återger faksimil av Wikströms skrift. 

Mats Lundin redogör i sin artikel om när de svenska samerna år 1918 för för
sta gången samlades till riksmöte. Mötet hölls i Östersund under en hel vecka 
och blev en samisk kraftsamling. För första gången uppträdde de svenska samer
na enade och de utsåg en styrelse som i fortsättningen skulle föra hela det samis
ka kollektivets talan. 

Stiftelsen Pauvres Honteux i Östersund bildade 1902 en fond "för ålderstig
na medellösa enkor och döttrar av Embetsmanna- och Borgarklass". Johan F 
Wjinbladh har tagit del av stiftelsens historia och skrivit en kort artikel om den. 
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Även i år har redaktionen ansett att alster från äldre årsskrifter kan vara värd 
att återberätta. En skildring från 1973 av Olof Behm under rubriken "Några 
minnen och intryck av skolstaden Östersund från början av 1900-talet" kan 
kanske vara intressant även för dagens läsare. 

Eva Rehnsbo inleder en tänkt serie om gamla östersundsföretag och inleder 
med en intressant artikel om Dahlmans i Östersund. En affär med gamla anor 
och som många östersundare kommit i kontakt med under årens lopp. 

Anna Britta Nilsson berättar om väverskor och landscormsmän vid bevakning
en av Östersunds rundradiostation. 

För tydlighetens skull vill redaktionen påpeka beträffande de olika artiklarna 
i årsskriften att varje författare är ensam ansvarig för innehållet. 

Minnen 

De flesta av Föreningen Gamla Östersunds medlemmar har olika minnen från 
sin barndoms och ungdoms Östersund. Föreningen finner det värdefullt att 
dokumentera stadens historia i närtid. Därför riktas en enträgen uppmaning och 
vädjan till alla och en var att på enklaste sätt skriva ner sina minnen och håg
komster. Sänd in dem till Föreningen Gamla Östersund. Eventuellt kan vi sedan 
i samråd med författaren publicera några alster. 

Sven Äke Breding 
Ordförande fö"r Fö"reningen Gamla Östersund 

Rättelse 

I föregående årsskrift från Föreningen Gamla Östersund fanns en artikel 
"En vandring längs Storgatan". I skildringen av Storgatan 40 
(Tullvaktaren 3) kom en formulering att bli mindre lyckad vilket föran
ledde fastighetens ägare, Olle Hemmingsson, att tillställa föreningens 
ordförande följande påpekande: 

"1979/80 genomfördes en om- och tillbyggnad. Arkitekt var 
Jörgen Grönvik. Med hjälp av fotografier från För. Gamla 
Östersunds samlingar återställdes exteriören i huvudsak till det 
utförande som var mellan 1904 och 1943. Även trapphuset gavs 
en anpassad målning efter samarbete mellan Grönvik och målar
mästaren Per Halvarsson." 
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En levande saluhall i Östersund 
dröm eller verklighet? 

Av Elin Olofsson 

I mitten av 1800-talet skapade en fransk arkitekt tio höga och väl ventilerade 
paviljonger med sammanbundna, övertäckta gator av passagekaraktär. De var 
den första stora lösningen på torghandelns kommers under bar himmel. 

Saluhallar i Sverige 
Under årtiondena kring sekelskiftet var det vanligt med saluhallar i Sverige. 
Dessa tillkom främst av hygieniska skäl då färskt kött, fisk och mejeriproduk
ter var i behov av att komma ifrån torghandelns starka sol och smutsiga miljö. 
Saluhallen blev därför lösningen med sitt skyddande skal kring en fortsatt torg
handel inomhus. I längden kunde dock inte enbart väggar och tak garantera 
fullvärdig hygien och när varuhusen började etablera sig på 1950-talet hade 
saluhallarna inte mycket att sätta emot. Många hallar dömdes ut, lades ned eller 
revs. Endast några få hallar överlevde denna period, bl.a. Östermalmshallen i 
Stockholm. Från närmare 60 saluhallar, utspridda i landet, fanns i mitten av 90-
talet endast 10-talet kvar. För trettio-fyrtio år sedan såg det ut som att saluhal
larna skulle försvinna helt från Sverige. Men idag är det annorlunda. De hallar 
som överlevt är populära och drivs vidare. Det byggs även nya saluhallar i 
Sverige. 

Östersunds saluhall 
Östersund grundades 1786. De båda landskapen Jämtland och Härjedalen 
behövde ett centrum för handel och administration. De styrande i Sverige ville 
fa kontroll över jämtarnas marknader och handelsresor till Norge. 

I stadens första stadsplan från år 1788 fanns därför ett torg, Stortorget, utlagt 
i mitten. Rakt genom torget anlades Storgatan. Här skulle marknader och affä
rer ge utkomst åt stadens inflyttare. Handel, hantverk och industri skulle fritt 
få utövas. Den första milstolpen i handelns utveckling i Östersund var inflyt
tandec av Gregoriemarknaden år 1798 från Frösön till Stortorget. Den andra 
milstolpen var järnvägens framdragande i länet på 1880-talet, vilket ledde till 
en snabb befolkningsökning. Förbättrade kommunikationer innebar att ett 
stort antal människor i det vidsträckta länet snabbe och bekväme kunde ta sig 
till och från Östersund. I slutet av 1800-talet ansågs Östersunds torghandel som 
den mest storslagna i hela landet och den blomstrade fram till de första decen
nierna av 1900-talet. Östersund hade på drygt 100 år blivit länets obestridliga 
handelscentrum med affärer, torghandel och marknader. Östersunds saluhall 
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omnämns i fullmäktigeprotokollen första gången år 1902 då man skissade på 
ett rådhusförslag vid Stortorget. Rådhuset skulle då även inrymma saluhall. 
Detta blev dock inre faller utan den driftige och välkände byggmästaren L.G. 
Ellscröm köpte romren för på den tiden svindlande 30 000 kr. Saluhallen bygg
des under åren 1903-1905 vid Stortorgets södra sida efter ritningar av arkitekt 
Knut Gyllencreutz. Saluhallsfastigheten inrymde även boscadslägenheter. 
Byggnaden restes i cre våningar samt en vindsvåning. Första affären som öpp
nades i saluhallen var en frukraffär, därefter en slakteriaffär och en fiskbutik. 

Så här kunde en annons i Östersundsposten år 1905 för en butik i saluhallen 
se ur: 

"Dagligen färskt bröd och fläsk samt charkuterivaror. 
Anhålles vördsamt om att fa vara inneslutet i ärade 
kunders välvilliga hågkomst. 
Reellt bemötande. Nilssons slagteriaffär." 

r r1;l,alan f an t rget. slmcr.:i 

Fotografi taget från Priistgatan och ner över Stortorget och sal11hallen. Bo"rjan av 1920-tafet. 

År 1910 fanns följande fyra handlare i Östersund saluhall: En trädgårdsmäs
tare som hade blomsterhandel och frukt- och grönsaksaffär, en slaktare, en fisk
handlare och en var delikatess, diverse- och specerihandlare. År 1920 hade anta
let handlare mer än fördubblats. Nu var man tio stycken som samsades under 
saluhallens tak. Saluhallens butiker hade nu utökats med fem delikatess- och 
konservhandlare. 

I början av 1940-ralet genomgick affärsverksamheten i saluhallen en oerhörd 
utveckling. Östersund hade vuxit och efterfrågan blivit större. I mitten av 40-
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talet bestämdes dessutom av myndigheter att torghandeln på Östersunds torg 
ej fick fortsätta, detta p.g.a. kravet på renare och mer hygieniska salustånd. Vid 
årsskiftet 1945-46 gick Östersunds nästan 150-åriga torghandel i graven och de 
som tidigare sålt sina varor på Stortorget fick nu flytta in i saluhallen om de 
ville fortsätta sin försäljning. Trots att det vid seklets början kanske var lite si 
och så med de hygieniska förhållandena i saluhallen, fanns det på 40-talet abso
lut ingen skillnad mellan hallen och en "vanlig" livsmedelsaffär. 

Fotografi från Starlanders livsmedelaf/å'r i se1!11he1llen. 1949. 

Kommanditbolaget Stortorget köpte saluhallen år 1975 och ägde den fram 
till år 1988 då den övergick i SPP's ägo. 1977-78 gjordes en påbyggnad av 
taket på saluhallen, den s.k. saluhallsgården som tidigare varit öppen. Under 
åren 1982-83 gjordes en ombyggnation av hallen. Man satte in ventilation, lös 
inredning, avskärmningar, fasaden målades och man byggde om källaren. 

Man letade också rätt på de järngrindar som satt på encredörrarna i början av 
1900-talet och satte dem på plats igen. Man ville försöka återuppliva den nume
ra ganska ödsliga saluhallen till vad den en gång varit. År 1997 gick den res
taurang som fanns i saluhallen i konkurs och fram till oktober 2003, då en matt
och möbelaffär flyttade in, stod saluhallen tom. På bottenplanet finns idag fem 
verksamma butiker. Det är då som sagt en matt- och möbelaffär, frisör, smör
gåsbar, hälsokostaffär och en klädbutik. I saluhallen har det som allra mest fun
nits 15-20 butiker. 
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Intervjuer /undersökningar 

Under våren 2002 gjorde jag en telefonundersökning med 19 matproducenter i 
Jämtlands län. Detta var producenter av lokalproducerade livsmedel såsom kött, 
fisk, bröd, örter, ost, grönsaker, blommor, bär, glass och kryddor m.m. 
Undersökningen gjordes för att fa reda på vilken inställning de hade till ett 
nyöppnande av saluhallen i Östersund och vilket intresse de hade att medverka 
i den. 15 av de 19 intervjuade företagen var intresserade av att, på ett eller annat 
sätt, medverka i en eventuell saluhall i Östersund. Det varierade dock om de 
själva ville sälja sina egna produkter eller om de enbart ville att deras produk
ter såldes av någon annan i saluhallen. 

Efter att ha fatt en bild av vad matproducenter i länet tycker om en nystart av 
saluhallen så skulle det även vara intressant att ta reda på vad butiksägare och 
eventuella konkurrenter i Östersund anser. Jag intervjuade därför sex ägare till 
större livsmedelsbutiker i Östersund. Fyra av dem trodde på iden med en salu
hall i Östersund och man trodde inte att den egna handeln blev negative påver
kad. Tvärtemot så trodde två av de positiva butiksägarna att man tillsammans 
med en saluhall skulle öka efterfrågan och köpbehovec av bl.a. lokalproducerad 
mat hos konsumenten. 

Det viktigaste kriteriet för att en saluhall ska fungera är att någon vill hand
la där. För att fa en bild av vad allmänheten tycker har en telefonintervju gjorts, 
våren 2002, med 263 slumpvisc utvalda människor mellan 15-7 5 år i Jämtlands 
län. Fler än ¼ av alla tillfrågade skulle handla i en saluhall i Östersund som 
sålde lokalproducerad mat. Skälet är att fa köpa lokalproducerad mat till bra 
kvalitet. Andra viktiga skäl är den speciella saluhallsacmosfären och att verk
samheten skulle gynna länet. 

Intervju den 29 april 2004 med Tuomo Laakkonen -
Mattexpertens ägare 
Vilken är Mattexpertens historia? 

Företaget Mattexperten startades 1994 av mig och min fru Annelie. Jag har hållit på 
med försäljning av möbler sedan 19 7 8. 

När och varför flyttade Mattexperten in i saluhallen? 
I oktober 2003 renoverades saluhallen och vi flyttade in. Anledningen till att vi valde 

jnst salnhallen var att vi tyckte det var en intressant lokal som låg bra till. Det år en 
ljus, luftig och fin lokal. Marknadsfö'ringsmå'ssigt så år det väldigt bra att verka i salu
hallen eftersom många, åtminstone de flesta äldre vet var den ligger. 

Vilka reaktioner har ni race för att ni har en möbel- och mattaffär en 
ursprunglig saluhall? 
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Vi har fått mestadels positiva reaktioner. De flesta tycker att det år roligt att det har 
gjorts något med lokalen, åven fast det inte dr en saltthall långre. Många äldre som tidi
gare arbetat i saluhallen kommer in fiir att titta httr det ser ut idag. De går runt och 
visar var de stod och arbetade på den tiden. Några tycker att det år tråkigt att det inte 
år en saluhall hår istället men de inser att det inte skulle fungera idag. 

Är människor nyfikna och kommer in bara för att det tidigare varit en salu
hall i lokalen 1 

Ja man vill gärna komma in och titta hur det ser ut nu och det år ju självklart bara 
positivt för oss eftersom vi lockar hit folk som kanske inte tå"nkt handla men någonstans 
i huvudet fastnar å"ndå det man sett vilket kan leda till en af/år senare. 

Vad tycker du om en levande saluhall i Östersund' 
En saluhall som säljer varor med kvalitet och därmed högre priser fungerar inte i en 

liten stad. I Stockholm och Gö"teborg går det eftersom dår finns ett stb"rre kundttnderlag. 
Hår vill företag gårna medverka i saltthallen men de år inte beredda att betala så myck
et som det skttlle kosta fö"r dem. 

Vad har Mattexperten för framtidsplaner' 
Jag vill att mina barn en dag tar över företaget och att jag då kan ågna mig åt mitt 

andra arbete, att sälja möbler till mö"belhandlare runtom i Sverige. Som det år idag år 
saltthallen en lagom stor lokal men man vet aldrig hur det blir i framtiden. 

Intervjuer den 3 maj 2004 med "människor på stan" 

Jag frågade ett tiotal personer på stan om vad de skulle tycka om en levande 
saluhall i Östersund1 Svaren redovisas nedan. 

Kvinna 60 år Det vore trevligt. 

Kvinna 33 år Det har ju funnits en tidigare så visst skulle det vara trevligt men det 
år inget jag saknar. Allt finns åndå att handla på andra affärer. 

Kvinna 54 år Det skulle jag tycka om. 

Man 64 år Jag måste såga att jag saknar den gamla saluhallen mycket. Det vore 
verkligen trevligt om man skulle öppna något liknande igen. 

Kvinna 58 år Jå"ttebra naturligtvis! Det var mysigt då det fanns en saluhall hår i 
stan. Man kunde gå in och handla och fika och bara ha det trevligt. 

Man 30 år Det skulle vara bra. Jag kommer ihåg då den gamla fanns. 
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Kvinna 17 år jag tycker att det skulle vara jiittebra. Speciellt om det blev något nytt 
matstål le diir. Idag finns det inte så många att välja på i den hå'r stan. 
Det å'r pizzerior. Sibylla och McDonalds så det skulle verkligen beh/j
vas något nytt. 

Man 48 år Det skulle jag inte ha något emot. Det skulle vara trevligt men det har 
ju funnits en tidigare och den har j11 tydligen inte gått så bra. 

Kvinna 48 år Det skulle vara trevligt. iir jag iir i Stockholm bmkar jag alltid gå 
till Hötorgshallarna och det å'r precis så man skulle vilja att det var 
å·ven hå·r. 

Man 22 år Det kvittar fö·r mig men det vore vål roligt. Frågan iir vål om efter
frågan finns. Om det vore så. så sk11lle det nog redan ha funnits en. 

Efter art ha fått ta del av vad människor rycker och ränker kring ert nyöpp
nande av Östersunds saluhall, har jag en mycket positiv bild. Helt klart är att 
det i Östersund och Jämtland saknas en levande saluhall. 

Torghandel. 

9 



KÄLLFÖRTECKNING 

Björklund, Pencen, Sundin, Wallencin, Ösrersunds historia III, år l986, Uddevalla 

Folkerman, Östersunds stads kalender (adresskalender för Östersund med Odenslund och 
Hornsberg), l9 20, Ösrersund 

Handlingsplan för Livsmedelssektorn i Jämtlands län - Storprojektet Mer Värd Mat, 2000, 
Östersund 

Jemtlands läns kalender, l9L0, Östersund, utgiven genom Jämtlands läns hushållningssällskaps 
försorg. 

Olofsson, En levande saluhall i Östersund, dröm eller verklighet', 2002, Östersund 

Producentkatalog 2001 , utgiven av hushållningssällskapet i Jämtlands län, 2001 

Populär historia, nr 3/2004, sid. 42-47 

Sammanställning av enkätsvar, 200 l ,  Mer Värd Mat 

Sundsvalls tidning, 4/7 1995, artikel l av 2 

Östersund 3, tidningsurklipp frän Östersundsposten, L9 46, Östersund 

Intervjuer med ett antal företagare i Jämtlands län 

Intervjuer med ett antal slumpvis utvalda människor i Jämtlands län 

Foton, mapp märkt kv. Buntmakaren, bildarkivet i Östersunds stadsmuseum 

10 



Försummade kvinnor 

Av Johan F Wijnbladh 

Så gott som dagligen läser vi i tidningarna och 
hör på radio och TV om otillräckliga resurser för 
äldreomsorgen. Allt oftare talas det om nödvän
digheten av egna pensionsförsäkringar för att 
trygga ålderdomen och behovet av ideella insat
ser för att hjälpa grupper av fattiga. I dag blir vi 
upprörda över att vi själva och ideella samman
slurningar skall behöva ta ett så stort ekono
miske ansvar för den enskildes ålderdom. För etc 
drygt århundrade sedan var detta narurligc. Då 
var samhällets äldreomsorg inte på det sena 
1900-talets nivå. Bara här i Östersund fanns för 
hundra år sedan ett femrontal stiftelser och fon-
der med uppgift att hjälpa fattiga. 

Hanna Sparre var den /öma ordfii

mndm i Stiftelsen Pa11vres Hontmx i 

Östersrmd. 

Den 8 januari 1902 fanns etc upprop infört i Jemclands Tidning underteck
nat av landshövdingskan Anna Sparre och aderton andra öscersundsdamer. Med 
sitt upprop ville de ca initiativet till bildandet av en fond "för ålderstigna 
medellösa enkor och döttrar af Embetsmanna- och Bor-garklassen". Efter att 
bland annat genom en basar ha samlat in pengar bildades i februari stiftelsen 
Pauvres Honteux med Anna Sparre som första ordförande. Genom medlemsav
gifter, donationer, basarer och konserter byggde man upp stiftelsens ekonomi. 

Varför behövdes dec då ytterligare en filantropisk stiftelse i Östersund? De 
tidigare föreningarna för understödsverksamhec riktade sig till arbetar- och 
medelklassen som c. ex. Föreningen De fattigas vå·nner och Fö'reningen för Fattiga 
fofkskofebarns beklildnad. För de kvinnor som var ogifta eller änkor och som inte 
hade egna förmögenheter eller som av olika anledningar hamnade på obestånd 
fanns inte något skyddsnät. Då fanns ingen folkpension. Den infördes förse 
1913. De var de försummade kvinnorna vilka man på detta sätt sökte hjälpa. 

När stiftelsen Pauvres Honteux i Östersund förra året firade sitt hundraårsju
bileum gav de med hjälp av Föreningsarkivec ut den mycket intressanta och vär
defulla minnesskriften Rum fö'r kvinnor. Där får man en både fascinerande och 
lärorik skildring av barmhärcighecsverksamhec för kvinnor och av kvinnor i 
Östersund. Jubileumsskriften fyller ett scorc comrum när det gäller Östersunds 
historia och är viktig när dec gäller att spegla kvinnors situation för hundra år 
sedan. För var och en som är intresserad av vår stads hisroria och urveckling är 
skriften en självklarhet att läsa och äga. 

