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Omslagsbild
I december 2004 beslutade Riksdagen att hela Östermnds garnison skall lå'ggas ned. Militå'ra enheter och
deras verksamhet har i mer å'n hundra år varit ett påtagligt inslag i staden. På bilden syns i högra delen
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Mittuniversitetets byggnader, vilka fram till 1997 var A 4:s kaserner.
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Förord
Föreningen Gamla Östersund och dess redakcionskommitte presenterar härmed
årsskriften för år 2005. Förhoppningen är att medlemmar och andra intressera
de skall finna innehållet intressant och trevligt.
Den stora händelsen det gångna året 2004 var Riksdagens beslut att lägga ned
Östersunds garnison. Detta kommer påtagligt att påverka stadens, kommunens
och länets framtid. Svensk militär verksamhet har funnits på Frösön i 394 år och
i staden Östersund i 112 år. Kommunen och garnisonen har varit väl integrera
de i varandra. Till exempel har de militära etablissemangen varit ett påtagligt
inslag bland byggnaderna i kommunen vilket framgår av omslagets vackra flyg
bild. Garnisonens utveckling från 1611 till 2005 redovisas i ett kapitel i
årsskriften.
Kurhuset var en tidig och nödvändig inrätrning för att i någon mån mildra
verkningarna av den veneriskt spridda sjukdomen syfilis. Kjell Hoj/man ger oss
en insyn i sjukdomen, dess spridning och i den påvra miljö som sjukdomen
behandlades här i våra trakter.
Ingången till Stadsmuseet och föreningens lokaler pryds av en vacker smi
desskylt i form av en vagn. Smidesmästaren Gunnar Hult har tillverkat och
skänkt föreningen denna skylt. I en artikel berättar sonsonen Staffan Hult om
makarnas Hult företag, familjeliv och mycket annat. Gunnar Hult var, vid sidan
av sitt yrkesliv, en drivande och framstående föreningsmänniska i staden med
många uppskattade insatser.
Johan F Wijnbladh fortsätter i årets skrift sin serie om Adolf Emil Melander.
Nu handlar det bland annat om skollivet i Östersund under 1800-talets mitt
och senare del. Mycket av detta, med tråkigt tragglande och okänslig aga, är
helt främmande för dagens skolverksamhec. Men Melander ansåg redan då att
dessa förhållanden var förkastliga. Det är en trevlig miljöskildring som vi här
får tillgång till och vi kan samtidigt konstatera att undervisningens innehåll
och sätt förändrats kraftigt och till det bättre.
Nils A. Larsson var en framstående politiker och ledare i Östersund i mitten
av 1900-talec. Många av hans insatser har haft och har fortfarande betydelse för
kommunen och dess invånare. Ett särskilt påtagligt resultat är HSB-organisa
tionen med sina bostadsfastigheter. Gunvor Larsson-Utas, som är dotter till Nils
A. Larsson, har skrivit en artikel om HSB och personen Nils A. Larsson.
Stortorget är den centrala delen av staden Östersund. Redan i den första
stadsplanen, upprättad av lantmätaren Johan Törnsten 1788, hade torget sin
nuvarande plats. Det har med åren utökats i omfång samt ändrat utseende och
betydelse. Bengt Briigge berättar för oss en liten del av torgets historia - om
byggnader och personer. Under 2004 anordnades en utställning på Jamtli med
bilder från Stortorget. Utställningen var ett resultat av en av föreningens foto-
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gruppers arbete. Bengt Briigge visar på ett annat ställe i årsskriften några bil
der från utställningen.
Odensängs gård har anor från 1600- och 1700-talet. Gården ligger inklämd i
modern bebyggelse i kvarteret Björktrasten. Det är säkert många - kanske även
bland föreningens medlemmar - som inte sett dessa gamla byggnader. Sven
Kylsberg berättar om gården, sin familj och livet på Odensängs gård. Det är nyt
tigt att påminnas om att för bara 70 år sedan var stora delar av Söder, Odens
kog och Lillänge endast glest bebyggt och till delar jordbruksmark.
Föreningen avser att i artiklar redovisa föreningslivet i Östersund. Artikelse
rien inleds i år med att Sven Äke Breding berättar om Odd Fellow, en förening
med mångåriga anor och början i England. Stadens äldsta Odd Fellow-loge fyl
ler i år 100 år, vilket är en anledning till att i årsskriften ge läsarna lite insyn i
föreningens verksamhet.
Styrelseordföranden i Jämtkraft Nils Ericsson berättar om en 30-årig fram
gångsrik fjärrvärmeförsörjning i kommunen. Den har varit, och är, ekonomiskt
och miljömässigt lyckosam. Stadens siluett har påtagligt förändrats av fjärrvär
men. De gamla rökarna från alla skorstenar har försvunnit och under senaste
åren har den mer än 50 meter höga hetvattentanken Arccura blivit, för ögat, en
konkurrent till tornen på rådhus, kyrkor och andra höga byggnader.
Arbetet med årets skrift har genomförts i nära och god kontakt mellan förfat
tare och redaktion. Respektive författare svarar för innehållet i sin artikel.
Redaktionskommitten har bestått av undertecknad, Gunilla Nilsson-Edler,
Mats Lundin, Eva Rehnsbo, Johan F Wijnbladh, Bengt Briigge och Ingvar
Gustafsson.

Sven Äke Breding
Ordförande för Föreningen Gamla Östersund
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Den veneriska smittan
och Kurhuset i Östersund
Av Kjell Hoffrnan
Den 28 augusti 1817 skrevs den första patienten in vid Kurhuset i Östersund.
Det var den 18-åriga pigan Kerstin Jonsdotter från Mårdsjön i Scugun. Journa
len berättar att hon sedan år 1800, alltså från späd ålder, nyttjat mercuralia, det
vill säga kicksilverpreparat i olika former. Hon hade dessutom år 1814 genom
gått en svältkur vid Härnösands lasarett. Vid ankomsten till Kurhuset i
Östersund hade hon stora sårnader på olika ställen på kroppen. Diagnosen var
syfilis. Efter att han givits kicksilverbehandling, alltså i princip samma behand
ling som hon under många år också försökt på egen hand, och två svältkurer
utskrevs hon som frisk den 8 januari 1818 efter 133 dagars behandling.
Kerstin kan ses som typexempel på patient under de första decennierna, näm
ligen en jordbruksverksam man eller kvinna i sina bästa år. Just detta var en av
orsakerna till att statsmakten var så angelägen att bota de sjuka och helst utro
ta sjukdomen. Landet riskerade nämligen att förlora goda soldater till arme och
flotta och arbetskraft till jordbruk och industri. Det var alltså inte uteslutande
av humanitära skäl som man beslöt att inrätta kurhus i landet.

l fiirgnmden Östersunds /orsta lasarett, rivet 1905.
På denna tomt fanns innan lasarettet byggdes Kurhmet.
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Vid mitten av 1700-talet fanns det i landet endast några få inrättningar för de
drabbade, nämligen Noscomion i Uppsala och Serafimerlasarettet i Stockholm.
År 1795 öppnade Kurhuset i Vadstena, som blev det största i landet med plats
för 80 patienter. En person i Jämtland som tidigt insåg behovet av att vidta
åtgärder för att bota de sjuka och hindra spridandet av den veneriska smittan
var bruksfältskären Pila i Kall i början av 1790-talet. Med ett ettårigt ekono
miske stöd från Collegium Medicum ordnades tio sängplatser i Sellsved i Kall.
Brist på fortsatta anslag gjorde dock att detta kurhus måste upphöra med verk
samheten redan efter ett år. År 1799 gjordes ett nytt försök, denna gång på Frö
sön. Även detta försök misslyckades på grund av att länets socknar var ovilliga
att stödja projektet ekonomiske.
Vid riksdagen 1815 rogs så beslut att under en försöksperiod om fem år bevil
ja medel för att utvidga länslasaretten med särskilda kurhus för att om möjligt
utrota den veneriska smittan i riket. Av den av Kungl. Maj:t den 17 december
1817 utfärdade instruktionen framgår att de veneriskt smittade skulle hållas
åtskilda från andra sjuka vid lasarettet och att ingen sammanblandning av säng
kläder och andra persedlar fick ske. Kurhusen skulle förvaltas av lokala direk
tioner under ledning av landshövdingen. Staten stod för kostnaderna för läkare
och syssloman medan verksamheten i övrigt finansierades genom lån från Sund
hetscollegium men även genom att en viss årligt avgift uttogs av varje man
talsskriven person. Man lade skatt på sålda kortlekar och kollekt upptogs i kyr
korna.
Mänskligheten har genom århundradena drabbats av många förödanden far
soter. Den än idag mest allmänt kända är väl 1300-talets digerdöd som inom
vissa geografiska områden i Europa tog livet av uppemot tre fjärdedelar av
befolkningen. Följden av detta blev att hela samhällsstrukturen radikalt föränd
rades socialt och ekonomisk för mycket lång tid. I senare tid kunde dödshotet
drabba i form av tyfus, rödsot, mässling och spanska sjukan som slog hårt inte
minst i Östersund. Idag lever stora befolkningsgrupper i världen under hotet av
aids.
En sjukdom som, märkligt nog, inte så ofta nämns i detta sammanhang är
syfilis. Möjligen är skälet att det hos de breda befolkningslagren vilade ett
skammens skimmer över sjukdomen. Undantaget från detta var dock vissa
högreståndskretsar där man betraktade åkomman som ett slags adelsmärke, ett
bevis på världsvana och social kompetens.
Enligt gängse uppfattning idag importerades sjukdomen från Väscindien och
Sydamerika av besättningarna på de spanska skepp som upptäckte områdena i
väster. Sjukdomen har fått många olika namn i olika länder. Dessa namn peka
de oftast ut vilka man ansåg vara skyldiga till spridningen av sjukdomen. I sto
ra delar av Europa kallades den fransosen (mal francese), dock inte i Frankrike
där den kunde heta spanska sjukan eller morbus neapoliranus. En gammal
beteckning i norra Europa var packen, vilket stod för hudutslag (jfr. eng. small
pox). Svensk historiebeskrivning har framfört tesen att sjukdomen kom till Sve-
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rige via de segrande danskarna vid slaget i Rotebro 1497. Första läkaren vid
Kurhuset i Östersund, provinsialläkaren Rissler, var i sin tur övertygad att sjuk
domen fick en snabb spridning på grund av de många i krigen i Europa från slu
tet av 1400-talet men även genom den ökande handeln över gränserna.

Provinsiallåkare Pehr Rissler ( 1781-1866)

Syfilis var en obotlig sjukdom i tre stadier. Den visade sig oftast genom att
svårläkta sår uppkom på kroppen. I journaler från Kurhuset kan man läsa att
patienter som fått ett groteskt utseende genom att näsa och läppar frätts bort.
Efter detta första stadium kunde sjukdomen vara vilande i många år och den
angripne kunde förefalla vara helt frisk. Under det tredje stadiet angreps hjär
nan och sjukdomen ledde ofrånkomligen till döden. Sjukdomen spreds framför
allt genom sexuella aktiviteter och överfördes även från den havande modern till
fostret.
Innan det slutgiltiga botemedlet (penicillinet) kom på 1940-talet hade man
prövat många och för dagens människor skrämmande varianter på mediciner
ing. Under medeltiden betraktades sjukdomar som ett Guds straff för ett syn
digt leverne men under upplysningstiden på 1700-talet börjande man söka de
verkliga orsakerna till sjukdomen för att därmed hitta effektiva botemedel. Den
vanligaste kuren utgjordes av mercurium, det vill säga kvicksilver i olika for
mer, tabletter eller så kallad gråsalva som ströks på sårnaderna och som tycktes
ge åtminstone tillfällig bättring.
I Kurhuset i Vadstena påbörjades en behandling, som kom att bli mycket
spridd men också omdiskuterad, nämligen doktor Osbecks svältkur. Den sjuke
sattes där på en tretton veckor lång svältkur med mycket lågt kaloriintag kom-
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binerat med dekokter på hundloka och kinarot. De tre sista veckorna tillsattes
för säkerhets skull kvicksilverbehandling. Det är tveksamt om behandlingen
ledde till önskat resultat. Dock vet man att patienterna drabbades av följdsjuk
domar, som till exempel skörbjugg. Kvicksilverbehandlingen ledde till kraftig
salivutsöndring och kallades därför även drägelkur. Från mitten av 1800-talec
prövades nya metoder och de sjuka behandlades med jodkalium och olika salvor
bland annat innehållande arsenik. Under en period testade man även inympning
av malaria med tanken att den höga feber som då drabbade patienten skulle för
göra de sjukdomsaltscrande mikroberna. Valet mellan de två dödliga åkommor
na syfilis och malaria förefaller idag inte särskild lockande. Den slutliga medi
cinska lösningen kom, som tidigare nämnes, genom penicillinet förse på 1940calec.
Ett för Östersund del ständigt återkommande problem vid sidan av ekonomin
var lokaler och inventarier. Det första huset uthyrdes för 50 riksdaler Banco årli
gen av glasmästare Fryckbom och var placerat på det nuvarande sjukhusområ
det. I avtalet ingick att direktionen skulle svara för smärre reparationer. Huset
hade tre illa utrustade rum med plats för tio patienter. Provinsialläkare Rissler,
som var den förste läkaren, återkom ständigt till bristerna. Bland mycket annat
klagades på att taket läckte och att förrådsrum saknades. År 1823 påtalades att
det fanns nio madrasser varav sju var trasiga, att det bara fanns sex brukbara
långtäcken och att instrumentförrådet var obrukbart. Efter segdragna diskus
sioner löstes så småningom problemet åcminsone tillfällige genom att ett hus
inköptes på Frösö Kungsgård och transporterades till sjukhusområdet.
Lokalproblemen ställdes på sin spets då länshäkcec brann i april 1826. Man
tvingades då placera de intagna brottslingarna i nära anslutning till patienterna
på Kurhusec. Doktor Rissler protesterade mot detta och beskrev målande det
olämpliga i att svårt sjuka patienter skulle tvingas "lyssna till bojornas rassel
och de spöslitandes jämmerrop". Smittorisken skulle dessutom vara uppenbar
på grund av risken för sammanblandning av matkärl och sängkläder. Problemet
kvarstod till mitten av 1830-talen då nytt fängelse byggdes. Mycket på grund
av de dåliga lokalerna hamnade Kurhusec i vanrykte vilket medförde att man
fick svårt med patientrekryteringen när bättre lokaler med plats för 20 patien
ter skaffats år 1850. Antalet intagna minskade successivt men ökade under
1860-talec. Orsaken ansågs vara de invandrade skogsarbecarna vid denna tid. I
slutet av 1800-talec började de veneriskt smittade att placeras tillsammans med
andra sjuka i lasarettet och Kurhusec som separat institution upphörde att exi
stera.
Även om man idag med rätta ställer sig frågande till medicineringen så före
faller mathållningen ha varit relative god även om portionerna var små. I den
första spisordningen för Kurhusec föreskrevs att de intagna skulle ha färske kött
varje dag, smör och bröd till frukost, korngrynsvälling och till kvällsmål korn
eller rågmjölsgröt med mjölk. Mackosmaden uppgick vid mitten av 1800-calen
till 28 öre per portion.
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För att hålla nere utgifterna och bidra till driften av verksamheten fick pati
enterna eller kurhusjonen som de kallades, under doktor Risslers enträgna pro
tester, hjälpa till med att såga ved och samla granris. Den stora vedåtgången var
ett ofta återkommande bekymmer. År 1821 gick det åt 72 famnar ved mot de
35 som ansågs rimlige. Man kom fram till att det förekom vedstölder varför
beslut rogs om att bygga en vedbod med lås. Patienterna tillverkade också kvas
rar, viskor och tvagor för försäljning och sjuksköterskan eller sjukvakterskan
som hon till en början kallades, ålades att koka såpa av den aska som vedeld
ningen producerade.
Om man tittar statistiskt på vilka de intagna var, finner man att de flesta kom
från socknarna närmast Östersund och man kan notera att flertalet represente
rar bondebefolkningen. Den överlägset mest angivna yrkesbeteckningen är
piga. Högreståndsfolket lyser med sin frånvaro men undgick naturligtvis inte
att smittas. Säkerligen ville denna grupp inte låta sig registreras på Kurhuset
utan lät sig omhändertas privat eller på annan ort. Ett förhållande som väcker
förvåning är att de allra flesta patienterna utskrevs som friska trots att de enligt
journalerna varit sjuka länge innan de kom under professionell behandling.
Endast cirka en procent av de intagna avled på Kurhuset. En förklaring kan vara
att man inte ville att de som ansågs vara obotliga skulle vara kvar i Kurhuset.
De var en ekonomisk belastning och tog plats för personer som man ansåg sig
kunna bota. Ett tragiskt men inte unikt exempel är den unge gossen Nils, 16
år gammal, från Scugun. Hans bortfrätta läppar och näsbrosk gjorde det svårt
för honom att äta och tala. Han betraktades som obotlig och urskrevs från Kur
huset i juni 1822 i förhoppning att han skulle förpassas till lasarettet i Härnö
sand. De styrande i hemsocknen ville emellertid inte ha med Nils att göra. Hans
föräldrar var för fattiga för att kunna hysa honom och socknen ville inte stå för
den kostnad som en flytt till Härnösand skulle innebära. Samtidigt urtalade
man att man inte ville ha tillbaks honom till socknen då hans utseende skulle
kunna skrämma havande kvinnor.
Man kan med rätta fråga sig om diagnoserna var korrekta. Den som drabbats
av den veneriska smittan kanske inte alltid hade syfilis utan någon lättare form
av könssjukdom. Kyrkböckerna omnämner sällan att någon församlingsbo lidit
av eller avlidit av syfilis. En nog så intressant men mycket tidskrävande efter
forskning av dem som skrevs ut som friska skulle förmodligen ge oss svar på om
de gifte sig och fick barn, vid vilken ålder de avled och vad som uppges som
dödsorsak.
Att den veneriska smittan var ett påtagligt problem och att Kurhuset fyllde
en viktig funktion framgår tydligt när man konstaterar att 680 patienter inre
gistrerades på Kurhuset under de första tio åren. Östersund hade som jämförel
se cirka 350 invånare vid samma tid.
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Hult Smide
Av Staffan H1tlt
Ingången till Scadsmuseec och Föreningen Gamla Östersunds lokaler utmärks
med en skylt föreställande en gammal vagn och under denna texten Scadsmu
seum. Samma vagn är symbol i föreningens kavaj- och dräkcmärke same på
kuvert, brevpapper m.m. Denna artikel handlar om tillverkaren av denna före
ningens och Scadsmuseecs skylt, Gunnar Hult, hans familj och hans verksam
het. Artikeln bygger till delar på en i Järnten 1992 införd artikel författad av
Olle Wibom. Därmed över till berättelsen om min far, smeden Gunnar Hult.

Stadsmmeiskylten

Starten 1883
Vår farfar Anders Hult, som var född 1851 i Dalsland och dog 1908 på Frösön,
var själv son till en smed. Farfar började sin bana med gesällvandringar i bland
annat Danmark, Finland, Tyskland och Ryssland och hamnade 1883 i Jämtland.
Han började då sitt arbete som vagnsmedsgesäll hos smeden P.E. Englund
Östersund.
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Så slog han sig ned som smed i en timrad stuga i Fillsta, där Vallsundsfärjan
lade till. 1886 gifte han sig med Helena (1869-1913). De fick fyra pojkar och
en flicka. Flickan var äldst i syskonskaran och far var äldst av pojkarna. Redan
vid sju års ålder gick far med farfar i smedjan där han i början fick dra bälgen.
Då undrar många, kan detta vara sant' Jo, han gick endast fem år i skolan och
man gick bara varannan dag. Efter avslutad skolgång började han så vid tolv års
ålder arbeta heltid som "smehalva".

Fader Gunnar 1889-1968
Far sade många gånger att det var hårt och arbetsamt, men att det var den bäs
ta lära han kunnat fa. Fram till 18 års ålder hade han lärt sig mycket inom yrket,
men poängterade att han fortfarande var "smehalva" (lärling). 1907 var han med
vid tillkomsten av Vallsundsfärjan.
När farfar avled 1908, fick far överta ansvaret för familjen och smedjan. När
så farmor avled 1913 ökade ansvaret ytterligare. Efter några år tog han anställ
ning vid Kungliga Norrlands Artilleriregemente (A 4). Han utbildade sig till
tyghantverkare. Vid årsskiftet 1918-1919 blev han tyghantverkmästare. Under
tiden vid A 4 genomgick han kurser vid Scania Vabis, L M Ericsson och Stock
holms tygstation, och utbildade sig till reparatör av olika instrument och som
telereparatör. Efter utbildningen blev han hantverksfurir. Förutom den utbild
ning han fatt hemifrån, hade den fortbildning han fatt genomgå och den
påbyggnadskurs till hantverksfurir och till förman vid A 4 betytt väldig myck
et. Kontakten med regementet behöll
han under hela sin livstid, bland annat
genom A 4:s kamratförening. Kontakten
blev även naturlig, inte minst genom att
bostaden och smedjan kom att ligga i
den nordöstra delen av Körfältet. Han
tog avsked från A 4 1922.
1913 gifte sig far med Marit, född
1895 och död 1964. Mor, som hade
värmlandsblod i ådrorna, var född på Frö
sön. Mor var en mycket duktig, ambitiös
och ståtlig kvinna. Tillsammans fick de
tolv barn som nådde vuxen ålder. Redan
vid farmors frånfälle 1913 fick de ta hand
om fars två yngre bröder, åtta och elva år
gamla. Så var det dags för egna barn, det
första en flicka född 1913. De tolv bar
nen var följande: Rut 1913, Eva 1916,
Mary 1917, Eivor 1920, Elvy 1922, Bo
Marit och Gunflar Hult vid den senares 601924, Bertil 1927, Bengt 1928, Gunnar
Jrsdag den 17 april 1949
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1930, Ulf 1933, Sven-Uno 1935. Efter det att dottern Eivor avled 1941 adop
terades så undertecknad, Staffan, född 1939.

Alla barnenfotograferad framför bostadshuset i Lillili1ge 1936. Fr. t:, bakre ledet Et·a med 1·en-U110 pJ
ar111e11. Elvy. Mary. Rut (skymd) och Eivor (mor till artikelfiirfattare11 Staffan). Frai11re ledet G111111ar. Ulf.
Bengt. Bo och Bertil.

1918 kom ett beslut
Far hade tankar om att bygga en smedja intill boningshuset i Lillänge. Många
av de yngre kanske inte vet vad Lillänge är och var det låg; längst upp vid Kör
fältet, mitt emot Erikslund. Beslutet att bygga smedjan är ganska roligt. Far
och mor satt ute och tittade neröver Körfältet. På den smala, grusiga och myck
et dåliga väg, som ledde från stan, kom en bil farande. Man såg inte vad det var
för bil, men de kom överens om, att om bilen svängde ner till dem, så skulle de
satsa på att bygga en smedja på tomten. Bilen svängde så ner till far och mor
och det visade sig vara en taxi. Ur klev chauffören, som hette Conrad och hans
ärende var att han ville ha nya bilfjädrar gjorda. Beslutet var klart och år 19181919 byggde så far och mor en timrad smedja på 6 x 4 meter, som var tänkt att
användas att arbeta i på fritiden. All fritid de hade arbetade de tillsammans,
först med att bygga smedjan och när detta var klart arbetade de tillsammans i
den.
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Fars första stora specialitet var bil- och vagnsfjädrar. Han lämnade något som
var mycket ovanligt på den tiden, ett års garanti. Hans bilfjädrar, deras kvalite
och styrka spreds fort. Tro det eller ej, men han fick ett erbjudande från Ford i
Amerika om anställning, men tackade nej till detta, vilket visade sig vara ett
klokt beslut.
Alla vi pojkar började vår lära hemma i smedjan efter avslutad skolgång. Bo
gick i läroverket, men slutade strax innan sin studentexamen och även han
utbildade sig till smed. Mor Marit var med i smedjan och arbetade under alla
de år som vi barn var små. Om mor finns mycket att skriva om, all den tid, kraft
och höga ambition hon hade och lade ner för oss barn, far och smedjan, skulle
kunna bli ett helt reportage. Även flickorna fick i början av 1930-talet vara med
och arbeta i smedjan. Bland annat var Elvy med när de vid Gustav III torg upp
förde Citypalatset. Eivor arbetade under samma period på kontoret.

Vändningen 1922

Som jag tidigare skrivit tog far avsked från A 4 1922 och beslutade sig för att
arbeta heltid med den nya smedjan. Med alla läroår i bagaget, tyckte han att
tiden var mogen att satsa på något eget och detta på heltid. Vid denna tidpunkt
var redan fem flickor födda mellan ett och nio år. Tillsammans kom far och mor
på den geniala iden, att de skulle skaffa en telefon, som var kopplad mellan sov
rummet där barnen sov och smedjan. Genom att låta de båda lurarna vara avlag
da, så kunde de höra om något av barnen vaknat.
Med tiden utökades verksamheten och man kunde anställa medarbetare och
1926 köpte far in Östersunds första elsvets. Nu började det "att rulla på mer och
mer" och förutom arbetet med vagns- och bilfjädrarna, började tillverkning av
byggnadssmide, såsom trappräcken, balkonger etc. Så började ideer att forma
sig om konstruk
tioner av nya pro
dukter, skogsfrö
maskiner
och
betongblandare,
som snart använ
des av alla byggfö
recag runt om i
landet.
Skogsfrömaski
nen såldes till
Canada och USA
men att sälja den i
Sverige gick inte.
Här blev det tvär
stopp, och orsaken Den fiirsta smedjan , Lilliinge. Den låg diir Kr11kvaktargrii11d 1111 finns.
till detta var att Kmtl'aktare Lindholm (som gett griinden namn) var niir111aste gra1111e.
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man ansåg den alltför effektiv när det under 1930-talet rådde kristider och stor
arbetslöshet, och man var rädd för att den skulle medföra ytterligare arbetslös
het, och förbjöds därför i vårt land.
Verksamheten utökades ytterligare under 1930-talet, bland annat hade det
kommit två stora arbeten, byggnationen av sodahuset vid Östrandsfabrikerna i
Sundsvall och byggnationen av Sandträsks sanatorium utanför Boden. Som en
rolig sak vill jag berätta, att när de åkte till Sundsvall med hög last på lastbi
len, kom man till en vägtunnel. Det visade sig att lasten var fyra centimeter för
hög, varför den som körde släppte luft ur ringarna för att ta sig under bron. Det
gick bra eftersom det var så kort bit att flytta bilen, men vilket arbete att sedan
pumpa i ny luft. En annan rolig sak som hände var, att när man byggde soda
huset på Öscrandsfabrikerna, så arbetade man ibland dygnet runt för att bli kla
ra i tid. En dag när tidlapparna kom in för att göra löneutbetalningar så hade
en av gubbarna noterat 24 timmar och en kvart. Far frågade då hur han kunde
få till en kvart för mycket, dygnet har ju bara 24 timmar. Mannen svarade då
"jag tog ingen kafferast". Man kan naturligtvis fundera över hur det var med
kunskaperna i matematik och klockan. En annan skojig historia var när far fick
in tidlapparna stod det på en av dom "hjälpt Lundin med gänget Jakob-Jons".
Verksamheten utökades så att under 1930- och 1940-talet var 14 man anställ
da i smedjan. Far startade även gjuteri i anslutning till smedjan, där man till
verkade olika detaljer i aluminium.
Under beredskapsåren 1943-1944 var Gunnar och pojkarna Bo och Bengt
med och byggde upp försvarsanläggningarna längs gränsen i väster. Dom mon
terade bland annat ställningar för kulspruror och andra vapen i befästningarna
samt försåg dessa med gastäta dörrar av metall.

På 1940-talet kom nya planer
1944 var man för trångbodda och en ny smedja byggdes i sten på 300 kvadrat
meter. På nedre botten i ena ändan byggdes kontor och utrymme för de anställ
da och ovanför detta en lägenhet på två rum och kök. När man så hade kommit
igång med den nya smedjan, införskaffade far, för dyra pengar, en gjutugn. 1946
och 1947 begärde han att fa uppföra ett tackjärnsgjuteri i anslutning till smed
jan. Han fick ett förhandsbesked att detta skulle vara möjligt. Arbetsmark
nadskommissionen avstyrkte framställningen och därmed vågade inte länsar
betsnämnden bevilja ansökan. Naturligtvis blev hela länets hantverkare upprör
da. Östersunds Fabriks- och Hantverksföreningen styrelse fick av hantverkarna
i uppdrag att hos länsarbetsnämnden framföra att beslutet måste tas upp till ny
prövning. En välformulerad och lång skrivelse lämnades så in till länsarbets
nämnden. Det blev även en flitig debatt i stadens tidningar och ärendet togs
upp i stadsfullmäktige där någon med "stora tankar" om framtiden hade följan
de inlägg: "Östersund är en så fin turist-, militär- och tjänstemannastad, att det
vore synd att förlägga industri i denna idyll". ågon ändring av tidigare beslut
från länsarbetsnämnden blev det heller inte. Något gjuteri i den mening det var
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tänkt kom så aldrig till stånd, men det göts aluminium och brons till dess den
gamla smedjan brann ned 1951.

Så kom nya ideer
Far började att få allt mer kärlek till konstsmide. Blodad tand för detta fick han
i slutet avl940-ralet när han tillverkat och som gåva överlämnat en minnestav
la till A 4:s kamratförening. Minnestavlan var naturligtvis i järn med text av
kopparbokstäver med följande lydelse. "Artilleri ur Armfelts arme slogs i den
na trakt i januari 1719. Många män frös ihjäl. Kamratföreningen Norrlandsar
tilleristerna hedrar deras minne". Minnestavlan restes och invigdes 1949 och
finns att beskåda cirka en mil söder om Storlien vid Ranglans utlopp i Enan.
Han smidde även skylrar (vägvisare) till Karolinermonumencen med korslagda
kanoner och värjor. De prov på sin yrkesskicklighet han visat gjorde att konst
smidet rog överhanden och han fick även mästarbrev i detta. Han kunde också
med gott samvete och i lugn och ro fortsätta med konstsmidet eftersom en del
av sönerna nu var utbildade smeder och ett par gick i lära och fanns med i smed
jan. Alla de konstsmiden som nu skapades ökade hela tiden på hans nya yrke
och det han brann allra mest for.

G11n11ar H11lt 1111der arbete med viigz,imi11gSJkyltamt1 till 111i1111esmcirkena Öl'er Ar111feldts fiilttåg 17181719.

I Östersund vittnar många exempel på han produktivitet och yrkesskicklighet.
För att nämna några, som väl alla östersundare och jämtlänningar men även
turister från när och fjärran inte kunna undgå att se är Jamtli- och Hofvallsg14

rindarna, fönstersmidena vid Österängsskolan, stallgrindarna vid travet, skylten
som finns hängande utanför Stadsmuseet, där föreningen Gamla Östersund har
sitt museum och lokaler. Fars yrkesskicklighet som konstsmed spred sig över
hela landet och det finns på många platser olika konstsmiden, som vitrnar om
detta. Som ett par exempel kan nämnas en grind till en kyrka i Solna. Motivet
föreställer de olika apostlarna med sina symboler: Johannes Örn, Markus Lejon,
Lukas oxe och Matteus Ängel.
Han tillverkade, till en hästintresserad direktör i Danderyd, trappräcken som
var utförda som hästskor och hästar i olika modeller och utförande. Han tillver
kade även det monument som finns på vår familjegrav vid Östra kyrkogården.
De grindar som gjordes till Jamtli och Hofvallen och som var donerade av
Jämtlands Gille var
ett omfattande arbete,
som tog 3 000 timmar
att färdigställa. Jag
ska här inte närmare
gå in i detalj på hut de
ser ut, med allra störs
ta säkerhet har väl alla
jämtlänningar passerat
igenom dessa eller
gått förbi dem. Broder
Sven-Uno, som tidiga
re var chef för företa
get, har gjort en kost
nadsberäkning
vad
endast arbetskraften i
dessa 3 000 timmar
skulle betinga idag.
Skulle man ta timbe
talt skulle det röra sig
om 800 000 konor och
då är inte material
kostnaderna inräkna
de. Jamrligrindarna
har som motiv olika
verktyg som användes
förr i tiden och Hof
vallsgrindarna har oli
ka idrottsredskap och
olika idrottsutövare.
Vid invigningen av grindarna tilljamtli i j11ni 1955. Tv. Carl-Olof
Orback so111 ritat och G11n11ar Hult som tillverkat.
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Fönsterluckorna vid

Österängsskolan är sex till antalet och motiven återger forböndernas färd över
gränsen till Tröndelag med fjällen som bakgrund, hästmarknad med hästhand
lare samt ett ungt par på dansbanan, två oroliga människor i en båt ovanför
Storsjöodjuret och hjulångaren Carl XV, som förr trafikerade Storsjön. Med
finns även Frösö kyrka med klockstapel, kastalen i Brunflo, runstenen på Frö
sön, A 4 kanslihus, det gamla lantmäterihuset, länsstyrelsen och gamla länsfä
ngelset, Östersunds gamla kyrka, rådhuset, gamla läroverket och Östersunds
stadsvapen.

Föreningsmänniskan
Far hade många uppdrag inom olika organisationer och branscher. Han var med
och startade Jämtlands kreditförening 1928, vilket var en bank dit Jämtlands
hantverkare kunde vända sig vid lån etc. Han var "direktör" i banken fram till
1966 då Jämtlands Folkbank köpte upp kreditföreningen.
Han var en av dem som instiftade Jämtlands Smides- och Mek. Verkstadsför
ening. I Östersunds Fabriks- och Hantverksförenings styrelse satt han i två peri
oder. Han blev även Hantverksgillets förste ålderman. Far var en av pådrivarna
i Jämtlands Gille, där han innehade högsra graden. Gillet utsåg varje år en vin
nare till Oskarsstatyetten till den som under året gjort något betydelsefullt för
Gillet. Statyetten var tillverkad av järn, smidd och skänkt av far.
Sedan början av 1940-talet och fram till sin bortgång, var han även medlem
i Föreningen Gamla Östersund, dit han även skänkt konstsmide, som han gjort
och som finns att beskåda i föreningens museum. Den vagnmakarskylt som är
uppsatt utanför museet är gjord och skänkt av far. Vagnmakarskylten är sedan
1987 föreningens medlemsmärke. 1920 var han tillsammans med några andra
Lillängebor med att starta "Lillänge elektriska förening", där hushållen fick
tillgång till elektrisk srröm.1942 övertog Östersunds elektriska föreningens
verksamhet. Han satt även med i andra organisationer och var mycket politiskt
intresserad under hela sin levnad, men på grund av för mycket arbete med sitt
företag och alla uppdrag och det engagemang han hade för idrotten, fanns ej tid
över för några politiska uppdrag.

Idrottare och idrottsledare
Far var i yngre år en mycket god idrottare. Tre idrotter var han mycket fram
gångsrik i: skytte, löpning och skidåkning. När det gällde löpning, sprang han
från 800 meter till maraton. Omkring 1908, tror jag det var, hade han jämt
ländska rekordet på 1 500 meter och tävlingarna gick på Björkbacka i gymnas
tikskor och han tävlade för IFK. Detta var före Hofvallens och Gunder Häggs
och övriga storlöpares tid. Han var också en mycket god maratonlöpare med
många fina placeringar. Maratonloppet startade i stan och gick en bit bortom
Brunflo, där man vände åter till stan. Naturligtvis sprang man även dessa lopp
i gymnastikskor. Han deltog under flera år i I 5- propagandan på skidor, en täv
ling, som de yngre kanske inte hört talas om. Start och mål var på I 5, därav
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namnet. Han skördade stora framgångar med många fina placeringar. Hans
tredje idrott var skytte, där han kanske var mest framstående. Efter det att han
slutat som aktiv, var han under många årtionden funktionär och ledare i dessa
idrotter.
Far var då och då och hälsade på Effe Magnusson, tidigare ägare och chefre
daktör på Östersunds-Posten. Vid ett par tillfällen fick jag följa med på dessa
besök. De två satt i ett par timmar och talade om gamla minnen, både på och
utanför idrombanan. Så kom de in på en originell löpning, som de båda gjorde
tillsamman. Detta hände på perrongen vid Östersunds Central. De två skulle
tävla i baklängeslöpning längs hela perrongen. Priset skulle bestå i en kyss av
någon flicka, men jag har tyvärr glömt vad hon hette, men det måste ha varit
någon som alla kände till eller om det var någon som vunnit en skönhersrävling
eller liknande. Far vann denna tävling, vilket han verkade mycket stolt över, ja,
stoltheten låg nog mest i att han segrat över Effe Magnusson. Han stöttade fle
ra idrottsföreningar med priser, pengar och även arbeten som han gjorde till
bland annat olika klubbhus som byggdes. Bland annat kan nämnas Östersunds
Skidlöparklubb (ÖSK), Föreningen Alpbacken och IFK Östersund. Genom fars
engagemang inom idrotten, fick även jag träffa och lära känna många av de sto
ra skidåkarna som var i farten på 1940- och 1950-raler. amn som Alfred
"Håsjö" Dahlqvist, Manfred Sjöström, Enar Josefsson och Nisse Täpp för att
nämna några av de stora. Under många år ingick han i styrelsen för ett flertal
idrottsföreningar.

Tidningen Se 1957
I samband med en intervju i tidningen Se 1957 av den legendariske och nu bor
tgångne journalisten Gits Olsson, fick far frågan hur han såg bland annat på
livet och samhället. "En annan är ju gammal och har inte så många dagsverken
kvar. En har ratt det bra på gamla dar, men fanken vet om man inre har ratt det
för bra". Han menade inte att det var bättre på den riden en smed hade tio öre
i rimmen. Men han tyckte att människan har ratt det alldeles för bekvämt. Lev
nadsstandarden har höjts för fort, människan har inte hunnit med att anpassa
sig.
Han berättade vidare. "Häromdagen var det en kärring som skrev en insän
dare. Hon var ensam med rvå barn i en tvårummare och klagade på trångbodd
heten. Är der inte fan redaktören? När Marit och jag gifte oss, så hade vi 29
kvadratmeter, ett rum och kök. Jag var ensam i smedjan, så det första jag gjor
de var att anställa Marit. Hon slängde släggan som en hel karl och sen kom bar
nen - tolv stycken. Vi var tio personer på 60 kvadratmeter, men inte skrev vi
insändare och gnällde för det. Nej, kärringarna är för sysslolösa numera. Dom
springer på bio och när dom har tröttnat på det så begär dom skilsmässa. Det
var annat med Marit och mig. Vi delade arbetet och bekymren och på så sätt
blev bägge bördorna lättare att bära. Vi var fortfarande lika lyckliga som när vi
gifte oss". Så fortsatte han: "Dom som har det bäst idag är dom som inger gjort
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och inget gör. Nu håller de på och ordnar så att alla ungar ska ta realen, vem fan
ken ska arbeta i fortsättningen' En som tagit realen i den där enhetsskolan vill
väl helt naturligt gå vidare i nåt manscherryrke. Inre är det väl någon, som efter
realexamen, vill ställa sig i en gammal smedja eller arbeta på vedbacken med arr
klyva ved. Jag har grunnar länge på det här och nog rycker jag arr man har rärr
art hysa farhågor en hel nation av studerande ungdom, men inre en enda arbeta-

Kopia av en bild i tidningen Se 1957. Fr. u Bertil. Rolf Gmmar. Gunnar. Ulf. Sven-Uno och Staffan.

re".

"Och så ungdomen, redakrörn, dom gnäller så förbannar på ungdomen, som
inre vill arbeta, utan bara stjäla bilar. Tacka för arr det blir ungdomsbrottslig
her, när pojkarna skall gå i skola tills dom blir gamla karlar! Sarre dom grab
barna i hanrverksgöra direkt efter folkskolan, så skulle det inte bli några bilstjäl.
Att en ung grabb stjäl en bil behöver inre bero på att det är något fel på grab
ben. Han kanske har lite rikt fanrasiliv, han har inger arbete där han kan få
utlopp för sin verksamherslusr och så knycker han en bil. Hade han på ert tidigt
stadium fårr börja i r.ex. smedlära, så hade hans rika fantasi kanske kunnat
omsättas i skapande arbete. Det kanske hade kunnat bli en uppfinnare av
honom". Så virvlar han med sina stora händer, stora som telefonkataloger. "Nä,
redakrörn, stäng igen dom där anstalterna där det kostar 70 kronor om dan att
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förvara ungdomarna, skicka ur klientelet till bönder och hantverkare, så att
ungdomen rar lära sig yrken. Jag tar gärna emot mer än en i min smedja. Jag
tar inte mer än en tia om dan och nog ska det bli fason på dom". Så suckar han
och stoppar ner sina telefonkataloger i fickorna, men så säger han "det är väl
ingen som lyssnar på vad en gammal smed har för ideer". Visst kan man med
all rätt påstå att far var en filosof och tänkare.

Månfärder
Så kom han in på något spännande, han hade en biljett till månen. Han hade
anmält sig frivilligt hos den Amerikanska Rymdstyrelsen att ra resa med det
första planerade rymdskeppet, som var tänkt att sändas ut i rymden i slutet av
1960-calec. Han hade även race bekräftat att han var urtagen och kunde visa upp
en månbiljecc med avresedag och tid. Han visade även upp en tidtabell med res
tider Månen - 9,5 timmar, Venus - 44 dagar och Mars - 75 dagar. Girs Olsson
frågade honom om han menade allvar med sin resa till månen. "Jag är 68 år nu
och har gjort mitt i smedjan, nu rar pojkarna ca vid och kan man tänka sig en
finare final på ett "smeliv" än en färd till månen? Jag har inga förhoppningar att
komma tillbaka. Jag ser det hela som en spännande begravning, en stilig hädan
färd". På frågan om vad fru Marie säger om detta, svarar han "hon eror inte att
jag törs, men hon ska ra se ..."

51 lyckliga men arbetsamma år
Fars och mors äktenskap var genom åren mycket lycklige och när mor avled,
hade de varit gifta i 51 år. Tillsammans hade de fostrat rolv barn, som det hade
lyckats bra för i livet. Ingen behöver betvivla, att det många gånger var etc hårt
liv för de båda och att far hade en ovärderlig hjälp av mor. Med tanke på att de
inte bara byggde första smedjan tillsammans uran även all den hjälp far fick
med arbetet i smedjan. Mor skulle även svara för hushållsarbetet, städningen,
mat och tvätt och däremellan föda barn och ca hand om skötseln av dessa. Dub
belt svårt blev det med tanke på att de fick el förse på 1920-calec och vatten och
avlopp förse 1953. Uppvärmningen av huset gjordes med kakelugnar, vedka
miner och köksspisen. Vi pojkar fick inte lägga oss i hushållsarbetet. Mor satte
en ära i att klara det mesta själv med hjälp av flickorna. I en uppförd ladugård
intill huset skaffade de sig även djur såsom kor, grisar och höns. Dessa skulle
skötas och var ett bra tillskott till mat, det var många munnar att mätta. 1939,
när kriget bröt ur, skaffade de även ett ställe i Lungre, Kyrkås, med ladugård
och dit flyttade vi på somrarna. Pojkarna fick då leda korna genom skogen, från
Lillänge till Lungre, vilket inte alla gånger var så lätt. Far och mor hade många
lika egenskaper när det gällde slit, uthållighet och hårt arbete. Det fanns hos
dem en enorm styrka liksom stort tålamod. Hade de inte haft dessa förutsätt
ningar och en järnhård vilja, hade det nog varit svårt att hålla ihop en så stor
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familj och även lyckas med uppfostran av alla barnen.
När mor avled 1964, blev det ett hårt slag för far. Han repade sig aldrig från
denna svåra förlust. Hela han slocknade bit för bit och kom aldrig igen. Under
alla de år han själv hade kvar, talade han ofta om att han kände sig som en
vingskjuten fågel. Så avled far 1968 i sviterna av kan man säga, den största för
lust han genomgått under sin levnad och detta under de sista dryga fyra åren.

Ny generation
Som tur var fanns det mycket duktigt folk i smedjan, många hade arbetat i fle
ra år. Det var mycket svårt att få tag i yrkesskickliga medarbetare. Vår bror
Bengt, som slutade i smedjan på 1950-talet och blev yrkeslärare och sedermera
rektor i Timrå, handplockade de bästa eleverna och dessa erbjöds arbete i smed
jan. Sedan många år heter nu företaget Hult Smide- och Mek. verkstad.
Efter att far avlidit 1968 övertogs företager av broder Bertil och vår syster
Mary och hennes man Hans Rosell. Vid övertagandet blev företaget aktiebolag.
1971 uppfördes en ny och större verkstad i Odenskogs industriområde och den
gamla smedjan (verkstaden) revs. Genom flytrningen ökade också kapaciteten
och det anskaffades flera och större maskiner. Efter en tids sjukdom avled bro
der Bertil 1982. Övertagandet av verkstaden gjordes nu av ytterligare en bro
der, Sven-Uno, som själv började i företaget 1951 och 1959 avlade gesällprov.
Efter några års bortavaro, när Sven-Uno arbetade som brandman vid brandkå
ren, övertog han företaget 1982 och samma år fick han mästarbrev. Med sig till
företaget tog han även sin hustru Gun-Britt och dottern Cathrine. Dessa två tog
plats på kontoret och en av sönerna Mats började i verkstaden. I maj månad
1999 såldes företaget vidare till nästa generation. Sven-Uno tyckte att han gjort
sitt och började närma sig pensionsåldern. Numera är det fjärde generationen
som övertagit företaget, Hans-Bertil Rosell som är son till syscer Mary och hen
nes man Hans Rosell. Förhoppningen är att företaget skall få fortsätta framle
des med ytterligare nya generationer.

Slutord
Att skriva en berättelse om en familj man själv tillhör är inte alla gånger så lätt.
Men alla de minnen man bär inom sig och alla bevis som lever kvar gör det
mycket enklare. Det finns oändligt mycket mer att skriva om men jag slutar
här.
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Adolf Emil Melander och skolorna
av Johan F Wijnbladh

Åtskilliga skolminnen har under århundradena sett dagens ljus. När Adolf Emil
Melanders personliga skildring av skolorna i Östersund år 1901 publicerades så
var det en del av hans berättelse om 1850-talecs Östersund men samtidigt ett
led i hans kamp för ett humanare samhälle och en skola som lärde för livet och
inre för stunden.
Att Melander känner sympati och antipati för människorna i Östersund men
också ser bakomliggande omständigheter märker man tydlige i hans artiklar om
de olika skolorna, dess lärare och elever. Trots den nyktra och sakliga eonen, när
Melander återger förhållandena i Moster Saras skola, så känns hans värme och
uppskattning för henne. Motsatta emotioner har han till folkskolan och under
visningen där. Vi möter i hans berättelse en blandning av idylliskt kamratskap
och grymma läromeroder. Förvisso var inre alle bättre förr, det framgår med all
önskvärd tydlighet, men den som vill spara pengar inom skolans område kan
hämta inspiration från Melanders skildring av dåtidens lokalvård.
I sin artikel om folkskolan säger Melander om skollärare Lindahl att han "dog
med sin från början bestämda svältlön, ty han var anspråkslös nog, art aldrig
yrka på löneförhöjning." Detta påstående föranledde en insändare, under Fria
ord i Jemtlands Posten den 8 mars 1901, vilken vederlade hans påstående. Jag
har ansett det angeläget att återge den, vilket sker som en separat artikel i
anslutning till Melanders skildring av de olika skolorna. Insändaren har som
rubrik: Vad år sanning? En fråga till Sine lra. Sine Ira var den signatur under vil
ken Melander skrev sina artiklar om Östersund på 1850-ralec. Som en bilaga till
manuskriptet om folkskolan har Melander klistrat upp insändaren och även
skrivit ett svar på den. Jag har gått igenom samtliga nummer av Jemtlands Pos
ten för 1901 uran att återfinna Melanders svar. Av alle att döma publicerades det
aldrig. Hans tänkta insändarsvar återges i anslutning till insändaren.
Hur det kan komma sig att Melander av Lindahls änka fatt uppgiften att
maken aldrig begärt eller fatt löneförhöjning, erors att det klare framgår av sta
dens handlingar, kan man bara spekulera om. Det förefaller föga trolige att fru
Lindahl medvetet skulle ha farit med osanning och ej heller verkar det rimlige
att Melander skulle så ha misstagit sig.
Att det i Östersund fanns dansskola är inre förvånande. Däremot rimmar det
illa med den gängse bilden av Adolf Emil Melander, som sprungen ur en prole
tär miljö, att han delrog i och var elev i dansskolan. Detta visar snarare att famil
jen tillhörde den burgnare delen av stadens handelsmän och hantverkare. För
detta talar även att bagare Melander c.ex. vid 1866 års val hade en inkomst, som
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gav honom 30 röster, vilket kan jämföras med rådman Ocklind och häradsskri
vare Cavallin, vilka vardera hade 3 3 röster i motsats till skollärare Lindahl som
hade 8 röster.
Tidigare har jag haft anledning framhålla att Melander inte alltid har korrek
ta sakuppgifter. När det gäller Moster Sara anger han att hon var dotter till råd
man Biberg. Enligt bouppteckningen efter Bibergs hustru Anna Maria född
Fahlström, som avled den 31 januari 1840, så efterlämnade hon inga barn. I
bouppteckningen efter "f.d. Regementsskrifwaren och Rådmannen Johan
Samuel Biberg" står det att han avled "utan att efterlemna maka eller bröstar
fwingar." Den som uppgav boet var dock "Jungfru Sara Fahlström hwilken
under sednare åren skött och wårdat den aflidne under dess fleråriga blindhet
och sjuklighet och boet derunder omhänderhaft ..."
Det förtjänar att även i år påpekas, att i de av mig renskrivna manuskripten
av Melander har jag endast ändrat stavningen till nystavning och gjort vissa
justeringar av interpunktionen. Språket är oförändrat. Det är inte moderniserat.
Det är Melander själv, som för över hundra år sedan, använde uttryck som vi i
dag anser vara talspråk. Det är han som många gånger använder singularformer
på verben där man på 1800-talet slut och långt fram på andra hälften av 1900talet använde pluralformer.