R11m för kvinnor kostar 50:- och finns att köpa så väl på Föreningsarkivet som 
hos Föreningen Gamla Östersund på Scadsmuseec same i Jamclis butik. 
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Arbetsförmedlingen i Östersund 
- då och nu

Av Mats L,mdin 

Januari 1940 

Den 24 januari 1940 satte sig fem allvarstyngda herrar i en kontorslokal på 
Prästgatan 35 i centrala Östersund. De tillhörde Styrelsen för Jämtlands Läns 
Arbetsförmedling. Herrarna var: Ordföranden advokat Olof Rödöö från Öster
sund, arbetsgivarrepresentanterna disponent Ernst Pettersson från Gällö och 
direktör Olle Strandberg från Järpen samt arbetsragarrepresentanterna förste 
lokreparatör Joh. Ericsson och gasverksarbetaren O.V. Hedström, båda från 
Östersund. 

Hiir J1å Priistgata11 35. på 2:a våningen, ht1de AF Östermnd en tid sitt konto,: F,�111 1950-talet. 

Vad skulle avhandlas vid detta möte? Kriget ute i Europa eller lediga jobb och 
arbetslösa i Jämtland och Härjedalen? Kriget lämnades faktiskt helt därhän och 
istället konstaterade man att kostnaden för varje tillsatt ledig plats under 1938 
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var 11:95 kronor men hade minskat till 8:30 under 1939. Samma mycket gläd
jande utveckling visade kostnaden för telefon och telegram som minskat från 
1 :42 kronor år 1938 per tillsatt plats till 1 :06. Någon förklaring till den remar
kabla koscnadssänkningen lämnades inre. En mycket kraftfull investering hade 
gjorcs under 1939 då fem skrivmaskiner inköptes för totalt 1.950 kronor. Olle 
Strandberg kunde också meddela att alla räkningar för 1939 hade "likviderats" 
före årsslutet. 

Fasta ombudet för Älvros/Ängersjö hade skickat en skrivelse där han frankt 
begärde en rejäl löneförhöjning - en fördubbling! Han ansåg att hans lön helt 
enkelt var "onormalt" låg. Styrelsen kunde tyvärr inte bifalla hans anhållan. En 
assistent vid kontoret i Östersund hade varit sjuk i två veckor och presenterade 
ett sjukintyg. Styre�sen beslutade att utbetala full lön för sjukledighetstiden. 

Näskotts kommunalnämnd hade vid sitt senaste sammanträde beviljat bidrag 
med 175 kronor för 1939 till hyran för arbetsförmedlingens lokaler i älden. 
En anställd vid kontoret i Östersund hade också inlämnat en begäran om löne
höjning men denna fråga bordlades till nästa möte. Ytterligare frågor, men av 
mindre vikt, behandlades. Slutligen presenterades utgifter och inkomster för 
1939. 

Utgifter 
Återbetalning av förskott från landstinget 
Postavgifter 
Telefonsamtal och telegram 
Resebidrag till arbetssökande 
Avlöningar till personal 
Lokalhyror 
Annonsering 
Flytcningskoscnader 
Stämplar 
Skrivmaterial och trycksaker 
m.m.
Summa utgifter för 1939 

Inkomster 
Landstingsbidrag, förskott 
Statsbidrag 
Jämtlands hushållningssällskap 
Från kommunerna (Brunflo kommun satsade 25:00) 
Ränteinkomster 
mm. 
Summa inkomster för 1939 
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20.000:-
2.390:71 

10.388:01 
7.181:20 

35.096:83 
3.739:16 
1.602:68 

402:26 
221:30 

1.602:68 

119.849:19 

40.000:00 
46.596:79 

500:00 
7.025:00 

0:60 

119.849:19 



Folk var klart flyttningsbenägna på den tiden. Här kommer några exempel på 
bidrag för tillträdesresor som arbetsförmedlingen beviljade under 1939: 

16/1 Lars från Krokom började ett arbete hos Fritiof Land in i Föllinge och 
resebidrag utgick för buss Krokom - Lillholmsjö med 3:00. 

21/1 Karl från Krokom tillträdde ett jobb hos Lycksele smidesverksrad. Han 
beviljades resebidrag för sträckan Krokom - Lycksele med 21:50. 

17 /3 Olov, också från Krokom, började ert arbete hos lantbrukaren 0. Karlsson 
i Eskilsruna. Bidrag till tågresan Krokom - Eskilsruna gavs med 25:50. 

28/4 Gerda från Östersund fick jobb vid Rosenbergs konditori i Ulriksdal och 
beviljades bidrag till tågresa Östersund - Stockholm med 22.70. 

8/5 Märta från Östersund reste till ett jobb på hotell Balrik i Gävle och fick 
resebidrag för råg Östersund - Gävle med 18:90. 

19/5 Stina från Östersund fick jobb vid Kummelnäs hemträdgårdspensionat, 
Stockholm, och fick resebidrag för råg Östersund - Stockholm med 22:70 

7 /6 Aina, också från Östersund, reste till Årsta havsbad där hon fått jobb och 
fick nu resebidrag för tåg Östersund - Stockholm med 19:90. 

19/6 Lillan från Ragunda hade fatt jobb på Torrgårdens hotell i Åre och bevil
jades resebidrag för buss Ragunda - Åre med 12:00. 

11/7 Stina från Åsarna hade, liksom Aina ovan, fatt jobb vid Årsra havsbad och 
beviljades resebidrag för buss och tåg Åsarna - Stockholm med totalt 
26:70. 

Vilka var det som arberade på arbetsförmedlingen i Östersund år 19391 
Direktör: 0. Möree 
Avd 1: Assistent 0. Persson (jord och skog) 

" 2: Assistent I. Edgar (industri, hantverk, byggnads) 
" 3: Assistent D. Hellström (kontor, affär, hotell mm) 
" 4: Ämneslärare A. Svensson (ungdomsförmedling mm) 
" 5: Assistent R. Carlberg (husligt arbete, hemtjänst) 

Expeditionsbiträde B. Friman 

Sju personer drev alltså arbersförmedlingsverksamheren i Östersund med 
omnejd och svarade också för vissa uppgifter som idag ligger på länsarbets
nämnden. Riktiga AF-kontor fanns också i Bräcke, Hammerdal, Järpen, 
Strömsund och Sveg. I övriga delar av länet hade man anställt arbersförmed
lingsombud på hela 52 orter! Tre av dessa 52 ombud var kvinnor: Anna Jönsson 
i Laxsjö, Beda Sandler i Månsåsen och Signe Andersson i Oviken. Ombudens 
yrken var sannerligen skiftande: Målare, handlare, scenarbetare, köpman, väg
mästare, skogvaktare, urmakare mm. Deras arvode låg på 100:-/år för 1938 men 
många hade begärt 200:- för 1939 - en fördubbling av lönen. Några hade fak
tiskt varslat om krav på 300:- för 1940. 

7 .100 män och 3 .200 kvinnor besökte/kontaktade under 1939 länets arbets-
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förmedlingar och ombud för att ta del av de cirka 11.000 jobb som anmälts 
lediga. Arbetsförmedlingarna och ombuden tillsatte 9.100 av dessa. Ett sådant 
förmedlingsresulcat skulle i februari 2004 ha fatt AF-chefen i Östersund, Inger 
Eriksson, att dansa samba i korridorerna. 

Vad var det för typ av jobb som anmäldes till arbetsförmedlingarna i länet 
1939, För männen fanns jobben främst i skogen men även bygg- och jord
brukssektorn hade stort behov av arbetskraft. För kvinnorna dominerade jobb 
inom husliga sektorn, hotell och restaurang, förvalrning/undervisning samt 
jordbruket. Stora delar av Jämtland vilade alltså fortfarande till en betydande 
del i de gamla näringarna skog och jordbruk. Krigsutbrottet i september 1939 
hade märkligt nog varken påverkat arbetslösheten eller tillgången på lediga 
platser under hösten. Det flöt på som vanligt under hösten 1939 trots att många 
länder i Europa darrade av skräck inför tyskarnas krigsmaskin. 

Efter en tid på Prästgatan 35 (Åhlenshuset) flyttade man till Kyrkgatan 82 (i 
Systembolagets hus), vidare till Prästgatan 5 3 (bredvid Apoteket Hjorten) för 
att 1971 slutligen placeras i det nybyggda, röda tegelhuset på Storgatan 46. 
Och på den vägen är det! 

Våren 2004 

Men hur är läget idag, år 2004, vid arbetsförmedlingen i Östersund? En dag i 
februari 2004 gick jag in i det mäktiga AF-huset på Storgatan och välkomna
des i Infoteker. Där fanns en uppsättning av datorer och platsautomater och det 
lyste och blinkade som i den bästa av flipperhallar. Ingen tvekan om att nu är 
"självservice" honnörsordet. lnfoteket är öppningssteget i AF-organisationen 
här i Östersund. Jag slog mig ned vid en av datorerna. I den kunde jag bland 
annat söka efter lediga jobb i hela landet, göra intressetest för att se vilket yrke 
jag möjligen borde satsa på, titta på praktisk taget alla utbildningar som finns 
i landet, hitta jobb och utbildningar i utlandet. Datorerna var verkligen ladda
de med information. Det enda som saknades var ett horoskop. Längre bak i 
organisationen fanns personer som kunde ge fördjupad hjälp med platsförmed
ling, arbetsrehabilitering och yrkes- och studievägledning. 

Jag nämnde att sju personer år 1939 skötte AF-verksamheten i Östersund och 
stora delar av nuvarande länsarbetsnämndens uppgifter i Östersund och omsätt
ningen för hela länets verksamhet låg på 119.000 kronor. AF Östersund hade 65 
anställda vid årsskiftet 2003/2004. Jag fick nu också veta hur mycket pengar 
som strömmade igenom AF i Östersund under år 2003. Siffrorna är hissnande. 

Aktivitetsstöd 
Flyttningsbidrag, datortek, arb.markn. utb. mm. 
Lönebidragsanställningar 
Förvalcningskoscnader (löner, lokaler mm.) 
Totalt förbrukade AF Östersund år 2003 

15 

111 miljoner 
38 

" 

62 
28 

250 miljoner 



l?ikJbanke11. torgatan 44. byggt 1885 111ecl ett våningJp/an, påbyggt 1927. FaJtigheten på Storgatan 46 
iigc/eJ av Ni/J Uhlin 1856-1896 och cliirefter av doktor Carl E111an11el WeJterberg. Från Jeke/Jkiftet 1900. 

Niir A F-hmet Jk1tlle byggm på Storge1tan 46-48. i biirjan av 1970-tct!et. r1cvJ elen gamla Eman11e/Jkyrkan 
och en bostadsfmtighet. 
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Länets arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnden hade år 2003 budgeterat 
cirka 600 miljoner för sin verksamhet. AMS totalt i landet hade för år 2002 hela 
54 miljarder till sitt förfogande. I denna enorma summa ingår utbetalningar 
med 23 miljarder från arbetslöshetskassorna. 

På AF-kontoret i Åhlenshuser i Östersund satt år 1939 några få arbetsför
medlare med två kortlådor vardera, en låda för arbetssökande och en låda för 
lediga platser, en skrivmaskin, några blyertspennor, ett suddgummi, en bunt 
bruna kuvert och en telefon. Arbetsförmedlarnas uppgift då var krisrallklar och 
direkt: Se till att arbetsgivare som söker arbetskraft får kontakt med arbetslösa 
som söker arbete. 

Idag år 2004 arbetar 65 personer på AF-kontoret i Östersund. De har att han
tera en arsenal av s.k. arbetsmarknadspolitiska åtgärder och har jämförelsevis 
enorma ekonomiska resurser att tillgå. De har också tillgång till det avancerade 
tekniksröd som finns idag. Nu är förmedling av lediga platser till arbetssökan
de bara en del av den omfattande verksamhet som bedrivs i AF-huset på 
Storgatan 46. 

Längst upp i AF-huset finns Länsarbetsnämnden. Länsarbetsdirektören 
Kerstin Andersson har ett 15-ral anställda till sin hjälp för att stödja arbetsför
medlingarna i länet i deras arbete. 

Källor: Arkivhandlingar vid Landsarkivet i Östersund 
Arbetsförmedlingen i Östersund 
Länsarbetsnämnden i Östersund 
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Släkten Wikström 
under tusen (?) år i Jämtland 

Av Robert Fresk 

På gården Övervik i Björnänge, Åre socken, föds år 1746 bondedottern Maria 
Nilsdoccer i en släkt som bott på gården så långe man kunde minnas tillbaka. 
Enligt en i bygden spridd tradition skulle Olav Haraldsson, på väg mot sitt öde 
vid Sciklesrad år 1030, här ha hunnit med att avla ett barn som sedan blev 
bonde på Övervik och stamfar för släkten. Olav Haraldsson blev efter sin död 
Norges skyddshelgon, Olav den Helige. 

Maria gifte sig med bonden Jon Esthensson i Medscugan och fick med honom 
6 barn av vilka 4 nådde vuxen ålder. Familjen levde under knappa omständig
heter. Vid 15 års ålder vandrade därför yngste sonen Pehr över till Norge där 
han hade två äldre kusiner som blivit köpmän och tagit sig namnen Wikborg 
och Wicklund. Dessa lät honom pröva på affärslivec som han fann vara den lät
taste näringen. En kväll vann han på spel en spegel som sedan såldes för 1 riks
daler 16 skilling. Han återvände nu hem, köpte skidor och en kanna brännvin 
för sina 16 skilling och skidade upp till lappbyn där han för brännvinet och 
något pengar köpte en ren. Det tog honom tre dagar att få hem renen som slak
tades och såldes så att han fick igen sitt kapital och ändå hade kött över att leva 
på. I sin Lefvernes-Beskifning noterar han: "Denna handel fannc jag ej vara 
oduglig." Nästa gång köpte han två renar som slaktades och såldes i Levanger. 
Han blev nu gårdfarihandlare och anställde sin 14-åriga syster som hushåller
ska. Troligen efter mönster av sina norska kusiner tog han sig namnet 
Wikström. 

"Jevelen tage den svensken - -" 
Han hade kunder på båda sidor gränsen och när svenska och norska trupper år 
1809 låg beredda på var sin sida fick han av norrmännen uppdrag att skaffa 
bergkrut. Den tunna krut som han levererade fick dock den norske befälhava
ren att i vredesmod utbrista: "Jevelen cage den svensken som såld oss krutet 
med vilket de har skudic förr." Krutet hade en omisskännlig likhet med rovfrö 
men Pehr Wikström urskuldade sig med att drängen tagit fel runna. När kri
get sedan bröt ut tjänstgjorde han som observatör för svenskarna och red vid ett 
tillfälle i sporrsträck till Frösön och rapporterade till generalen Georg von 
Döbeln som gav honom en belöning på tjugo riksdaler. 

År 1810 får han burskap som handlande i Östersund och öppnade butik i 
kvarteret Handelsmannen, nuvarande Köpmangatan 26 (där polishuset nu lig
ger). Affären blev snabbe en av stadens största och han skaffade sig närmast 
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11 

Pehr Wikström 

I Nils Wikström 

Johan Tiirnstens /b"rslag till tomtfb"rdelning i den b/iz.a11de staden Östermnd med anvisning 0111 var på tomten 
h11sen skulle bJggas. De tomter som Pehr och ils \f/ikström vid något tillfalle agde a·r markerade. 

ensamrätt att leverera förnödenheter till Frösö läger. Han köpte också upp rom
ter och blev snart stadens störste husägare. På nuvarande Prästgatan 25 (där 
Handelsbanken nu ligger) uppförde han etc ståtlige bostadshus med frontespis 
mot gatan. 

enare överlät han affären till sonen ils och ägnade sig åt jordbruk och fas
tigheter. Han blev ägare till Odensala 1 och 2 same Linehäll i Brunflo socken, 
Slandrom i Frösö, Säter i Rödö same en liten gård Lugnvik i Ås socken. 1818 
köpte han Ljusnedals bruk i Härjedalen av sin morbror Zacharias Wicklund, 
rustade upp bruket och sålde det med vinst efrer 10 år. Han fick också av lands-
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hövdingen uppdraget att med mycket kort varsel skaffa fram virke till broar och 
trummor för byggande av vägen från Skalstugan över till Norge som skulle 
användas av kungen vid kröningen i Trondhjems domkyrka. För detta och för 
sin odlingsverksamhet belönades han av majestätet med titeln ekonomidirektör. 

Pehr Wikström tycks ha haft mycket hårda nypor i affärer och utnyttjade 
minsta svaghet hos motparten. Men han hade också en vekare sida och efter
skänkte stora summor som fattiga bruksarbetare i Ljusnedal var skyldiga bru
ket. Han skänkte även tusen riksdaler vardera till skola i Åre och elementarlä
roverk i Östersund. Det berättas att den för sin herkuliska styrka kände volon
tären Wolfenstein en dag kom in på wiksrrömarnas kontor och klagade över att 
han fatt bysättningstvång på grund av en skuld till Pehr W. Volontären blev 
otidig mot sonen Nils som försökte mota ut honom från kontoret. Då ingrep 
pappa Pehr med orden "ske je jett lära ta me rocktjen". 

Jämtlands rikaste man 

Han var på sin tid Jämtlands rikaste man men personligen mycket anspråkslös 
och ändrade inte sin barndoms enkla vanor. På äldre dar vandrade han omkring 
på stadens gator klädd i en maläten gammal vargskinnspäls med ett brett vir
kat skärp kring hals och midja i kors över bröstet. Vid skärpet dinglade en stor 
luden tobakspung innehållande fnöske, flinta och en stor sjöskumspipa. Han 
bodde omväxlande på gården i Lugnvik och i en vindskammare ovanpå bagar
stugan inne på gården Prästgatan 25 som han sålt till bagarmästare Melander. 

Med hustrun Magdalena Sparrman hade han 13 barn av vilka 9 nådde vuxen 
ålder. Barnen fick god utbildning och fick i god tid före hans död ärva fastig
heter eller pengar. De sista åren bodde han i Lugnvik och hade låtit tillverka en 

Pehr \Vikstrb'ms hus på Priistgatan 25 som han senare sålde till bagarmiistare Melander. Titta giirna med 
Jo·rstoringsglas på Melanders vackra skylt ovan/b'r clb'rren. Teckning A E Melander. 
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Undantagsmmmet en trappa 11pp i Melanders bagarst11ga inne på gården Priistgatan 25. Hiir bodde Pehr 
\f.likstro-,,1 tidvis mot slutet av livet. Vargskinmpiilsen hå'r1ger på viiggen. Teckning A E Melander. 

likkista som stod uppe på vinden. Sin vana erogen såg han till att allting skul
le nyttiggöras varför han beordrade tjänstefolket att förvara cunnbrödet i kistan. 
Men dessa påstod att "det smakade lik" och vägrade att äta av brödet Pehr 
Wikström dog 1859 och begravdes vid gamla kyrkan i Östersund där minne
svården fortfarande finns kvar. 