Moster Saras Skola
I sydvästra hörnet av Köpmangatan och Södra Brogränd' fanns i början av 1850talet och kanske även senare, en liten, snedvriden, rödmålad timmerstuga med
högt mansardtak. Denna byggning låg flera fot under Köpmangatans nivå och
var utan någon som helst stenfot. Den var omgiven på sidorna åt gatan och
gränden av stora, djupa diken och gick i dagligt tal under benämningen "Fast
borgs lillbyggning", detta för att skilja den ifrån en större, brädfodrad man
byggning på samma tomt och med samma ägare, Skräddare Fastborg, ty i
Östersund förekom på den tiden inga gatunamn eller husnummer. I denna Fast
borgs lillbyggning var på nedre botten till vänster i förstugan allas vår moster
Saras skola inrymd.
Hur väl kommer jag ej ihåg, då jag vid sex års ålder ledsagad av min far gjor
de min försra enm� i detta lärdomens drivhus, hur förfärligt övergiven jag kän
de mig, då jag här överantvardades till moster Sara och min snälla far avlägsna
de sig. Det kändes som om jag i ett nu blivit ensam utkastad i vida världen.
Men som moster Sara var barnkär och innerligt vänlig, glömde jag till sist min
första stora sorg.
Skolrummet i denna samskola var ett efter våra förhållanden ganska stort kök,
cirka 7 x 8 alnar2 i fyrkant och med 3'/2 alnars rakregel. En stor del av golvytan
upptogs dock av en i ena hörnet mycket utskjurande öppen, murad och vitme
nad spisel med grytstång av järn, vilken stång även utgjorde stöd för den stora
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murade spiselkupan. Köket
hade två små fönster med åtta
små "sexskillingsrutor" 1 i varje,
det ena åt norr, det andra åt
öster.
Rummets tapetsering ut
gjordes av å väggarne klistrat
tidningspapper övermålat med
vit vattenfärg, därå målaren Moster Sara själv - med en
visp, doppad i dels röd, dels blå
"/\,foster Saras skola"
färg, fullstänkt väggytorna
med större och mindre prickar,
ett på den riden för övrigt mycket vanligt sätt i Östersund att tapetsera och
dekorera rummens väggar. Taket utgjordes av synliga stockar med synliga brä
det däremellan och var vitlimmar. Golvet bestod, på äkta ladugårdsmaner av
tolv a femton tumI breda plankor spikade uppifrån med smidd spik, å vilkas
uppstående huvuden vi barn snubblade ikull flera gånger om dagen.
Skolinventarierna i detta primitiva skolrum voro av allra enklaste slag, och
gränsen mellan dem och Mosters husgerådssaker kunde ej så noga bestämmas.
Mitt på golvet stod ett mycket simpelt köksbord med en lös bänkbräda på var
dera långsidan, vilka bänkar rymde sex a åtta barn. I ena hörnet stod en tarvlig5
liggsoffa, helt och hållet av trä, vilken en gång i tiden varit blåmålad och som
lämnade sittplatser för trea fyra barn. Därjämte förefanns trea fyra omålade trä-

"Moster Saras .. kiik. som iive11 mr skolsal.
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stolar och ett likaledes omålat träämbar med dricks- och hushållsvatten jämte
järnskopa på en pall vid utgångsdörren. Detta skulle utgöra de egencliga s.k.
skolinventarierna. Därjämte fanns i skolrummet en skänk, ett hyllskåp utan
dörrar, däri Moster Sara hade uppställt några tenntallrikar, lerfat och diverse
annat husgeråd och på en hylla bredvid spiseln några kok- och träkärl. På gol
vet bredvid den stora öppna spiseln låg alltid en trave kastved.
Som väggdekoration förekom några tidningsurklipp med bibliska motiv,
varibland jag särskilt kommer ihåg ett porträtt av Martin Luther. Högt uppe i
ett hörn satt en dalkarlsklocka med järnlod och ett tidningsblad till fodral. Till
sist förekom i de båda fönstren några blomkrukor med pelargonior, Kristi
bloddroppar, geranium m.fl. enkla växter.
Indelningen och längden av lektionstimmarna i denna enkla, men populära
skola, kommer jag ej ihåg, men de voro nog ej ansträngande, ty Moster Sara var
en rar gumma, som vi alla höllo av. Huru stora denna lärarinnas kunskaper voro
vet jag lika litet, men undervisningsämnena voro ej synnerligen omfattande. De
utgjordes, som jag tror, uteslutande av Abc-boken av den gamla antika sorten
med en stor kolorerad tupp på titelbladet, vilken även kunde värpa namnam åt
små snälla och flitiga barn. Då vi enligt Mosters goda hjärta hade lärt snällt och
uppfört oss väl, lades nämligen denna lärobok på spiselkupan, och se, då hände
fenomenet, att den snälla tryckta tuppen värpte russin och mandel, ja, c.o.m.
rara små kakor.
Moster Sara var synnerligen förtjust i
alla sorters blommor och utanför sin stu
ga hade hon en liten, med staket och
grindar omgärdad kryddgård. I denna
täppa prunkade stora färgstarka tulpaner,
tusenskönor, m.fl. trädgårdsblommor.
Denna sin kryddtäppa ansåg hon för en
riktig helgedom, och den var därför
totalt fridlyst för oss barn.
Utom denna fridlysta helgedom hade
hon även ett annat, ännu hemlighetsful
lare område, nämligen ett rum innanför
skolrummet, vilket aldrig av oss barn
fick beträdas. Detta rum var beläget på
andra sidan av en för alla, utom för Mos
ter själv, absolut stängd dörr på östra
väggen av skolrummet. Det stränga för
budet för oss barn att någonsin försöka
intränga genom denna dörr, gjorde
naturligtvis saken i våra nyfikna och för
Pelle Levin ( 1845-1915) s0111 v11xen och vålbårmyst1c1sm så mottagliga barnasjälar gad konditor samt stadsfullmdktigeledamot vil
ännu mer lockande och vår oerhörda ken bebodde Storgatan 28.
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nyfikenhet blev så mycket större därigenom, att varje morgon på visst klockslag
öppnades denna dörr och en gammal blind, egendomlig man med vitt hår och
skägg och klädd i en lång, mycket sliten blågrön kaftan och tofflor ljudlöst träd
de ut därigenom. Han föreföll oss som en riktig andeuppenbarelse ur någon
saga. Han stapplade försiktigt fram till spiseln, där han, i ett där förut ditställt
tvättfat av tenn, tvättade sig, varefter han försvann genom den mystiska dörren
lika ljudlöst so� han kommit. Sedermera fick jag reda på, att denne för oss barn
så underbara man var förre bokbindaren och rådmannen Biberg, moster Saras
far. F. cl. Rådman Biberg dog år 1855 vid åttiofem års ålder.
Av skolkamraterna från denna tid har jag ej minne av fler än Anna Winberg,
Anna Afzelius och Pelle Levin.
Vår snälla Moster Sara var troligen den av skolbarn mest omtyckta lärarinna
som någonsin förekommit i ett skolrum.
Gud signe hennes minne!

Ågrens Skola
En skollärare från landet med namnet Ågren försökte en gång att öppna en små
skola en trappa upp i färgar Bergs bryggsrubyggning, men, född med otur,
kunde denne snälle fattige och religiösa man med sina små anspråk ej slå sig
fram i vår lilla stad.
Den stackars mannen lyckades visserligen fa ihop ett tjugural förhoppnings
fulla ungdomar, flickor och gossar, ur alla möjliga samhällsklasser, och under
visningen var i mitt tycke ganska bra, kanske mest därför, att Ågren hade en
annan princip än rottingen vid undervisningen. Men han måste snart nog i brist
på elever upphöra med skolan, och vart han sedermera tog vägen, vet jag ej.
Skolrummet var ganska väl ordnat, och hade naturligtvis på en stol vid dör
ren det obligatoriska vattenämbaret med en vidhängande järnskopa.
Huvudämnet var katekesläsning i vilket ämne undervisningen bedrevs på så
sätt, att man skulle lära sig denna boks stycken så att man sedan kunde orda
grant rabbla upp dem utantill. Någon förklaring av det lästa kom aldrig i frå
ga.
Denne lärare rökte på lediga stunder ur en pipa med långt skaft en tobak av
egen tillverkning; en sorts blad och örter, vilka han själv insamlade och torkade
och kanske uppblandade med någon del verklig tobak. Hur nu denna blandning
än kom till, spred den vid rökningen i mitt tycke åtminstone en mycket behag
lig och fin vällukt.
Ågren skötte nog efter bästa förmåga och övertygelse undervisningen, men
det vilade över det hela ett vemodigt, oövervinneligt tryck, antagligen förorsa
kat av en fafäng kamp mot fattigdomens tärande demon, och detta inverkade
nedstämmande t.o.m. på oss oerfarna barn. För min egen del kan jag ej påmin
na mig någonsin ha sett en man på vilken sorg och bekymmer så tydligt satt sin
prägel som denne, och jag hade alltid den uppfatrningen, att han aldrig hade
orsak att ett enda ögonblick visa glädje över sin tillvaro.
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Från kamratkretsen i denna skola kommer jag särskilt ihåg två mycket sym
patiska gossar, Hjalmar N. och Alrik T., men sorgligt att säga, har det gått
mycket illa för båda två i kampen för tillvaron. Bland flickorna var Josefina H.
den enda jag kommer ihåg. Hon blev sedermera gift, blev änka och omgift same
är nu sedan många år död.

Folkskolan, Katekesplugg och Straffarbete
Namnet folkskola - fattigskola, crasskola eller en benämning, vilken för barn
innebär någonting förnedrande, har i alla cider förefallit mig oegentligt, och jag
kan ej förstå vad med detta namn egentligen menas. Många barn anse det som
ett skällsord att kallas folkskolebarn.
Min flyttning från Moster Saras skola till Östersunds folkskola försiggick utan
vare sig av- eller incrädesexamen och i kunskapsväg utmärkte denna förflyttning
ej heller något jättesteg.
Abc-boken med den granna snälla värpande tuppen och lärarinnans vänlighet
lades i folkskolan på hyllan utan den ringaste utsikt till värpning av russin och
mandel, ty värpningen uteblev här totale, och rottingen sattes i stället.
Här började nu den långtråkiga, obegripligt andefattiga utanläsningen av den
cröglärda och själsdödande katekesen. Dessa lektioner stodo å skolschemat
under den totalt vilseledande benämningen "Kriscendomsundervisning".
Folkskolan, som under min tid hade en Lindahl till lärare, var inrymd i ett
rum på nedre botten till dåvarande prästgårdsbyggnaden, ett gammalt rödmå
lat trähus i två våningar, beläget på samma plats, där den nuvarande präst
gårdsbyggningen scår6 • Själva byggningen var egendomlig därför, att den hade
en hög, långt på gatan utskjutande tvåsidig trappa och på taket en huv, vari sta
dens rådhusklocka var upphängd. Lustige nog fanns i Östersund på min tid var
ken Borgmästare, rådhus eller magistrat, utan endast denna sammanring
ningsklocka och den uråldrige f.d. rådmannen Biberg, vilken var scenblind.
Denna lilla rådhusklocka finnes ännu kvar i staden" och har sin egen lilla
historia. Då staden Östersund var nyanlagd, uppfördes på norra sidan av nuva
rande residenstomten en mycket oansenlig gudstjänstlokal, och till denna kyr
ka inköptes ovannämnda klocka. När klockan flyttades till prästgårdens tak,
kan jag ej säga, men ett kommer jag väl ihåg, nämligen att den år 1854 flytta
des till ett annat hustak, varefter kyrkvaktare Bolin "fick göra som socar'n, då
han går på taket", när han varje kväll kln 8 skulle ringa i denna klocka. För
övrigt begagnades klockan även som skottavla för våra slungstenar.
Skolsalen i prästgården, den forna rådhussalen, var något större än moster
Saras kök och hade fyra fönster, varav två åt Prästgatan, ett åt Kyrkgränd8 och
ett åt gården. Rummet uppvärmdes av en stor, av tegel murad flat kakelugn.
Någon tambur för ytterkläder förekom ej, och lufcväxlingen skedde genom dör
ren till den kalla förstugan varje gång man öppnade den för att gå in och ut.
Detta skolrum hade dock riktiga skolinventarier såsom långa svartmålade pul-
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petbänkar, vilka av oss flitigt karvades med våra pennknivar, kateder, svart tav
la, skåp för böcker och kartor samt på en stol vid dörren ett vattenämbar med
järnskopa. Innertaket var av vitmenade synliga bräder och väggarna, som hos
Moster Sara, vitlimmade och överstänkta med röda, svarta och blå prickar.
Barnens antal tror jag ej översteg trettio, och läraren som var ung och ogift
uppträdde alltid ytterst propert klädd och omsorgsfullt borstad. Han hade långt
vackert "polkahår", vilket nedtill kring nacken bildade en krans av inåtböjda
lockar. Hans naglar tycktes i synnerhet vara hans stolthet, ty de voro så välvår
dade att de kunde ha anstått den elegantaste diplomat. Dessa vita, symetriska
naglar omhuldade han med stor omsorg även under lektionerna till omväxling
med att med sin fina pennkniv karva orneringar på någon linjal eller blyerts
penna.
Lärarn, som hette Lindahl, hade sin bostad i ett rum på nedre botten i samma
förstuga som skolrummet, och som han var stor blomstervän, föreföll detta hans
rum som ett inbjudande orangeri. Han
var även klockare och organist i stadsför
samlingen, och levde och dog med sin
från början bestämda svältlön, ty han var
anspråkslös nog, att aldrig yrka på löne
förhöjning.
År 1854 flyttades denna skola till en
sal i övre våningen av Elementarläro
verkets hus9 "Storskolan", och samtidigt
gifte sig vår lärare med en dotter till
glasmästare Åscröm och fick bostad i sin
svärfaders gård, nuvarande No 38 vid
Kyrkogatan.
Denna nya skolsal var stor och rymlig
och hade fyra fönster, två åt öster och två
åt väster samt två flata ugnar av vitt
kakel. Vi barn ansågo naturligtvis denna
skollokal för finfin, i synnerhet som här
fanns särskild tambur för våra ytterklä
der, om vi hade några. Salen ordnades på
bästa sätt med kateder på södra långväg
gen, med bänkar för flickorna till höger
och för gossarna till vänster. Sandbänken
för nybörjare i skrivkonsten stod vid
västra fönsterväggen. Kartor och stav
ningsrabeller voro upphängda på de
Till höger Östemmds fö'rste skol/i/rare Lars Anton
andra väggarna, och en svart tavla för
Lindah! (1829-1895) ti!!sam111am med redaktö·
ren och boktryckaren Carl Magn11s Berg ( J 824- sångövningar satt mellan fönstren på
östra väggen. Det oumbärliga vattenäm1881)
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barer med sin järnskopa på en stol vid ingångsdörren saknades naturligtvis ej.
I denna skola förekom även en sorts träram med kulörta träkulor uppträdda
på ståltråd för nybörjare i räknekonsren. Detta räknesätt har jag aldrig sedan
dess sett användas förrän då jag för några år sedan på en resa i Ryssland till min
förvåning fann, att dylik kulräkning användes där i de flesta affärer, där myck
et addition förekom.
Från min folkskoletid stå tre saker mycket tydligt kvar i mitt minne, nämli
gen: 1) det själsdödande, försoffande och fördärvbringande katekesplugget; 2)
rottingen, vilken stod i det allra intimaste förhållande till det förra; 3) vår (i syn
nerhet min) fasa att upprabbla våra utanläxor i katekesen inför vår lärare. I lik
het med många andra stackars skolbarn behärskades jag under hela min skoltid
av en obetvinglig rädsla, då jag inför läraren skulle uppläsa min läxa. Om jag
till exempel strax förut för någon min kamrat repeterat och kunnat min läxa fly
tande, stod jag icke förty omedelbart därefter inför läraren som en dummerjöns
och kunde ingenting. Rottingen kan nog i många fall vara bra, men som medel
till kristendomens införande i outvecklade barnasjälar anser jag den totalt för
kastlig.
En sorglustig episod från dessa s.k. kristendomslektioner med straffpåföljd
vill jag berätta om. Det är en händelse, som jag vill beteckna som den enda sko/
reform under min skoltid.
Läraren, som i alla rider använt sin kärälsklige rotting, kom en dag på den iden
att i ställer för rotting införa björkris, men denna exceptionella sko/reform slog
mycket illa ut för vår stackars lärare.

0.]. Brander tecknade J 867 en Jerie 0111 de fem Jinnena. "Kiime/n" iltmtrerar vad Me/ander Jki/drar om
inliirande av katekeJen.
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Orsaken, varför läraren kom på iden att proppa i oss kristendom medels björ
kris, var tvåfaldig, ty vi, upphovet härtill voro två, en gosse W. och underteck
nad, som vid en morgonlektion i katekesen ej nog korrekt och snabbt kunde
upprabbla vår utanläxa, som ofta hände utan svåra påföljder. Men denna härliga
vårmorgon var det åska i skolrumsluften. Till vår stora förvåning uteblev dock
både örfilar och luggning. Läraren lämnade oss endast sin stora fällkniv med en
högtidlig uppmaning att genast gå till skogen och därifrån hemföra prima björ
kris. Att börja med trodde vi, att vi i skolan skulle bli undervisade i kvastbind
ning eller något annat handarbete, men som vi ej hade hört talas om, att lek
tioner i slöjd ännu voro införda i folkskolorna, kommo vi snart på det klara med,
till vad ändamål björkriset skulle användas.
Vi traskade narurligtvis iväg utan den ringaste opposition, men voro, förklar
ligt nog, mycket modfällda, i tanke på vad slutet av denna expedition månde
bliva. Men barn äro barn under alla förhållanden, och som dagen var förtjusan
de, glömde vi snart nog den överhängande faran och togo livet från den glada
och sorgfria sidan. Skogen var vid alla tillfällen vårt älsklingstillhåll och vi njö
to obeskrivligt av vår frist från den tråkiga skolan. Lärarens stora, vassa och fina
kniv, fågelsången och den härligt doftande skogen; vi tänkte nu varken på tid
eller orsaken till vår utflykt, vi bara roade oss på bästa sätt med att skära käp
par, söka fågelägg och klättra i träden ända till fram emot middagstiden, då sko
lans lektioner nalkades sitt slut för dagen. 0, Gud, vad det då började att kän
nas besynnerligt och oroligt inombords! Nu gällde det att fatta ett beslut, och
detta blev, icke björkris, utan ett helt men från kvistar befriat bjifrktråd med
eller utan inristade kärleksrunor.
Att med endast en fällkniv komma ett träd på fall torde för somliga förefalla
rent av otroligt, men för oss pojkar var nästan ingenting omöjligt, och som vil
jan i detta fall var större än förmågan och nödens lag, så hände det otroliga, att
vi realiserade vår tanke.
Att baggböla 10 utan yxa och såg tillgick så, att då vi utvalt ett lämpligt träd,
kravlade vi oss upp till dess ropp. Där tog vi ett säkert tag med händerna, och
med noggrann beräkning av tyngdlagarna slängde vi oss ut i rymden, därvid
björken av vår tyngd ganska ödmjukt böjde sig mot vår moder jorden och
knäcktes av nära marken. Nu tog den ene av oss skollärarens på oss överlårna
kniv, medan den andre höll det nedböjda trädet och lösgjorde björken från stub
ben. Detta var nog ett ganska hårt arbete för oss två, men allt avlopp förträff
ligt.
Sedan detta var gjort avrevo vi mycket omsorgsfullt alla grenar och kvistar,
vilka vi lade i en hög och kvarlämnade åt andra snälla katekesläsande barn, vil
ka därav kunde komma i behov. Vi togo endast björkens stam med oss och
anträdde hemfärden till skolan. Allt gick mycket bra, och jag tror, att vi under
vägen till och med kunde skämta över vårt briljanta påfund, ehuru skämtet nog
var något nervöst och krystat. Utanför skolrummet höll dock modet på att totalt
övergiva oss.
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Med ett mycket nervöst ryck öppnade vi dörren och släpade in vår trofe och
lade försiktigt ned den på golvet. Hade ett dylikt tilltag utförts av nutidens
ungdomar'', hade troligen alla kamraterna jublat vid vårt inträde i skolrummet
med björken, men det kan jag försäkra, att vi, min kamrat och jag, vi jublade
intet, och vårt mod var i detta ögonblick ej värt två ruttna lingon, ty, då vi till
sist vågade titta upp till katedern där läraren satt och häpet stirrade på oss och
alla skolkamraterna sågo bestörta ut, ja, då trodde vi fullt och fast att kristen
domens sista timme för oss var kommen, och att vi här stod inför en förfärlig
kris.
Men beskriv vår oerhörda egna häpnad, då ingenting annat inträffade, än att
läraren steg ned från katedern, kom fram till oss och hövligt bad om att återfå
sin kniv. Det enda han vidare sade var: "Tag upp den där (pekande på björks
tammen) och ställ er i vrån vid dörren!" Lindrigt straff, intet sant? När lektio
nen var slut kilade vi liksom alla andra skolkamrater levnadsglada från skola,
björk och alltihop.
Vad jag ännu den dag som är ej kan begripa är, att skolläraren aldrig vare sig
till oss eller någon annan talade om denna björkens historia. Men rottingen kom
åter i bruk - skolreformen hade strandat.
Då stryk skulle vankas, blevo vi ibland tillsagda att gå hem och begära tolv
skilling till en rotting, ett i sanning roligt ärende, eller ock försköts' 2 tolvskil
lingen ur skolkassan. För själva inköpet av rottingen voro vi synnerligen gene
rade och, när detta förtroendeuppdrag föll på min lott och avsåg eget ändamål,
gick jag alltid till farbror Borgs 11 bod vid torget, ty här var jag säker på att ej
träffa på några nyfikna kunder eller flinande biträden, emedan B. varken hade
det ena eller det andra. Överraskad av att höra butikdörren öppnas, kom gub
ben B. ut i boden genom sin kammardörr med händerna strykande sin peruk
och småleende - han kunde le han! - det var mer än jag kunde! Jag bad nu att
få köpa en bit rotting av den del som utgjorde själva kröken i rottingbunten, ty
jag hade riktigt nog gjort min beräkning att med denna gaffel kunde intet
spöstraff åstadkommas.
Av lektionsindelningen eller omfattningen av skolämnena har jag ingen klar
hågkomst mer än att vi i det oändliga pluggade katekes, grinade och fick stryk,
därför att vi ej omfattade den rara boken med tillbörligt intresse.
Vi hade även sångövningar, och jag vill ej på något sätt klandra lärarens för
måga att lära folk sjunga, men sannerligen jag tror, att hans förmåga var så
kolossal, att han kunde bibringa någon av oss en enda ton av sitt do - re - mi
- etc. men sångövningar kallades det, och med skulle vi vara. Vi uppställdes i
en klunga kring läraren vid en svart tavla där vi fingo skråla treklangen - do re - mi m.m. på samma gång som läraren slog takt med en lång käpp - och det
ta ofta nog i våra skallar! - skulle vi slå takt med händerna mot varandra. Från
dessa sångövningar kommer jag särskilt ihåg en gosse Karl Olof, som hade
något litet fel i ena handen. Han kunde därför ej slå i med kläm och fick härför
uppbära bannor. Jag för min del behövde aldrig få tillrättavisning för att jag ej
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slog i så att det hördes, ty jag gallhojrade och slog rakt med händerna av alla
mina krafter, ja, kanske ibland till och med Jo·r intensive.
Ovannämnde gosse Karl Olof1 4 flyttade sedermera till Ryssland, där han inne
har en mycket stor affär vid Newski Prospekt, den förnämsta gatan i Snr Perers
burg.
Räknelektionerna voro mina bästa, men eget nog kunde jag aldrig lära mig
att skriva en vacker siffra tre, och det hjälpte ej upp saken, att jag på allvar ägna
de mig år studier eller art läraren flyttade mig ned till den allra lägsta rangp
larsen i hela skolan. Trean var och förblev omöjlig, men i dessa lektioner före
kom aldrig rottingen. Dessa ansträngande kraftprov sparades till krisren
domsundervisningen, ty då vankades nyp i örat, örfilar, luggar och rottingslag,
allt för att visa vägen till den sanna kristliga fördragsamheten och för att åstad
komma en harmonisk själarnes förening mellan läraren och hans lärjungar, för
modar jag. Sätter synes mig dock rvivelakrigt, och vad mig själv beträffar ver
kade denna katekesundervisning raka motsatsen mot vad jag antager, art den
skulle avse, och hur i alla rimligherers namn skulle det kunna annat, då man
ränker sig, att detta dagliga återkommande karekesuranläsande med sin
srraffpåföljd låg som en ohygglig mara över hela ens barndom? Följden blev
även den, att vi fingo ert outplånligt har till allt vad bokliga studier hette bara
för den ohyggliga katekesen. Att kalla pluggande av denna oförståeliga bok för
religionsundervisning, där barnet som en delinkvent varje ögonblick fruktade
ett dråpslag från sin krisrendomslärare, är väl den ohyggligaste parodi på kris
tendom som gärna kan tänkas.
Jag vet ej om jag har någon eller några likränkande kamrater från denna min
skoltid, vilka våga framträda och ärligen yttra sig i saken. Vare härmed huru
som helst, ett vet jag, och det är, att jag under livets gång påträffar många per
soner, de där gå ännu längre än jag i sina omdömen om katekesen och kristen
domsundervisningen i småskolor i allmänhet. Ja, de ha gått så långe i sin dom,
att de vilja påstå, att det intet finnes någon så elak lärare eller lärarinna, att han
eller hon ej duger till kriscendomsundervisare i våra småskolor.
En betecknande episod från min katekestid i denna skola vill jag här anteck
na. Jag hade en morgon ej kunnat till belåtenhet rabbla upp min katekesläxa någon som helst förklaring från läraren över det obegripliga innehållet förekom
aldrig här - och blev härför av läraren befalld att på e.m. komma hem till
honom. Då jag på bestämd rid kom in i hans kök, stod hans fru vid spiseln och
lagade mat och mannen gick omkring på golvet. Då han fick se mig, utbrast
han i vemodig men ej elak ron: "Jag vet sannerligen vid gud inre vad jag skall
ta mig till med denna pojkes kriscendomsundervisning!" varpå frun helt kort
och gott svarade: "Klå honom!" Man cänke sig att denna dom fälldes av en ung,
nygift fru under smekmånaden!
Ert arbete i denna skola, som vi alla rycker mycket om, var eldningen och
städningen av skolrummet, och detta, ehuru det måste ske redan kl 7 om morg
narna.
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För dessa sysslors utförande
tillsatte läraren två av de mer för
sigkomna barnen i tur och ord
ning för varje vecka. Dessa mor
gonstunder voro av oss alla ofant
ligt omtyckta, varför vi, när vi
voro uteslutna därifrån, på alla
möjliga sätt sökte ställa oss in hos
de lyckliga, som hade turen för
eldning och städning för veckan
för att få komma in i skolrummet
under städningstid.
Orsaken till, att vi voro så för
tjusta i just städningsarbetet, var
att sedan sopningen, damningen,
eldningen och fyllningen från
gårdsbrunnen av vattenämbaret
var verkställt, bildades kring
kakelugnsbrasan en krets av alla
innevarande. Dörrarna voro låsta
Skolliirare Lindahls h11stm Kristina f Ästrbin, som tyckte
och en behaglig stämningsfull att maken sk11!/e klå Melander.
skymning rådde ännu i det stora
skolrummet, och nu berättades
av de i den vägen mest förfarna den ena vackra sagan eller ruskiga spökhistori
an efter den andra för de mycket andäktiga åhörarne. Häri låg charmen av des
sa morgonstunder, ja, jag kan försäkra, att tjusningen i dessa seanser framför den
flammande brasan var så mäktig, att vi tyckte, att inga uppoffringar kunde vara
stora nog för att få tillträde till desamma.
Jag nämnde ordet uppoffring, ty ingen må inbilla sig, att vänskap ensamt
öppnade dörrarna för oss, vilka icke hade städningsbestyret för veckan om hand,
utan här måste användas mutor för att få komma in.
Vad som öppnade dörrarna till dessa privata samkväm var pepparkakor och
annat småbröd, ty barnamagarna voro nog ej alltid så väl försedda hemifrån, och
då jag ej hade annat att tillgå, hade jag ett stycke pepparkaksdeg med mig, ty
detta var en mycket omtyckt sak bland alla barn. Somliga inträdessökande
använde knäck, spännkåda'5, tryckta tavlor, ja, till och med kontanter, om
ingenting annat hjälpte.
En gosse av de äldre, vilken jag särskilt kommer ihåg som en god berättare
och snäll kamrat från dessa poetiska städningsstunder var en Johan Bäckström.
Av honom hörde jag med sror förtjusning för första gången sagan om Lill Klas
och Stor Klas.
Ett ämne, som ofta förekom och utförligt behandlades bland oss, var de
kringresande zigenarsällskap, vilka ibland även besökte Östersund, ty för dessa
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människor voro vi mycket rädda. Bland andra rysliga saker, som berättades om
dem var, att då de togo någon i hand, hade de under armlinningen en dold liten
kniv, med vilken de vid handslaget uppristade den andres pulsåder, varefter han
naturligtvis förblödde.
En bestraffning i denna skola, vilken i och för sig ej förefaller värst svår, var,
att då vi ej kunnat vår läxa, vi fingo sitta kvar i skolan ensam, sedan dagens alla
lektioner voro avslutade. Men för att ingen lärare skall missbruka detta straff,
vill jag härmed relatera min egen erfarenhet från en dylik kvarsitcning.
Jag hade en vinterdag ej kunnat min katekesläxa och fick till straff sitta kvar
och läsa på densamma. Lektionerna voro slut för dagen, alla kamrater troppade
av, stojande och lyckliga, läraren lämnade i skolrummet en lampa brinnande
samt låste skoldörren, och jag blev ensam.
Mörkrädd till ytterlighet, började jag från första stund tycka, att den stilla
ensamheten var kuslig. Jag försökte läsa, men det ville ej gå bra, ty jag tänkte
endast på spöken. Efter en a två timmar var det utanför alldeles becksvart och
min oljelampa började i betänklig grad minska i ljusstyrka, och efter att ha
tynat av, flämtat och osat en stund, slocknade den totalt. Nu var det nattsvart
både ute och inne.
Den, som någon gång haft känning av vad rädsla för mörker vill säga, kan för
stå mina kval, då jag säger, att jag var en av de mörkräddaste barn man kan tän
ka sig 16 • Jag tyckte mig nu höra och se spöken i varje vrå, och min livliga fan
tasi fyllde snart hela skolrummet med andar och rysliga spöken. Jag visste, att
inom hela den stora skolbyggnaden fanns ej en levande varelse mer än jag och
att intill skolsalen gränsade ett aldrig begagnat rum, vilket av oss barn alltid
ansågs för ett spökrum. Allt omkring mig var gravlikt tyst och mörkt. Det enda
ljud jag hörde var vindens pip i kakelugnarna och dess hemska suckar och spel
i fönstrens lösa klistringsremsor, vilket allt gjorde sitt bästa för att fa de helve
tiska timmarna tusenfalt långa.
Jag ansträngde alla mina nerver till det yttersta för att kunna spåra ljud av
min omänskliga lärares fotsteg som tecken på att min befrielses timme skulle
komma, men ingenting mänskligt hördes av och ingen kom. Till sist, då jag
trodde, att natten stundade, var jag så förtvivlad, att jag på fullt allvar tänkte
slå ut ett fönster och hoppa ut därigenom. Men rädd även för detta, måste jag
ännu en evighet lida mina kval, tills äntligen min lärare kom - jag hörde honom
till och med springa uppför trapporna ty han hade glö"mt bort sin fange.
Detta djävulska straff skulle ett nioårs barn utstå, bara därför, att han ej kun
nat sin utantilläxa i katekesen!
Icke skulle det väl vara alldeles omöjligt att åstadkomma en lärobok i religi
onsundervisning, den där vore förståelig och med något mer livgivande innehåll
och intresse för de stackars barnen, än den oerhört cröglärda, ointressanta och
obegripliga katekesen, denna bok, hopkonstruerad som den är av några gamla
överstuderade teologer, är antagligen den mest obegripliga lärobok på Svenska
språket.
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Det är ej nog att präs
ter och andra skriftlärda
Du skall icke hava begärelse till din nästas
förstå dess andemening.
hustru, ej heller till hans tjänare eller hans
En lärobok för barn bör
tjänarinna, e,i heller till något, som tillhör din
nästa.
vara så avfattad, att även
l'acl förbjuder Gud i tionde budet?
69.
små barn åtminstone
få ett hum om
kunde
Gud förbjuder de mångahanda onda bcgärelserna
dess allmänneliga avsik
och särskilt de begärelser. som kunna förleda
ter. Med andra ord: Kate
oss att draga, locka eller tubba ifrån vår nästa
kesen bör, enligt min
hans hustru eller tjänstefolk m. m.
mening, för alltid slopas,
1 Petr. 2: 11. ,Jag förmanar eder all laga eder till rn
ra för de köllsliga begärelserna, vilka föra krig mot själen.
en ny bok med nytt
och
Jak. 1: 15. När begär�lsen har blivit havande, föder
hon synd.
namn och enklare inne
håll sättas i dess ställe,
Vad b,·fuller Gud i tionde budet!
70.
blotta namnet kate
ty,
Gud befaller, alt vi skola vara rena från de
onda begärelserna
kes återkallar nästan hos
samt i oskrymtad kärlek till vår niista ftir
alla, ej annat än någon
mana och tillhålla hans hustru och tjiinstcfolk
fasansfullt. Undra
ting
all bliva kvar och troget göra vad deras µlikt
fordrar.
därför ej på, att jag utta
3 Jlos. 19: 2. I skolen vara heliga, ty jag, Herren, �der
lar mitt anatema'' över
Gud, är heli;:.
Kol. 3: 5. Så döden nu edra lemmar som höra jorden
bok!
denna
till; otukt, orenhet, lusta, ond begärelse.
Med denna min fram
Rom. 15: 2. Var och en av oss må lem sin niista till
behag, honom till fromma och honom till uppbyggelse.
ställning av läraren Lin
dahl vill jag på intet sätt
Sida 11r Luthers Lilla Katekes med Tionde budet.
ha uttalat någon sorts
hat till mannen, tvärtom
- han gjorde nog sitt bästa så gott han förstod och följde naturligtvis givna
instruktioner. Jag hade till och med gjort förberedelser till att skaffa mannen en
utmärkelse i form av patriotiska medaljen, men döden drog häröver ett streck,
innan utmärkelsen hann att tilldelas honom.
TIONDE BUDET

Storskolan
Det var minsann med en känsla av förnäm uppkomst på livets trappstege, då
man för första gången traskade upp för den stora tresidiga yttertrappan till
länets högsta lärdomsanstalt, Storsko/an ( = elementarläroverket), ty nu sedan
man passerat genom den stora förstugan inunder trappan till våningen däröver
och stigit över tröskeln till första klassens rum på nedre botten i denna anstalt,
blev man kallad för Storskolspojke, och det är minsann vackert så - att börja
med. Som storskolspojke hade man många både rättigheter och skyldigheter,
däribland en sorts rättighet, eller kanske rättare - skyldighet - att, så där en
passant på sladden, få slinka med herrarna i de högre klasserna (det förekom
nämligen herrar - eller rättare, personer gamla nog för att ha kunnat vara her
rar - bland pojkarna på skolbänken. Det fanns t.o.m. skolpojkar med helskägg
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i Östersunds Elementarläroverk på min tid), då det var fråga om att bilda beta
lande publik på deras skuggspelsföreställningar och dylikt, ty härvidlag före
kom inga plank- eller fribiljetter ej heller några som helst mumingssystem, där
pepparkaksdeg eller småbröd kunde öppna dörrarna till dessa föreställningar. Vi
lägre klassister (det är besynnerligt, att vid skolor och ämbetsverk räknas
klasskillnaden baklänges - jag menar i jämförelse med statens järnvägar) fingo
även vi ha den äran - att utan avgift, bilda eftertruppen, då gossherrarna ur de
högre klasserna, arm i arm på Valborgsmässoafton promenerade över bron
sjungande "Våren är kommen!" och "Sjungom studentens lyckliga da'r!" etc.
Även fingo vi ha äran springa livhanken ur oss för att hos herrar handlande
tigga oss till tomma tjärtunnor och föra desamma upp på Östberget, vilka sedan
på Valborgsmässkvällen påtändes av de äldre gossarna. Om vintern fingo vi vara
med om att rulla ihop stora snöbol
lar i vårt anletes svett, av vilka de
högra klassisterna uppförde snöfäst
ningar för sina krigslekar.
Men vi fingo minsann ej med vår
näsa komma när sko/balerna. Detta
nöje var förbehållet endast de "högt
uppsatta".
Inbjudningen av damer till dessa,
en gång om året återkommande
baler, skedde genom öppen omröst
ning. Oerhört stort visade sig här
vid gossarnas högmod och klasshat.
Så hände vid en dylik omröstning,
då föredragningslistan över det
täcka könet blivit uppläst, och därå
förekommit namnen på två hant
verkardöttrar vilka vad karaktären
beträffar nog kunde mäta sig med
vilka flickor som helst inom sam
hället, att en gosse, Nils Helldahl,
stiger upp, begär ordet, talar och
säger: "Inga hantverkardöttrar får
ils Helldahl.
här inbjudas!" Stackars Nils, han
glömde i hastigheten, att han
genom detta idiotiska yttrande utslungade en förolämpning mot sin egen far,
vilken var guldsmed samt mot sin morbror, som var färgare 18 •
En gång i veckan fingo vi första klassister verkligen uppträda som nummer
ett i ordets fulla bemärkelse, och det var om Söndagarna, då vi i trupp mar
scherade från skolan till kyrkan, ty då fingo vi gå i täten.
I kyrkan placerades vi under predikstolen med vakthavande läraren i bänken
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vid sakristidörren, där vi i ett par timmars tid fingo sitta hopkrupna och frysa
erbarmligt i den oeldade träkyrkan. Kölden var inne som ute ofta minus trettio
grader, och, ganska dåligt utrustade med kläder, måste vi utan appell sitta stil
la och åhöra predikningar, vilka vi ej begrepo. Det hände till och med någon
gång, att vi arma storskolspojkar voro de enda åhörarne i hela kyrkan, men
under sådana förhållanden blev gl!dstjänsten ibland inställd i brist på åhörare
och av överflöd på kyla.
Vårt största intresse av dessa kyrkobesök var att vid uppmarschen i stora
gången stampa i med våra becksömsstövlar, så att det dånade i hela kyrkan.
Andra klassen instuvades i korbänkarna på södra sidan om altaret, och alla
övriga klasser klevo upp på orgelläktaren, vilken de fyllde till sista plats med
undantag av första bänken på norra sidan, vilken i alla tider, så långt jag min
nes, varit reserverad för den gudfruktige färgare Fjellmans familj, liksom första
bänken nere i kyrkan, även den på norra sidan, var avsedd för Landshövdingens
familj.
Dessa två bänkar voro de enda i hela kyrkan, vilka av gammal hävd av alla
andra kyrkobesökande ansågos för reserverade, och däri det utan anstöt och för
tal tilläts både herrar och damer att taga plats, ty för övrigt iakttogs i denna lil
la träkyrka strängeligen, att herrarna placerades på den södra och damerna på
den norra sidan om stora gången och med noga iakttagande av rangskillnad.
Apropå rangplaceringen i detta mycket anspråkslösa guds hus hände sig, att
i staden förekom en välboren fröken Ida M., vilken en måndag för några sina
ofrälse väninnor berättade om sitt kyrkobesök dagen förut, på följande sätt: "I
första bänken satt Landshövdingens, i den andra vi och där bakom bara raffel' 9."
Stackars Ida, nu har hon för länge sedan gått till sina knapadliga'0 hänsovna
anförvanter och en plats, där med all säkerhet rangskillnaden ej är så hårfin som
i Östersunds lilla träkyrka.
Boktryckare Berg och färgare Berg voro två mycket flitiga kyrkobesökande, och
intogo alltid plats på läktaren innanför dörrarna till orgelspelare Lindahls plats,
antagligen för att från denna "fondloge" ha en god utkik på sina medsyndare där
nere, ty aldrig i livet kan jag tänka mig, att dessa två herrar av religiösa skäl så
ofta trädde in i Guds hus, i synnerhet som under själva predikan trion vanligen
försvann och först återtog sina platser, då första psalmen efter predikan skulle
börja. Kanske de endast beundrade själva orgelmusiken och psalmsången? Eller
kanske de hade något annat mål för att friska upp sina avkylda livsandar!
Om oss skolpojkar och våra besök i kyrkan kommer jag bäst ihåg, att vi frö
so erbarmligt, i synnerhet om fötterna, och att vi hade synnerligen svårt att hål
la oss stilla och allvarliga. Efter gudstjänstens slut, d.v.s. sedan alla möjliga kun
görelser, ibland längre än själva predikan, blivit upplästa från predikstolen, och
de flesta vuxna personer för länge sedan avlägsnat sig, fingo vi arma stackare
traska tillbaka till skolan för att där i den stora pelarsalen upplysa vår för dagen
vakthavande och under gudstjänsten närvarande lärare om ingångsspråk, predi
kans innehåll m.m., men som vi aldrig själva av våra lärare någonsin blivit
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undervisade i hithörande ämnen, blevo svaren vid dessa korsförhör allt annat än
korrekta. Stryk förekom dock aldrig på Sabbaten.
Uppfinningen av dessa obligatoriska skolpojkbesök i kyrkan kan ju möjligen
vara någonting utomordentlige prisvärt, men tillåt mig betvivla deras praktis
ka nytta!
Undervisningen i Storskolan under den beskedlige rektor Sundbergs tid, var
ken vill eller kan jag bedöma, men vad kristendomsundervisningen beträffar,
kan jag av egen erfarenhet nämna, att den var här lika andefattig och intresse
lös same bibringades pojkarne precis på samma sätt som i den minsta småsko
la, nämligen medels påkolja.
En lärare i matematik, A., kommer jag särskilt ihåg, därför acc han tuggade
tobak under lektionerna så vårdslöse, att ibland hela munförrådet slank ned i
lufcscrupen, med den påföljd att hela hans ansikte blev blodsprängt, och han
började hosta så hårt, att vi trodde, att han skulle hosta upp både lever och lung
or.
Som jag från barndomen haft blick för det praktiska, kunde jag aldrig fatta,
varför skolans 150 elever voro inkyffade i två salar på nedre botten, då det i den
srora skolhusbyggnadens övre våning funnes fyra a fem rum och salar, de där
srodo alldeles obegagnade.
I Storskolan förekom icke det tra
ditionella vattenämbaret med sko
pa. Därtill var denna anstalt för fin.
Här fanns i stället å väggen närmast
kakelugnen(!) en vattenbehållare av
bleckplåt med kran och bleckbäga
re i stället för skopa, att läska våra
strupar med. Att denna vattenbe
hållare placerats intill kakelugnen,
var naturligtvis på grund av våra
lärares varma omtanke om vårt väl
befinnande! Vattnet hade dock all
tid här en vämjelig bismak av rutt
na ägg.
Lektor Hammargren var en fram
stående lärare, men stängde själv
sin befordran genom sitt eget lever
ne, men även härför kanske fanns en
förmildrande omständighet, om vi
gå långt nog tillbaka i livet.
En gång år 1853 hade Lektor H.
och en magister Edling varit på
gästabud i Sunne. Då de på vägen
hem, åkande tillsammans, kommo Lektor Loremz Ow,r Hm11111argren.
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till backsluttningen mot Wallsundets södra sida, och H - något upprymd körde, bad E. att få stiga ur och gå, ty han var rädd for åkningen på detta stäl
le och med en sådan kusk. På Es framställning svarade H på sitt brutala vis: "Du
skall åka", varpå han gav hästen ett rapp av piskan. Och iväg bar det i vild fart
utför den steniga backen. Åkdonet välte i ett stenrös. H. blev obetydligt ska
dad, men den utmärkte magister Edling upptogs död.
Efter Rektor Nordquists död år 1853, blev Lektor Hammargren t.f. Rektor
for Östersunds Elemenrarläroverk och utövade i skolan ett förfärligt skräckre
gemente. Men så hände en gång, att han i sin ilska (kanske bakrus) med en rot
ting slog en gosse Axel Wikström så länge som krafterna å ömse sidor det med
gåve. Den gången hade dock min käre H. uppgjort räkningen utan värden, ty
gossens far, grosshandler W., gjorde sak av affären, och for detta bakrus kom det
ett förfärligt bakslag for H., ty W. svor på att Hs bana skulle stäckas2 '. Denna
katastrof tillsammans med Edlingaffären gjorde, att H. aldrig blev utnämnd till
Rektor.
I jämna steg med åldern ökades Hs begär efter dryckjom, och den skicklige
läraren blev i stället for Rektor slutligen en skam for både samhället och sig
själv.
I nutidens skolor förekommer en del mellanklasser, men i Östersunds Ele
mentärskola hade vi, förutom de ordinarie sju klasserna, endast en extra, vilken
passade for alla åldersklasser och vilken hade det klingande namnet av Stryk
klass. Tänk er, nutida skolbarn, en särskild klass for bara stryk! Var det ej ett
riktigt klåsystem, så säg? Antalet elever eller lärare = klåkommissarier - i den
na klass var obestämt och mest beroende av favoritsystemet.
Någon egen erfarenhet från behandling i omskrivna klass har jag ej, men jag
har i gott minne, att vid en stor paraduppställning i skolans pelarsal, vår rektor
Sundberg, mellan den tageltygsbeklädda soffan och det svartmålade bordet,
uppläste ett tillkännagivande, att Wilhelm Lilliesköld22 nu uppflyttades ur
strykklassen - applåder eller annan demonstration uteblev.
Då vi under lektionerna behövde besöka bakgården, steg man fram till läraren,
gjorde ställningssteg och förde två fingrar till högra örat, och de nödiga förbe
redelserna voro gjorda. Naturligt nog nekades aldrig permisson, bara vi intet
behövde komma igen två gånger for samma lärare, ty allt skulle ske med måtta
i detta läroverk, och lärarne hade sig nog bekant, att, i synnerhet fram på våren
då solen gassade varmt mot södra husgaveln, blev permissionsbehoven väl
mångfaldiga.
På det stora svartmålade bordet i pelarsalen förekom den väldige "historiska"
liggaren, över vilkens anteckningar fällts många bittra barnatårar - vi kunde
nämligen på den tiden utgjuta tårar över en anmärkning! Denna tjocka bok
magasinerade, for eftervärldens fornforskare, alla våra fel och brister i form av
ettor, tvåor och treor, allt efter våra kunskapsmått.
En gång tog sig en gosse, kallad Tjot-Matis, son till en slaktare, det orådet
före, att i denna heliga skrift, ditklottra en av lärarne mindre senterad strof
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"Httrrafifr blacken". Men det tog hus i h.te för min kära Tjot-Matis, ty han fick
för blacken på sina skinkor, så att han höll på att aldrig kunna gå hem.
Den mest representerade familjen i hela skolan, var pastor Lillieskölds i Hal
len, ty "Liljor" förekom i flera ex. i varje klass, c.o.m. i strykklassen.

Dansskola
Sommaren år 1855 ansågo några av stadens styrande familjemödrar tiden vara
inne för Östersund att fa till stånd en skola, i vilken deras plantor kunde fa för
kovra sig i den sköna danskonsten. Efter många rådplägningar och om och men
efterskrevs för detta ändamål en dansant fru från Stockholm.
Änkefru Hamberg, som var f.d. premiärdansös vid Kungliga Operan anlände
på bestämd tid, men ej ensam, utan i sällskap med en tioårig dotter. Båda inlo
gerades i mina föräldrars helgdagsrum i kåken åt gatan.
Danslektionerna började omedelbart efter den stora f.d. dansösens ankomst.
Till lokal hade en sal i Elementarskolans hus blivit upplåten, samma sal en trap
pa upp, vilken om vintern användes för folkskola. Vid danslektionerna var all
tid dottern Louise, en lång, smärt, livlig och ganska söt flicka närvarande. Upp
trädandet av denna Scockholmstös i vårt oblaserade lilla samhälle åstadkom en
verklig panik bland oss pojkar. Utan åtskillnad på stånd, ålder, bildningsgrad
eller förmögenhetsvillkor blevo vi nämligen alla, utan undantag ohyggligt för
älskade i den intagande uppenbarelsen. Och ändock blev hon aldrig gift!
Denna "kärleksepidemi" var så genomgående, att själva den sköna Blenda
Nordbeck höll på att förlora hela sin prestige och sitt välde över våra trofasta
hjärtan. Genom att Louise bodde i mitt föräldrahem, var naturligtvis härför och endast härför - avunden mot mig oerhörd. På samma gång försökte emel
lertid de sluga jämtpojkarna av alla samhällsställningar att ställa sig in hos mig.
Jag blev i ett nu rill och med bland gossar i de högre klasserna en mycket vik
tig person, vilkens sällskap för en rid ansågs för något mer än de flesta andras.
Blommor, knäck, bär, karameller och mycket annat namnam, efter råd och
lägenhet, men inga "billets dottx"21 sändes av gossarna genom mig till föremålet
för vår ljuva plåga. Men med dessa mumingsförsök vaknade ingen genkärlek
hos den sköna. Jag däremot slog ett stort slag och vann en härlig seger på vår
dyrkade Louise genom en prosaisk smörgås på hårt bröd!
Någonting så tarvligt hade Amor dittills aldrig drömt om, ej heller någon av
mina medtävlare eller jag själv. Men, när avgör icke slumpen de största fram
gångar i livet? Vid detta tillfälle förhöll sig hela kärlekssagan så, att flickans
mamma ville utbilda sin dotter för baletten och i detta syfte hölls flickan på
svältkur. Se där orsaken till den smörgåsens stora effekt! Jag hade nämligen av
min mamma fatt en smörgås på hårt bröd och av ganska stort omfang. Så möt
te jag den eteriska Louise på gården varvid hon genast med ögon och mun
anhöll om en bit. Hon fick hela smörgåsen, vilken hon med stor konstnärlighet
och goda tänder förintade, innan jag ens hann bli förvånad. Sedan tittade hon
efter mer.
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Omsider kom slutbalen till ett pris av 32 skilling banko. Där försökte vi alla
att på den blivande dansösen göra det varaktigaste intrycket och att få dansa så
många danser som möjligt med henne. Efter slutbalen återvände fru Hamberg
med den sköna Louise av någon anledning till Stockholm i något hastigare tem
po än ämnat var. Förtrollningen var bruten.
Louise kom sedermera in vid kungliga baletten, men övergick sedermera till
det mer praktiska livet. Nu innehar hon en finare syatelje i huvudstaden och har
råd och lägenhet att äta så många och stora smörgåsar hon behagar utan mitt
ingripande.

Med anledning av vad Adolf Emil Melander skrev om sko!lårare Lindah!s löneförhål
landen skrev G. Öhrstedt en inså'ndare, som var införd i jemt!ands Posten den 8 mars
1901. Den återges hår med moderniserad stavning.