Mons Trävaru-Aktie-Bolag 

Näst äldste sonen Nils, född 1813, övertog affären och några av fastigheterna i 
Östersund. Han köpte också fler fastigheter. Bland annat (nuvarande) 
Köpmangacan 24 där han uppförde ett hus med affär på nedre botten och en 
påkostad bostadslägenhet på övre. På Änge gård anlade han ett bryggeri dit 
vatten leddes genom urholkade stockar från en källa i krondiket vid 
Björnmyran. Men efterhand engagerade han sig mer och mer i skogsaffärer och 
köpte den ena skogsfascighecen efter den andra. 1856 avvecklade han sina 
intressen i Östersund och flyttade till Sundsvall i vars närhet landets första ång
såg hade bygges 1849 i Tunadal och den andra 1851 i Mon. Nils förvärvade 
senare Mons såg och bildade Mons Trävaru-Akcie-Bolag dit även de stora skogs
markerna fördes över. Han var en av stiftarna av Sundsvalls Enskilda Bank och 
blev därvid den störste andelsägaren med 10 % av kapitalet. 
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Utsikten från torget Icings Sa11111el Pm11ar1s gatan. Hmet bakom gatlyktan i
i

r Nils Wikströms a/fiir och 

bostad. Teckning A E Me!a11der. 

Affärerna gick bra och han skaffade sig ett representative tvåvånings trähus 
vid Storgatan mitt i Sundsvall. Som bevis på den höga standarden berättas att 
kung Oskar Il med prinsarna Oscar, Carl och Eugen vid ett besök i staden fick 
disponera en svit av rum i huset. Som tack fick värdinnan ett armband med 
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Pehr och Magdalena 
Wikstrbrn med barnen; 
rad 1 fr. v. Nils, Erik och 
Carl Axel; 
rad 2 fr. v. Pehr, Sara 
Maria och Zacharias; 
rad 3 fr. v. Olof(?), 
Magnus(?) och Claes. 

juveler och Nils själv blev riddare av vasaorden. Nils Wikström avled 1883 och 
vilar i sin familjegrav på norra kyrkogården i Stockholm. 

I äktenskapet med Emilia Hallscröm, dotter till fältkamreren Per Hallscröm på 
Andersön, föddes 11 barn av vilka 6 nådde vuxen ålder. Sonen Ando född 1844, 
fick tidigt börja praktisera vid trävaruagencurer i England och Frankrike Vid 23 
års ålder blev han meddirektör i Mons bolag men avled endast 33 år gammal, 
fem år före sin far Nils. Två månader senare föddes sonen Ando (den yngre). 

24 miljoner att dela på 

Efter Nils Wikströms död 1883 leddes Mons Trävaru AB av anställda direktö
rer utom ett år då några av arvingarna genom en kupp satte in sonen Gregor. 
Släkten klövs nu i två falanger med åtföljande tvistigheter som slutligen löstes 
genom att hela bolaget såldes och delades upp mellan tre andra skogsbolag. 
Detta skedde 1920 på toppen av en högkonjunktur för skogsprodukter som bara 
kort tid senare störtdök till en tredjedel av tidigare prisnivå. Detta vållade stora 

23 



svårigheter för de tre köparna av Mon men arvingarna efter Nils hade nu den 
avsevärda summan av över 24 miljoner kronor att dela på. 

Den yngre Ando utbildade sig i trävarubranchen med sikte på att senare 
inträda i Mons bolag och praktiserade bland annat två år på bolagets skogskon
cor i Östersund. Som ivrig jägare hade han under denna tid egen hundgård på 
Frösön. Utbildningen fortsatte på trävarukontor i London. Där hann han även 
med en körskola och kunde sedan stoltsera med att i slutprovet ingick att köra 
fyrspann runt Trafalgar Square. 1906 gifte han sig i Östersund med Sigrid 
Hedborg, dotter till trafikinspektören vid SJ i staden GustafHedborg. Till följd 
av släktfejderna skaffade han sig egna företag som sysslade med trävaror. 

Efter försäljningen av Mon disponerade Ando drygt 6 miljoner kronor som 
investerades i AB Ismundbacken med över 5000 hektar skog nära Lillsjöhögen 
i Jämtland. Han ägnade sig sedan åt att förvalta detta bolag och sin övriga pri
vata förmögenhet. Han var djupt fästad vid Jämtland och stiftade redan vid 25 
års ålder en fond för stöd åt fattiga och sjuka personer bosatta på Mons fastig
heter i Jämtland. Han donerade stora summor till frisängar på Svegs lasarett, till 
lungruberkulösa personer bosatta i Jämtland, till restaurering av Ovikens och 
Hackås kyrkor och till fornbyn Jamtli. Ando Wikström avled 1937 och vilar i 
familjegraven på Stockholms norra kyrkogård. 

AB Ismundbacken övertogs och förvaltades av barnen som 1965 sålde skogs
marken till SCA men behöll den vackra gården Kullen som ett älskat fritids
ställe för släktens medlemmar. Det finns i dag fortfarande ättlingar till Pehr och 
Magdalena Wikström boende i Jämtland. 

Källor och litteratur: 

Föreningen Gamla Östersund: Gamla Östersund i bilder, Östersund 1953. 
Hegardt: Wikströmarna i Jämtland och Sundsvall, Strängnäs 1976. 
Landsarkivet i Östersund: Gösta Widmarks samling. 

Mons såg vid S11ndsvalts-b11kten på 1850-talet. 
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"Gammelskjul" 

Av Adolf Emil Melander 

Av mina allra första barndomsminnen är den 
fasansfulla uppenbarelsen ''Gammelskj11/", en 
man med rang, heder och värdighet av 
Ekonomidirekcör och riddare av Wasaorden. 
Mannens rätta namn var emellertid P. 
Wikström och blev han stamfar för en myck
et stor och rik släkt. 

"Gammelskjul" var hans öknamn och bety
der "Hin onde". 

Denne man var utgången från en nybyg
garfamilj i Jemcland, ja det sades, att fadern 
varit lapp. 

W. var inom hela länet både känd och
erkänd som en hjärtlös blodsugare och 
benämndes av all mänhecen nästan aldrig 
med annat än epitetet "Gammelskjul". 

Av denne ohygglige individ inköpte min 
far år 1849 gården No 39 vid nuvarande 
P rescgacan' i Östersund för 2 500 Kronor, 
och som Wikström vid denna försäljning var 
förtänksam nog att för sin återstående livstid tillförsäkra sig en lägenhet om ett 
rum och kök en trappa upp i bageribyggningen å gården - alla byggnader1 som 
då funnos på comcen äro för länge sedan borcrivna och ersatta med nya - kom 
jag mycket ofra att få se och höra den hemska mannen, vars personliga uppträ
dande så inecsade sig i min själ, att jag aldrig kan glömma honom. 

Hos denne girigbuk förefanns naturligtvis ej ett spår av samvete, religion eller 
hänsyn, om intet möjligen hycklad sådan, då han som ett rovdjur smög sig över 
sitt utsedda offer. Hans sorgliga barndom i hemmet var nog en ganska mycket 
bidragande orsak till den blivande mannens syndfulla liv, cy vid åtta års ålder 
blev han brutalt utkastad i världen och fick därefter sköta sig bäst han kunde. 
Från denna hans första tid på egen hand i livet ända till graven kom brännvinet 
att spela en stor roll, ja, man kan nästan säga, att det var genom ett djävulske 
sluge användande därutav, som han plundrade sina offer in på bara benen och 
grundlade sin stora förmögenhet. Hur många miljoner blodscårar denne man 
avpressat hederliga och strävsamma familjefäder och barn torde endast Gud 
fader själv kunna hålla räkning på. 
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"Gammelskjul" började redan som yngling egna handelsaffärer på Norge, och 
hans djärva smugglerier på den Jemtländska gränsen samt hans och Litanders i 
Lit transaktioner med kringresande västgötar skulle nog kunna lämna stoff till 
de mesta spännande, tragiska romaner, men som jag varken vill eller kan skriva 
romaner skall jag här endast skissera några drag ur hans liv. 

Naturligtvis använde han alla upptänkliga knep för art lura sina medmännis
kor. Så hände en gång, att han som rjuguåring jämte en sin tillgivne hantlang
are på en affärsresa anlände till en bondgård, där några karlar med goda bössor 
voro sysselsatta med att skjuta till måls. Då W. fick se, att de ej kunde träffa 
pricken, tog han fram ett muskedunder rysligt att skåda, och föreslog vadhåll
ning att han med denna sin bössa skulle skjuta prick i ett enda skott. 
Bondpojkarna flinade och gycklade över förslaget, men gingo genast in på 
vadet. W. laddade sitt vapen, höjde det till ögat, men vinglade betänkligt på 
armarna, fällde så geväret och sade: "Jag kan ej få stadighet i mina armar, för
rän jag får mig en styrkedryck", varpå han bjöd samtlige närvarande in i stugan 
på traktering. Sedan gingo de alla ut, och W. höjde nu sin bössa med stadig arm, 
fyrade av, så att det rök och dånade förskräcklige, och se - vid undersökning å 
skottavlan befanns Wikströms kula sitta mitt i pricken. Vadet var vunnet, och 
befolkningen talte i långliga tider om, att W. stod i intimt förhållande med 
potentaten i dödsriket och att han fått sin kula av honom, m.fl. befängda 
utläggningar. En tydning av mäscerskottec var även den, att han doppat kulan 
i blodet av en kvällfläxa (läderlapp). Den verkliga förklaringen till prisskjur
ningen var dock, att medan W. trakterade sina motståndare inne i stugan, hans 
förtrogne medhjälpare varit ute och placerat en kula mitt i skottavlans prick. 

Många lyckliga smugglingsresor gjorde W. och hans hantlangare och oftast 
lyckades han att lura tullbevakningen. En gång hade han för detta ändamål 
engagerat några skidlöpande lappar, vilka sprängstoppades inom pälsen med 
hästgödsel, troligen i brist på andra scoppmedel. Härefter sattes dessa lappar i 
gång på sina skidor så nära tullstationen, att de därifrån kunde observeras. Som 
de genast misstänktes för smuggling, eftersattes de av hela tullbevakningen, 
men läro ej infang sig, förrän de färdats flera mil. Under tiden hade Wikström 
fört sina foror genom skogen i motsatt riktning mor den, som lapparna tagit och 
lyckats bringa de dyrbara varorna i säkerhet. 

En annan gång gick det dock ej lika lycklige för den slipade smugglaren, och 
dråpslaget korn över honom som en åskvigg från klar himmel. Enligt praxis vid 
smugglerierna över den Jämtländska gränsen hade W. varor av allehanda slag 
och till stora värden magasinerade i stugor, lador och riskojor på Norska sidan 
och så nära gränsen som möjligt för att vid lägliga tillfällen kunna föra dem 
tullfritt över in i Jämtland. Härvidlag koncentrerade han hela sin energi ute
slutande på problemet att på något förr icke använt sätt kunna lura staten på 
tullgälderna. 

Vid ett dylikt kritiske tillfälle hade W. lyckats samla en styrka av sexton bön
der med drängar, hästar och fordon, vilka åcogo sig att mor viss betalning ris-
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kera att för hans räkning insmuggla ett mycket stort och dyrbare parti av klä
den, siden, sammet m.m. Att börja med gick färden utmärkt, och under skämt 
och levnadslust på de ödsliga smygvägarna genom skogen, men i ett nu, då 
rövarpacket minst anade någon katastrof, framträdde lagens väktare och stop
pade i Konungens namn hela den vettskrämda karavanen. 

En person, vilken var en av de många offer, vilken genom W. manipulationer 
blivit bragt till tiggarstaven och vilken själv var närvarande för att fa njuta av 
knalleffekten vid beslaget i skogen, hade varskott tullkammaren i Duved om 
denna affär, den största kända smugglarfärden i de Jemtländska fjällen. 

Sammandrabbningen lär ej ha varit oblodig, och striden om mitt och ditt 
utkämpades på äkta stråtrövarevis, men ingenting halp, och slutet blev, att alla 
forbönder, utom W. och några fa andra, de där lämnade allt i sticket och för
svunno, fingo medfölja till tullstationen, där, denna gång, en jäkla sluträkning 
uppgjordes med de oförsynta smugglarna, ty här hjälpte varken brännvin, 
mutor eller hot. 

Ännu för några år sedan levde i Jemtland en person, vilken var med som W. 
hantlangare vid detta stora beslag. 

Med någon fantasi, kan man tänka sig "Gammelskjuls" uppsyn och känslor i 
det ögonblick, då tullmännen framträdde i skogen och uttalade de ödesdigra 
orden: "I kunglig majestät och kronans namn." 

"Gammelskjul" kallade naturligtvis, som många andra dylika affärsmän, alla 
sina mer eller mindre tvetydiga transaktioner för "Affär". 

Visserligen ha affärsmän i allmänhet rätt egendomliga begrepp om affärer, och 
affärskutym, vilket namn de giva alla transaktioner, som passar in på deras egna 
mycket tänjbara begrepp om förvärv av annans egendom, men "Gammelskjul" 
är jag övertygad om, gick oftast något för långt med sin kutym. 

Då han som sextonårig yngling förde brännvin till de stackars oerfarna lap
parna i fjällen och därmed fördärvade dem till både kropp och själ för att lura 
ifrån dem deras renar och annan egendom, så var det enligt hans mening "Affär". 
När han med litet pengar och mycket brännvin överrumplade de utsvultna hem
mansägarne i skogsbygderna och söp dem fulla och sedan med några hundra 
kronsedlar som frestare fick dem att till honom pantförskriva all sin egendom 
för en ringa spottstyver var detta "affär". När denne man för tio a femton pro
cent av verkliga värdet kontant inköpte skuldförbindelser och reverser och sedan 
på det brutalaste sätt tog gård och hem ifrån reversutgivaren, så kallade han även 
detta för "Affär". Enligt många affärsmäns s.k. kutym, var nog allt detta, som 
"Gammelskjul" gjorde, affärer, men kanske det blir både namn-, kutym- och 
frontförändring, då dylika herrar affärsmän en gång komma att stå inför sin 
"Överman" i alla affärer. 

"Gammelskjul" var en fasa både för gamla och unga och känd och föraktad av 
alla. Han var alldeles obildad, rå och girig, procentare och till ytterlighet snus
kig. Han kunde varken skriva eller läsa skrivet och var en ockrare utan like, ja 
ett vidunder i människohamn. Allt detta, och mer till, var nog orsaken till hans 
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spökrädsla och fega uppträdande på gamla dar. Hans skräck för spöken och andar 
gränsade minst sagt till det löjliga. Kanske att i nattens cysta timmar "hornpel
le" med sitt mindre angenäma anhang höll sina orgier och ringdanser kring den 
gamle syndarens viloläger! Under sådana förhållanden corde det ock ha varit 
svårt nog att slumra ljuve och drömma om guld och gröna skogar. Skriva och läsa 
kunde han visserligen ej, men tänka kunde han nog, även då han i nattens mör
ker låg övergiven och föraktad. Här kanske han nu i själens spegel skådade de 
familjer han ruinerat, hans sammanträffande med kringresande Wescgöcar, vilka 
ibland spårlöst försvunno, och alla andra ohyggligheter, som han varit med om i 
sitt händelserika liv, och nu, ehuru för sene, corde han mer än en gång ropat: 
"Herre giv mig min ungdom åter, att jag må sättas i tillfälle att handla annor
lunda!" Då han låg kvar i sin undancagsboscad hos oss över natten - hans egent
liga hem var Lugnvik\ beläget en kvarts mil norr ut från staden - placerade han 
alltid en dräng på vardera sidan om sin egen säng. Dessa skulle skydda honom 
Jo·r onda andar, men som gubbens förhärjade samvete ej lämnade honom själv 
någon ro, ville han ej heller tillåta sitt sällskap någon vila, och då därför dräng
arne började knoga på sina cimmerscockar, slog gubben dem i skallen med en för 
detta behov tillgänglig påk och skrek: "Sover du, din djävul". Till städerska och 
hjälpbreda i staden hade han Ingeborg, vilken på sitt stammande sätt beklaga
de sig jämmerliga över Herr direktören, då han var full både in- och utvändigt 
och hon måste rengöra hans fårskinnskalsonger m.m. 

Vi barn voro synnerligen rädda för "Gammelskjul", isynnerhec då han upp
trädde i sin vincerhabit. Denna klädsel var alltid densamma och bestod av en 
släpande vargskinnspäls med den malärna hårsidan utåt, omvirad kring hals och 
midja av ett brett virkat skärp, vilket gick i kors över bröstet. Vid detta skärp 
dinglade vid midjan en scor luden cobakspung, innehållande fnöske och flinta 
same en väldig sjöskumspipa med mycket långe skaft. Denna pipa utgjorde hans 
enda försvar, eller rättare, anfallsvapen. Därjämte förekom i detta skärp en scor 
penningpung och ett par väldiga ludna skinnvancar. På huvudet bar han en hög 
rak vargskinnsmössa med grön, coppig klädeskulle, slutande med en tofs, som 
hängde ned på ena sidan, på fötterna ett par renskinnsscövler och för ansiktet ett 
tätt gröne flor och på näsan ett par brillor med scora runda glas, vilka brillor han 
ofta hade uppskjutna i pannan och som på incec säte förbättrade den ohyggliga 
uppenbarelsens utseende. 

I "Gammelskjuls" coalett bör tilläggas, att, bland alla andra saker i hans livskärp 
saknades aldrig en väldig blårutig bommulsnäsduk fritt hängande och fladdrande 
för vinden. Men denna näsduk må ingen tro, begagnades för näsan - nej - härtill 
användes aldrig annat än fingrarna, näsduken var endast en dekorativ andordning. 

Då "Gammelskjul", som var liten till växten, så utstyrd kom rullande fram på 
stadens fridfulla gacor, svärjande och hyttande med sin grova silverbeslagna 
käpp mot någon närgången fordringsägare eller tiggare, får man ej tillskriva oss 
barn feghet, om vi sprungo ur vägen för honom, ty vi trodde fulle och fast, att 
gubben var den onde själv, och den hade vi hört, var ej att leka med. 
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Mannens sommarhabic kommer jag ej så noga ihåg, men jag vill minnas, att 
han såg nästan lika farlig ut, då han sommartid kom skramlande fram på sta
dens gator i sin jättestora gulmålade, antika schäs', som var så hög, att han 
måste använda scege för att komma i och ur densamma. 

Processlyscen till galenskap, låg "Gammelskjul" - i likhet med sin namne - i 
delo med gud och hela världen, ej ens hans egna barn undantagne, cy vid ett till
fälle hade han nämligen mellan sina barn skiftat större delen av sin förmögenhet, 
och då han sedan häröver fick bondånger, började han att genom processer med 
barnen, söka återbörda sina älskade sedelbuntar. Till sist blev han dock vid ecc ting 
totalt förbjuden att där vidare föra rättegång, och orsaken härtill var följande: 

Genom sin okunnighet i skrivkonscen var han nödd och tvungen att för sina 
otaliga stämningar och inlagor till rätterna använda någon förtroendeman, vil
ken, naturligtvis gratis, fick ha den äran att agera hans handsekreterare. Så hände 
en gång, att en ung levnadsglad och skämtsam handlande Ocklind fick detta 
sekreterareuppdrag. Ocklind placerades vid ett bord och "Gammelskjul" gick 
själv omkring golvet författande same då och då stärkande sig ur sin fyrkantiga 
brännvinsflaska - en sådan med Gustaf III namnskiffer. Men som han var miss
tänksam mot alla, trodde han ej ens fulle på sin favorit Ocklind, utan röt åt 
honom då och då: "Du skriver väl som jag säger, din djävul," eller "fan skall ta 
dig, om du inte skriver som jag säger!" 0. svarade endast: "ja farbror" och så ned
skrev han i handlingen varje ord som gick över "Gammelskjuls" läppar. 