VAD ÄR SANNING?
En fråga till Sine lra.
I Jämtlandsposten för den 6 mars säger Sine Ira i sina minnen, "Östersund på
1850-talet", om folkskolärare L. A. Lindahl, som även var klockare och organist
i stadsförsamlingen, att "han levde och dog med sin från början bestämda sväl
tlön, ty han var anspråkslös nog art aldrig yrka på löneförhöjning". Detta ytt
rande kan väl vara smickrande för Lindahls minne, men är det sannerligen icke
för det samhälle, varåt han ägnade hela sin tjänst. Men det kunde nu ej hjälpas,
att det ej är smickrande om det blott vore sant. Jag har, för att om möjligt låta
samhället vederfaras rättvisa i detta fall, företagit mig att bläddra i vederbörli
ga handlingar, och kommit till ett helt annat resultat än Sine Ira, nämligen att
påståendet här ovan innebär ett trefaldigt misstag: ty misstag är 1) att Lindahl
aldrig skulle ha yrkat på löneförhöjning, 2) att lag och författning under hans
långa tjänstetid aldrig skulle ha ändrats till hans fördel, 3) att samhället skulle
ha funnit det anständigt att låta en person arbeta en hel mansålder för en lön,
som från början ringa tilltagen, med varje år, till följd av ändrade förhållanden,
icke blott allt mer förtjänat namnet svåltfo•n utan allt mer inneburit en skriande
orättvisa.
Lindahl tillträdde sin tjänst den 1 januari 1848. Hans från början bestämda
lön utgjordes, enligt § 4 i 1842 års stadgar om folkundervisningen, av sexton
tunnor spannmål, värderade till 103 r:dr 32 sk. banko , säger 155 kronor 46 bre,
samt bostad, bränsle och koföda jämte planteringsland.
När Lindahl 1885 pensionerades, hade han under en följd av år uppburit en
skollärarlön mellan 1,800 och 1,900 kronor, vartill kom en inkomst för de båda
andra tjänsterna av vid pass 680 kronor. Således uppbar L. under en följd av år i
lön av samhället omkring 2,500 kronor.
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Hur har hans lön så kunnat förbättras' Jo, dels därigenom, att nya lagbe
stämmelser gång efter annan ha förbättrat skollärarnes ställning, dels därige
nom att L. upprepade gånger yrkat på löneförhöjning. Så t.ex. begarde och erhöll
han 22/s 58 en förhöjning av 300 kronor(= 200 r:dr banko).
19
/z 66 höjdes på hans begäran den kontanta lönen med 100 kr.
19
/12 73 begärde han 400 kr i löneförhöjning, vilket ock beviljades av stäm
man, fastän beslutet överklagades och undanröjdes.
23/10 74 begärde han ånyo 400 kr., då 200 beviljades som dyrtidstillägg.
27
/i 75 begärde han åter 400 kr., 200 som skollärare, 200 som klockare och
organist; det senare avslogs, men det förra bifölls som dyrtidstillägg för det året.
29
/12 75 begärde han 200 kr. i dyrtidstillägg för följande år, vilket den gången
avslogs av sarskild anledning, som icke samhället rådde för.
1
¼ 77 begärde han, att klockare- och organistlönen, som förut höjts till 230
kr., måtte höjas till 400, samt lärarlönen höjas med 400, vilket allt bifölls.
26/10 80 begärde han hjälp till vikarie, och erhöll 500 kr. årligen till 1885, då
han pensionerades.
På hans begäran ingick samhället i folkskollärarnes pensionskassa med större
andel än lagen bestämde, nämligen 1,000 kr. i stället för 600, vilket gjorde, att
han erhöll 750 kr. i årlig pension i stället för 450 kr. vilket fordrade en rätt
betydlig retroaktiv avgift för församlingen. Härtill kom, att staden länge höll
vikarierande klockare(kyrkosångare) som lönades med 200 kr., under sisra tiden
åtminstone; gång på gång var han ock tjänstledig som organist, då församling
en lönade vikarien. Efter hans död har staden understött först hans änka, sedan
hans dotter med 200 kr. om året.
Rattvisa även åt samhället, som faktiskt visat stort nit och ej liten offervillig
het i fråga om skolväsendet, inklusive lärarne!
Att folk i sammansättningen folkskola skulle vara liktydigt med fattig, måtte
väl få stå för Sine Iras räkning, så vitt det ej är fråga om en språklig "upptäckt".
Vi skulle i så fall kunna säga och skriva "fattighögskola", i stället för folk
högskola o.s.v.
Som denna uppsatts endast kommit till i beriktigande syfte, har jag intet skäl
att hölja mig i anonymitetens slöja.
Östersund den 7 mars 1901
G. Öhrstedt.

Melanders aldrig publicerade svar på insa·ndaren lyder:
Jag är tacksam för upplysningen och vill till svar endast nämna, att jag i denna
fråga - som jag av Edert svar finner - fått totalt oriktiga upplysningar i saken
- och det ändå av en person den där borde haft full kännedom om skollärare Lin
dahls mångfaldiga lönetillägg - nämligen av hans egen hustru.
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1 Sedermera Färjemansgaran, nuvarande norra sidan av Färjemansleden.
2 1 aln = knappt 6 dm. Köket var således cirka 4,2 x 4,8 m med takreglar som var cirka 1 m.
3 Sexskillingsruror har troligtvis fått sitt namn av sitt pris på samma sätt som man förr talade
om ettöreskålor.
4 1 rum = 3 cm. Plankorna var alltså 35-45 cm breda.
5 = enkel.
6 Hörnet av Prästgatan och Törnstens Gränd där numera Wedemarks konditori ligger.
7 Den förvaras i Östersunds radsmuseum.
8 Nuvarande T örnstens Gränd.
9 Den byggnad, där bl.a. Östersunds Turist- och Kongressbyrå är inrymd och som ofta kallas
Sapientia D11ce (= Under visdomens ledning) efter inskriften på huset.
lO Baggböla, baggböleri har blivit synonymt med skogsskövling efter Baggböle sågverk i Väs
terbotten, som på slutet av 1860-talet beskylldes for att uran tillstånd bedriva timmeravverk
ning i kronans skogar.
11 Nutidens ungdomar var alltså ungdomar vid sekelskiftet 1800/ l 900.
12 = lämnades i förskott. 'Förskjuta' av ryska 'vorschief3en'.
13 Handlanden J.G.Borg, som även kallades "Snus-Borgen", ägde gården i hörnet av Stora Tor
get och Storgatan, där i dag Srorsjöteatern ligger. Hans hustru var Gustava Borg, som drev der
berömda näringsstället 'Borgens sal'.
14 Karl Nordenström. Jfr Bo Berndrsson: Gravarna på Gamla Begravningsplatsen grav 19 och
Föreningen Gamla Östersunds årsskrift 1997 sid. 28 ff och 2002 sid. 58 not 12.
15 = ruggkåda. Spiinn i spiinnkåda kommer av spinna och heter så, därför att när kvinnorna satt
och spann tuggade de spiinnkåda för att på så sätt alstra saliv, som de använde for att fukta linet
under trådbindningen.
l6 I sin skildring från sin vistelse i Hammerdal, då han tillsammans med sin lärare i teckning och
målning - J.P.Moberg - utförde målningsarberen i kyrkan har han livfullt beskrivit sin räds
la for mörker. Den finns intagen i Föreningen Gamla Östersunds årsskrift 2000 på sidan 74.
17 = bannlysningsformel. Av grekiska anath'ema = något som är vigt åt undergången.
18 Nils Helldahls far - guldsmeden Nils Jacob Helldahl d.y. (1825 - 1893) - var gift med Sara
(1825 - 1874) som var syster till färgaren och illirrerare rådmannen Anders Peter Fjellman.
Hon ligger begravd i det fiellmanska gravkoret på Norra Begravningsplatsen.
l 9 Raffel betyder egentligen "uppriven eller upprispad lump". Jämför verbet raffla = riva av
medelhögtyska raflen = hastigt rycka till sig. Raffel är även benämningen på ett rärningsspel av
franska rafle.
20 Knape av fornsvenska knapi = man ctv lågadeln, vapensven. Ordet är samma som det tyska KnC1be = gosse. Knapadel är en gammal beteckning på lågade[ till skillnad från grevar och friherrar.
21 stäcka = hejda, hindra, stoppa.
22 Erik Wilhelm Lilliesköld föddes 1839 som barn nummer fyra till komministern i Sunne och
Hallen Johan Adolf Lilliesköld, som var äldre bror till den i Föreningen Gamla Östersunds
årsskrift 2001 sid. 42 omnämnde häradshövdingen Carl Gustaf Lilliesköld. Wilhelm Lil
lesköld blev en skötsam man och avlade studentexamen i Uppsala 1859. Han blev kamrerare
i Stockholms läns sparbank, fullmäktig i riksgäldskonrorer samt ordförande i styrelsen for
aktiebolag Srockholms köpmannabank. Han blev riddare av såväl Vasaorden som Nordstjär
neorden samt slutligen riddare och kommendör av Kungl. Carl Xlll:s Orden.
23 = kärleksbrev.
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Militärerna på Frösön
och i Östersund
av Ingvar Gustafsson
Den 16 december 2004 beslutade riksdagen att hela Östersunds garnison skall
läggas ned. Därmed förlorades en av landets största och mest samordnade gar
nisoner. Cirka 1 500 jobb försvinner, vilket lär vara den största statliga perso
nalreduceringen som drabbat en ort i Sverige, men samtidigt den minst upp
märksammade. Men allt försvinner inte, en viktig men liten enhet, Jämtlands
gruppen, blir kvar.
Garnison var ursprungligen benämning på den militära enhet som försvarade
en fästning eller en befäst stad. Under 1800- och 1900-talen har benämningen
garnison innefattat samtliga militära enheter som fredsmässigt har sin grupper
ing i en ort.
Begreppet Östersunds garnison har först under 1900-talets senare del blivit
ett allmänt och känt begrepp. En av garnisonens förbandschefer utsågs till gar
nisonschef. Som sådan hade han uppgiften att samordna ordningsfrågor, vak
ttjänst och andra smärre ärenden, en ofta inte särskilt framträdande roll. Till
garnisonschef utsågs "den till tjänsten äldste", det vill säga den överste och för
bandschef som tidigast utnämnes i graden. När vissa stödresurser såsom mat
hållning, materielförvaltning, kassatjänst etcetera blev gemensamma och sköt
tes av en av cheferna, blev denne naturligen garnisonschef. Chefen för I 5/Fo 22
var därför garnisonschef från 1974 till 1997 då I 5/Fo 22 lades ned och F 4 över
tog ansvaret för stödresurserna och även garnisonschefssysslan.
I denna sammanställning beskrivs kortfattat hur militära enheter inom
Östersunds garnison lokaliserats, lagts ned och ändrats genom tiden. Det är ing
en fullständig beskrivning av alla organisationsförändringar genom åren. Om
man vill läsa om dessa bör man studera de militärhisroriska publikationer som
denna lilla uppsats utgår från. Dessa publikationer redovisas i slutet av texten.
1611. Under åren 1611-1612 uppfördes Frösö skans vid Storsjöns strand av
svenskarna under den så kallade Baltzarfejden. I oktober 1611 utsågs Hans von
Akern till skansens förste kommendant. Skansen kallades då Frösöholm.
1646. Jämtland och Härjedalen blev svenska hösten 1645. I februari 1646
fastställdes organisationen för ett fast artilleriförband i Frösö skans. Dess förste
arklimästare var Anders Olofsson. Under 1646 uppsattes ett nytt regemente,
vilket benämndes Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente eller
Gärfelts regemente efter dess förste chef, Thomas Gärfelc. Jämtarna skulle förse
regementet med 300 knektar.
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A 4:s kasernområde så som det såg 11t ndr det var nybyggt. En teckning av fortifikationskaptenen Carl L1111dquist 185

1687. I oktober 1687 uppläts Kråkstads ödehemman på Frösön till övningsp
lats för Jämtlands dragonregemenre, vilket hade organiserats 1670. Övningsp
latsen kom att benämnas Frösö läger och var i bruk som övningsplats för Jämt
lands regemenre/fältjägarregemenre till 1911. Frösö läger fick efter hand allt
mer fast militär bebyggelse. Under 1800-talet när man, utöver att öva det
indelta regemenret, även årligen utbildade värnpliktiga beväringar, kom lägret
att bebygsas med baracker, stall, ucspisningslokaler med mera.
1713. Aren 1710-1713 uppfördes Kronstads skans, även den kallad Frösö
skans, inom Frösö lägers område. Skansen hade artilleribesättning fram till
1812.
1853. Jämtlands fältjägarregemente, med sin chef på Kungsgården, omorga
niserades till Jämtlands fältjägarkår och Jämtlands hästjägarkår. Chefen för det
senare hade sitt boställe i Rödögården, Rödön.
1893. Norrlands artilleriregemente, A 4, tog sina nya kaserner i bruk i
Östersund. De vackra kasernerna är ett av den kände arkitekten Erik Josephsons
främsta verk, där kanslihuset inspirerats av Kalmar slott.
Fältjägarna blev åter regemente och hästjägarna omorganiserades till Norr
lands dragonregemente, vilket flyttade in nya kaserner i Umeå 1900.
1895. Östersunds tyg-, ammunitions- och vapenförråd upprättades, vilket
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I 5:s bild.

senare omorganiserades till A 4:s tygstation, Norrlands tygstation och ingick
från 1966 i TFNN (se nedan).
1909. Frösö remoncdepå organiserades på Frösön med chefsexpedition i
Kungsgården. Depån utbildade unghästar, remonter, för militär tjänst. Depån
lades ned 1926.

Fb'rdelningsstaben lokaliserades
till Östers1md och Storgatan
1910. Fb'rst hb'll man till i
Storgatan 53. Efter några år
flyttade man in i Storgatan 47.
vilket iir det hbga niirmsta h11set
med flaggstång. Staben har givit
kvarteret namnet Staben. En
bild från I 950-talet på vilken
man ser byggnaden med Lasses
kemiska niir111ast.
FGÖ bild
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1910. VI. (sjätte) armefördelningens stab flyttade från Härnösand till
Östersund och lokaliserades i Storgatan 53. Efter sju år flyttade man in i huset
Storgatan 47. Namnet ändrades senare till Norra armefördelningen och över
gick 1942 till Il. (andra) militärbefälet. Detta inordnades 1966 i Milo NN (se
nedan).
1911. Jämtlands fältjägarregemente, I 23 (från 1927 I 5) tog sina nya kaser
ner i Östersund i bruk. De höga och stolta kasernerna är ritade av arkitekten
Erik Josephson utgående från standardmodell likartad för många av de kaserne
tablissemang som uppfördes vid denna tid.
1914. Riksdagen beslutade att fyra förplägnadskompanier skulle sättas upp,
varav ett (Int 4) i Östersund. Byggandet av ett havremagasin, ett bageri och en
kasern inleddes. 1919 avbröts uppförandet. Dock fullföljdes byggandet av
havremagasinet som kom att ingå först i Armens centralmagasin i Östersund
(ACÖ), senare i Armens intendenturförråd i Östersund (AIÖ). Från 1966 inord
nades detta i IFNN (se nedan). Havremagasinet övertogs 1976 av kommunen
och används nu av länsmuseet.

I 5:s kaserngård har varit plats för 111å11ga idrottsevenemang. På bilden. från I 9 I 3 eller I 9 I 4, sker en 11pp
visni11g i gymnastik i typiskt Lings a11da. Bortom kaser11gården sym dåmra11de 111iiss- och marketenteri
I 5:s bild
byggnaden.

1916. 1914 års riksdag beslutade även att en ny ingenjörkår skulle sättas upp
i orrland, Ing 5. 1916 beslurades att den skulle förläggas i Östersund och
platsen som utsågs var norr om staden (där Berners och delar av Hofvallen finns
idag). 1920 var fyra förrådsbyggnader uppförda men kasernbyggandet avvakta
des. I 1925 års härordning ströks Ing 5. Ing 1 Ö, senare Ing 3 Ö, organiserades
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som en mobiliseringsanstalt för ingenjörförband i Östersund. Uppgiften över
togs senare av I 5. Fyra av sex förrådsbyggnader står kvar 2005 och utnyttjas en
som idrotts- och skyttehall och övriga av länsmuseec.

......../l,

l-

0

På denna kartbild finns inlagt var man planerade 11ppfo·ra I ng 5. Bjb"rkhem a"r nuvarande Restaurang Hov.
På platsen da"r Havremagasinet finns idag hade man tiinkt 11ppfo·ra lnt 4, vilkets område a"r inritat som
Lantmateriets bild
"Milita"rfo·rplagnadsanstalten'".

1926. Jämtlands flygkår, F 4, upprättades och övertog fältjägarnas gamla Frö
sö läger. Nya byggnader uppfördes efter hand, även de väl anpassade till den
vackra sluttningen mot Storsjön med Oviksfjällen i bakgrunden. F 4 blev flot
tilj 1936. 1981 fick flottiljen uppgiften art leda luftförsvaret i Nedre Norrland
(luftförsvarssekror NN)och organiserades som F 4/SeNN. 1992 blev organisa
tion och benämning åter F 4.

Niir andra va"rldskriget bröt
11t 193 9 var F 4 11tmstat
med flygplan B 4 ( Hawker
HART).
F 4:s bild
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1942. Il. (andra) militärbefälet bestående av militärbefälhavare och militär
befälstab övertog fördelningschefens uppgifter. För MB och stab byggdes ny
stabsbyggnad på Kyrkgatan 53.
1942. För att leda det territoriella försvaret organiserades Östersunds försvar
sområde, Fo 22. Dess områdesansvar omfattade sedermera samma område som
Jämtlands län. Uppgiften hade tidigare lösts av chefen för I 5. Fo 22 kom från
1974 att sammanföras med I 5 i I 5/Fo 22. Fo 22 inordnades 1997 i ett nytt för
svarsområde, Fo23, gemensamt för området Jämtlands och Västernorrlands län.
1942. Artilleriets kadettskola, ArtKS, förlades till Östersund och A 4-områ
der. En ny kasern byggdes för kadettskolan (den vid korsningen Biblioreksga
tan-Lirsvägen). ArtKS flyttades 1951 till Jönköping.
1942. En ny organisation för inskrivning av värnpliktiga infördes. För vår
region innebar den att Inskrivningsområde 5 (lo 5) ansvarade för mönstring,
uttagning och inskrivning av värnpliktiga inom Jämtlands län, norra delen av
Hälsingland samt stora delar av Medelpad. Staben lokaliserades i I 5:s kanslihus
bottenvåning. Organisationen inordnades i VKN frånl969.
1943. Norra flygbasområder, FlyboN, bildades med stab i Östersund (Stor
gatan 47). FlyboN lades ned 1957 då uppgifterna övertogs av respektive flygf
lortilj.
1966. Detta år bildades Nedre Norrlands militärområdet med militärbefäl
havare, MBNN, och milirärområdessrab. Organisationen svarade för ledning av
alla tre försvarsgrenarna och omfattade inledningsvis ert område motsvarande
Västernorrlands och Jämtlands län samt norra delen av Gävleborgs län, senare
hela Gävleborgs län. Samtidigt organiserades förvalrningsorganisarioner: Inten
denturförvaltningen i Nedre Norrlands militärområde, IFNN, Tygförvaltning
en i Nedre Norrlands militärområde, TFNN, Verkstadsförvalrningen i Nedre
Norrlands militärområde, VFNN, och Byggnadskontoret i Nedre Norrlands
militärområde, ByNN. MBNN med stab lokaliserades till stabsbyggnaden
Kyrkgatan 53 och till en nybyggd stabsbyggnad i Kyrkgatan 74. IFNN fick sin
stab lokaliserad till Storgatan 47, TFNN till den så kallade Laboratorieromren,
VFNN i verkstadsbyggnaden vid Stuguvägen senare i nya miloverksraden norr
om I 5, och ByNN i Kyrkgatan 74.
1969. En ny organisation för mönstring, inskrivning och registrering av för
svarets personal infördes med namnet Värnplikrsverker, VPV. lo 5 avvecklades.
Ett av VPV kontor, Norra Värnpliktskontoret, VKN, med ansvar för norra Sve
rige, lokaliserades till Östersund. Lokalerna blev från 1970 i Kyrkgatan 84 och
från 1980 i före detta Verkstadsskolans byggnader, Rådhusgatan 104. Senare
inrättades ett kontor för övre Norrland i Boden och ert för nedre Norrland i
Östersund, VKNN. Från 1994 övergick VPV till en helt civil myndighet Plik
tverker och VKNN omorganiserades till regionkontor för norra Sverige, Plik
rVN.
1974. Detta år sammanlades I 5 och Fo 22 till I 5/Fo22.
1976. IFNN och TFNN slogs samman till Materielförvaltningen Nedre
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Norrlands militärområde, MFNN, och lokaliserades till förvalcningsbyggnaden
i sydöstra delen av A 4:s område.
1983. Detta år inleddes en dryge tioårig försöksverksamhec som i första hand
berörde armeenhecerna i garnisonen. Första försöket var ett stordrifcsförsök där
I 5/Fo22, A 4 och, från 1984, ATS sammanhölls i en gemensam myndighet
benämnd Östersunds armegarnison, ÖAG, med chefen för I 5/Fo 22 som chef.
ÖAG ingick därmed som en enhet i Östersunds garnison. Men det blev kom
plicerat när vi fick en enhet benämnd garnison inom garnisonen. Dessutom fick
vi två befattningar med titeln garnisonschef, bägge utövade av samme befatt
ningshavare. Denne var dessutom försvarsområdesbefälhavare också med vissa
ledningsuppgifter mor garnisonens enheter. Det är lätt att förstå att det var
svårt för många att hålla isär i vilken egenskap order och direktiv utfärdades
inom garnisonen. Försöker med ÖAG avbröts 1990. Då inleddes ett nytt försök
som rörde I 5/Fo 22 där regementet delades i cvå delar: försvarsområdesrege
mentet och brigaden. Detta försök ledde till omorganisation 1994 (se nedan).
1984. Armens Tekniska Skola, ATS, och Försvarets Förvalrningsskola, FörvS,
flyttade in i sina nybyggda lokaler öster om A 4 och Genvägen. Till ATS fördes
i början av 1990-talet en ledningsfunktion för tekniskt materielunderhåll (tek
nisk tjänst) varvid namnet ändrades först till Armens materielunderhåll
scentrum, AMC, och senare till Armens tekniska centrum, ATC. Denna led
ningsuppgift togs bort 1998 och det blev åter ATS. Samma år flyttades
Motorskolan från Skövde till Östersund och inordnades i ATS. FörvS blev 1991
Försvarets Förvalcningshögskola, FörvHS. Denna samordnades 1994 med Mili
tärhögskolan, MHS, i Stockholm och blev en del av MHS. 1997 samordnades
MHS med Försvarshögskolan, FHS, och östersundsdelen blev en del i FHS.
I slutet av 1980-calet var Östersunds garnison som störst. Det grundutbilda
des årligen cirka 2 000 värnpliktiga. Antalet anställda, militärer och civila, var
också cirka 2 000. Ett annat mått är hur många höga militärer som fanns inom
garnisonen. De var en generalmajor/konteramiral och 16 till 18 överstar. De
flesta av dessa var chefer för staber, förband eller skolor och de hade kring sig en
stab i vilken ingick flera högt utbildade officerare och civila. Det har som regel
varit läte att rekrytera till populära militärsraden Östersund. Detta gäller både
unga, som börjar en militär bana, och äldre till arbeten vid de många militära
enheterna. Motsatsen, rekryceringssvårigheter, är ett osant påstående som spri
dits i de centrala staberna och som nog påverkat beslutet 2004.
1993. Milo NN slogs samman med Milo ÖN och MBNN med miloscab lades
ned. MFNN och VFNN inordnades småningom i Norra Underhållsregementet.
Kvar i Östersund blev 2. (andra) fördelningsstaben, först i Kyrkgatan 53, sena
re inom A 4:s område.
1994. I 5/Fo 22 delades i två enheter: Jämtlands fältjägarregemente, I 5/Fo 22, för
ledning av försvaret inom länet, förvaltning m. m. och Fältjägarbrigaden, NB 5, för
ledning av brigaden och utbildning. ByNN blev detta år en underavdelning till det
nybildade Forcifikacionsverkecs enhet i Boden. Vissa delar från ByNN bildade Con-
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Denna flygbild o·ver Östemmd från sbder togs /lnder de fo·rsta svenska militiira vi11te1flygömingarna som genomfo"rdes 19,
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Bild: Krigsarkivet

ed start- och landningsplatser på Storsjiins is.
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forcia, senare SYCOM.
1997. Norrlands artilleriregemente, A 4, och Jämtlands fälcjägarregemence,
I 5/Fo 22, lades ned den 31 december. Fältjägarbrigaden blev från den 1 janu
ari 1998 Jämtlands fälcjägarregemence och Fältjägarbrigaden, NB 5.
2000. Riksdagen beslutade att en av landets cre officershögskolor, för grund
läggande officers utbildning skulle förläggas till Östersund. Denna skola, Mili
tärhögskolan i Östersund, MHS-Ö, fick sina lokaler i skolbyggnaderna öster om
Genvägen. NB 5 blev åter Jämtlands fälcjägarregemence, I 5, men med avsevärt
ändrade uppgifter jämfört med det gamla I 5 som fanns före 1974. En crängba
caljon överfördes från nedlagda T 3 i Sollefteå till I 5 för utbildning av crängsol
dacer
2004. Riksdagen beslutade, efter politisk "kohandel", den 16 december att,
bland andra, I 5, F 4 och MHS-Ö skulle läggas ned och att ATS skall flytta och
ingå i en försvarsgemensam skola i Halmstad. Motorskolan flyttas tillbaka till
Skövde. Redan efter 14 dagar, den 31 december, lades förbanden och skolorna
formelle ned och övergick från den 1 januari 2005 till att benämnas "Avveck
lingsorganisation I 5" (motsvarande).
2005-2006. Avvecklingsarbecec genomförs och skall vara avslutat i mitten av
2006.
2005. Jämtlandsgruppen blir den enda militära enheten i länet. Den svarar för
ledning och utbildning av hemvärn och frivilligorganisationer i länet.
En månghundraårig epok som stor militär garnisonsort är därmed över. Vilka
effekter får detta för Jämtland och Östersund' Kommer de utlovade ersätt
ningsarbecena' Hur förändras den ekonomiska situationen i länet' Får det
påstådda "politiska sveket" några effekter på riksdagsvalet 2006? Vi som lever
och bor kvar kommer att få svaren.