Då denna dråpliga handling sedermera upplästes inför tingsrätten, lär c.o.m. 
domhavanden ha flinat. Sedan den dagen mottogs därstädes aldrig mer någon 
handling från "Gammelskjul". 

Att handlanden Ocklind efter detta sekrecarareprov föll i ohjälplig onåd hos 
"farbror Wikström" faller av sig själve. 

"Gammelskjul" hade även för vana att aldrig godvilligt betala en räkning, och 
personer, som uppträdde inför honom för att få betalt för levererat eller utfört 
arbete, visade han såväl i tal som handling sitt djupaste förakt och var det någon 
stackars hantverkare eller arbetare, som mer energiske vågade uppträde och for
drade betalt, försökte han c.o.m. att gå handgriplige tillväga för att imponera. 
En gång träffade dock "Gammelskju1" vid ett sådant tillfälle en arbetare, vilken 
ej lät skrämma sig. Denne, kakelugnsmakare Johansson förföljde nämligen gub
ben W. ända upp i trappa till hans bostad i vår gård och framställde på ett 
mycket tydlige språk sitt krav. Härvid förlorade "Gammelskjul" sitt tålamod 
och vände sig om i trappan för att med sin långa pipa prova hållfastheten på 
kakelugnsmakarens skalle, men som denne kände till dylika konstgrepp fattade 
han pipan, röck den ifrån gubben same slog det dyrbara sjöskumspiphuvudec i 
väggen så kraftfullt, att det gick i små smulor. Vid detta förintande av egendom 
blev "Gammelskjul" lika grön i ansiktet som sitt flor. Att Johansson någonsin 
fick likvid för sin fordran betvivlar jag, men stadens alla arbetare och många 
andra tyckte, att pipafffären var fin-fin. 

En annan gång hörde jag från vårt bageri ett förfärligt bråk i förstugan däru-
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tanfor, och hörde en person skrika: "Det är bäst, att ni, er förbannade gubbtjuv, 
går till snickar Svenson och beställer er en likkista." Då jag tittar ut genom dör
ren får jag se en arbetare, som på detta mindre höviska sätt tilltalar den rike 
direktören och riddaren Wikström. Dessa kraftfulla ord måtte dock ha fallit i 
god jord, ty, ehuru "Gammelskjul" var räddare for döden än något annat, ingick 
till snickar Svensson om en tid beställning på en likkista, att levereras till 
lugnvik. Denna likkista placerades till pigornas fasa på vinden och blev på 
"Gammelskjuls" befallning använd till brödlår. Detta var verkligen en god 
uträkning av girigbuken, ty därefter ville ingen av tjänarna äta av brödet, ty, 
sade de "det smakar lik". 

Om orsaken till anskaffandet av kistan var uppträdet i förstugan eller om gub
ben trodde sig häri genom få en förlängd tillvaro på jorden blev aldrig bevisat. 
Vare härmed huru som helst, faktum är dock, att "Gammelskjul" ej fick ligga i 
den av honom själv anskaffade kistan. 

Emedan han hade undancagsrum hos oss, hedrade min far honom vid en krist
ningsfirande5 i vår familj med en inbjudan. Alla gästerna voro samlade och vän
tade med spänning på "naturmänniskan från lugnvik", då i ett nu dörren till 
salen slogs upp och gubben W., som vanligt, lindrigt nykter rusar in, klädd i 
sin vargskinnspäls etc och i stället for att hälsa, ropar högt: "Får jag inte bränn
vin, så gör jag en konst i hela kalaset." Ja, uttrycket 'konst' var oerhört mycket 
kraftigare och kan därför ej här återgivas. Detta var ock sista gången han besök
te vårt hem. 

En gång narrade gubben W. bagare Melander att åtfölja sig till sin son pastor 
Wikström6 i Brunflo. Framkomna, var där kristning och stort främmande och 
då M. såg detta, ville han draga sig tillbaka. Men nu blev gubben W. arg, och 
som han var halvfull började han att stimma och leva rövare. Hans son prästen 
kom då ut till M. på gården och sade - "vill intet Herr M. vara god och stiga in 
som vår gäst fast far är så, att man intet kan ha honom i samma rum med hygg
ligt folk." 

En annan gång gjorde "Gammelskjul" besök hos Nils larson i Tullus på 
Rödön, och där voro alla golv fine nymålade, och då W. fick se detta, svarade 
han på bjudningen att komma in - "Nej fy fan, på så fina golv vill jag ej gå". 

Bagaren, eller den ondes besegrare kan jag på goda grunder kalla följande hän
delse vilken blev orsaken till att "Gammelskjul" totalt upphörde att hos oss 
begagna sina undantagsrum. Detta hände åren 185 5 - eller 1856 från vilken tid 
denne snikne man totalt försvann från vårt hem. Denna unika händelse ställdes 
i samband med, att någon av min fars folk en natt roat sig med, att på vinden 
över gubbens rum åstadkomma något ovanligt buller i avsikt att skrämma 
honom, vilket ju ock lyckades över all förväntan. Vi barn trodde fullt och fast, 
att det måste spöka i de rum, som denne ohygglige människa bebott, och spök
rädd, som jag var förut, blev jag därför mycket ängslig, då min far tillkännagav, 
att han och jag skulle bebo det av "Gammelskjul" övergivna rummet isynner
het som min far, genom sitt arbete, först mycket sene kunde få gå och lägga sig 
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och jag därför ensam måste krypa till kojs i spökrummet, tyckte jag mig verk
ligen se och höra spöken i varje vrå. 

En gång voro mina föräldrar borta på någon bjudning, och jag kom hem från 
en utfärd till Frösö läger ganska sene. Då jag kom in på vår gård för att gå upp 
och lägga mig, tittade jag upp till fönstret på spökrummet, och till min för
skräckelse tyckte jag mig däri se den någon tid förut avlidne "Gammelskjul" i 
all sin hemska vincerhabic. En rysning genomilade hela min kropp, och jag 
rusade ut på den folktomma gatan, där jag länge stod obeslutsam utkämpande 
en hård kamp med min feghet, men till sist beslöt jag mig för att icke gå upp 
och lägga mig. Jag företog i stället en vandring kring stadens gator, ända tills 
mina föräldrar hemkommo. 

Vid den märklige "Gammelskjuls" begravning cirkulerade naturligtvis en 
massa fasansfulla rykren och förutsägelser. De flesra ville dock påstå, att kistan 
var tom och att han med både kropp och själ tagits i beslag av sin namne, eller 
om gubbens korpus fanns kvar i kistan, skulle inga hästar kunna förmås att 
draga densamma till graven, o.s.v. Därför var det helt naturligt, att stadens barn 
mangrant infunno sig på Lugnviks gård begravningsdagen för att med egna 
ögon övertyga sig om spådomarnes fullbordan. 

Likvagnen bestod av en stor med svart tyg överklädd flakvagn, dragen av två 
hästar. Visserligen trodde vi oss se hästarne fnysa och sparka och med stor ovil
ja och svårighet sätta sig i gång, men färden genom stadsskogen till Östersunds 
kyrka avlöpte utan något hinder av vare sig goda eller onda andar. Inburen i kyr
kan, placerades kistan på en Katafalk med Vasaorden stjärna på ett sammetshy
ende7 vid övre ändan. Detta malplacerade ordensskryt var ett dumt påhitt av 
någon av hans efterlevande söner. Nu vilar den av ingen sörjda P. Wikström 
sedan år 1859 under ett storartat granitmonument på Östersunds kyrkogård8

• 

I långliga tider efter "Gammelskjuls" död taltes mycket om de förfärliga spö
kerierna på Lugnvik, och vi barn fortade alltid på våra steg även då vi på dagen 
måste passera ställer. 

I marginalen till kyrkboken i Brunflo, lär förekomma en mindre vacker 
anteckning om honom jämte gamla Handlanden - Söderberg i Östersund. 

I rättvisans intresse vill jag dock till sist nämna en handling i denna mans liv, 
där han uran beräkning om vare sig officiell eller pekunjär vinst utövade barm
härtighet. En vinterdag kom han åkande från staden till Lugnvik, då han mötte 
två fattiga, förfrusna barn, dragande en liten kälke, lastad med några kvistar och 
annat bränsle, som de uppsamlat i skogen för att hemföra till sina föräldrar i sta
den. Då Wikström kom dem nära, röt han till barnen: "var har ni tagit veden?" 
På  denna fråga blev intet svar, ty då barnen, son och dotter till en stackars skräd
darfamilj, Erikson, i Östersund, fingo klart för sig, att det var "Gammelskjul", 
som de hade framför sig, släppte de kälken och rusade in i skogen. Men som 
kusken kände barnen, fick W. kännedom om deras sorgliga existensvillkor och 
så hände, att han dagen därpå hemsände ett lass ved i present till skräddar 
Erikson. 
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Kan man tänka sig, att denne man, som varken kunde skriva eller läsa, har en 
gång i sitt liv uppträtt som författare' Det var år 1856, då han ville försöka att 
rentvå några av sina handlingar, som han skrev - naturligtvis genom ombud -
en sorts självbiografi, vilken släpptes ut i handeln. Det mest löjeväckande i 
denna pamflett på fyra blad So är dess religiösa tendens då han talar om sina 
barn, som ej i likhet med deras fader - ville frukta Gttd (!) etc. etc. äckligt svam
mel. Som denna tryckta självbiografi ej smakade sönerna till en sådan far, inköp
tes av dem hela upplagan och förstördes, men i Riksbiblioteket i Stockholm kan 
man dock ännu denna dag få läsa densamma9

• 

Noter: 

"Gam111elskj11ls" grav 
vid Gamla kyrkan. 

1. Gården nummer 39 var halva tomt 39 i nuvarande kvarteret Traktören vilket är nuvarande 
Päscgatan 25 som i dag är Handelsbanken hus. Der större huset flyttades 1920 till Kyrkgatan 44
som ligger på "ovansidan" av tomten '!, 39. 
2. Åbyggnad = kameral beteckning på en lantegendom uppförd byggnad, avsedd för egendomens 
drift eller som bostad år brukaren. 
3. Han inköpte år 1849 en tiondel av fastigheten Öscersem nr 3 i Ås. Namnet Lugnvik före
kommer första gången på en lantmäterikarta från år 1851, där det står antecknat, att lägenheten
gränsar i sydost till "Lugnet och Östersunds stad". Gården som Wikström byggde kallades
Persudden och uppfördes mitt för Kvarnängsvägens utmynnande i Lugnviksvägen. Gården har 
fficc sitt namn efter Wikström. 
4. = en fyrhjulig anspänd vagn med 2 likadana framåtvända säten. 
5. = dopkalas. 
6. Melander måste ha misstagit sig beträffande Wikströms son. Han hade ingen son, som var 
präst. Däremot var sonen, löjtnanten vid Fältjägarna, Erik gift med prosten Olof Dillners doccer 
Brita Karolina (f 9/l l 1821, g 1843, d 1870). Hon gifte om sig år 1855 med häradshövding Carl 
Olof Granbom, som varit gift med Erik Wikströms syster Sara Maria (f 1821, d 1855). 
7. = kudde.
8. Wikström ligger begravd vid Gamla Kyrkan. I övrige hänvisas till Bo Berndcsson: "En rund
vandring kring Gamla kyrkans gravar" i Gamla Östersunds årsskrift 1997 ss 22 ff, Järnten 1931
ss 59 - 69 same Föreningen Gamla Östersund Årsskrift 1988 ss 3 ff.
9. Wikströms skrift finns delvis återgiven med kommentarer av Anna Werner i Järnten 1931 ss 
59 - 69. Skriften finns i original i Kungliga Biblioteket i Stockholm och Uppsala
Universicecsbiblioceks samlingar. Den finns i kopia även i Östersunds scadsbibliocek.
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Undertecknads lefvernes-beskrifning 
Av Pehr Wikstrijm 

Undertecknads 

LEFVERNES-BESKRIFNING 

lill dato. 

År 082 den i2 Januari föddes jag afFörälldrar
ne, Fadren Kronotorparen Jon Estensson och l\lodren 
Maria Nilsdotter i Medstugan. - Under fattigdom upp
fostrades jag på följande sätt. - J3ars af min moder 
på armarna, under det hon i skogen vallade boskapen. 
- Om vintrarne, w1der samma fatigdom, <lä.jag lifvades
af barkbrö och andra mindre dugliga födoämnen, börjades
med undervisandet i läsning och Christendoms kun
skap, endast af min moder, utan något biträde, äfven
som för mina 5 syskon. - Då jag uppnått fO års
ålder, blef jag ej förskonad från alt biträda min Fader
med arbete, och under sommartiden, om nätterna ligga
under bräden utan ringaste tak öfver hufvudet. -
Vintertiderna biträdde jag med hemforslandet af det
så kallade fjällfordret, då ofta hände att det arma
hästkreaturet, som i det hiskeligaste snofall varit be
sväradt med trygor, ej förmadde med egen kraft hem
komma utan genom liggning på släda måste såväl af
mig som mina medhjelpare hemdragas. - Födoämnena,
som förr äro omskrefne, smakade rätt väl, då det
var fråga all komma hem för hungern och nakenhet.
- Undet vintertiderna användes jag att skjutsa tra
fiqverande Jemtar till Norrige, hvilka alltid undfägnade
mig med god föda, · som alltid saknades hemma, af
hvilket jag lärde mig känna del bätt.re och sämre.
� Min Moder som med all klukhel icke allenast skötte
sitt lilla hushåll i sin fattigdom men ännu mer uti
Christendoms läran,· då hon förmådde mig och mina
andra syskon, genom att hon hvarje morgon utväljde
ett stycke agnbrö i stället för barkbrö och derigenom
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uppmuntrade oss, alt vara flilige uti filsning; hvilke( 
nu den senare tiden har haft sin goda verkan. 

Eedan jag under denna bana hos mina Förälldrar 
uppnått 45 år, afvandrade jag till Trondhjem i Norrige, 
med så lite kläder, att jag knappt kunde skyla min 
kropp. - Jag rnr lycklig nog att der hafva en Cousine 
vid namn Christin Wikborg handlande, hos hvilken jag 
fick göra resor på fiskerierne i början af våren och 
sedan om sommaren besöka marknaderna uti det så 
kallade Helgeland i Norrige, men hela tiden under 
�jöfarten mötte mig fierfalldiga sjukligheter, så att min 
önskan blef att alltid vara på landet. Mitt beslut 
togs då att återvända hem I.it! mina fattiga förälldrar. 
Jag belönle;; med kläder så jag kunde bärga mig under 
vägen, och erhöll af en Morbror mat för resan, Sista 
aftonen jag var i Trondhjem, gynnade lyckan mig all 
på spel viuna en Spegel, som jag straxt sållde för ett 
capita! af 5 � orr�ka orlslycken, ell värde af i: i6 
SyenskL Rgs. Jag tyckle mig då icke hafva litet 
att börja med. Handeln syntes dä. för mig vara den 
lättaste niiringen. - Snart kom jag hem men blef 
med missnöje emottagen af mina Förälldrar som viste 
sig på ·i,Het säll kunna hjelpa mig. Jag fattade mod, 
och stödde mill framtida hopp på min då innehafvande 
Cassa. Jag köpte mig då ett par skidor, samt en 
kanna bränYin för i 6 sk., begaf mig till Jijällapparne. 
der jag för mitt bränvin och Capita! erhöllt en Ren, 
den jag på 5 dygn med svett och möda kunde hem
bringa. - Af densamma föryttrade jag huden och 
stekarna, och hade derföre mina pengar fulltut, samt 
del öfriga köllet att lefva med. Denna handel fannt 
jag ej rnra oduglig. - Reste således straxt åter till 
samma Fjällappar och återkom till mitt hem med 2:ne 
Heilar, hvilka slagtades. -- Jag reste till Levanger 
och för�ällde dessa renvaror. samt i stället upphandlade 
dirnrt'e sma�aker, och derstädes erhöll credit på 7 
i\01nka Courant Daler, äfvensom en häst. · - Då 
tyckte jag mig vara i sådan ställning att ingen ting 
i.kulle komma att fattas. - Min handel tilltog allt efter 
som jag erhöll credit i 4 å 5 år. - Förtäringen blef 
dyrbarare, äfvensom klädnaden. - Jag inrättade egen 
hushållnini:r. och antog min yngsta Syster i 4 år gam-
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ma[ såsom hushållerska. - Efter några års förlop p 
lannl jag af mina räkenskaper, det jag var på 4,500 
Rdr balance, och i anledning deraf fick erfara lagsök
ningar, med Bysältningslvång. - Jag funderade nätler 
och dagar om resullalet deraf. - Dö, rymma eller 
kastas i fängelse. - Just då kom jag ihåg del stora 
arfvet min moder tilldelte mig genom läsandet om 
Gudsfruklan, som äfven erindrade mig om utlelandet 
af barkfritt bröd. - Af vänner som alltid omfattadt 
mig, också den liden, erfor jag då alldramest nytta, 
och i synnerhet af den nu mera aflidne Befallnings
mannen, då varande Tull-Inspektoren Abraham Gran
bom, som tröstade och understödde mig, icke allenast 
med credit, ulan också med recommendatiorrer, så atl 
jag började lro, �edan jag kommit mig litet före, hunnit 
så långl all jag kunde sätta mig upp 'en sluga, och 
odla en liten skogbacke, som min Bror lemnade mig. 
- l'iär jag ser denna lilla Sluga och den odlade
skogbacken, så må del icke förefalla besynnerligt, all
mill blod kommer i rörelse, och mina känslor öfver
flöda af påminnelser af besvär och mödor som för
flästa äro · alldeles okända. - Jag sjelf svag lill kraf
terna var jemte en medhjelpare, tvungen med handsåg
lillverka de bräder jag skulle behöfva för au kunna
inreda och taktäcka min lilla koja. - Jag ansåg då
handeln var för mig gynnande, så att jag beständigt
önskade all kunna göra mina Crediturer rätt. - Hand
sågen var tung, inga kunskaper i jordbruket, och mina
vänner och gynnare uppmanade mig än ytterligare alt
fortfara i handel, dock med mera försigtighet, - <let
jag också beslöl, då jag med mina ulvandrrngar i 2:ne
år till Hedemora och Stockholm kom i lillfälle alt
göra mina Creditorer rält, ulom en Handlande i Trond
hjem Claus Smill hvilken läl betala sig genom en
annan halfva min skuld med 50 Speciedaler som i
Svenskt den tiden gälde 50 Rdr Riksgälds; detla har
aldrig af mannen, som för mig liqviderde, skedt, om
intel han, Claus Smill, med bysätlningstvång, gjorl
det till lvångsmål.

Min tid och vistelse var i Medslugan hos min 
Broder tills åren mos och ¼80\l, då krigel med Norrige 
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utbrast, lware$\ jag F-narl sagt dagligen blef anmodad 
att recognosscra nätter och dagar å fjällen för att_ 
underrätta venska folket om Norskens ställning och 
förhållande. Året rntu hade jag samma uppdrag qch 
mötte då den fiendtliga truppen tre mil på södra sidan 
om den så kallade Skalstugan, från tivilken jag genast 
återvände, och kl. 5 a 6 ett. m. anlände jag på Frösön 
efter att hafva ridit -sju mil i mossor och kärr och 
tretton mil på så kallad landsväg och hvarföre jag af 
General von Döbeln erMll en belöning l!-f Tjugu Rdr 
Banco. Ar i 8 tO sökte jag och erhöll Burskap såsom 
Handlande uti Ostersund. 

År t811 giftade jag mig med Herr ;Bruksinspektorn 
E. A. Sparrmans dotter Cath. Magdalena, nu min fort
farande Maka, med hvilken jag erhållit tretton · barn, 
af hvjlka nio ännu lefva, åtta söner och en dotter*j 

Ar 1817 befallde I{ongl 1\iaj:t i 1åder alt vägen 
till N.orrige skulle fnom12:ne års tid vara färdigbyggd, 
hvaruti anskaffande af virke för broar och trummors 
anläggande vara omöjligt att efterkomma, då jag af 
Unets Höfdinge blef anmodad att detsamma inom en 
månad framskaffa, hvilket också lät sig verkställa. Till 
belöning för detta äfvensom odlingsföretag vid mine 
egendomar Odensala ocb Säther behagade Kongl. lVIaj:t 
i Nåder ulnämpa mig till ·<Economire-lJirecteur. 

Ar mm lillhandlade jag mig Ljusnedahls Jern
v-erk, det enda i Länet, efler!>min, Morbroder Bruks
patronen Zacharias Wiklund, sedan det i trenne år 
stått stilla och kommet i lägervall samt, efter att under 
en tid af tio år detsamma upphjelpt och förbättrat, 
försålde jag det. Eedermera endast fortfarit med han
deln och jordbruket, men trött af den förra och mera 
road af det sednare, öfverlämnade jag för 2:ne år sedan 
Handelsrörelsen till min Son "Nils och fortfar nu endast 
att sköta mina hemman Säter och Odensala .. ) 

Ar 4 839 blef jag af H. M. Konungen i Nåder 
utnämnd till Hiddarc af Vasa orden. 

•) Obs. detta skrefs 1839 eller 1840. Nu äro ytterligare 3:oe 
döda, nemligen Sönernv. Eric och Carl, samt dottern. 

l. •·) Se föregicnde not.
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Min äldsta Son Erik studerat å Frösti Trivial-Skola 
och lJpsala Academie, derefter i 1-iåder utnämnd till 
Under-Löjtnant vid Stockholms Lifbeväring•) 

Sonen l'iils, efter att hafva studerat, condilionerade 
i Stockholm och gjorde en utrikes resa, hemkom sedan 
och förblef hos mig såsom Bokhållare i 5 år, då han 
derefter emottog min handelsrörel�e. 

Sonen Carl, efter att hafva bevistat Trivialskolan 
afsändes till Twli:nologiska Institutet för att derstädes 
inhämta färgerikonsten, har nu fått emottaga ell. af 
mig ägande Färgeri med Tullqrnrn och sågverk vid 
Namn Slandrom .. ) 

Sonen Pär, sedan han också genomgått TriYfalsko
lan, afsändes han till Gefle Elementar Skola, bivistade 
den i 2:ne år, sedan lill Stockholm till Hellska skolan, 
ett år privat i Stockholm; del'ifrån till Handelsinstilutet 
i l.iibeck i 2:ne år samt åter därifrån lill Stockholm, 
conditionerade i 2:ne år hos Grosshandlaren Hegert, 
var derefter hemma och af slutade mina handels altarier 
i 2:ne år, är nu i Stockholm sin egen Handlande. 

f.onen Zacharias bivistat Trivialskolan, sedan börjat 
Apothekare-yrkel, är nu Apothekare i Stockholm. 

Sonen Magnus bivistat Trivialskolan och fortsätter 
:;ludium såsom Student, i Upsala ... ) 

Sönerne Olof och' Claes äro nu på Frösö Trivial
skola.t) 

Dotlren Sara, som erhållit uppfostran hemma, 
utom 2:ne ars pension i Upsala, är nu gift med Rege
ments Auditören Granbomtt)

Intill denna tid, då jag uppnått en ålder af 7 4 år 
utan att kunna hafva den ringaste hjelp -under min 
sjuklighet af mina barn ehuru jag inrikes som utrikes ej 
sparat någon ko!slnad för deras uppfostran i Christen-

•i Sedermera vid Jemtlands hästjägnre, hvarvid hon n�tligst be-
f°r<lmts till Löjtna�t innan han 1852 dog i uervfeber.

•·) Dog 1855.

•··, Sedermera Philosophie magister och Juris Candi<lat.

t) Olof sedermera Pl,ilosQphie magister och Claes egen handlande
i Stockholm. 

-:-t) · Dog 1855. 
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dum m. m. äfvenso111 för deras uppkomst, torde för Lä�ar
ne ej förefallas något besynnerligt af hela min .vandring 
- men mitt äklenskapslif har varit den tyngsta och
svåraste börda.

:t\är Ljusnedahls Bn1k af mig försåldes efterskänkte 
jag ål fattiga llruksarbetare deras skullder till Bruket 
hvilka utgjorde en summa af 9000 Hdr Rgs. - Under 
missvextåren t8i2 och t82t gaf och uppsände jag ål 
fattiga i Undersåker och Åhre 700 Lisp. mjöl. - Dess
utom testamenterat t 000 Rdr till bildande af en skola 
i Åhre socken deresl vilkoret i thy efter'tefve�. - Äfven
ledes till Unets Elementar-Läroverk redan utbetalt en 
lika summa. - I öfrigt ej glömt fattiga i Östersund 
och annorstädes. - Mina barn hafva af mig erhållit 
minst beräknadt 200,000 Rdr Rgs då likvist 5 .procents 
afgäld för hälften af summan till mig erlägges i min 
lifstid. -- Min egendom Säther i Rödön med Tull mäld
. qvarnar och Sågar, minst värda 18000 Rdr Hgs, · har 
jag disponerat till mina barnbarn, ehuru min Son Pehr 
dock måst i i anseende till svårigheten att genom andra 
sköta dessa egendomar öfvertaga dem till ett vanpris 
af iOOO Rdr Bco. 

· P. · Wikström.

ÖSTERSUND 1856. Tryckt hos C. M. Il c r g . 

• 
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Samernas landsmöte i Östersund 

- 5 till 9 februari 1918

Av Mats Lundin 

1917 genomförde de norska samerna sitc första landsmöte i Trondheim och flera 
svenska samer fanns på plats. Under en tid hade ledande samer i Sverige talat 
om atc man måste ta nya tag på organisationsfronten. Visst, en del saker hade 
hänt. Under perioden 1900-1915 påbörjades faktiskt en samisk politisk mobi
lisering. 1904 bildades Lapparnas Centralförbund, främst tack vare Elsa Laula 
från T ärnaby, och under loppet av några år hade också några lokala sameföre
ningar bildats i Västerbotcen och Jämtland. Den absolut första sameföreningen 
som bildades i Sverige var Fatmomakke sameförening som några år senare bytce 
namn till Vilhelmina-Åsele sameförening. Men dessa organisationer blev utsat
ta för negativ kritik, bland annat från lokala tidningar, och intresset klingade av 
och några sameföreningar avvecklades och Centralförbundet gick närmast i stå. 
De svenska samerna var ur organisationssynpunkt nästan tillbaka på ruta etc. 

Det fanns också andra och påträngande problem som måste lösas. 
Skolutbildningen för de samiska barnen var fortfarande betydligt sämre än för 
övriga barn i det svenska samhället och bostadsfrågan började föras till sin spets. 
Det fanns vid den här tiden inflytelserika myndighetspersoner som fortfarande 
ansåg atc samer inte skulle bo i riktiga hus. De menade atc samer som sysslade 
med renskötsel skulle bo i kåta för annars äventyrades näringens framtid. 

Några personer skulle komma atc bli drivande för atc samla de svenska samer
na till etc landsmöte. Jag vill särskilt lyfta fram Torkel Tomasson, som var med 
på det norska landsmötet, från Vilhelmina och Gustaf Park från Arjeplog. 
Torkel Tomasson var yngst i en skara på nio barn i renägarfamiljen Tomas 
Nilsson i Vilhelmina. Pappan var politiskt aktiv och drev kraftfullt de samiska 
frågorna. Även Torkel skulle snart komma atc låta höra talas om sig. Han stu
derade en tid vid Uppsala universitet. Gustaf Park kom från en renägarfamilj i 
Arjeplogsområdet. Han utbildade sig både till folkskollärare och präst samt 
blev kyrkoherde i Stensele. Han skulle, tillsammans med Torkel Tomasson, bli 
tongivande på landsmötet i Östersund. Båda var alltså akademiker och de till
talades under mötet högtidligt som kandidat Tomasson och kandidat Park. Det 
skulle bli Vilhelmina-Åsele sameförening som formellt stod som huvudarrangör 
för landsmötet i Östersund. Mötet bestämdes till 5-9 februari 1918. 
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Tisdag den 5/2 
Tisdagen den 5/2 hade 232 personer infunnit sig varav 18 kom från Norge. 
Samer från Jämtlands län var i absolut majoritet. Landsmötet skickade ett antal 
telegram - bland annat till konungen. Svaret från konungen löd: 

Ordföranden i Lapparnas landsmb"te, Östemtnd. 
Mottag och framför till alla mitt uppriktiga tack fö·r det vå·nfiga hålsnings
telegrammet. Och mina bästa vålö"nskningar för landsmö"tet. 

Gustaf 

Stämningen var hög i det fullsatta Missionshuset i centrala Östersund. Nu 
skulle saker och ting klaras ut. Samerna skulle formera sig och bli en krafr som 
skulle väcka respekt. 

Åtminstone var detta säkert målsätrningen för initiativtagarna. Jag plockar 
nu ur protokoll och referat från landsmötet. Inläggen var många och en del anfö
randen långa. Jag har försökt ta fram kärnfrågorna som behandlades. Det skul
le bli skol- och bostadsfrågorna som dominerade landsmötet. 

Har dr mb"tesdeltagarna samlade i Missionshmet i centrala Österstmd. I frainre raden syns bl.a. Ellen Lie, 
landshb"vdingenj. Widen, borgmdstaren C. Lindhagen och generalen G. Uggla. 
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Sedan de närvarande gemensamt sjungit psalmen "Vår Gud är oss en väldig 
borg" samt "Välsignelsen" nedkallats öppnades mötet av Vilhelmina-Åsele 
lappförenings ordförande Andreas Wilks som med följande ord hälsade deltaga
re och gäster välkomna: 

Ärade miitesdeltagare.' 

Såsom ordförande i Vilhelmina-Äsele lappfö'rening, som stallt sig såsom inbjudare till 
detta mö'te, tillkommer det mig att med några ord inleda detsamma. Jag tror att många 
av mina landsma'n i ncirvarande stund i likhet med mig erfara kanslan av, att det ar ett 
utomordentligt högtidligt och enastående tilf/ålle detta, i tanke på våra lapska förhål
landen. 

Det år vad jag vill tro första gången i vårt land, som vi lappar gjort en större 
anstrå'ngning för att samlas från norr. söder och vå'ster till en stad, till ett stö'rre k11ltur
centmm fö'r att da'r skaka hand med varandra, rådlagga och dryfta en del spörsmål,som 
ha sitt sarskilda intresse för oss lappar gemensamt. 

Varför vi just valt en stad till vår mötesplats och icke Kebnekajse - såsom riksdagsman 
i l:a kammaren antydningsvis fö'reslagit - beror dels på att vi velat få mötet mera 11pp
ma'rksammat, så att våra strå'vanden och vad som förhandlas la'ttare skall nå fram till 
den yttre var/den, och dels för att anordningar för ett dylikt stö'rre mö'te i alla avseenden 
aro lå'ttare att vidtaga i en stad å'n eljest på en mindre plats. 

Varför vi just valt staden Östers11nd och icke exempelvis Luleå eller Haparanda.beror 
på staden Östersunds mera centrala låge för huv11dparten av intressenterna för mö'tet. Och 
å'ven i tanke på att man velat rå'kna med norska stamfrånder som gå'ster ...... .  .

Wilks redogjorde för hur framgångsrikt det norska landsmötet varit och hur 
väl de svenska samerna tagits emot där. Han nämnde också acc nu hade den 
svenska riksdagen faktiske öppnat dörren för samerna acc komma med egna för
slag och påpekande innan riksdagen tog beslut om tillägg och ändringar i lapp
lagen. Han menade att det var absolut nödvändige för samerna att samlas för att 
gemensamt dryfra dessa tillägg och ändringar same komma med egna förslag. 
Wilks uttalade också acc det måste bli ecc slut på myndigheternas tidigare för
hållningssätt där de sett på samerna som stora barn som inre ens visste bäst vad 
gäller renskötseln. Han avslutade anförandet med acc särskilt välkomna lands
hövdingen Widen, borgmästaren och riksdagsmannen Carl Lindhagen från 
Stockholm och generalen Uggla. Att Carl Lindhagen hade kommit upp från 
Stockholm för att närvara vid mötet var mycket glädjande. Lindhagen var sedan 
många år en kraftfull förespråkare för de samiska intressena i riksdagen. 

Torkel Tomasson höll förse etc anförande om "Lapplagen och dess behandling 
vid föregående årets riksdag" och han återkom efter pausen med ecc anförande 
om "Lapparnas bosäctningsfråga". I det senare anförande inledde han på följan
de sätt: 
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För en utomstående, d.v.s. icke lapp, låter det kanske en smula besynnerligt att bland 
lapparna och i synnerhet vid ett tillfälle som detta hö'ra talas om en 
bosättnings/råga.Lappen skall ju, menar man, hålla sig till sin kultur, renskötseln, dis
kutera och ordna om den, men slätt icke någon bosättning. Man hö'r ju också ofta sågas 
att renskötsel och bosättning kunna vål icke gå ihop, ty renarna springa ju vitt omkring, 
och /ö'r övrigt skall jtt lappen flytta från det ena stället till det andra. I annat fall år 
han ingen lapp, åtminstone ingen renskötande sådan. 

I detta anförande tog Tomasson upp ett antal myndighecspersoners inställ
ning att samer som skaffade sig fast bosättning, med andra ord riktiga hus, 
skulle bli så bekväma att de försummade renskötseln. Försummelserna skulle 
enligt dessa självutnämnda specialister leda till att renhjordarna blandades till 
jättehjordar och ingen kunde hålla isär vem som ägde vad. Fast bostad och effek
tiv renskötsel skulle alltså inte gå att förena. I ett lagförslag stod: Erfarenheten 
talar fö'r, att det å'r i nomadlivet som lapparna utveckla sina bå'sta egenskaper. Åter kom 
uttrycket "lapp skall vara lapp" upp på bordet. Lagförslaget andades inställ
ningen att samer inte klarade av att leva i det moderna samhället utanför ren
skötseln. De var destinerade till att vara renskötare. Tomassons långa anförande, 
egentligen ett föredrag, slutade med att han lämnade etc antal förslag cill lands
möcec. 

Onsdag den 6/2 

Landsmöcecs andra dag öppnades med bön och psalmsång. Sedan några anlända 
telegram upplästs och ett par mindre frågor avgjorts överlämnades ordet till 
kandidat Gustaf Park, som inledde förhandlingarna om skolfrågan: 

Ärade församling! Det år med mycket stor tvekan jag åtagit mig att med ett inledan
de fö'redrag öppna dagens /ö'rhandlingar i den lapska sko/frågan. Anledningen till denna 
min tvekan år den, att jag i detta föredrag, tyvå'rr måste hävda en helt annan mening 
å'n t.ex. den officiella lappolitikens må'n. Jag år också /ö'rvissad om att jag på grund av 
mina diametralt motsatta åsikter i denna fråga kommer att betraktas såsom en kättare, 
som på ett eller annat sått borde näpsas. Vad således mig personligen vidkommer, skulle 
jag helst vilja tiga i denna fråga. Men det, som likväl tvingat mig att övervinna alla 
personliga betå'nkligheter, år min övertygelse, att den grzmdåskådning och uppfattning, 
som dirigerar den nu pågående omorganisationen av lappskolevå'sendet, i många fall år 
oriktig och vilseledande ..... 

Han höll etc mycket långt anförande. Det rådde inget tvivel om att skolfrå
gan låg Park ytterst varme om hjärtat. Han var bland annat övertygad om att 
lapplagscifrningen på skolområdet skulle komma att försvåra den samiska 
befolkningens andliga utveckling och framtid. Trots sin kritik mot utform
ningen av det nya lappskoleväsendec menade Park att myndigheterna, inklude
rat nomadskoleinspekcören Vitalis Kacnell, verkligen arbetat ambitiöst med 
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skolfrågan och med det bästa för samerna för ögonen. Men så kom Park med en 
brasklapp: 

. . ... Men att arbetet icke krönts med den framgång, man våntat, beror enligt min 
mening dårpå, att herr Karnell och andra, som arbetat med denna skolfrågas lösning, 
gått ut från felaktiga premisser, varför de också med logisk nödvå'ndighet kommit till ett 
felaktigt resttltat .... 

Kamel! satt med på landsmöte och för honom måste Parks betyg ha varit svårt 
att svälja. Park fortsatte i sitt föredrag att beröra de fasta skolorna och deras 
påstådda skadliga inverkan på nomadlivet. Han lyfte fram missionsskolorna och 
barnhemmen som han menade "'hade bedrivet och bedriva ett mycket vålsignelserikt 
ttndervisnings- och u.ppfostringsarbete fö·r same- folkets andliga båsta". Park gick också 
mycket hårt åt kateketerna (ambulerande lärare, oftast en same, med kortare 
utbildning) . 

. . . Kateketerna voro vanligtvis mycket okunniga och därför oläinpliga och odugliga för 
sitt kall, och lappfolkskolorna alldeles fö·r få, och dår de fimnos, ev en eller annan anled
ning litet besökta. Icke 11nderligt då. att andligt mörker och mycken fåkttnnighet rådde 
bland /jåilens barn. . . . . .

Parks genomgång fortsatte med ett avsnitt som han kallade "Fasta skolor och 
nomadlivet". Han menade att fasta skolor, som exempelvis missionsskolor, tyd
ligen var en vagel i ögat på en del myndighetspersoner. Dessa menade att de 
fasta skolorna skulle locka samer att lämna renskötseln. Skälet till detta skulle 
vara att skolbarnen under för lång tid skulle få smaka på livets goda i form av 
framförallt en god bostad. Park läste upp en passus ur en proposition där föl
jande srod: 

Lappfolkskolorna med sin helårsundervisning och sin 5-åriga kurs bidraga till att 
vå'nja lapparnas barn vid det bofasta livet och därmed avvå'nja dem från nomadlivet och 
renskö'tseln. 