Kallor:
Jämtlands fälcjägarregemenre - regemenrer, bygden och staden, band 1 och 2. Ingvar Gustafsson
(red.), Helsingborg 2001 resp. 2002.
Kungl. Norrlands arrilleriregemenre 1893-1993, Bengt Hagblom (red.). Västervik 1993.
Flyget på Frösön. Jämrlands flygflortilj 1926-1996. Östersund 1996.
På rätr plats. Värnplikrsverkers hisroria. Per-Anders Lundström. Karlsrad 1993.
Armens förband, skolor och sraber, en uppslagsbok. Björn Halmberg. Luleå 1993.
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HSB - Abborren 3
Tankar bakom HSB-rörelsen
av Gunvor Larsson-Utas

Arkitekten och sedermera HSB-direktören Sven Wallander berättar i sin bok
"Mitt liv med HSB" om sina funderingar hur man skulle kunna överföra stä
dernas bostadsfastigheter till de boende. Dessa tankegångar fick ingen respons
i den kommitte, "Bostadssakkunniga", som skulle lägga fram förslag till för
bättringar inom bostadssektorn. Sven Wallander ingick själv i denna kommitte
och var mycket besviken över resultatet. Han kontaktade då hyresgästförening
en, som var en ung organisation, och fann att den hade också intresse i samma
riktning nämligen att producera nya bostäder, som de boende hade inflytande
över. Det var den kooperativa grundtanken som blev gällande för HSB:s arbete.
Bokstäverna står för Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening.
Det första hus som byggdes av hyresgästföreningen, enligt denna modell, var
i Stockholm på Ynglingagatan i kvarteret Hugin och uppfördes under ganska
lösliga former. Sven Wallander fick personligen inskrida och klara av ekono
miska svårigheter samtidigt som han fick ta hand om byggets framtida ekono
miska förvaltning. Huset vid Ynglingagatan blev så småningom färdigt och ur
detta byggande uppstod HSB-rörelsen. Huset kom dock aldrig att organisato
riskt tillhöra den blivande HSB-rörelsen. En särskild styrelse utsågs av hyres
gästföreningen att sköta det administrativa.
Inom hyresgästföreningen i Stockholm utformades, med starkt inflytande av
Sven Wallander, stadgar för HSB i Stockholm. Föreningen bildades sommaren
1923. Det första huset som byggdes i HSB-rörelsens regi i Stockholm ligger i
kvarteret Kopparn vid Sofia kyrka.
HSB-rörelsen skulle delas upp så, att man fick ett byggande organ i varje stad
(moderförening), som sedan när husen var färdiga, skulle överlåtas på särskilda
administrativa föreningar (dotterföreningar), som tog hand om husens förvalt
ning.
HSB:s riksförbund bildades 1924 trots att det inte fanns några medlemmar
som reellt kunde bilda förbundet. Det fanns ju endast en förening, den i Stock
holm. Riksförbundets uppgift var främst att uppsamla medel och förmedla lån
till nybildade föreningar.
Viktigt vid byggandet var att lägenheterna var rymliga, utrustade med
moderna kök med varmt och kallt vatten samt badrum och tvättstuga.
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Medlemskap i HSB
Man blev medlem i HSB genom att teckna en andel på SO kronor same erlägga
en inträdesavgift på tio kronor. Man fick då en medlemsbok som innehöll stad
gar, sparkassa och reglemente för sparkasserörelsen. Ett annat krav var att man
skulle vara medlem i hyresgästföreningen på orren. När man sedan tecknat sig
för och inköpt bostadsrätt motsvarande fastställd grundavgift same inträdesav
gift på fem kronor, erhöll man boscadsrättsbrev med stadgar och var därmed
medlem i bostadsrättsföreningen.

HSB i Östersund
Hur såg boscadsförhållandec ut i Östersund inför HSB-rörelsens intåg i staden?
1930 var invånarantalet 14 158, en ökning med 753 personer från 1920. Byg
gandet under 1920-calec var mycket litet.
Mina föräldrar bodde vid en liten gata med tvåvånings parhus. Det var två
lägenheter bestående av två rum, kök och hall i varje hus. Köket var utrustat
med vatten och avlopp, vedspis och kallskafferi. Toalett fanns i farstun och var
gemensam med den familj, som bodde i övervåningen. Min far, Nils A. Larsson,
var redan från slutet av 1920-calec politiske verksam inom socialdemokratiska
partiet. Han deltog i konferenser i Stockholm och jag eror att han vid något
bostadspolitiskt möte hade träffar Sven Wallander. Min far blev intresserad av
iden. Sven Wallander hade sroppac en bunt papper i hans hand för begrundan.
När han kom hem började han diskutera med sina partikamrater om möjlighe
ten att bygga ett HSB-hus i Östersund. Han samtalade även med sina närmas
te grannar i parhusen. HSB-rörelsen hade spritt sig från Stockholm och genom
släkt och vänner fick man kännedom även här i Östersund om de fina lägenhe
terna i HSB-hus.
Inför det första sammanträdet hade vissa förhandskontakter tagits med drät
selkammaren om lämplig tomt för ett bygge. Tomten nr 3 i kvarteret Abbor
ren, Brunflovägen 6-8, hade man på hand under två år. Den 19 maj 1930 bil
dades HSB i Östersund med en styrelse på fem personer. I styrelsen ingick
Johan Eriksson, Nils A. Larsson, Oscar Lundqvist, Carl Scein och L.G. Wesc
lund. Redan den 30 juni beslöt styrelsen att ge uppdraget att rita huset till
Sven Wallander same att infordra kostnadsberäkning. Kostnaden skulle scanna
vid S 3 7 000 kronor.
Arkitekt Wallander hade ritat ett fyravåningshus med indragen 4:e våning, så
att man fick en altan runt om. Så höge fick man dock inte bygga. Tomten bred
vid var avsedd för en ny kyrka och i övrige var det tvåvåningshus i grannskapet.
Det diskuterades också om att lägenheterna skulle ha balkonger, vilket skulle
fördyra bygget avsevärt. Vid styrelsemötet i oktober utökades styrelsen med fem
personer. Man hade fått kännedom om att Statens Bostadslönefond kunde ge lån
upp till 80 procent av byggnadskostnaderna, om man var ansluten till HSB:s
riksförbund. Ansökan måste man inlämna omgående och bygget måste starta

54

efter lånebeslutet. Men var skulle man få byggnadskreditiv' Bankerna var inte
villiga att ställa upp på detta riskprojekc. Enligt vad min far berättade, hade han
före ett sradsfullmäktigesammanträde suttit och beklagat sig om svårigheterna
att få lån till bygget för Leon Ericsson, då ordförande i Jämtlands Folkbanks sty
relse. "Kom till min bank", sa Leon Ericsson. "Det har jag gjort men fått nej"
blev svaret. Någon vecka därefter ringde Leon Ericsson och meddelade, att
byggnadskreditiv skulle kunna beviljas. Allt sedan dess hade HSB Abborren 3
sina bankaffärer med Jämtlands Folkbank, så länge den bestod.
Som entreprenör för bygget antogs byggnadsfirman Karl Fri i Östersund.
Entreprenadsumman på byggnadsdelen var 272 000 kr. Tomten kostade 15 000
kr. Projektet omfattade 27 lägenheter. Många styrelsesammanträden hölls i mitt
hem. Cigarettröken stod tät efter sammanträdena. Min mor var så kvick att väd
ra ut, att hon glömde art flytta undan den stora palmen. Den stod i korsdraget
och överlevde inte vädringen. Skulle man få tillräckligt många intresserade att
teckna sig för lägenheter? Jag har inte kunnat utröna om man annonserade i
lokalridningarna, men säkert hade man på känn vad som var på gång. Det skul
le bli moderna lägenheter med badrum och toalett, varme och kalle vatten,
gasspis och välutrustad kokvrå med diskbänk, skåp och kallskafferi. Ett bakbord
var infällt i arbetsbänken och det fanns skjutdörrar till matrummet. Lägen
hetsstorlekarna varierade mellan 4, 3, 2 och 1 rum och kokvrå, hall och badrum.
Under byggets gång fanns det möjlighet att göra mindre ändringar: Sätta igen
en dörr, flytta en dörr, ha skjutdörrar i ställer för vanliga dörrar o.s.v.. I vissa fall
medförde ändringen extra kostnader för vederbörande.
Gasspis ingick i entreprenaden, men nu började elspisar finnas på marknaden.
Efter många diskussioner beslöt man art installera elspisar i ställer för gas. Man
fastnade för en nätt liren tjeckisk blå spis av märker Therma. En av bostads
rättsinnehavarna ville absolut ha gasspis och en sådan installerades till honom.
I februari 1931 hade 22 personer anmält sig för lägenhet. När huset var färdigt
hade 26 lägenheter hittat ägare. En lägenhet kom att hyras ut under några år.
På Lottgaran 6, där vi bodde tidigare, installerades elspis. Min mor fick en
uppsättning särskilt tjockbottnade kastruller med instruktion om hur en elspis
och ugn skulle skötas. Der kom därför en lång rad kvinnor på besök för art få
instruktion. Än i dag finns i min kokvrå någon kastrull från den riden.
I sryrelseberäcrelsen för HSB:s riksförbund i Stockholm år 1930 har jag läse
att tre nybildade föreningar (Östersund, Linköping och Skövde) hade anslutit
sig till riksförbundet under året. Det stod också att i Östersund hade tidigare
bildats en förening för övertagande av Järnvägsmännens fastighet. Denna före
ning hade en delvis annan karaktär än HSB-föreningarna i allmänhet. Stadgar
för H.S.B i Östersund u.p.a fick man fastställda den 3 januari 1931 av HSB:s
riksförbund. Det var den nionde föreningen i landet.
Ösrersundsborna var naturligtvis väldige nyfikna på detta bygge och bokstä
verna HSB tolkades i folkmun Hela Seans Bekymmer. Så intresserade var vissa
människor att strax före inflyttningen, när någon dörr stod öppen, gick man in
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och inspekterade. Det råkade min mor och jag ur för en gång att främmande
personer synade vår bostad.
Förutom den moderna lägenheten fanns en tvättstuga med blödäggningsvag
nar, tvättmaskin, torkrum med s.k. torkhästar och ert mangelrum med en stor
eldriven mangel. Det var mycket viktigt att man använde det rekommendera
de tvättmedlet för tvättmaskinen.

Det fiirdigstallda, /ifrsta HSB-huset med adress Bmnfloviigen 6-8

Vad hade bygger kostat' Grundavgiften/m2 var 41:59 kr och ptodukrions
kosrnaden/m2 lägenhersyra var 204:31.
I boken "50 år med HSB Jämtland" beskriver man huset på följande sätt:
"Med sin jämna fönsterindelning, de vertikala kraftfulla rrapphusfönsrren och
entreurformningen är den en typisk exponent för de funktionalistiska ideal som
HSB lanserade under 1930-ralers första år".
Den 11 juli 1931 fattades beslut om att bilda bostadsrättsföreningen Abbor
ren 3 och en interimsstyrelse tillsattes. Den 30 juli upprepades beslutet och en
styrelse valdes. De valda var kontoristen vid SJ N.G. Nilsson, kriminalkonsta
pel K. Åkesson, lokförare W. Segersren, svarvare K. Sandberg och som HSB:s
representant lokförare C. Stein. Som suppleanter utsågs expeditionsvakr W.
Ling, verkmästare E. Mattsson och revisorssuppleant E. Danielsson. Det var på
den riden viktigt att ange yrkesritlar. Av dem kan man se art majoriteten av
bosradsrättsinnehavarna hade statlig- eller kommunal tjänst. Starens Järnvägar
var väl företrädd. Carl Stein, som i detta sammanhang titulerades ombudsman,
spelade en framträdande roll som kassör och vice värd under många år. Det var
många praktiska problem som måste lösas. Portarna stängdes kl. 22. Trapplju
set släcktes en timme tidigare. Om man kom hem efter kl. 21 och tände rrapp
ljuset, så slocknade det efter fem minuter. Det var en gåta för en åttaåring. Jag
kontrollerade med klockan i hand att det faktiskt stämde.
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Hemma på Brunflovå'gen 8 B hos riksdagsman Nils. A. Larsson med hmtmn Hanna och dottern Gunvor

- året iir 1952

Grannsämjan var god. Man utförde vissa arbeten gemensamt, som t.ex.
anläggning av gårdsplanen. Trädgårdsmästare H. Nylen hade ritat en plan över
gården med gräsmattor, träd, rabatter och klädställningar för tvätt, vädring och
piskning av mattor. Jord och grus beställdes och gårdens män ställde upp med
arbetet att ordna dessa saker. På taket över ingångarna i huset fanns utrymme
för blomsterlådor. I varje ingång var det någon kvinna som tog på sig uppdra
get att plantera, vattna och ansa blommorna. Det såg riktigt inbjudande ut.

Ett år senare. 1953. påbo'rjades bygget av det andra HSB-h11set strax intill
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Tiden har gått och mycket har förändrats. Andra krav ställs på en bostad idag.
Att vi inre har några balkonger är negativt vid försäljning av bostadsrätterna
och särskilt nu när bilen har fatt så stort utrymme på vår gårdsplan.
Det är nu, i januari 2005, tre personer i huset som var med vid inflyttningen
1931. Den 1 oktober 2006 är det 75 år sedan vi tog huset i besittning.

I Odeniingsparken står en skulpt11r i brons fiirestiillande en stridande rentj11r. Sk11lptö"ren iir Bror Markl11ncl.
På sockeln står 'Till minne av Nils A. Larsson och hans giirning inom HSB". I boken ''Konsten i Östermnd"
beskrivs sk11lpt11ren så ha"r: Sk11lpt11ren fra111sttiller en rentj11r 111ed viildig hornkrona so111 sj11nker ner på fram
benen och kastar h11v11det bakåt 111ed ett 1wål. Han iir til/ftilligt i tmderliige men samlar krafter fo·r ett nytt
språng mot sin motståndare.

Kallor
HSB 30 år
50 år med HSB ijaintland
Mitt liv med HSB, Sven Wallander
Protokoll HSB Abborren 3
Utdrag 11r styrelseberti'ttelse HSB:s riksförb11nd 1930
Fotobilder från FGÖ:s bildarkiv och Ingvar Gmtafsson
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Stortorgets första bebyggare
och en av dess personligheter
Av Bengt Briigge

Ett torg har alltid varit centrum för allmänhetens handel och vandel, den all
männa mötesplats, där människor träffas och utbyter tankar, onda som goda.
Stortorget i Östersund utgör härvidlag inget undantag.
Stadstorget, i kvarteret Staden, var namnet i 1788 års stadsplan. Namnet
ersattes på samma års tomtfördelningskarta med namnet Stora Torget för att
idag benämnas Stortorget.
Det var den kände och lärde lantmätaren Johan Törnsten (1738 -1796), Per
Wargentins betrodde astronom, som upprättade och utstakade den första
stadsplanen för Östersund, vilken fastställdes av kung Gustaf III 1788. Törns
ten styrde staden under de första åtta åren. Som stadens verklige planläggare och
styresman har han nedlagt så förtjänstfulle arbete att han med tacksamhet ihåg
kommes av ösrersundarna. Gatunamnet Törnsrens gränd är ett liret bevis på
denna tacksamhet.

Gatorna vid Stora Torget (Stadstorget)
Gatan som korsar torget i öst- och västlig riktning hette från första början
Regeringsgaran (1788), Landshövdingegaran, därefter Drottninggatan (1865)
och slutligen Samuel Permans gata. Det senare uppkallar efter förre apotekaren
och stadens förste ordningsman Samuel Perman (1760-1839).
Nuvarande Samuel Permans gata ansluter liksom idag till Srortorger från rvå
håll. Tidigare korsade den torget efter att ha börjar nere vid Strandgatan och
sedan, efter att den passerat torget, slutar uppe vid nuvarande Lirsvägen.
När det gäller Prästgatan i den den övre delen av rorger, så hette den tidiga
re Hantverkaregatan (1788). Sitt nuvarande namn fick den 1846 efter den år
1827 uppförda prästgården vid nuvarande Prästgatan 27. Den utgjorde bostad
för stadspredikanten intill 1902, då den nya prästgården vid Gröngatan 33 togs
i bruk.
Storgatan som leder rätt över den nedre delen av Stortorget hette från början
Stora Gatan, men övergick i 1846 års stadsplan att kallas Storgatan. Den går
från Fältjägargränd (tidigare Cellgränd), liksom även Präsrgaran, fram till
Gränsgatan i söder.
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Utdrag ur 1808 års byggnadsordning för Östersunds stad

"Utåt Torg och gator bör alla Byggnader gifas et prydligt utseende och uppföras
hälsc af Scen, Lera eller Träd. Trädhus böra hvad utseendet beträffar, icke med
Röd utan helst Gul eller Ljus färg öfverscrykas och icke göras högre än 2:ne
våningar...
Nära intill gata må hvarken Ladugårds eller afcrädeshus uppföras, utan bör de
längre in på egen Tomt anläggas ....!"
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Prästgatan. tidigare Hantverkaregatan
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Köpmangatan
Del av Östers11nds fiirsta stadsplan från år 1788, Stadstorget.

Tomt nr 1
Tomt nr 2
Tomt nr 3
Tomt nr 4-5
Tomt nr 6
Tomt nr 7
Tomt nr 8-9
Tomt nr 10-11
Tomt nr 12

Apotekare Perman
Kryddgårdstomc
Handlare Fryckbom
Handlare Boraeus
Kyrkoherde Zetterberg
Arresten
Källarmästare Sahlscedc
Handlare Lidström
Sadelmakare Björkman

Tomtagare kring torget i sl1ttet av 1820-talet
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Torget enligt den Törnstenska stadsplanen från 1788
Om man nu vandrar runt Stadstorgec, enligt lantmätare Johan Törnscens förs
ta stadsplan över Östersund år 1788, är tomterna tolv till antalet. Varje hörn
tomt vid torget är delad på diagonalen varvid den ena halvan är utmärkt som
kryddgård. Tomterna är numrerade i medsols riktning och börjar med Samu
el Permans tomt nr 1, belägen längst ned på nordvästra delen av torget. Torne
nr 2 är en kryddgårdstomr i nedre hörnan och därefter följer tomt nr 3 nedan
för Storgatan och tomt nr 4 ovanför Storgatan. Den senare ingår i nuvarande
kvarteret Borgen, där Grand Hotell så småningom kom acc ligga.

Bild på det Zettentro·mska hmet. stadens Jo·rsta stenhm i två våningar

Hövåg och fånghus
Ecc mindre hus med en hövåg, till allmänhetens tjänst, fanns tidigare på den
obebyggda övre hörntomren nr 5 i kvarteret Borgen, intill den plats där det
Zeccerbergska huset var beläget innan dec revs 1864. Senare inräccades en annan
hövåg i ecc ännu kvarvarande uthus, i torgets sydvästra hörn, med infart från
Stortorget. Hövågen var en viktig detalj i forböndernas och hästarnas största
marknadsplacs i Jämcland och där Gregoriemarknaden årligen hålls. Torne nr 6
låg öster om torget nedanför Prästgatan, som då herre Hantverkargatan. Här
byggde prosten Zeccerberg redan år 1804 stadens första scenhus i två våningar
. Torne nr 7 fick tomtnamnet Arresten och var i den första scadsplanen föresla
gen som ranghus och kommande rådhustomt.
I anslutning till den södra delen av tomten hade staden en brandbod (spruc
hus) och en vaktkur same en brandkanon, som avfyrades när eldsvåda utbröt.
Det var ert säte för art samla det släckningsmanskap, som var organiserar i för
väg enligt en särskild plan. Kanonen kan numera beses i sradsmuseecs lokaler.
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På tomt nr 9 byggde
handlaren Nils Törnstedt
i början av 1790-talet
stadens då största hus.
Enligt anteckningar rym
de Törnstedt på grund av
ogentligheter till Norge
1798. Efter 1805 ägdes
gården av mamsell Floor,
som länge var överste
Hjertas värdinna och hus
hållerska på Kungsgår
den, Frösön. Hon har
beskrivits
som en ståtlig,
SkiSJ på sko/tomten, brandkanonen, spmth11set och vaktkuren.
hjärtegod och belevad
kvinna, som ännu på sin ålders dagar var mycket vacker. Efter hennes avflytt
ning övergick gården till källarmästare Öfelt och senare, under 1820-talet,
ägdes den av en källarmästare Sahlstedt.
Nedanför Stora Gatan på tomt nr 10, i sydvästra delen av torget, byggde
vagnmakare Holmberg sitt hus. I tomterna på 1788 års stadsplan fanns sche
matiskt inlagda huskroppar vilka dock inte hade någon förankring i verkligheten.

Det 1890 11ppfb"rda huset på 101111 nr 5, Priislgalan 10.
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Tomt nr 5. Kv. Borgen 2. Prästgatan 20
I övre delen av tomt nr 5 och 5 1/2, Borgen nr 2, hade tidigare en kryddträd
gård varit anlagd. Bebyggelsen var till en början sparsam och de första husen
fanns i tomtens nordvästra hörn och bestod av ett minde bostadshus, som revs
1890. Det var hopbyggt med ett litet uthus och en stallbyggnad i gränden.
En stor huvudbyggnad uppfördes 1890 med i gatuplanet belägna affärsloka
ler. Den första firma som fanns där var Olsson & Holmbergs speceriaffär. Ols
son var den man som allmänt kallades för "Buller-Olle". 1930 byggdes huset
om och reveterades. Då ersattes de två tidigare caktornen med en tredje våning.
Inne på gården fanns tidigare en uthusbyggnad inrymmande Elfgrens snickeri
verkstad.

Olof Olsson, "Buller - Olle"
En person som i hög grad dominerade i staden i dess tidigare skede, bl. a. i
Östersunds Arbetarförening, var fanjunkaren, handlaren m m Olof Olsson som
en tid hade sin verksamhet i en affär vid Prästgatan 20. Han kallades för
"Buller-Olle" och föddes den 7 oktober 1841 i gamla tingshuset i Gärde, Brun
flo, ett hus som senare flyttades och nu kan beses som en av Jamtlis gamla bygg
nader. Efter avslutad skolgång blev han volontär vid Jämtlands Hästjägare
Corps på Frösön (sedemera Norrlands dragoner).
Redan ute på Frösö läger torde han fått sitt namn "Buller-Olle". Han hade
nämligen en synnerligen kraftig röst, och när han ropade ut sina kommandon
hördes det över hela lägret. Han hade dessutom en mycket kraftig kroppsbygg
nad. Till det yttre bullrande och barsk, men i det inre med ett hjärta av guld.
Olof Olsson, "Buller-Olle" (1841-1921)

"Buller-Olle" deltog som 23-åring som frivillig i det dansk-tyska kriget 1864. Efter hemkomsten tjiinst
gjorde han vid]iimtlands Hiistjiigare Corps på Frb'sb' lå'ger, sedemera Norrlands dragoner. Han avancerade
till fanjunkare. Fo·r att dryga ut sin 1011 mellan mb'tena på få'gret bppnade han tillsammans med en kollega
Olssons & Holmbergs Spearib11tik i nordb'stra hörnet av Stortorget. Han anstå/Ides å'ven som fb'rså'krings
inspekto·r i Jå.,ntland.

63

Frivillig i dansk-tyska kriget
När det dansk-tyska kriget bröt ut l864 anmälde sig Olle som frivillig till den
danska armen. Vid ett tillfälle var han nära, att tillsammans med några kamra
ter, bli tillfångatagen av tyskarna när de överraskande bröt in i förläggningen.
Iförd endast underkläder, men med sin mormors bibel i handen, kastade han sig
upp på den alltid sadlade hästen och red därifrån i sporrsträck. För sitt delta
gande i kriget erhöll Olle Olsson den danska orden Dannebrogen, samt på äldre
dagar, en livvränta, som tack för sin nordiska samverkan.
Hemkommen från den danska armen avancerade Olof Olsson till fanjunkare
på Frösö läger. För att fa lönande sysselsätrning mellan regementsmötena på
lägret öppnade han tillsammans med Axel Holmberg en diversehandel på den
fastighet där SAS Radisson Hotell numera är belägen. Firmanamnet var "Ols
son och Holmberg", en rörelse som bestod intill 1907. Affären kom att utveck
las så bra, att den med tiden blev en grossiströrelse, varvid "Buller-Olle" kunde
utöka sin titel med benämningen grosshandlare. De huvudsakliga varorna i
handeln var cvål, papper och liknande artiklar.
Vid seklers början anställdes Olle även som försäkringsinspekcör och som
sådan åkce han ofta ut och hälsade på sina underlydande agenter uce på lands
bygden. Dec kunde då hända att han väckce förskräckelse bland agenternas barn,
när han med sin kraftiga kroppshydda, utökad med sin vargskinnspäls, fyllde
dörröppningen cill husets ingång. När han sedan med sin dånande stämma häl
sade husets invånare, gjorde han ett mer eller mindre skrämmande intryck, inte
minst på barnen i huset. Inte för inte kallades han ju för "Buller-Olle". Men när
han öppnade karamellstruten, eller tog fram någon leksak, blev han ganska
snart barnens vän och all rädsla försvann.

Buller-Olle var stadens jultomte
Över huvud taget var Olof Olsson hjälpsam och givmild, nästan till ytcerlighec.
Vid jularna for han omkring med häst och släde och delade ut mac och presen
ter till stadens fattiga barn.
Det var visserligen inte han som kom med förslaget, atc Östersunds Arbeta
reförening skulle anordna julfester för bl a fattiga barn. Initiativtagare till det
var fabrikören Carl Hestermann, men dec var alla östersundsbarns populäre far
bror "Buller-Olle", som satte sin prägel på dessa fester.
Om "Buller-Olle" berättas det ett otal historier. Här återges två, berättade
av L.P. Hansander i en tidningsartikel med rubriken "Buller-Olle. En färgklick
i sekelskiftets Östersund", ur vilken artikel jag huvudsakligen hämtat mitt
underlag.
Olles hobby framför andra aktiviteter var jakc. Han var en ouctrötclig och
mycket ivrig jägare. Vid ett tillfälle då han var ute och jagade med sin gode vän
kapten D. begav det sig inre bättre än atc Olle, då han i jaktivern klättrade över
en gärdesgård, drog bössan så häftigt till sig, att hanen fasrnade och ett skott
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brann av varvid kaptenen fick en hagelskur genom rockskjörten. Utan att vän
da sig om och utan att hejda sin framfart, frågade Olle helt kort:"Sköt jag dej?"
En annan gång mötte Olle överstinnan Adlersparre ute på en av Östersunds
av regn smutsiga gator. För att skydda sin långa fotsida kjol bar hon den upp
lyft till vadorna med den ena handen och paraplyet i den andra. Efter en lätt
lyftning på hatten säger Olle då: "Lyft kjolen högre!" Överstinnan efterkom
utan vidare den i kommandoton framförda "befallningen" men då Olle förstod
att han gjort ett övertramp vek han något skamset åt sidan.
Hans opolerade tal gjorde att stadens damer oftast tog en omväg när de såg
honom för att undgå hans grovkorniga sarkasmer.

Organiserade kung Oscar II stadsbesök
Olle, som var en stor festarrangör, fick även i uppdrag att ordna mottagning av
konung Oscar II, då denne under kröningsresan till Trondheim i juli 1873
besökte staden. Kungen kom med ångaren Odin från Brunflo och landsteg vid
hamnen. Olle lovade de på kajen fulltaligt samlade skolgossarna, att de skulle
få 25 öre var, om de hurrade duktigt när kungen steg i land. Ock det gjorde de
givetvis.
År 1914 deltog Olof Olsson i ett veteranmöte med anledningen av 50-års
minnet av dansk-tyska kriget. Han var då inte vid bästa hälsa. Fr o m julen
1919 var han sängliggande i tbc med endast en fungerande lunga. Han fick
dock uppleva sin 80-årsdag den 7 oktober 1921, då han fick mottaga stora upp
vaktningar, något som kanske tog allt för mycket på hans redan tidigare ned
satta krafter. Han avled endast några dagar därefter den 11 oktober 1921.
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Odensängs gård - stadens sista
jordbruk
Av Sven Kylsberg

Mellan Skolgatan och Brunflovägen och i norr begränsad av Övre Vattugatan
ligger Odensängs gård - nu kulturreservat. Dit flyttade min farfars far Jöns
Erson på 1840-talet, sedan han och brodern Erik Erson i Odensala delat på går
den. Han flyttade till fäbodstugan, det låga huset, som man kan se i vinkel mot
ladugården vid Övre Vattugatan. Fäbodstugan blev tillbyggd med en matbod
mot söder och en vagnsbod mot norr. På södra taknocken fanns en "välling
klocka".

Fiibodst11ga11 i Odemiings gård fotograferad i maj 2005. Uppgifter anger att mittende/en dr från 1600eller 1700-talet.

Jöns gifte sig med Sigrid Christensdotter från Sidsjö - jag minns henne som
"lillfarmor" - hon var liten och tunn. Hon dog 1926 vid en ålder av 97 år och
är begravd vid södra kyrkogårdsmuren vid Brunflo kyrka, där även maken och
sonen ligger begravda.
Sigrid och Jöns fick en son - Karl Olof Jönsson, min farfar, som dog 1894.
Han var då gift med Magdalena från Ås, som var stor och tjock, varför jag kal
lade henne "storfarmor". De fick fem barn: Johannes, Karl (min far född 1884),
Kristina, Emma och Sigrid. Johannes gifte sig med en flicka från Odensala, Sig
ne, som varit piga (som det då hette helt naturligt) på gården. De emigrerade
till Alberca i Canada, där de fick 16 barn! Han arbetade på ett sågverk och för-

66

lorade ett ben i en olyckshändelse och blev liggande i ett halvår på sjukhus, men
överlevde. Det blev så dyre att farmor och hennes barn sålde Körfältsområdet år
1916 till Kronan för att betala sjukhusvistelsen. Att han förlorat benet hindra
de inte barnaalstringen. Hans mycket intressanta levnadsöde finns beskrivet i
Brunflobygden, Årgång 52 år 2001 (Brunflo och Marieby hembygdsföreningar,
Sven Schylberg m.fl.).
Odensängs ägor sträckte sig då från Brunflovägen österut längs nuvarande
Tegelbruksvägen upp mot Spikbodarna, gränsade norrut mot Stuguvägen ovan
för Lillänge, där man nu byggt COOP m.m. Söder om COOP fanns då två
myrodlingar med en lada över en bäck, som mynnade i Lillsjön - det fanns ofta
småfisk i bäcken. Mellan odlingarna växte dvärgbjörk och även lite mylta.
Området kallades Långmyren och var fullt av orkideer som blodnyckel, flug
blomster, brudsporre m. fl. Där fanns också en kraftig kallkälla, där vi hämtade
vatten under slåttern. Vi hässjade hö där, lade det i ladan och hämtade det sedan
men häst och höskrinda på vintern. Hela skogsområdet såldes till Kronan år
1943 för 50 öre per kvadratmeter.
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Så har såg området kring Odema"ngs gård 11t 1933. Nuvarande tre byggnader a"r inringade. Nuvarande
Allegatan var då en del av I?egementsgatan.
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Åter till gården, som också kallades Hårdänge. Min farmor, som blev änka
1894, gifte om sig med Olof Persson, som varit arrendator på Lugnet (där I 5:s
regementsmuseum är nu). De fick tre barn: Olle, Erik och Greta.
Min far - känd som Karl Karlsson i Odensäng - lät bygga en egen gård ca.
400 meter öster om scamfasrigheten. Då den egna jordbruksmarken inte räckte
till, arrenderade han grannfastigheten som tillhörde Karl Otto lvarsson samt en
del av Marielund av Julius Holmer. Dessutom arrenderades en stor del av mar
ken väster om Rådhusgatan från Gränsgacan ner mot Odensvik. På tomten, där
de så kallade Stockholmshusen med Edenbos konditori finns nu, hässjade jag hö
på 1930-talec. Rådhusgatan slutade då vid nuvarande Varrugatan. Det fanns fle
ra lador på området, bl.a. vid Byggnadsvirke, Gasverket och söder om de så kal
lade Järnvägshusen. Vi hade naturligtvis hö och även torvströ i dess lador, som
dock brann upp, då några av barnen i området tände på- förmodligen vid "tjuv
rökning".
Pappa hade gått på Ope lanrmannaskola och före anteckningar i en skrivbok
med vaxdukspärmar, som jag tillsammans med den stora stamrullan över kobe
sätcningen med foton och avkascningssiffror m. m. överlämnat till Landsarkivec.
Han var en föregångsman inom både boskaps- och hästavel, och fick 1944 vid
lantbruksutställningen i Umeå "Kungens kanna" för sina insatser inom nötbo
skapsaveln. Han insåg nämligen tidigt, att fjällrasen börjar degenerera - kor
föddes med dåliga äggstockar och tjurar med en testikel. Han åkte till Röros

Karl KarfJJon tar emot
K11ngem kanna av
dJvarcmde kronprimen
Gmtaf Adolf
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och köpte en mönstertjur vid namn Hösthon, som blev avelstjur både hemma
och på andra platser. Det blev rasens räddning. Det kom professorer från Vete
rinärhögskolan (Lagerlöf och Eriksson) och studiebesök från lantbruksskolor för
att ta del av erfarenheterna.
Pappa var styrelsemedlem i Norrlands travsällskap, som byggde Bergsåkers
travbana 1932 och han var ordförande i Jämtlands travsällskap, som då hade
tävlingar på Storsjöns is. Sådana hade man redan 1832, arrangerade av "Patrio
tiska sällskapet för Sveriges hästkultur, provinsial förening i Jämtland". Jag har
ett referat av tävlingen i "Tidskrift för hästvänner och lantmän" april 1832. Pap
pa tog initiativet till att bygga en permanent travbana i Östersund och 1936
stod den färdig. Pappa var ordförande, Olof Hemmingsson i Raftsjöhöjden
sekreterare och Sven 0. Persson kassör.
Vi hade hemma på vår gård mjölkkorna i egen ladugård, hästarna i lvarssons
ladugård och sedan min styvfarfar "01 Persa" blivit svårt skadad i en trafik
olycka, hade vi tidvis ungdjuren i den gamla ladugården. Där fanns en stor loge,
där vi tröskade säden. Skörden ägde rum med självbindare, som drogs av tre
hästar. Tröskverket ägdes tillsammans med bönderna i Odensala. Vidare fanns
ett stort härbre och en timrad smedja med en stor bälg, som man fick pumpa
på för att hålla glöd i ässjan. Mitt på golvet fanns ett stort städ, vid fönsterväg
gen en arbetsbänk med diverse smidesverktyg. Säden maldes i kvarnen, där nu
Nyströms kakel håller till. I ladugården fanns stall med spiltor och boxar i den
ena änden och en bakstuga för cunnbröd av kornmjöl i den andra.

Sjalvbindaren drogs av tre
hastar, berit'ttar Sven
Kylsberg och visar en
ko/teckning av Acke
Åslund
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På somrarna anställdes en mängd "dagamän" för höskörd m.m., då de egna
drängarna och pigorna inte räckte till. Det fanns drängkammare i alla tre går
darna och der blev många munnar art mätta, då alla skulle hållas med både mat
och husrum.
Mjölken fylldes i kundernas egna krukor i en mjölkkammare intill ladugår
den. I en murad vattenbassäng kyldes mjölken med vattnet ifrån en ledning från
brunnen ute på gården. Kommunalt vatten fanns inte. Mjölkkrukorna kördes
därefter ur med häst och vagn varje morgon till olika kunder i staden. Hästen
hittade själv och stannade vid varje kund, så att man kunde hänga upp krukan
på en krok eller spjäla i stakerer och hämta en rom kruka. Då fick jag ställa upp
som mjölkkusk under sommarlovet - inte alls populärt. Så småningom blev det
leverans till mejerier på Kyrkgatan 64 till år 1947 då jordbruket avvecklades.
Marken såldes till Östersunds srad, som hade utfärdar byggnadsförbud på hela
vår mark!
Mina fastrar Kristina och Emma lär bygga en egen hyresfastigher nere vid
Brunflovägen, med bageri i källarvåningen (ÖWES efrer ägarna Ösr-Wiklund).
De renoverade senare bostadshuset i Odensäng, drog in vatten och avlopp det var tidigare utedass och brunn ute på gården - och flyttade så småningom
åter rill den gamla gården.
Faster Sigrid gifte sig med Johan Bergstedt på Västbyn, Frösön och deras bar
nbarn Johan, som var officer på F 4, blev den siste i släkten som bodde i Oden
säng. Han sålde bosradshuser 1999 till familjen Mörtberg och flyttade till Skå
ne inför horer arr F 4 skulle läggas ner.
Pappa dog 1962, min mor Ingeborg, som var från gården Ammer på Amme
rön, dog 1951. Jag bör väl också nämna, att jag hade rre syskon: Karl Henrik
född 1912, Gertrud född 1922 och Ingrid född 1924. Endast Ingrid och jag,
född 1919, lever nu år 2005.
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Odd Fellow logen
nr 35 Georg Adlersparre
i Östersund 100 år 28 oktober 2005
Av Sven Äke Breding

En urkund, s k fribrev daterat den 5 februari 1537 och som förvaras i Hardwich
museum i Skoccland berättar acc Odd Felloworden bildades decca år.
Till de under medeltiden blomstrande och mäktiga hanrverksgillena fick inre alla
hantverkare tillträde. Hos dessa uteslutna, som längtade efter att komma i åtnju
tande av likartat stöd, skydd och trevnad som medlemmarna i hanrverksgillena,
uppstod då tanken att bilda egna sammanslutningar som kallades Odd Fellowför
eningar. Odd betyder övertalig, utanförstående och fellow kamrat, förbundsmed
lem. Odd Fellow skulle alltså betyda de utanförståendes kamratförbund.
Odd Felloworden har som mål att dess medlemmar skall utöva människokär
lek och barmhärtighet i Vänskap, Kär
lek och Sanning. Decca mål försöker
Orden nå genom att utveckla sina med
lemmar genom etisk fostran. Medlem
marna skall utvecklas genom föredrag,
samtal och diskussioner i etiska frågor,
genom praktiskt arbete och genom att
Ordens tankar förmedlas i ett innehålls
rikt rituellt arbete.
Det tog närmare 50 år innan Odd Fel
loworden fick fotfäste i Europa. Den 1
december 1870 bildades den första Logen
i Tyskland och i Danmark den 29 juni
1878.
Den 29 oktober 1884 bildades den
första Logen i Sverige, Logen nr 1 Scania
i Malmö. Till Norrland och Sundsvall
kom Orden 1896 då Logen nr 11 Frans
Odd Fellowordens grundare vagn/jtidersmeden Mikael Franzen invigdes.
Thomas Wildey från England
Nio år senare bildades en Odd Fellow-
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loge i Östersund. Initiativtagare var regementsläkaren Idolf Rosengren, som
tillsammans med likasinnade förberedde bildandet och den 28 oktober 1905
instituerades Logen 35 Georg Adlersparre.
Medlemmarna träffades varje fredag klockan 19. Klubben krävde närvaro av
samtliga medlemmar. Om någon utan giltigt skäl uteblev utdömdes böter (50
öre).
I det praktiska arbetet följer Odd Fellowmedlemmarna Ordens budord; "Att
besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräld
ralösa" Medlemmarna stöder varandra i trångmål och lämnar även stora bidrag
till behövande utanför den egna kretsen och även till medicinsk forskning.
Logen Georg Adlersparre har på det sättet lämnat stora bidrag till Ungern
hjälpen 1956, till flykcinghjälpen 1957 och till Astrid Lindgren barnsjukhus.
Lokalt har Logen lämnat bidrag till Storsjögläntans verksamhet i cancervården
och Bassestiftelsen.
Ett av Odd Fellowbuden bjuder att begrava de döda och av den anledningen
beslutade Logen redan 1907 att inköpa en gravplats på Norra kyrkogården där
bröder kan få sin sista viloplats. Ett antal bröder, varav en broder tillhörande en
amerikansk Loge, vilar nu invid scenen med Odd Fellowlänkarna. Alla Helgons
dag varje år sker en enkel ceremoni vid graven för att hedra minnet av de som
avlidit under året.

Gravplats for Odd Fellows broder på Norra kyrkogården
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Under de första två åren
förhyrdes lokal för samman
komsterna i redaktör Bur
mans gård, det s k Hollänska
huset, Prästgatan 32, till en
kostnad av 1:50 kronor per
gång utan och 2 kronor per
gång med lyse.
Från 1907 flyttade Logen
till f d Sradshotellets lokaler
på Prästgatan 39. Lokalerna
ansågs primitiva varför Logen
1917 byggde om dessa för att
bättre passa verksamheten.
Logen stannade sedan i
lokalerna på Prästgaran 39
till 1962 då fastigheten Post
gränd 10 köptes och renove
rades. Under ombyggnadsti
den hade Logen tillfälliga
lokaler på Strandgatan 11
(Temperance)

1907 hyrde Logen lokaler på a11dra våning/!11 i fd Stad1hotellet i kom1i11gen PriiJtgata11-Po1tgrii11d

Den 8 oktober 1966 invigdes lokalerna på Poscgränd 10 och där finns idag
såväl Logen 35 Georg Adlersparre som övriga Odd Fellowloger i Östersund

Odd Fellou·fa1tighet på Po1tgrii11d JO

73

Under de gångna hundra åren har Logen sökt knyta kontakt med bröder i
såväl Sverige som i andra länder och då framförallt med vårt västra grannland. I
slutet av 193 5 hölls ett tvådagars gränsmöte i Storlien under vilket närmare två
hundra män och kvinnor från båda länderna mötte upp.
Under krigsåren var samarbetet västerut av kända skäl omöjliggjort och det
var därför med stor glädje som Logen, den 28 september 1945, kunde hälsa
Haakon Christiansson välkommen till Östersund. Han berättade om Odd Fel
lowverksamhet i Norge under krigsåren och om illvilja och meningslös grym
het. Besöket gav ett påtagligt bevis på att en mörk och ovärdig period var till
ända. Kontakterna över gränsen västerut har sedan fortsatt till ömsesidig gläd
je och tillfredställelse.
Logen ordnade tidigt efter starten barnfester och då i regel i anslutning Tret
tonhelgen. Under de första åren anordnades festerna på hotell Standard för att
sedan flytta över till ljussalen på Österängskolan. Idag äger barnfesterna rum på
Vallaskolan på Frösön eller på Parkskolan. De återkommande vår- och höstfes
terna med damer fortsätter och är mycket uppskattade.
Vem var då Georg Adlersparre som Logen uppkallats efter?
Georg Adlersparre föddes den 28 mars 1760 på kaptensbostället, den s k
"Herrgården" i Hovermo, Myssjö socken. Hans far var överstelöjtnant Cristof
fersson, som adlats tre år tidigare och då tog namnet Adlersparre.
Redan som 15-åring påbörjade Gerorg Adlersparre sin militära bana och när
han var 25 år utnämndes har till ryttmästare i hertig Karls livregemente. Under
det finska kriget 1788-1790 utmärkte han sig för tapperhet och klokhet.
Georg Adlersparre var motståndare till Gustav IV Adolfs krigföring i Tysk
land 1807-1808 och då började hans konspirationsplaner mot kungen att spira.
När så krigen, både mot Norge och Finland 1809 började, trädde han åter i
krigstjänst och fick befäl över vad vi idag benämner en fördelning. Under någon
av de första dagarna i januari 1809 träffade Adlersparre ett antal officerare i Kar
lstad och de kom överens om hur revolutionen skulle genomföras.
Den 8 mars lämnade Adlersparre Karlstad med sina trupper, cirka 2 000 man,
och marscherade mot Stockholm. Den 14 mars fick Adlersparre besked om att
kungen fängslats och han uppmanades att avbryta förflyttningen mot Stock
holm. Han vägrade dock och fortsatte mot Stockholm då det i hans planer ing
ick att införa ett helt nytt statsskick i landet
Den 22 mars kom Adlersparre med sin trupper till Stockholm och lyckades
de närmaste dagarna därefter förändra konseljens sammansättning och den 1
maj 1809 inträdde början till ett nytt statsskick i Sverige, som Georg Adler
sparre lade grunden till och vars införande han tryggade.
År 1900 beslutade Myssjö socken att resa ett minnesmärke över Georg Adler
sparre. Minnesstenen är huggen ur en klippa i bygden och en vinterdag samla
des ett par hundra personer och drog det väldiga blocket på en för ändamålet
timrad jättekälke till den plats där minnesstenen står än idag i byn Hovermo i
Myssjö.

74

. .j;�

,·
·iW,..·l."•i'I.;·:,.

:. ..·-.tI
·: .�::, .•.. : l .c,.;;·
�
,
;·,
'.'
·,·. ,
.. �• !
:

.
f Il ·•\ . �·_
f .. ;·

.

·1· .., ' . '·, .,

H'r ,•,:•
o�
, ...:p_,:'

. .-a�,-.. '.-;.rf• .' .
-, _ '
'j,'t:,:-�:-_,: \•.•_· •. f
�{i�,.',:
---.·:t�
;l • . ,..,.

'.

t \ .
') ·,; •�. I.'.4: •� .,, .
•-•. , . · ,

,

. �!)}.•.,r;'.�;. -..\ �- ...•. '.

-� ·'

t,

,"1

:,• ff, : �4- ,.,,, •

:1t�1· . �'::.:�. �; :;,

..••� ·�•r_
.....

,... . !-�i-

.

·.h1"

A•

,; ?·

, ..�.I.,'

I

I':'�

.

.

· ..

,
I:, ...

.

.

•·, ;

�

I

;

�·

.

.

·- -��
•"t '
... ,

• .

_:-...·. .r.;.�

'

_.,.

•

I

+..

·_,'/,.; �- ·..-.,.·,
�- :
��\:.�_ f
-� ...
.
•' f}...-·'- .
. ':I'�

. �,, ...: f i:.,�;..- i
. �,l.
I

\

◄'

.

Mimmsten /iver Georg Adlersptirre i Ho1•1cm10

75

·. I

.,

;

JI•?.•, • ,
• •••••
I- .

•

'!� .I��,;,,.

• 'I,

:..:��•./,
"i._,, , • •

; �-�. :·�i �i
,,, ..�. /.,,\•·rr' f'�·i J,' .'.{,•. ·'.
.�
. : - -.'. ;.:JI'·
..,,t
· I�
�,
...
> :,-· --�- -�

..

;�• .••;�a�.. ,,•1-• :/·
-....-.1 ,��
• ,. ,.,(:I

�:\t.1 :-.. I•
�-

.

•
·
.
-·
�
-�-,lf ,. ,.
•,
··,�.,, _
11,
• .TJ ' .,,

a.:
'!11

.
.

�

••

.;-,fli· . .,.. �

. ,�,

�•"
�'
• •It.•··:· ·r·
}it
;f ,.,-I •
·-.•···• �. . -:..• "- -···.'

'•

.

.

.....:�·..; .
."'.·
�·_, � •..v .. .· ..-:-i,.
,;t·'·
, •'l
:k. . "•.... :i;,;:i
1!j
'),l'e
,

'•
·'· �-• .,•
·( ·
t\:I,
_,t,•i{j_ ,
• •
!._;:t·�,.;
, 1. I• �:
1•
.t- .JI "
':':.
� •�r .1•
�
•·
,
/
�
�
---I
..
'
.
\
W
.��:.,,<t •:•:: - , t, ' ·: . . ...- • �-- ••..•
.., .'.. •••'••.•• . . A' ,;�i. •.•� • �, ., ;,.,_� ,;.. . .._/o

r

•.,,..

I.

·.

··•1�

1'-' -�
f<'''
� -·�fl'
..
I ... ••...,,
•..,

:, , ••.:1,· t."' .' ., •·.··.
f1 •

. �-

:

.\

f

.

•

.

Östersunds fjärrvärme under 30 år
Av Nils Ericsson

De första åren
Utbyggnaden av bostadsområdet Körfältet och industribyn Odenskog innebar
början till ett fjärrvärmesystem i Östersund 1969. Redan 1961 hade dock en
större central värmeanläggning byggts av kommunen för värmeförsörjning av
några stora fastigheter bl. a. Rådhuset, Brandstationen och några angränsande
skolfastigheter.
I juni 1972 beslutade kommunen att inrätta ett fjärrvärmeverk med uppgift
att sälja värme till en fast taxa. Den första externa kunden var dåvarande Soci
alhögskolan. Verksamheten drevs av kommunens fastighetskontor fram till dess
Östersunds Fjärrvärme AB (ÖFAB) bildades i början av 1974 med ett aktieka
pital på tre miljoner kronor varav Östersunds kommun ägde 80 procent och
dåvarande Östersunds Elektriska AB 20 procent. Omsättningen det första verk
samhetsåret var 3,79 miljoner kronor, försåld energi 56 429 MWh (megawat
timmar) - allt producerat med olja (6 827 ml )_ Personalen, cirka fyra
helårstjänster, var anställda i Östersunds Elektriska AB och "inhyrda" till
ÖFAB.
Vid utgången av 1974 redovisades tre permanenta hetvattencentraler (Körfäl
tet, Odenskog och Valla) samt sju transportabla panncentraler. Antalet anslut
na lägenheter var cirka 3 000. Dessutom var ett flertal industriföretag i Odens
kog och Lugnvik anslutna liksom ett antal skolor och affärs- och kontorshus.
1975 kom också den första större anslutningen av bostäder i Östersund (89 fas
tigheter). All värmeproduktion skedde med olja, men i den värmeförsörj
ningsplan som upprättades angavs att för de större anläggningar som måste
komma till stånd i framtiden "torde dock alternativa bränslen som torv, kol,
skogsavfall m. m. bli föremål för överväganden". Anknytning till sopförbrän
ning var ett annat alternativ som diskuterades.
Utbyggnaden av fjärrvärmen gick snabbt. Redan 1975 hade förbrukningen
fördubblats och kravet på en större anläggning som kunde ersätta de relativt
små anläggningarna växte. Under mottot "En värmepanna och en hög skorsten
- i stället för hundratals andra" planerade ÖFAB en ny värmecentral på den
gamla vattenverkstomten vid Minnesgärdet. Men redan då förbereddes även ett
ännu större fjärrvärmeverk i området mellan Jamtli och Lugnvik. Ett sådant
läge borde - i än större grad än Minnesgärdet - också kunna erbjuda goda möj
ligheter att nyttja andra bränslen än olja.
Under följande år presenterades fyra tänkbara lägen för det nya, större värme-
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verket. Tre av dem låg relativt nära Jamtli och stranden (Göviken, log 3 Ö och
Havremagasinet). Det fjärde alternativet, som av ledningen ansågs både dyrast
och sämst ur teknisk synpunkt, blev ändå, av andra skäl, det som till slut reali
serades.
Men innan skulle anläggningen vid Minnesgärdet byggas. En första etapp, tre
pannenheter om vardera 25 MW (megawatt), togs i drift i slutet av 1978 och
var förberedd för alternativa bränslen. En andra etapp planerades för enbart flis
eldning med idrifrtagande 1981. Man var alltså då också på väg in mot en
omställning till en mer miljövänlig, inhemsk och på sikt billigare energikälla.
Men fortfarande var oljan den största energibäraren. 1977 förbrukade ÖFAB
drygt 18 500 m 1 olja. För att skapa möjligheter till förmånliga oljeinköp och
för att klara viss beredskapslagring tog man, tillsammans med Sundsvalls Ener
giverk, i drift en bergrumsanläggning i Sundsvall för lagring av olja. ÖFAB dis
ponerade ett utrymme på inte mindre än 50 000 m 3 . Ett alternativ som pröva
des var en liknande anläggning i Trondheim med den isfria hamnen. Förslaget
föll dock på grund av att beredskapslagring inte fick ske utomlands!
Fem år efter bildandet av ÖFAB hade cirka 26 000 boende i Östersund till
gång till fjärrvärme. Omsättningen hade fyrdubblats och ytterligare steg hade
tagits mot en omställning av energianvändningen då beslut tagits både om att
bygga en fliseldad panna om 25 MW i Minnesgärdet och ett avtal tecknats om
projektering av ett torveldat kraftvärmeverk.
Framträdande personer i ÖFAB:s styrelse och ledning var under dessa år Rag
nar Hägerström, Rolf Öfverholm, Martin Forslund, Per Axelsson och Sven-Gös
ta Hällbom. De var också på olika sätt engagerade i kommunen och Jämtkrafc
(dåvarande Jämtlandskrafr). Fortfarande ägde Östersunds kommun 80 procent
och Jämtlandskrafr 20 procent av ÖFAB. Skälet till detta var kravet att strikt
"hålla isär" verksamheterna så att elkunderna inte riskerade att belastas av fjär
rvärmens kostnader. Fortfarande är de båda verksamhetsgrenarna särskiljda även
om de numera ligger i samma bolag.