Park läste också upp ett avsnitt ur en debattartikel i tidningen N.D.A där 
lappfolkskoleinspektören förklarat: 

Låt vara att en och annan skola icke förmått taga lappen ttr lappen - i stort ha lap
parnas unga sö·ner och dö'ttrar dock gått ur dessa gamla skolor, enskilda såilskaps lika
vål som statens med en gmmlad sjål visavis nomadlivet. Och detta har så småningom 
visat sig i skö'teslöshet i renvården, i klagan inför lapplivets besvärligheter, i en allt mera 
stark dragning till bofast levnadsså'tt och då'rmed oftast undergång. 

Park återkom flera gånger i sitt föredrag till denna överhetssyn på samerna. 
Han uppehöll sig en lång stund vid återkommande påståenden att samer endast 
fungerade optimalt i nomadlivet. Det fanns, menade Park, belackare som mena
de att samerna helt enkelt inte klarade av nybyggar- och jordbrukarlivet. Han 
attackerade denna uppfattning hårt. Efter hans föredrag blev det debatt i vilken 
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flera höll med Park - bland annat i hans uppfattning att såväl kåtaskolor som 
kateketer skulle borr. 

Torsdag den 7 /2 

Större delen av den tredje dagen upptogs av en fortsatt debatt i den mycket heta 
och ytterst viktiga skolfrågan. Men i slutet av dagen gick man så över till orga
nisationsfrågan. Det var Torkel Tomasson som inledde diskussionen genom att 
presentera en same från Röros, Daniel Morrensson, som inledde med att ge sin 
syn på det stora behovet av att samerna organiserade sig. Han kom också med 
förslag om hur en organisation skulle kunna se ut. Dessutom slog han ett slag 
för socialismen. Efter hans anförande begärde Park ordet och rog direkt upp 
Mortenssons politisering av den samiska verksamheten. Park med flera menade 
att man skulle hålla sig borta från storpolitiken. 

Samerna samlades vid rådhmtrappan fo·r ett foto. Li
i

ngst ned på bilden från vi
i

nster står tre av mb"tets heders
giister niimligen kyrkoherde V. Montell, borgmiistaren C. Lindhagen och generalen G. Uggla. 

Fredag den 8/2 

Bostadsfrågan togs åter upp och en intensiv debatt följde med många inlägg. 
Man diskuterade bland annat en intervju i en av lokaltidningarna med en av de 
två närvarande lappfogdarna. Han hade påstått att det var lapparnas benägenhet 
för "stugubyggnad" där familjen blev fast boende som skulle vara orsaken till 
den extensiva renskötseln eller "slappa" renskötsel som han också kallat den. 
Några pekade i sina inlägg på de fördelar en liten stuga förde med sig. Flera 
debattörer menade att det faktiskt borde vara en mänsklig rättighet att fa bo i 
en stuga. Lappfogden ifråga blev nu tvungen att svara på en direkt fråga vilken 
åsikt han egentligen hade i bostadsfrågan. Frågan löd: Ansåg han att lappar 
kunde få ha hus? Svaret var oreserverat ja. 
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Man tog också upp en utveckling som uppmärksammats på senare tid där 
några samer med renskötsel också till en del hade hemmansbruk. Många samer 
måste på grund av rationaliseringen inom rennäringen eller av andra skäl söka 
sig andra försörjningsvägar och några talare menade att för dem borde jordbru
ket vara en möjlighet till försörjning. I flera inlägg uttrycktes den uppfatt
ningen att jordbruk kunde vara ett komplement eller alternativ till renskötseln. 

Lördag den 9/2 

Lördag den 9/2 var landsmötets sista dag. Nu berördes också rendöden på järn
vägsspåren och mötet tog ett beslut att uppvakta Kungl. Järnvägsstyrelsen för 
att få till stånd stängsel på vissa av renarna frekventerade sträckor. 
Organisationsfrågan togs åter upp och efter en debatt beslöt mötet följande: 

Att bilda ett Lapparnas Centralfiirbttnd. 
Att tills vidare antaga fiirsta paragrafen i Vilhelmina-Äsele lappfå'renings stadgar. 
Att till centralstyrelse 11tse Vilhelmina-Äsele lapp/å'renings styrelse. 
Att medlemsavgift skulle utgå med 5 kr/år och medlem. 
Att f n. inte starta något eget tidningsorgan men arbeta fö'r att få ett fast utrymme i 

tidningar i Jämtlands-. Västerbottens- och Norrbottens lä'n, 
Att bemyndiga centralstyrelsen att, då den finner tiden läinplig, sammankalla till nytt 

svenskt-norskt lappmå'te, samt i övrigt verkställa landsmå'tets beslut. 

Sedan Park därpå hållit bön och "Herren signe, Du och råde" unisont sjung
its, var de svenska samernas första landsmöte avslutat. Tidningarna Östersunds
posten och Jämtlands-Tidningen hade noga följt landsmötet och refererat dag 
för dag från detta. Tidningarna hade också en slutsummering efter mötets 
avslutning. 

Hur gick det sedan? Ja, inte alls bra under en tid framåt. Centralförbundet 
fick efrer några fa år ekonomiska problem och redan 1923 lades verksamheten 
ned. En del nystartade sameföreningar gick också i stå. Men Torkel Tomasson 
startade hösten 1918, trots landsmötets beslut, en tidning, "Samernas Egen 
Tidning (SET)", och i den skulle han med flera komma att argumenterade för 
de samiska intressena. Tidningen finns kvar men heter nu "Samefolket" och 
utkommer en gång per månad. 

Det skulle dröja ända till 1937 innan man kunde kalla till nästa landsmöte 
men nu var Torkel Tomassons hälsa dålig så Gustaf Park fick dra det stora las
set. 1940 dog Torkel Tomasson, i fullt arbete med SET, och många positiva lov
ord lämnades om honom. Han kallades bland annat för den samiske statsman
nen. 1944 bildades "Sameätnam", en organisation som främst koncentrerade sig 
på kultur- och bildningsfrågor. 1950 bildades så "Svenska Samernas 
Riksförbund (SSR)" och Gustaf Park blev dess givne ordförande. År 1993 fick 
samerna "Sametinget". Sametinget är både en statlig myndighet och en samisk 
organisation - en rätt märklig konstruktion. Och på den vägen är det. 

45 



Östersund 2004 

1918 var Östersund mötesplatsen för det första samiska landsmötet i Sverige. 
Idag år 2004 kan man nog säga att Östersund är ett sydsamiskt centrum. 
Följande samiska verksamheter finns i staden: 

T11/lk,111zmaren 11ppfo"rdes i tegel år 1887-89. Huset har fo"riindrats inviindigt l'id flera tillfallen men exte
riiiren dr bevarad i sin speciella nyreniissansstil. Niir jir"rnvirgen kom till Östemmd kttnde handeln på 
Trondheim skjllla fart och man behovde ett t11llpackhm. Na·r detta stod klart drog man ett stickspår från 
jiirnvirgsstationen fram till Tullkammaren. Detta spår fanns kvar dnda in på 1960-talet. 

I f.d. tullkammaren på Köpmangatan finns Gaaltije (Gaaltije betyder kallkälla) 
- ett sydsamiskt kulturcentrum. I en broschyr beskrivs Gaaltije på följande sätt:
Gaaltije ska ge oss samer en möjlighet att presentera oss - visa vilka vi är, vår
kultur och vårt språk. Som folk har vi en egen historia, även om inga kungar
funnits. Inte heller några krig. Verksamheten vid Gaaltije finansieras till över
vägande del med medel från EU:s strukturfonder I Gaaltijes lokaler har
Sametinget en person stationerad. Tidningen Samefolket har till helt nyligen
haft en redaktionell verksamhet i lokaler på Gränsgatan. Jag är lite osäker hur
det är med den verksamheten idag, mars 2004. Det finns också en lokal same
förening här i Östersund som har nära 100 medlemmar.

Vid landsmötet 1918 här i Östersund kunde man bland annat enas om en ny 
samisk riksorganisation. Östersund har idag, cirka 85 år senare, fått en framträ
dande plats i den samiska organisationsväven. 

Källor: Handlingar rörande Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918. 
"Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm", Lennart Lundmark 
Samerna i historien och nutid, Israel Ruong 
Samernas samhälle i tradition och nutid, Phebe Fjellström 
Ur jämtlandssamernas nutidshisroria, Lars Thomasson 
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Dahlmans 

- en anrik firma där fem generationer, i rakt nedstigande led, har verkat

Av Eva Rehnsbo 

Hur många företag i Östersund kan säga att butiken varit i samma lokaler i över 
etthundra år och att ägarna varit en familj där ett flertal personer, i rakt nedsti
gande led, har före firman vidare - också det i över etthundra år1 

Den affär som vi idag - år 2004 - benämner Dahlmans och som är belägen vid 
Storgatan 21, har sin egna alldeles speciella historia. Vad många kanske inte vet 
är att det är möjligt att följa firmans uppkomst och tillväxt ända från 1870-
talet. Här nedan kommer en sammanfattning om dess utveckling och ett antal 
betydande händelser för firmans räkning. Inbakat i detta kommer även några 
fakta om dåtidens Östersund. 

Anders Petter Fjellman var en mycket välkänd herre i Östersund i mitten av 
1800-talet och framåt. Han hade ett färgeri på sin tomt nr 148 (Köpmangatan 
30). Där färgade han både garn och tyg. Han hade även en affärsverksamhet där 
det såldes garn och vävnader. Vid den här tiden fanns inre gatuadresser på 
samma sätt som idag. Gårdarna benämndes till exempel som lisa i 
Borgengården, Krut-Märcagården och så vidare. För övrigt hade även varje tomt 
ett nummer. En firma som funnits i Sundsvall sedan år 1858 - A.G. Dahlman 
- var grossist till Anders Petter i Östersund. Förutom dessa affärsverksamheter
hade Fjellman många strängar på sin lyra. Han var även rådman, landsting
sman, ordförande i Fabriks- och Hantverksföreningen och bankdirektör. Därför
var det kanske inte konstigt att han, i slutet av 1870-talet, beslöt sig för att
avveckla sitt färgeri och sin affär. Det företag som fick erbjudandet att köpa
buriken var nyss nämnda firma från Sundsvall.

Ynglingen Erland Mattias Herlitz, hade börjat arbeta i firman A.G. Dahlman 
i Sundsvall vid 17 års ålder. På grund av faderns död hade han, redan två år tidi
gare, varit tvungen att sluta skolan och börja arbeta. När Erland Mattias hade 
varit anställd hos Dahlmans i nio år (1882) fick han erbjudandet att flytta till 
Östersund och bli föreståndare för den affär som Fjellman en gång ägt och som 
firman A.G. Dahlman haft i sin ägo ett antal år. 

Vid den tiden när Erland Herlitz kom till Östersund, var Johan Gustaf 
Asplund landshövding och det bodde cirka 3 000 invånare i staden. Under 
1880-talet skedde stora förändringar i Östersund, framför allt vad gällde han
delslivec. Många menar att det årtiondet bildar en gräns mellan den gamla och 
den nya moderna tiden. Staden, hade fram till denna tid, levat i mycket små och 
idylliska förhållanden. Under sina nära 100 år hade folkmängden inte ökat i 
någon särskilt hög grad. Man fick nu uppleva en vändpunkt. Den nya tiden blev 
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på många sätt av mycket stor betydelse för stadens vidare utveckling. Största 
anledningen till denna förvandling i staden och dess handelsliv var att järnvä
gen blev klar till Östersund i december 1879. 

Affären A.G Dahlman flyttade år 1889 upp till Storgatan 21 (Kvarteret 
Barberaren). Från allra första början, när Östersund grundades, var tomten på 
Storgatan, en kryddgårdstomt. Ett boningshus i två våningar uppfördes år 
1880. Byggnaden hade från början en träpanel med rika utsmyckningar, men 
huset rappades i början av 1900-taler. 

Storgatan 21 i Jl11tet av 1940-talet. Dah/111am affiir låg då i bortre (Jb'clt-a) delen av h11Jet. Niir 
RedJkapJhandeln flyttade 1965 kom DahlmcmJ a/fiir att diJponertt hela gatuplanet med ingång från ho"rnet. 

Under denna tid på 1800-talet när Erland Herlitz kom till Östersund, var 
handelslivet inre så tyngt av olika föreskrifter. Några speciella bestämmelser när 
affärer skulle öppnas eller stängas under dagen fanns inre. Vanligt var att så 
länge det fanns kunder i butiken, gjorde man affärer. Det var ingen ovanlighet 
att affärerna öppnade redan vid klockan 6 eller 7 på morgonen och stängde vid 
22-tiden på kvällen. Inom handelskåren var det trettiotre stycken affärsinneha
vare som år 1884 beslöt att deras respektive affärer skulle stängas klockan 21.00
under tiden 1 maj till 30 september och 20.00 från 1 oktober till 30 april. På
julafton ansåg de att affärerna skulle stänga 19.00. Det sägs att deras bestäm
melser gav anledning till många och långa diskussioner.

Efrer några år (1886), framförde Erland Herlitz önskemål om att han ville 
överta affären i Östersund, där han lagt ner all sin energi. Just vid det tillfället 
blev det dock inre så. Först något senare, den 1 september 1896, fick Erland 
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köpa firman. Han föredrog att fortfarande kalla affären för Dahlmans, men med 
tillägget Filials Efterträdare Erland Herlitz. 

År 1887 gifte sig Erland med Hulda Larsson från Vadstena. I familjen föddes 
en son och tre döttrar. Sonen Erland Fredrik, började arbeta i firman redan 
1905. Han var då 15 år och han började arbetet i samband med att modern 
avled endast 45 år gammal. Den 1 april 1921 ombildades Dahlmans Filials 
Efterträdare till aktiebolag. Samma år, under juli månad, avled Erland. Sonen 
Erland Fredrik var verksam som föreståndare i företaget fram till 1972. 

Denne sistnämnde Erland gifte sig med Ebba och släkten Herlitz utökades 
med fem barn. När deras son Nils hade avslurat sin skolgång började han 1949 
att arbera i firman. ils blev vd för firman 1970 och åtta år senare blev han 
också ägare till detra anrika förerag. ils Herlitz gifte sig i sin tur med sin 
Irene, som för övrigt också har arbetat i företaget. Tillsammans fick de barnen 
Per, Marie och Karin. Av dem var det sonen Per som beslurade sig för att driva 
föreraget vidare. Han övertog ägandeskapet 1985 och är fortfarande den som 
äger och driver rörelsen. Pappa Nils arberade vidare i firman fram till år 1993. 
Per och hans hustru Leena har två barn, dottern Sara och sonen Erik, som är den 
femte generationen i rakt nedstigande led, som arbetar i företager. 

Sortimentet har under åren varierat något. Från allra första början var det gar
ner och vävnader som såldes i affären. Efter hand började också firman att sälja 
till exempel linnevaror, korkmattor, underkläder, arbetskläder, sybehör, filtar, 
gardiner, handarbeten och vadmal. Firman hade genom förste ägaren Erland 
Mattias Herlitz, en mycket naturlig kontakt med äldens Ullspinneri. Han var 

Efterfrågan blev stor 11iir firman Dah/111a11s Textil och Gt1m fick en leverans <Il' yllestm111por ef1er varu
bris/en under krigsåren. Foto från I 945. 
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verksam där som styrelseledamot fram till sin död 1921. Familjen Herlitz hade 
kvar sina intressen i Nälden fram till 1971 då spinneriet såldes. 

Under årens lopp har Dahlmans även haft en filial. Det var i Strömsund under 
tiden 1925 till 1998. Bakgrunden till Dahlmans etablering i Strömsund var att 
de i början av 1920-talet hade fordringar i en firma i Strömsund. På så sätt kom 
Dahlmans i mitten av 1920-talet att ta över den firman. Nils Berghult, som 
redan var anställd vid Dahlmans i Östersund, blev föreståndare i Strömsund och 
det var han fram till sin död 1959. 

Något som markant har förändrats genom åren är antalet anställda. Under 
tiden 1940 - 1960 var antalet anställda femton personer i butiken och åtta 
stycken på engrosavdelningen. Numera arbetar fyra personer i butiken, samt att 
extrapersonal kallas in vid vissa tillfällen. 

Under 1970-talec blev Dahlmans medlem i Hemtex, det enda inköpsföreta
get av hemtextilier i Sverige. Från den 1 maj 1990 är numera också själva fir
manamnet Hemtex. Idag finns cirka etthundra Hemtexbutiker runt omkring i 
Sverige. Försäljningen i Hemtexbutikerna omfattas av gardiner, sängkläder, 
lakan, frottehanddukar och dukar. 

Under en tidsrymd av 120 år har detta företag haft en Herlitz "vid rodret". 
Om vi blickar tillbaka rent tidsmässigt, kan det konstateras att Erland Herlitz 
blev föreståndare redan år 1882 i Östersund när han kom från Sundsvall. 
Dessutom har affären och firman funnits endast vid två olika adresser i staden. 

Efter att ha haft några olika ägare lades Dahlmans i Sundsvall ner för några år 
sedan. Hösten 2003 öppnade dock Dahlmans/Hemtex en Hemtexbutik i det 
hus, som på sin tid inrymde Dahlmans varuhus. Då hade man dock redan sedan 
den 1 september 2001 drivit en Hemtexbucik i Ikeahuset i Birsta utanför 
Sundsvall. Övergripande ansvar för de båda sundsvallsbutikerna har Sara 
Herlitz, dotter till Per och Leena. Efter 120 år är cirkeln sluten - familjen har 
åter en narurlig anknytning till Sundsvall. 

Uppgifter hämtade från: 
Hantverk och Hantverkare av Hans Jacobsson s. 42 
100 år med handel och industri i Östersund av Lo Rindberg s l l0- l l3 
Handelslivet i Östersund 1786-1950 av Albin Johansson s. 51-55 
Hus med historia av Kjell Hansen s. 39 
De har textilier och egna affaren i blodet, en artikel i tidningen "'Tillfället"", annonsblad för 
Östersunds Köpmannaförening 1991 s. 5 
Muntlig information av Nils Herlitz under 2000 och 2003 
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Några minnen och intryck av 
skolstaden Östersund 

från början av 1900-talet 

Av Olof Behm 

Storsjöns stolta smycke, hjulångaren Carl XV, gled sakta fram emot Kårgärde 
ångbårsbrygga. Men när styrbords skovelhus kommit bara några meter från 
bryggkanren signalerade rorgängaren "sropp och back", skovelhjulen började 
under väldigt plaskande gå några varv motsols och Carl XV lade stillsamt till 
med fördäcket mor bryggan. Detta var en solig augustidag 1902. På bryggan 
stod en rolvårig pojke väntande bredvid en sror koffert. En landgång lades ur, 
med bryggkarlens hjälp kom kofferten ombord, Carl XV lade ur och färden mot 
målet, staden, fortsatte. 

Pojken på bryggan var den som nu nedskriver dessa minnen och som den 
dagen för första gången i sitt liv skulle fara till Östersund. 

I början av detta århundrade var som bekant kommunikationerna i Jämtland 
fullkomligt olika nutidens. De rre passagerarångarna på Srorsjön, Carl XV, 
Thomee och Östersund, fyllde ett mycket stort behov. Från sydändan av sjön, 
Berg och Myssjö, alternerade de tre och uppehöll under sex veckodagar regel
bunden tur- och returtrafik till Östersund. Dessa ångare rog inre blott passage
rare på sina färder uran även styckegods och stundom ganska skrymmande las
ter. Icke sällan rogs även nötkreatur ombord, kedjade på fördäck, och då såg 
man vid framkomsten folk från "Solbergs", väntande på kajen i Östersund. 
Befälhavaren på Carl XV var den stillsamme kapten Banck, som bland oss poj
kar åtnjöt srorr anseende och beundran. Det sades nämligen art han, innan han 
kom till Storsjöns farvatten, hade beseglar världshaven och då varit med om ert 
eller annat skeppsbrott. Huru därmed förhöll sig vet jag inre. Kapten på 
Thomee var den remperamentsfulle Dedering, en ärans man som höll sträng 
ordning ombord. Han tålde icke gärna att ens hans passagerare visade tecken på 
berusning. Jag vet att det årminsrone någon gång hände, att Dedering landsat
te en passagerare, som var på "tura" och störde ordningen ombord. 

Ja, bryggorna! Under årens lopp lärde man sig namnen på dessa och visste i 
vilken ordning de anlöptes. Med reservation för minnesfel kan jag ännu nam
nen: Svensravik eller Kövra var utskeppningsbryggorna och därefter Hovermo, 
Skanderåsen, Hackås kyrka, Kårgärde, Dillne, Hara, Vattjom, Vällviken, Fillsra 
- och så hade man den srora staden i sikte, behärskad av arrilleriregemenrers
kanslihus torn.

51 



Ja, där låg äntligen efter två timmars sjöresa mina förväntningars mål. Staden 
tedde sig vid första bekantskapen skrämmande stor och farlig genom bullret av 
fordon på de knaggliga gatorna, mängden av ekipage och människor, som till
sammans på mitt oerfarna sinne gjorde ett oväntat och förvirrande intryck. 
Östersund hade vid denna tid ungefär 5 .000 invånare, samlade kring huvud
sakligen tre stråk, Prästgatan, Storgatan och Köpmangatan. Strandgatan var 
ännu ganska glest bebyggd och kantad mest av villaträdgårdar samt mot sjösi
dan en spirande rad lövträd. Bland bebyggelsen mellan Köpmangatan och 
Strandgatan fann man emellertid den redan förfallande fabriksbyggnad, som en 
gång varit, om jag minns rätt, "Östersunds ullspinneri och ångfärgeri". Dess 
verksamhet hade då för länge sedan upphört, och enligt uppgift, övertagits av 
Näldens Ullspinneri. Maskiner och övriga fasta inventarier var dock kvarläm
nade. Ångfärgeriets alla dörrar stod alltid öppna på vid gavel och hade med sina 
intressanta maskiner blivit en omtyckt lekplats för kvarterets företagsamma 
manliga ungdomar. Senare fick jag göra bekantskap med den siste chefen för fär
geriet, dåmera anställd hos Jämtlands Folkbank. Han hette Jonas Holmbäck 
och titulerades färgare. 

Efter denna utvikning återgår jag till min första konfrontation med Öster
sunds Högre Allmänna Läroverk. 

* * 

När man på ålderns dagar söker draga sig till minnes skoltiden, är det främst 
lärarna man kommer ihåg. Som alla vet var den nuvarande s.k. Wargentins
skolan vid förra sekelskiftet ännu en ganska ung läroanstalt. Den från 1600-
talet verksamma skolan på Frösön, trivialskolan, hade så sent som höstttermi
nen 1847 inflyttat till staden och år 1849 hade skolan fatt sina lokaler i det 
vackra, ännu kvarstående gamla läroverkshuser. Av f.d. elevers minnesanteck-

" . . .  år 1849 hade skolan fått sina lokaler i det vackra, iinm, kvarstående liiroverkshmet." 
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ningar och av den muntliga traditionen vet man, att lärarkåren, i varje fall 
under en period omkring 1870-1880-talet, varit i både moraliskt och kvalita
tivt avseende delvis synneligen underhaltig, delvis helt olämplig för sina upp
gifter. Uppenbarligen genom tillskyndan av läroverkets dåvarande, den såsom 
biskop i Hernösands stift själskrivne eforus, Lars Landgren, hade teologie dok
torn, lektorn i Jönköping Carl Axel Hägglund år 1887 utnämnes till rektor. 
Han var av allt att döma en man efter Landgrens sinne, viljestark, kraftfull och 
plikttrogen som ledare och chef för en delvis pliktförgäten lärarkår och en bång
styrig lärjungeskara. Jag är förvånad över att ännu icke, i varje fall mig veterli
gen, någon levnadsteckning över Hägglund föreligger. I varje fall borde en min
nesteckning ha ratt plats i Järnten. 

Enligt egen utsago, många år efter tillträdet, bekräftade Hägglund, att det var 
"en dålig skola", som han tog befälet över vid sitt tillträde. Men med sin auk
toritet, sitt myndiga uppträdande och sitt sinne för vad som behövdes för att 
skapa, icke blott en yttre disciplin utan även en god anda bland pojkarna, hade 
Hägglund under åren fram till sekelskiftet gjort "en bra skola" av läroverket. 
Och nykomlingen behövde inte länge vistas som elev i den skolan, förrän han 
märkte, att det var rektorn som satte sin personliga prägel på denna läroanstalt. 
Vi pojkar kände, så länge vi gick i småklasserna, hans inflytande mest som fruk
tan för hans, som vi tyckte, övervakande stränghet. Men när vi kommit upp i 
gymnasiet, särskilt i de två högsta klasserna, 7: 1 och 7 :2, blev rektorn visserli
gen en alltjämt respektingivande men alltmera mänsklig personlighet. Vi kände 
hans auktoritet och vi förstod vid den åldern, att vårt läroverks möjlighet att bli 
en bra skola väsentligen berodde på hans starka, personliga ledning. 

Genom vissa händelser i samband med utövningen av hans rektorat, som kom 
till vår kännedom, kunde vi draga vissa slutsatser om honom. Vi upptäckte bl.a. 
att han icke var småaktig och att han aldrig lyssnade till skvaller om sina gos
sar. Enligt läroverksstadgan var det "lärjunge förbjudet att vistas på värdshus, 
källare" och andra sådana lokaler. Någon "sedlig" person hade angivit oss, sär
skilt dem som tillhörde föreningen Societas, en lokalavdelning av S.S.U.H., för 
att dagligen "hänga" på det kända och välkända Cafe Temperance. En dag då 
några av oss satt på cafeet och drack kaffe med winerbröd och bakelser, inträd
de rektorn helt plötsligt. Han gick från rum till rum mellan våra bord - jag ser 
honom än i minnets ljus, då han mysande och belåtet strök sitt mäktiga skägg 
och sade: "Joo, här sitter ni och smörjer kråset". Hans ögon log vänligt, då han 
sade adjö och lämnade oss - mållösa av spänning, lättnad och glad förvåning. 

Rektorn ledde själv varje dag morgonbönen - psalmsång och betraktelse över 
något stycke i bibeln. Men därefter kom oftast en allvarlig uppgörelse med rap
porterade syndare, oftast mer eller mindre klare avslöjade skolkare, som på detta 
sätt varnades för fortsatt pliktförgätenhec. 

Rektorn skötte i gymnasiet själv kristendomsundervisningen. Detta var hans 
enda undervisningsskyldighec. Hans lärargärning blev ofta och med rätta myck
et kritiserad, men det skulle föra mig för långt från ämnet för denna uppsats att 
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ingå på frågan om Hägglunds kristendomsundervisning. 
Av lärarna är det flera men särskilt tre, vilkas bilder är klart belysta i deras 

före detta lärjungars erinringar. 
Lektor Sven Johan Kardell, en lärd historiker, f.d. riksdagsman för valkretsen 

Östersund-Hudiksvall, initiativtagare till Jämtlands läns fornminnesförening 
m. m. åtnjöt stor och allmän aktning i staden och länet. Han sökte i sin under
visning inrressera pojkarna - det fanns inga flickor i skolan på den tiden - för
historia. Men han var alltför släpphänt, då det gällde läxorna och förhören på
dessa. Det var vanligt att man under timmarna i historia i smyg bakom den
framför sittandes rygg hade läxboken uppslagen för att vid behov glutta i den.
Detta såg Kardell, men låtsade i allmänhet inte om vad han såg. En gång, då
han av en av pojkarna, som hade funnit svaret i sin uppslagna läxbok, hade fått
rätt svar på en fråga, nickade Kardell uppmuntrande ironiskt: "Joo, det stod ju
så i boken".

En gång upptäckte vår teckningslärarinna, som var sträng nykterist och till
hörde Vita Bandet, att en av lärjungarna, då han kom till lektionen, alldeles tyd
ligt andades spritångor. Hon avslöjade honom och tog upp saken i kollegiet, där 
hon yrkade nedsatt sedebetyg för syndaren, men den enda "bevisning" hon hade 
om missgärningen var ju, att hon känt spritångorna från eleven. När frågan kom 
upp i kollegiet var det länge ingen, som ville yttra sig, men slutligen bröts tyst
naden av lektor Kardell som sade: "Jag har varit lärare i 40 år - men det här är 
första gången jag varit med om att sätta betyg med ledning om hur en lärjunge 
luktar". Det blev inte mer sagt och pojken fick inte nedsatt sedebetyg. 

En lärare av helt annat slag var Axel Gillberg. Han hade nybörjarklasserna i 
latin, d.v.s. fyran och femman, eftersom man på den tiden började med latinet i 
fyran. 

Hans undervisning gick ut på att plugga i oss den latinska formläran, något 
som han också gjorde med sådan energi och framgång, att "mensa" och "amo" 
med allt vad till dem hörde sitter i oss, hans lärjungar, än i dag. Men - ack! 
Vilken pedagogisk metod! Ovett, sarkasmer, hån och begabbelser för likt och 
olikt drabbade den som inte kunde läxan. Råd att lämna studierna för att ge sig 
ut i förvärvslivet som grovarberare var inte ovanliga! 

Lite grand hämnades vi. Gillberg var frusen av sig, ville ha varmt i klassrum
met. Den saken skötte "vaktis" om. Men ibland lade vi en liten isbit på kvick
silverkulan. Gillberg tittade alltid på termometern, innan han satte sig på sin 
plats. Hans rysningar och beskärmelser när termometern då visade endast 
10-12 grader, var helt äkta. Han frös verkligen. Jag minns inte att han någon
gång upptäckte skojet.

En tredje lärare med anmärkningsvärda metoder var f. docenten i sratskun
skap vid Lunds universitet, den genuine skåningen Olof Örström. Han var 
adjunkt i historia, geografi, svenska och - matematik! Kombinationen med 
matematik var svårbegriplig, men ännu besynnerligare var att han - åtminsto
ne ett läsår - hade undervisat i kristendom i en av småklasserna. Örström var 
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samtida i Lund med Bengt Lidforss och hörde till den politiskt radikala kretsen 
kring honom. Huru det förhöll sig med hans religiösa åskådning, har jag ingen 
kännedom om, men hans f.d. lärjungar i ämnet berättade och försäkrade som 
fullkomligt sant, att de på Örströms kristendomstimmar fatt läsa kursivt den 
då aktuella äventyrsboken "Pieter Maritz. Den unge boerhjälten". Örström var 
en intresserad lärare i svenska. Han tolkade Bellman och ville att Fredrik 
Borggren inför klassen skulle sjunga "Upp, Amaryllis!". Han lät oss läsa Johan 
Olof Wallins Dödens ängel och förklarade, att denna dikt, bortsett kanske från 
ett par strofer med kristligt-religiöst innehåll, kunde som ett poetiskt mäster
verk läsas och njutas av envar, oavsett hans religiösa åsikter. 

Ibland, då någon i klassen hade burit sig dumt åt och Örström blev indigne
rad, sökte han behärska sig, men ibland brast han ut: "Fä! Fä! Nötöra!" 
Sistnämnda epitet har jag aldrig hört använt av någon annan än Örström. 

Även några av de andra lärarna från min tid kunde förvisso förtjäna att deras 
namn i dag räddas från glömskan, men jag fruktar, att jag redan tröttat läsaren 
med mina minnen. 

* * 

Hur tedde sig nu tillvaron for en lärjunge Östersunds Högre Allmänna 
Läroverk i början av 1900-talet' 

Svaret på den frågan blir nog ganska olika om det gäller en yngling, som hade 
sitt föräldrahem i Östersund, eller om det, som i mitt fall, gäller en pojke från 
landsorten. Var man "inackorderad" hos någon av de ganska många värdinnor i 
staden, som tog emot skolynglingar från landet som gäster, var man ganska helt 
hänvisad till att klara sig själv både i fråga om studierna och i övrigt. Visserligen 
ansågs det, att inackorderingsvärdinnan var skyldig skriva sjukintyg i fall man 
varit borta från skolan på grund av en mer eller mindre verklig ohälsa, ofrast 
"förkylning" eller "ont i halsen". Men någon kontroll eller övervakning av yng
lingens privata leverne eller hans läxläsning förekom icke i dessa hem. All den 
tid man kunde få över ägnades ju kamratlivet. Man fick ganska mycken tid 
"över". Och det rådde en god, en mycket god anda bland pojkarna i läroverket. 
Att rektor Hägglunds auktoritet även därvidlag var av stor betydelse är visst -
även om vi pojkar inte tiinkte på det då. 

Men i detta sammanhang anser jag att föreningslivet i vår skola också hade 
mycket stor betydelse. Redan i fjärde klassen kunde man bli invald - lägg 
märke: invald - i Societas, den redan då ganska kända lokalavdelningen av 
S.S.U.H. Invalet förusatte en prövning av verderbörandes lämplighet att 
komma med i föreningen och det var inte alla som kom in redan som fjärde
klassister. Somliga fick "stå på tillväxt" och mogna tills de blev erkända som 
goda kamrater. 

Kamratandan i läroverket var god. Av pennalismen, denna i många läroverk 
både då och senare förekommande avart av umgänge, förekom inte vid vårt läro
verk. Under mina tolv terminer varken såg eller hörde jag talas om något som 
ens liknade pennalism. 
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Genom S.S.U.H. kom jag och många andra med mig, sedan vi blivit gymna
sister i det två högsta klasserna, i förbindelse med andra nykterhetsorganisatio
ner, framförallt IOGT. Jag erinrar mig, att jag som "sjutvåare" fick äran tillhö
ra något som hette "Nykterhetsvännernas centralorganisation" - ett samarbets
organ för alla nykterhetsföreningar i staden. Bland annat genom detta uppdrag 
blev jag bekant med ganska många tillhörande stadens borgerskap. Om jag med 
stöd av mina erfarenheter av Östersund från de sista av mina skolår skulle för
söka sammanfatta minna minnesbilder av min skolstad, tror jag, att jag icke kan 
göra det bättre än genom att säga, att det där rådde en god, demokratisk anda 
i detta ords bästa mening. Vi skolpojkar, särskilt i gymnasiet, var helt visst 
mycket mer observerade av borgerskapet i staden än vi själva visste - men vi 
årnjöt stor frihet och kände, mer eller mindre medvetet, att vi samtliga hade 
ansvar för hur vi använde denna frihet. 

Att vi visste vad vi ville var redan tidigt fullt klare i vårt förhållande till 
omgivningen. Ett talande bevis härom var att vår studentklass, som till stor del 
var SSUH-irisk, visserligen höll den obligatoriska avskedsmiddagen - på 
Standard! - för lärarna, men vi bjöd inte på sprit! 
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Väverskor och landstormsmän 

Av Anna Britta Nilsson 

Jämcslöjds slöjdskola och mattväveri flyttade hösten 1939 från Gamla epidemi
en till Licsvägen 12, före detta småskol_eseminariec som ägdes av landstinget. De 
fick överta arbetsförmedlingens lokaler på nedre botten. Den norra delen upp
togs av Östersunds rundradioscacion. 

Vägg i vägg med väveriet, i ett rum strax innanför ingången, var landstorms
gubbar inkvarterade. Här knöts vänskapsband, som till och med i ett fall resul
terade i giftermål.Många fester hölls också i slöjdskolans lokaler. 

Landstormen kallades förband ur de äldre åldersgrupperna upp cill 45 år. Efter 
krigsutbrottet den l september 1939, när Tyskland angrep Polen, var det i för
sta hand landscormen som inkallades, sammanlagt 32 000 man. 
Försvarsområdesscaben, som hade hand om landstormen, inrättade sig på Grand 
hotell vid Stortorget. När Tyskland angrep Norge den 9 april 1940 blev det stor 
mobilisering. Även då kallades landstormen in. De skulle bevaka broar, slussar, 
järnvägs-, kraft- och telefonstationer same vissa industrier och förråd. I Öster
sund skulle de bland annat bevaka rundradioscacionen. Den bestod av srudion i 
Licsvägen 12 och radiomascer som stod på en öppen yta strax öster/ovanför 
nuvarande korsning mellan Samuel Permans gata och Scapelmohrs väg. 

Soldaterna beskrivs i band 3 av historieböckerna om Jämtlands fältjägarrege
mente som gamla, stadiga, erfarna män i staten med erfarenheter från tiden 
under och närmast efter första världskriget. Uniformerna satt oftast litet 
ansträngt, livremmarnas längd måste vara ordentlige tilltagen. Beväpningen var 
den enklast tänkbara, gevär med blank bajonett. 

Min mamma, Olivia Nilsson, hade anställes i mattväveriet när det flyttade in 
i Gamla epidemien omkring 1930. 1940 var jag tio år gammal och tillbringa
de mycket tid här, spolade garn, knöt ryagarnsdockor och deltog på olika säte. 
Jag minns de här gubbarna väldigt bra. En var björnjägare från Froscviken och 
hade med sig torkat björnkött. En var från Föllinge, gift med en skollärarinna, 
och den familjen höll vi kontakt med in på 60-calec. Någon var anställd i 
Redskapshandeln och någon var lantbrukare i stadens utkant, det var han som 
gifte sig med en mycket blyg lärarinna vid slöjdskolan. 

Det var här, på höscen-vinternl939-1940, som kormattan vävdes till Nya 
kyrkan, som invigdes 1940. Den vävdes i flossateknik av ullgarn i tre våder och 
med sneda vinklar för att passa in i korets grundplan. 

Källor: 

Försvaret i västet. Inledning, kcigsutbrntt och mobilisering, av Arvid Crnnenberg i Jämtlands 
fältjägattegemente - regementet, bygden och staden band 3, Helsingborg 2003, sid 6 I ff. 

Årsberättelse i Järnten I 939 och I 940. 
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Litsviigen 12 vid borjan av 1940-talet. Till viinster sitter Brita Eklund, rektor vid Jaintslbjds slojdskola 
och liingst till hbger sitter Olivia Nilsson, viiverska vid mattviiveriet. I bakre ledet landstormsgttbbar i 1mi
for111 modell 1910 med trekantig hatt. Liingst bort t. v. en landstormsman pJ vakt 

Vaiming av sniljeflossa omkring 1940 i }iimtslojds mattviiveri, Litsvagen 7 2. Vid bortre vavstolen fr. v. 
Elsa Hal/berg, Olivia Nilsson och Gblin Gbransson. Har vavdes kormattan till Östersunds nya kyrka. 
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Viiverskor på vakt. 
lå11at de11 111ilitiira 11tmst11i11gen och 

.
. ;iz•ertagit 

1•ak1en··. F,: t'. Giili11 Giiramso11. Olit ia ilsson 
och Elsa Hal/berg. 
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Viil'erskor och la11dstor111sg11bbar. Litsviigen 12 !'id 
början at' I 940-talet. F r. 11 Olil'ia ilsso11. Elsa 
Hal/berg och Gbli11 Göra11sso11. De11 lii11gre 111a11-
11en iir Harald ilsson. 