In i 1980-talet
Nu hade insikter om att oljan inte kunde tillåtas spela en sådan framträdande
roll som hittills vunnit mark i hela landet - så också i Östersund. All framtida
planering inriktades på att på sikt nyttja våra inhemska bränslen. Förbrukning
en i området steg - om ej i samma takt som tidigare. Till det bidrog främst de
höga investeringskostnaderna för ytterligare utbyggnad av nätet. Det förmärk
tes också ett visst motstånd från kunderna då elvärmen under en del av en peri
od var en billigare energiform. Till råga på alle var förbränningen av trädbräns
len inte heller okontroversielle både av miljömässiga skäl och då farhågor fanns
(och ännu finns) att förbränningen skulle "ca död" på spånplatteindustrin.
I fjärrvärmesystemet infördes nu också spillvärme som energikälla. Det togs
även beslut om att bygga ur ett solvärmesystem i Torvalla och man byggde vär-
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Med dessa två bilder visas skillnaden mellan sikt och miljii o·ver centrala Östersund Jo·re och efter /jiirrviir
mens infarande.
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mepump för att ta tillvara avloppsvattnets energi och köpte torvtäkter. En
elpanna på tio MW kompletterade bilden av hur ett flexibelt energisystem
byggdes upp med ett datorstöd som gav optimal driftekonomi.
1983 hade ÖFAB existerat i tio år. Oljeförbrukningen hade då minskat till 50
procent av energitillförseln och den nybyggda hetvattencentralen vid Öneber
get på Frösön, som eldas med olja, betraktas enbart som en spets- och reservan
läggning. Då hade också platsen för den kommande stora anläggningen i Lug
nvik fastställts och arbetet påbörjats att skapa den nya huvudanläggningen.
Fortsättningen av 1980-talet karaktäriserades av en konsolidering av bolaget,
en fortsatt strävan att komma ur oljeberoendet och en försiktig utbyggnad av
nät och produktionsapparat. Tilltron till torven som energibärare avtog succes
sivt på grund av problem med brytningen under våta somrar och det ökade
motståndet mot att nyttja floar och myrar för torvproduktion.
I slutet av 1980-talet hade fjärrvärmeverksamheten visat att den - trots stora
investeringar och konkurrens från andra konventionella värmesystem - kunde
stå på egna ben och inte längre utgjorde någon risk för att belasta elkunderna.
Personalen var anställd i Jämtkraft. VD:n var densamma i JKAB och ÖFAB,
liksom delar av styrelserna. ÖFAB hade med tiden börjat betraktas mer som ett
dotterbolag till Jämtkraft och en fusion föreföll mer och mer som ganska natur
lig. Och fusion blev det 1989. Då hade oljeberoendet minskat kraftigt, medan
den producerade energin baserad på biobränsle och torv ökat till cirka 400
GWh (gigawattimmar) och omsättningen till 110 miljoner kronor.
1989 var också ett märkesår för bolaget JKAB som då verkat i 100 år. I sam
band med samgående mellan bolagen ändrades namnet till Jämtkraft AB. Fort
farande - och än i dag - gäller dock att de båda energislagen hålls strikt åtskilj
da när det gäller kostnaderna och därmed också priserna ut till respektive kund
kategori.
Intill nu, i slutet av 1980-talet, hade de flesta fjärrvärmekunder varit bolag,
institutioner och flerfamiljshus. 1991 kom den första större gruppen villaägare
in i bilden. Den gruppen ökade sedan, allteftersom priset på olja steg och förut
sättningarna ändrades till förmån för fjärrvärmen och de inhemska energislagen.
Stegvis följde både utbyggnad av fler värmecentraler (A4, Lugnvik, Öneberget)
samt nya pannor och förbättrad teknik bl. a. rökgaskondensering. Andra ener
gikällor kom också in i systemet som förbränning av metangas, solvärme och
tillvaratagande av energi ur avloppsvatten.
Hela 1990-talet präglades av kopplingen mellan energi- och miljöfrågor. Kär
nkraften skulle fasas ut och de miljöfarliga utsläppen från förbränningsanlägg
ningarna i landet skulle minska genom statliga bidrag eller avgifter. Även här
var Jämtkraft framgångsrikt då bolaget till exempel 1994 fick nära 2,5 miljo
ner kronor i ersättning för sin miljövänliga produktion. 1995 tillsattes också en
miljösamordnare inom bolaget med uppgift att förankra miljöarbetet på alla
nivåer i företaget. Det året kunde vi, trots i stort sett oförändrat pris under fyra
år, notera en vinst på fjärrvärmen på 47 miljoner kronor. Det året var också
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andelen olja i systemen endast 2,8 procent, vilket var ett rekord.
1990-talet var också det årtionde då Jämtkrafts engagemang inom värmeom
rådet utökades till att omfatta även Krokoms kommun; först i form av ett delä
gande i Krokoms Energibolag och därefter som helägt bolag inom koncernen.
Fokus låg fortfarande på miljövänlig produktion och låga priser för kunderna.
Samtidigt diskuterades olika alternativa energikällor som etanol, biogas, kraft
värme m. m. Under slutet av detta årtionde fick bolaget även ansvar för fjärr
värmen i Åre kommun och hela fjärrvärmerörelsen fortsatte att expandera i
Östersund. Alltfler villaägare ville ha fjärrvärme och planerna på en ny kraft
värmesatsning fick fastare former bl. a. på grund av sänkta räntor, god tillgång
på biobränsle och kraftigt statligt stöd.
I okrober 1999 kom så beskedet från energimyndigheten att Jämtkraft skul
le få 136 miljoner kronor i statsbidrag för att bygga ett kraftvärmeverk i Lug
nvik. Därmed var en av förutsättningarna för en utökad värmeproduktion upp
fylld. Men priserna på el var mycket låga och styrelsen hade en hel del bryderi
kring hela denna investering som beräknades till cirka 540 miljoner kronor.
Kraftvärmeverket planerades för 125 MW el och värme med biobränsle som
grund.

Fjärrvärmen i det nya seklets början
Vid det nya seklets ingång nådde fjärrvärmen cirka 19 000 villor och lägenhe
ter samt en stor mängd industrier, kontor och förvaltningar i Östersund. I Kro
kom, Ås, Nälden och Föllinge svarade det helägda Krokoms Energi AB för fjär
rvärmeleveranserna. Jämtkraft drev även fjärrvärmeverksamhet i Myrviken
(Bergs kommun) samt på ett flertal platser i Åre kommun.
Värmeproduktionen skedde i huvudsak med inhemska bränslen. 2000 var
också det år som man fattade beslut om att uppföra ett kraftvärmeverk i Lugn
vik. Investeringen beräknades uppgå till 5 38 miljoner kronor varav ett statligt
bidrag om 136 miljoner kronor utlovades. Kraftvärmeverket beräknades produ
cera 160 GWh el och 478 GWh värme - en betydande investering således.
Bygget av det nya kraftvärmeverket pågick under hela 2001 och en bra bit in
på det efterföljande året. 2001 var också året när Jämtkraft förvärvade Åre kom
muns samtliga fjärrvärmeanläggningar. Dessutom fortsatte utbyggnaden i
Östersund med leverans till främst ett stort antal villor. Energiförsäljningen
ökade till 573 GWh. Ås anslöts via en ledning från Byskogen i Lugnvik och i
Åre inleddes planeringen för den expansion som där förväntades.
2002 blev året då beslutet kom att i samarbete med idrotten och Östersunds
kommun uppföra en ackumulator vid skidstadion. Placeringen var en tekniskt
sett bra lösning som medgav en hel del extra i form av utsmyckning och andra
faciliteter bl. a. en extra våning högst upp på ranken. Driftmässigt kommer
ackumulatorn - Arccura - att ge en ökad säkerhet och bättre ekonomi samti-

80

•

�-.�· t,M

ii

---r---.....-..---.....-..----..----::-:---r--------.-

Arrt11ra iir namnet på elen 56 meter hoga he11,affemta11ken vid Östers1111cls skiclstaclion.
iir håillfat från Jåi11tlancls la11dskapsstjifr11a Arrt11ra.
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a111net

digt som den ger östersundarna och andra en fantastisk utblick över landskapet
ända upp mot fjällvärlden. Dessutom kan vinteridrotten glädja sig åt en lång
rad förbättringar av sin anläggning som nu blivit en av Sveriges ledande, främst
inom skidskyttet.
Under år 2003 påbörjades arbetet med ackumulatortanken vid skidstadion i
Östersund. Det var också året då lagen om elcertifikat infördes. Syfret med den
lagen var att öka andelen el som produceras med hjälp av bl. a. biobränslen, vil
ket fick stor betydelse för vårt nya kraftvärmeverk. Redan 2003 gav detta mer
än 20 miljoner kronor i överskott. Att 2003 och 2004 blev ekonomiskt myck
et goda år kan delvis tillskrivas kraftvärmeverket och den satsning som gjorts
inom fjärrvärmeområdet.
Fjärrvärmen inom Östersund och Jämtkrafr har verkat i cirka 30 år. Under
den tiden har Jämtkraft satsat hårt och medvetet på området genom en utbygg
nad av nät och produktionsanläggningar. Från en blygsam start i centrala
Östersund 1974 till dagens omsättning om drygt 620 GWh och med anlägg
ningar i alla tre ägarkommuner, med kraftvärmeverk, en jättestor ackumulator
tank och med priser på fjärrvärmen som tillhör de allra lägsta i landet. En i san
ning lyckad satsning som både miljömässigt och ekonomiskt gynnat medbor
garna och väl svarar mot Jämtkrafts målsättning: att vara en resurs för regionen.
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Fotoutställningen Torgliv
Text och foto Bengt Briigge

Lit

Efter mer än ett års arbete kunde
Föreningen Gamla Östersunds
fotogrupper tillsammans med
Jamtli under tiden 23 - 25 okto
ber 2004 visa upp en bildurställ
ning, som omfattade den mest
centrala delen av Östersund,
nämligen Stortorget.
Utställningen visade husen
runt torget under olika tidsepo
ker. Där fanns affärer och företag
som blivit kvar under många år
liksom de som försvunnit under
de olika tidsepokerna. Visst kän
ner man igen Bröderna Svenssons
speceriaffär i hörnet mot Prästga
tan liksom "Korg-Olles" och
Sandström & Ljunggvist i nedre
delen av torget. Den äldsta kvar
varande byggnaden är dock Fres
kens med sin långa och variationsrika historia.
Saluhallen, som blivit mattaffär i stället för den mataffär som den var avsett
för, är intressant eftersom den enligt ett tidigt arkitektförslag, från förra seklets
början, skulle ha sammanbyggts med Östersunds rådhus som då skulle placerats
på den övre delen av Stortorget.
Ja det är många frågor man ställer sig vid betraktande av de gamla byggna
derna runt torget.
Det största intresset från besökarna väckte den stora gobelängen, med halva
torget avbildat, som uppförstorats till fem (!) meters längd och som mötte besö
karna redan vid Jamtlis entre och cafe, där utställningen placerats.
Med det stora intresse som besökarna visade är det Föreningen Gamla
Östersunds ambition att återkomma med intressanta fotoutställningar från det
rika material föreningen förfogar över.
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Fotot liingst till hiiger på bilden vid ]amt/is entre vikkte stor "ppmiirksa111het. Det hade "PPförstorats till en
bredd av fem meter /rån ett vykort.

Ingvar Gmtafsson hittade igen ett foto av L/lndhol111s Jiirnhcmdel so111 i sitt fiirsta liige lc1g diir Sparbank
sh/lset 1111 ligger.

84

Föreningem ord/o·rande Äke Breding Jt-arade /lir im•igningen.

Karl-Erik Pettersson. Bengt och Anna- ti11t1 Bogren disk11terar 0111 1·ilka a//iirer som /111111its mu/er adress
Stortorget 5. Priistgata11 20.
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Boklista
Nedan presenteras litteratur som utgivits under det senaste året och som berör
Östersund. Som tidigare görs avgränsningen att endast litteratur som berör
tidigare Östersunds stad (Östersunds församling) tagits med. Underlaget har
erhållits från Jämtlands läns museum (Kerstin Ellerr) och Länsbiblioteket i
Östersund (Eva Brande).
Frii, Lennart: Badhusdynastin och dåtiden. Klagstorp, Beddinge, 2004,
241 s. ill. ISBN 91-975162-0-1.
Östersunds arbetarkommun 100 år - 21 augusti. Östersund. 2004,
Östersund, Östersunds arbetarkommun, 32 s. ill.
Gymnasieskolan i Östersund 1950-2000, förnyelse och tradition i växel
verkan. Redaktör: Sune Askaner. Östersund, 2005. ISBN: 91-631-6535-X.
Kungl. Norrlands artilleriregementes idrottsförening, A 4 IF, under
100 år 1902-2002. Redaktör: Sven Hultman. Östersund, Kungl. Norrlands
artilleriregementes idrottsförening, 2004, 208 s. ill.
Glantz, Anna-Lisa: Filurer och fähundar, om en kvinnas hämnd mot
kvinnoförtryck. Östersund, Myrstacken, 119 s. ill. ISBN 91-975254-0-5.
Orvegård, Per: Gabba Gabba, en roman. Hede, 2004, HLT, 188 s. ISBN
91-88776-32-8.
Andersson, Tord: Inuti sorgen, berättelsen om Joel. Visby, Books-on

demand, 2004, 135 s. ISBN 91-631-5537-0.

Det är huset som bestämmer, en film om restaurering av kyrkor och
andra kulturbyggnader med målarmästaren Per Halvarsson (videoupptag
ning). Trångsviken, Åse film- och videoproduktion, 2004, en videokasett VHS,
36 min, ljud och färg. Foto och ide: Håkan Persson. Musik: Skogsbylasse.
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörel
se för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2004.
Styrelsen har haft följande sammansättning
Sven Åke Breding
Ordförande
Peter Berg
V ordförande
Sven Erik Tornving
Skattmästare
Ingvar Gustafsson
Sekreterare
Tomas Frank
ledamot
Göran Falkerby
ledamot
Sten Wadensjö
ledamot
Ulla Hasselberg
Suppleant
Suppleant
Gunilla Nilsson-Edler
Kjell Hoffman
Suppleant
Suppleant och
Carl Henrik Rastner
klubbmästare
Nils Storm
Intendent
Adjungerad ledamot Charina Ödlund
Gunnar Engström
Revisorer
Sven-Ivar Nordin
Bertil leijon
Revisorssuppleanter
Ingvar Wiklund
Sven Åke Breding
Redaktions
Johan Wijnblad
kommicce
Bengt Bri.igge
Ingvar Gustafsson
Mats Lundin
Eva Rehnsbo
Gunilla Nilsson-Edler
Nils Storm
Museikommitte
Bengt Bri.igge
Sven Åke Breding

Mandatperioden utgår
"

Årsmötet för 2004 hölls onsdagen den 24 mars i hörsalen på Jam cli Historie
land under närvaro av 75 medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna talade län
sarkivarien Henrik Zipzane om Jamclis tänkta utveckling och det fortsatta
samarbetet med Föreningen Gamla Östersund.
Vid årsmötets avslutning tackades mötesordförande Maud Tornving, som på
ett utmärkt sätt lett förhandlingarna. Vidare avtackades avgående styrelseleda
möterna Göran Winberg, Marita Johansson och Eva Rehnsbo.

87

I samband med förtäring efter årsmötet underhöll Bernt Carlsson och Eva
Johansson med sång och musik med visor av bi a Allan Edvall.
Traditionsenligt hölls högtidsmötet den 23 oktober på Rådhuset, där ett 60tal medlemmar samlats. Efter middagen berättade Henrik Zipzane om uppfö
rande av en byggnad på Jamtli som bl a kommer att innehålla Stadsmuseets
samlingar. Uppförandet kommer att ske i nära samverkan mellan Jamtli och
Föreningen Gamla Östersund.
Efter föredraget och middagen underhöll trubaduren Anders Heden med sång
och musik och med visor av Anders Henriksson.
I samband med högtidsdagen den 23 oktober öppnade föreningens fotogrup
per en uppskattad utställning på Jamtli historieland. Arbete med att ta fram
underlag till utställningen har pågått under cirka ett års tid och belyser verk
samheten runt Stora Torget med byggnader och personer som under årens lopp
haft anknyrning till torget.
Under hösten kommer fotogrupperna att fortsätta sina uppdrag på så sätt att
en grupp förbereder en fotoutställning om livet i Östersund under andra
världskriget. En grupp är sysselsatt med att inventera och förteckna den konst
som föreningen fått i gåvor under många år och en grupp forskar i Anton Svens
sons överlämnade samlingar av brev, dikter och foton.
Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden och arbetsut
skottet har sammanträtt vid två tillfällen.
Avtalet mellan Östersunds kommun, Jämtlands läns museum och Förening
en Gamla Östersund har slutförts och undertecknades den 29 augusti, vilket
innebär att föreningens utgift för hyra av nuvarande lokaler betalas till en bygg
nadsfond för uppförande av byggnad på Jamtli.
Föreningens ansökan om permutation av Anna och Gottfrid Romans
understöds-fond har godkänts, vilket innebär att fondens medel kan användas
för understöd i lämplig form till personer eller organisationer.
Redaktionskommitten har under året färdigställt föreningens årsskrift, som
rönt stor uppskattning av såväl medlemmar som andra som är intresserade av
Östersunds kultur och historia. Årsmötet framförde medlemmarnas tack för en
utomordentlig publikation.
Stadsmuseet har varit öppet för allmänheten onsdagar klockan 13.00-16.00
och under sommarmånaderna juni-augusti dagligen klockan 10.00-16.00. Des
sutom har grupper från företag och arbetsplatser samt skolklasser, efter tidsbe
ställning, besökt museet.
Samarbetet med Jämtlands läns konstförening vad avser Carl Lignells fonder
fortsätter.
Föreningen Gamla Östersund har under året deltagit i Storsjökortet, som
inneburit en besöksmässig och ekonomisk förtjänst.
Ett stort antal av föreningens medlemmar har meddelat sina e-postadresser.
Det kommer att ge möjlighet till snabbare och billigare kontakt mellan före
ningen och medlemmarna.
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Under året erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga.
Den ekonomiska förvaltningen redovisas i särskild bilaga.
Föreningen Gamla Östersund förvaltar följande fonder och stiftelser för vilka
särskilda redovisningar lämnas; Linda Olsens donationsfond, Anna och Gottfrid
Romans understödsfond, Margareta och Robert Berghagens fond för historisk
forskning om Östersunds historia samt Carl Lignells fonder I, II och III.
Östersund den 1 februari 2005.
Sven Åke Breding

Peter Berg

Sven Erik Tornving

Ingvar Gustafsson

Göran Falkerby

Sten Wadensjö

Tomas Frank
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Invalda medlemmar 2004
Andersson, Scen
Brand, Herje
Ekström, Rune
Engman, Anna
Engström, Barbro
Eriksson, Inga-Lena
Esceby, Anders & Kerstin
Escvik, Bo-Johan
Gunnarsson, Gunnar
Heligren, Gudrun
Johansson, Anna
Krohne, Kjell
Lindman, Ulf
Malmroc, Cacarina
Malmroc, Gun-Marie
My rlund, Håkan
Olsson, Giccan
Persson, T homas
Rickardsson, Göre!
Stålhane, Gunilla
Toften, Jonas
Wallander, Mona
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Förteckning över gåvor
till föreningen 2004
Jämtlands läns Busstrafikförening 12 inramade tavlor med karikatyrer av
busschaufförer
Magnus Westerberg

Flygfoto över centrala Östersund

Östersunds myntklubb

Östersunds lokalmynt 2004

T hore Antilla

Trafik- och parkeringsföreskrifcer 1949

Anita och Gustaf Selander

Inramad tavla Jämtland och Östersund
1869

Britt och Paul Brissler

Östersunds historia del 1 & 2

Kjell Nilsson

Dokument från Wilhelm Johanssons
dödsbo

Ella och Edvin Björling

Inramad tavla från Ingemar Östbergs
Dödsbo

Louise Di.ickow

Foton från Appelqvists Optik

Anna-Mari och Sven Holmscröm

Åtta grammofonskivor

Paul Molander

Inramad tavla över Östersund 1857
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Förteckning över givare till
Årsskriftfonden 2004, med
komplettering för 2003
Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund
Ahlberg, Torsten
Ahrlin, Vidar o Siv
Alftren, Bertil
Almerud, Bertil
Alstad, Stig
Anderson, Karl Erik
Andersson, Sven-Olof och Elsa
Andersson, Åke
Andersson, Åke
Andersson, Sven-Olof
Anse, Hans
Backman, Bertil och Anna
Beckman, Lars G
Berg, Peter
Bergholm, Kjell
Bergman, Staffan
Bergström, Roland
Berndtsson, Olle
Bogren, Lennart
Bogren, Bengt
Bohman, Ragnar
Borg, Viktor
Boscrand, Bo
Breding, Sven-Åke och Maud
Briigge, Bengt
Carlsson Gunnar
Carlsson, Carl-Erik och Hägglund, Nancy
Cederberg, Bo
Cronheden, Jon
Dahlberg, Benkt
Dedering, Bertil
Dixelius, Håkan
Doll, Sune
Edström, Bengt
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Ekevärn, Gunnar
Elvgren, Lennart
Englund, Karl-Bertil
Englund, Per-Einar
Engman, Hans
Engström, Gunnar
Ericson, Gunnar
Ericsson, Bengt
Ericsson, Nils
Ericsson, Sigge och Ingmari
Ericsson, S Bertil
Eriksson, Bertil
Eriksson, Erik
Eriksson, Örjan
Eskilsson, Arne och Elvi
Falk, Lars
Falkerby, Göran
Fors, Eric
Forsgren, Roland
Frank, Tomas
Fredriksson, Bo
Fresk, Robert och Birgit
Gabrielsson, Kjell
Gulle, Bengt
Gustafsson, Ingvar och Sonja
Gustavsson, Peter
Göransson, N. E.
Haase, Christer
Hagberg, Arne med familj
Hagerlind, Nils
Hakkarainen, Helena
Hallen, Lennart
Halvarsson, Bertil
Halvarsson, Gösta
Hammar, Bo

Medin, Bengt
Modin, Stig
Modin, Sven
Mosten, Carl-Eric
Myrin, Rolf
Nilsson Edler, Gunilla
Nilsson, Kjell
Nilsson, Erik
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Göte
Nilsson, Göte
Nordberg, Arne
Nordin, Sven-Ivar
Norgren, Kjell
Nossbrandt, Kjell och Ingegerd
Nyström, Sture
Nyström, Sven
Nässen, Nisse och Lillie
Näsström, Christer med familj
Olofsson, Olle
Pagels, Olle och Anna-Mi
Palmqvist, Åke
Persson, Bertil
Persson, Christer
Persson, Jan-Christer
Pettersson, Karl Erik
Pettersson, Kjell
Porad, Göran
Pålstam, Bengt och Britta
Rahm, Bertil
Rasteby, Walther och Monica
Rascner, Carl Henrik
Rehnsbo,Eva
Rosell, Hans-Bertil
Rosenius, Olof
Rydell, Nils Magnus
Ryman, Stig med familj
Selander, Sven
Sjöström, Rune
Stein, Bengt och Astrid
Stenfors, Gunilla
Stenlund, Erik
Ström, Carl-Hugo och Ingrid

Hammar, Ingemar
Hammar, Olle
Hansson, Bertil
Hassner, Jan
Herlitz, Hans
Herlitz, Per
Herlitz, Lars och Ebba
Herlitz, Nils o Irene
Holm, Nils
Holm, Christer
Holmer Jacobsson, Ingrid
Holter, Ove och Karin
Höög, Bengt
Ingmanson, Bengt
Jacobsson, Hans
Jacobsson, Ragnar med familj
Jakobsson, Jan-Anders
Jernberg, Arne
Jernekrancz, Alfons
Johansson, Bertram
Johansson, Jan Erik
Johnsson, Alf
Johnsson, Stig
Jonsson, Lars
Jonsson, Jerker
Josefson, Alf
Jämthagen, Sidney
Jönsson, Tage och Birgitta
Jönsson, Yngve
Krohne, Göran och Elisabeth
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Kylsberg, Sven
Kålen, Alf
Lancz, Sören
Larsson, Håkan
Leijon, Bertil
Lindgren, Lars-Göran
Lindgren, Thore
Lindquist, Åke
Lindqvist, Örjan
Makenzius, Glenn
Malmgren, Arne
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Sundström, Lennart
Swahn, Bengt och Ingrid
Swedberg, Lars
Svensson, Bengt
Svensson, Sven
Svärd, Gunnar
Svärd, Otto
Sånefjäll, Hans
Söderqvist, Allan
T horsell, Erik
Tornving, Sven Erik och Maud
Trapp, Roland
Uddegård, Karl-Gusrav
Uddeholc, Göran
Wahlström Sven Olof
Wahlström, Kjell
Walltin, Olle
Velander, Örjan
Wenner, Lennart
Westerberg, Tore
Victor, Bo och Ewa
Wigur, Rolf
Wijnbladh, Johan och Ulla
Winberg, Lennarc
von Walden, Bengt
Zakrisson Birger
Åsgårdh Åke
Åslund, Gunnar
Ödmark, Anders och Sigrid
Österman, Per Erik och Birgitra
Östlund, Rolf och Gudrun

Medlemmar som inbetalat gåva
under 2003 men som inte finns
med i gåvoförteckning i
"Årsskrift 2004"
Backman, Bertil
Blomdahl, Bengt
Byscröm, Bengt
Carlsson. Per-E
Dixelius, Håkan
Folesrad, John-Erik
Gabrielsson, Kjell
Gustafsson, Ingvar och Sonja
Haase, Christer
Herlitz, Lars
Jönsson, Taage
Kylsberg, Gösta
Larsson, Sören
Lindell, Håkan
Magnusson, Bengt
Myrin, Rolf
Nossbrandt, Kjell
Nystedt, Lars
Nässen, Ance
Pettersson, K-E
Rydham, Ingemar
Scafren, Maj-Britt
Ström, Carl-Hugo
Walltin, Nils
Wikström, Lars-Erik
Åsgårdh, Åke
Öberg, Arne
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Ho/vallen i bb"rjan av 1960-talet. Jan-Erikjosjb' segrar på 100 meter.
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