Elel' vid Jåilllslojds slöjd
skola l'ar 1111der 1940-talet 
la11dshö1•di11gefm11 Elsa 
Lo/gren (t. h.). hiir med 
rektor Brita Ekl1111d. 



Kormattan i Östermnds nya kyrka, invigd I 940. och vå'vd i jdmtslojds mattvå'veri, Litsviigen 12. 

Fest kring julen 1940 i slojdskolans lokaler, Litsvdgen 12, med vdverskor, lärarinnor och landstormsgub
bar. I mitten rektor Brita Eklund. 
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Fest i slbjdskolans lokaler. Litsviigen I 2 med viiverskor. liirarinnor och landstomzsgubbar. Bb'rjan av 1940-
talet. 1 /b'rsta raden rektor Brita Eklund. Sb'derin. Elsa Hallberg och Olivia ilsson 
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Boklista 

I Järnten publicerades tidigare en komplett lista över utkommen litteratur om jå"mtland 
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Verksamhets berättelse 

Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörel
se för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2003. 

Styrelsen har haft följande sammansättning. 

Ordförande 
V ordförande 
Skattmästare 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
Suppleant och 
klubbmästare 
Intendent 
Adjungerad ledamot 
Revisorer 

Revisorsuppleanter 

Redaktions
Kommi tte 

Museikommitte 

Sven Åke Breding 
Peter Berg 
Sven-Erik Tornving 
Göran Winberg 
Eva Rehnsbo 
Marita Johansson 
Tomas Frank 
Göran Falkerby 
Ulla Hasselberg 

Carl Henrik Rascner 
Nils Storm 
Charina Ödlund (länsmuseet) 
Mats Henriksson 
Bengt Stein 
Bertil Leijon 
Lars Magnusson 
Johan F Wijnbladh 
Bengt Briigge 
Mats Lundin 
Eva Rehnsbo 
Sven Åke Breding 
Nils Storm 
Arne Dahlin 
Bengt Briigge 
Sven Åke Breding 

Årsmötet för 2003 hölls i Stadsmuseet/Ahlbergshallen den 26 mars i närva
ro av 3 7 medlemmar. Årsmötet beslutade att ti Il hedersledamöter kalla Bengt 
Briigge och Nils Storm. 

Högtidsmötet den 23 oktober hölls i år på Rådhuset i närvaro av 92 med
lemmar. 

I samband med mötet höll Ance Åkerström ett uppskattat föredrag om pro
jektet "Björntanden", en hotell och konferensanläggning, som är tänkt att upp
föras på Frösöberget. 

64 



Styrelsen har mycket målmedvetet arbetet med att öka antalet medlemmar i 
föreningen. Vid årets slut hade därför föreningen 584 medlemmar varav 71 var 
kvinnor. Ambitionen är att vid nästa årsskifte vara 700 medlemmar. 

Samarbetet med länsmuseet kommer att fortsätta i enlighet vad som beslutats 
av föreningens medlemmar. Som ett led i detta arbete har styrelsen beslutat att 
Föreningen Gamla Östersund och länsmuseet under hösten 2004 ha en gemen
sam utställning i Jamtlis lokaler. En arbetsgrupp tillsattes under hösten med 
Göran Falkerby och Kjell Pettersson från vår förening och Jeanette Wahl från 
länsmuseet för att förbereda utställningen. 

Arbetet med att undersöka föreningens behov av IT-stöd har under året påbör
jats och bl a har en konsult, Lars Eriksson vid Comona, anlitats för att ge råd 
och stöd i detta arbete. 

Översyn av föreningens fonder och stiftelser har fortsatt under ledning av 
Göran Falkerby och Sven Erik Tornving. I detta arbete har även vår medlem 
hovrättsrådet Lennart Frii från Lund deltagit som avser permutation (förändrat 
ändamål) av Anna och Gottfrid Romans understödsfond. 

De fotogrupper, som ett antal medlemmar medverkar i, har fortsatt sitt arbe
te och under året har de koncentrerat sig på byggnader och personer som finns 
eller har funnits i fastigheterna runt Stortorget. Detta arbete kommer att pre
senteras vid den gemensamma utställning som föreningen och länsmuseet kom
mer att ha under hösten 2004. 

Redaktionskommitten under ledning av Johan F Wijnbladh har under året fär
digställt föreningens årsskrift, som liksom under tidigare år rönt stor uppskatt
ning hos såväl medlemmarna som andra som är intresserade av Östersunds his
toria. Årsmötet framför medlemmarnas rack för en utomordentlig publikation. 

Stadsmuseet har liksom tidigare varit öppet för allmänheten onsdagar klock
an 13.00-16.00 och under sommarmånaderna juni-augusti dagligen klockan 
10.00-16.00. Dessutom har grupper från olika företag och arbetsplatser samt 
skolklasser, efter tidsbeställning, besökt museet. Nils Storm, Tomas Frank och 
Mats Malmqvist har på ett förtjänstfullt sätt medverkat vid dessa besök. 

Samarbetet med Jämtlands läns konstförening vad avser Carl Lignells fonder 
fortsätter. 

Under året har föredragskvällar om Östersunds historia anordnats där Anna 
Britta Nilsson berättat om kvarteret Getingen (Jämtkraft), Tomas Frank om 
Temperance och Robert Fresk om företaget Fresk. Likaså har Eva Rehnsbo och 
Marita Johansson haft guidade rundturer i Stadsmuseet, Östersunds gamla 
Kyrka, Kyrkparken och Rådhuset och avsikten är att sådana rundturer skall 
fortsätta även under 2004. 

Föreningen Gamla Östersund har under året deltagit i Storsjökortet som inne
burit både en besöksmässig och ekonomisk förtjänst. 

För att minska föreningens kostnader i samband med utskick av årsskriften 
har dessa på försök hämtats av medlemmar boende i Östersund eller lämnats ut 
i samband med högtidsmötet. Dessutom har Carl Henrik Rastner agerat "brev-
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bärare" och besökt ett antal medlemmar som inte hämtat srn årsskrift. 
Föreningen har på detta sätt minskat porrokoscnaden med minst 1000 kronor. 

Inhämtande av e-post adresser till medlemmarna har påbörjats under året så 
att kallelser till möten och sammankomster kan ske den vägen. 

Under året erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga. 
Den ekonomiska förvaltningen redovisas i särskild bilaga. 
Föreningen förvaltar följande fonder för vilka särskilda redovisningar lämnas. 

Linda Olsens donationsfond, Anna och Gottfrid Romans understödsfond, 
Margareta och Robert Berghagens fond för hisrorisk forskning om Östersunds 
historia samt Carl Lignells fonder I, Il och 111. 

Östersund den 9 mars 2004. 

Sven Åke Breding Peter Berg Sven Erik Tornving 

Göran Winberg Eva Rehnsbo Marita Johansson 

Tomas Frank. 
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Invalda medlemmar 2003 

Adolfsson, Lars 
Andersson, Bengt 
Andersson, Bo 
Andersson, Eino 
Andersson, Mats Åke 
Andersson, Mikael 
Andersson, Ann-Sofie 
Andersson, Barbro & Håkan 
Andersson, Claes 
Andersson, Ulla & Lennart 
Bars, Bery 
Basth, Göran 
Blomdahl, Bengt 
Borg, Märta 
Broman, Ingrid 
Brännström, Egon 
Dahlbeck, Gilla 
Engström, Barbro 
Ericson, Kjell 
Eskilsson, Elvi 
Ess vall, Uno 
Frii, Lennart 
Glancz, Anna-Lisa 
Gustafsson, Sonja 
Gustavsson, Solveig 
Hagerlind, Clas-Owe 
Hakkarainen, Helena & Alpo 
Halvarsson, Per 
Hammersjö, Annica 
Hansson, Vivvi & Lars 
Hedberg, Jonny 
Hedström, Carl Johan 
Herlitz, Irene 
Hermansson, Ingemar 
Hult, Vesla 
Hägred, Lars-Olof 
Jacobsson, Christina 
Jacobsson, Jan-Anders 
Johansson, Tyko 
Johansson, Gunnar 
Johnsson, Tomas 
Jonsson, Karl-Göran 
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Jönsson, Asta 
Jörgenssen, Solveig 
Karlsson, Karl-Ruben 
Ledin, Lennart 
Lindahl, Peter 
Linde, Pererik 
Lindqvist, Folke 
Ling, Torsten 
Litfeldt, Elinor & Christer 
Lundvall, Göran 
Malmros, Leif 
Nilsson, Jan-Erik 
Nilsson, Maj-Britt 
Nilsson, Ulf, D, S 
Nässen, Kristian & Beth 
Olbranc, Christer 
Olsson, Christina 
Oskarsson, Rune & Inga-Britt 
Paulsson, Jan 
Persson, Alf 
Petersson, Gerd 
Pettersson, Sven-Ingvar 
Rasmusson, Anders 
Rosell, Hans-Bertil 
Rosen, Lars-Inge 
Sjöstedt, Sven-Erik 
Sjöström, Harry 
Skoglund, Karin 
Stafren, May-Britt 
Ström, Greger 
Sundqvist, Mats 
Sundström, Gudrun & Sven-Axel 
Swahn, Ingrid & Bengt 
Swartz, Sven-Erik & Gunnel 
Svensson, Sven-Johan 
Sånefjäll, Hans 
T homo, J uhani 
Tysk, Ulf 
Uddegård, Karl-Ove 
Wall, Göran 
Westergren, Leif 
Wikström, Lars-Erik & Ragnhild 



1/1 
5/1 
25/1 
27/2 
2/5 
26/5 
18/6 
29/6 
30/6 
10/7 
219 

3/9 
17/9 
1/11 
7/11 
8/11 
30/11 
2/12 

Avlidna 2003 

Expeditionsförman Gustaf Gladh 
Ingenjör Sune Liljeqvist 
Adjunkt Ingvar Hermansson 
Officeren Oleg Heljestrand 
Länsrådet Carl-Gustaf Petersson 
Ombudsman Martin Forslund 
Posttjänsteman Sune Lehman 
Frisörmästare Åke Strömqvist 
Disponent Elis Sundström 
Köpman Bror Hagsäter 
Juris kandidat Bertil Edling 
Bankdirektör Tore Gärdin 
Försäljare Torsten Lindblom 
Köpman John Wadman 
Byggmästare Gusten Walltin 
Hemmansägare Eric Moberg 
Rektor Sören Aronsson 
Kassör Roland Österholm 
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Förteckning över gåvor 
till Föreningen 2003 

Viola Alsrröm 

Gerd Bernd csson 
Bengt Bri.igge 
Magnus Westerberg 

Kerstin Holm, Salcsjö Boo 

Örjan Lindqvist 
Gunilla Nilsson Edler 

Bengt Pålscam 

Astrid Scein 
Helge Svärd 
Lennart Winberg 

Gärdin & Persson 
Ingenjörsfirman Månsson och Hansson 
på Hoverbergska gården. 
Jämtlands Fälcjägareregemence 

Östersunds Myncklubb 

Andelsbevis Castors sporcscuga 
från 1941. 
Skolmössa från Flickskolan. 
Jämtland/Härjedalens skidhistoria. 
2 se inramade teckningar 
av S Cronholm. 
CD skiva med släkforskning 
Herman Holm. 
Foto Kyrkgatan 37. 
Inramat foto på förslag till ny kyrka i 
Östersund. 
Fotoglasplåcar och tidningar från 
scoutlivet same foton från Östersunds 
Ångbryggeri. 
Skolfoton Norra Skolan. 
Foton från Bilbolagecs verkstad 1946. 
Häften om föreningar vid Östersunds 
Läroverk. 
Jubileumsbok 1903-2003. 
Pärm innehållande foton och ritningar 

Jämtlands Fälcjägareregemences 
historia. Del 3. 
Östersunds lokalmynt Scorsjöyran 20 år. 
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Förteckning över givare till 
Årsskriftfonden 2003 

Ahlberg, Torsten 
Ahrlin, Vidar 
Alfrren, Bertil 
Almerud, Bertil 
Alstad, Stig 
Anderson, Karl-Erik 
Andersson, Ingrid-Lisa & Bengt 
Andersson, Egon 
Andersson, Åke 
Andersson, Åke 
Andersson, Olof 
Andersson, Sven-Olof 
Andersson, Claes 
Anse, Hans 
Appelqvist, Kurr 
Beckman Lars 
Berg, Peter 
Bergholm, Kjell 
Bergman, Staffan 
Bergström Roland 
Bergström, Ivar 
Berndtsson, Olle 
Berndtsson, Bo 
Björk, Knut 
Bogren, Lennart 
Bogren, Bengt 
Bohman, Ragnar 
Borg, Viktor 
Bostrand, Bo 
Bovidsson, T hure 
Brant-Lundin, Christer 
Breding, Maud & Sven-Åke 
Bri.igge, Bengt 
Carlsson, Gunnar 
Carlsson, Nancy & Carl-Erik 
Cederberg, Bo 
Claesson, Bengt 
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Clarin, Lennart 
Cronheden, Jon 
Cronheden, Rolf 
Dahlberg, Benkt 
Dedering, Bertil 
Doll, Sune 
Edling, Bertil 
Edsrröm, Bengt 
Edvinsson, Folke 
Ekevärn, Gunnar 
Elgelid, Sten 
Elvgren, Lennart 
Englund, Karl-Bertil 
Englund, Per-Einar 
Engman, Hans 
Engström, Gunnar 
Ericson, Gunnar 
Ericsson, Sigge 
Ericsson, S Bertil 
Eriksson, Bertil 
Eriksson, Erik 
Eriksson, Evert 
Eriksson, Gunnar 
Eriksson, Örjan 
Eriksson, Kjell 
Eskilsson, Elvi & Arne 
Falk, Lars 
Fastborg, Anders 
Fors, Eric 
Forsgren, Roland 
Frank, Tomas 
Fredriksson, Bo 
Fresk, Robert 
Grindborg, Lars 
Gustavsson, Peter 
Gustin, Sven 
Göransson, . E. 



Hagberg, Arne 
Hagerlind, Nils 
Hallen, Lennart 
Halvarsson, Bertil 
Halvarsson, Gösta 
Hammar, Bo 
Hammar, Ingemar 
Hammar, Olle 
Hansson, Bertil 
Hansson, Sven "Lima" 
Haraldsson, Ulf 
Hassner, Jan 
Heligren, Ulf 
Hemmingsson, Olle 
Herlicz, Hans 
Herli cz, Per 
Hermansson, Ingemar 
Holm, Nils 
Holm, Christer 
Holmer Jacobsson, Ingrid 
Hoväng, Gösta 
Höög, Bengt 
Ingmanson, Bengt 
Jacobsson, Hans 
Jacobsson, Ragnar 
Jernberg, Arne 
Jernekrancz, Alfons 
Johandy, Peter 
Johansson, Bercram 
Johansson, Jan Erik 
Johansson, Karl-Erik 
Johansson, Åke 
Johansson, Gunilla 
Johansson, Marita & Lars-Åke 
J ohnsson, Alf 
Johnsson, Stig 
Jonsson, Kjell 
Jonsson, Lars 
Jonsson, Jerker 
Josefson, Alf 
Jämchagen, Sidney 
Jämcnäs, Nils-Erik 
Jönsson, Lars 
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Kjellman, Lennart 
Kristoffersson, Bo 
Krohne, Elisabeth & Göran 
Kylsberg, Christer 
Kålen, Alf 
Köpsen, Lennart 
Langeen, Gustaf 
Lancz, Sören 
Larsson, Bertil 
Larsson, Bo 
Larsson, Håkan 
Larsson, Åke 
Larsson, Rolf 
Leijon, Bertil 
Lenberg, Sven 
Lilja, Tore 
Lindgren, Thore 
Lindqvist, Lars 
Lindqvist, Örjan 
Lundemo, Reumert 
Lundin, Claes 
Lundstam, Arne 
Makenzius, Glenn 
Malmgren, Arne 
Medin, Bengt 
Modin, Stig 
Modin, Sven 
Molund, Kjell 
Moscen, Carl-Eric 
Månson, Kåre 
Månson, Stig Arne 
Nillbrand, Stig 
Nilsson, Kjell 
Nilsson, Bertil 

ilsson, Erik 
Nilsson, Gunnar 
Nilsson, Göre 
Nilsson, P-G 
Nordberg, Arne 
Nordin, Börje 
Nordin, Sven-Ivar 
Norgren, Kjell 
Nyström, Sture 



Nyström, Sven 
Näsmark, Rolf 
Nässen, Lillie & Nisse 
Näsström, Christer 
Olofsson, Olle 
Olsson, Ulf 
Olsson, Oskar 
Orvegård, Olof 
Otterfalk, Gunnar 
Ottosson, Agne 
Pagels, Anna-Mi & Olle 
Palmqvist, Åke 
Persson, Kjell 
Persson, Lennart 
Persson, Bertil 
Persson, Christer 
Persson, Gunnar 
Persson, Rolferik 
Persson, Bob 
Persson, Jan-Christer 
Petersson, Gerd 
Pettersson, Kjell 
Porad, Göran 
Pålstam, Britta & Bengt 
Pålstam, Krister 
Rahm, Bertil 
Rasteby, Monica & Walther 
Rastner, Carl Henrik 
Rehnsbo, Eva 
Rolandsson, Gusten 
Rosell, Arne 
Rosell, Hans-Bertil 
Rosendahl, Ove 
Rosenius, Olof 
Rydell, Nils Magnus 
Ryman, Stig 
Sandberg, Bengt 
Sedvallsson, Maud & Gunnar 
Selander, Bengt 
Selander, Gustaf 
Selander, Sven 

Siden, Kjell 
Sjöström, Christer 
Sjöström, Rune 
Stein, Astrid & Bengt 
Stenfors, Olle 
Stigenius, Göran 
Sundberg, Sven 
Sundqvist, Mats 
Sundström, Lennart 
Sundström, Sven-Axel 
Swedberg, Lars 
Svensson, Sven 
Svärd, Gunnar 
Svärd, Otto 
Söderqvist, Allan 
Tengvard, Kjell 
Thorsell, Erik 
Tornving, Maud & SvenErik 
Törner, Lennart 
Uddegård, Karl Gustaf 
Uddegård, Karl-Ove 
Uhlin, Hans 
Wahlsrröm, Sven Olof 
Wahlström, Kjell 
von Walden, Bengt 
Walltin, Olle 
Weinhagen, Allan 
Velander, Örjan 
Westerberg, Tore 
Wigen, Staffan 
Wigur, Rolf 
Wijnbladh, Johan F 
Wiklund, Ingvar 
Wikström, Rolf 
Winberg, Lennart 
Wärdell, Lars 
Zakrisson Birger 
Åslund, Gunnar 
Ödmark, Anders 
Östlund, Erik 
Östlund, Gudrun & Rolf 

I förteckningen över givare till Årsskriftfonden 2002 har följande givare ej 
kommit med: Bohman, Ragnar. 
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