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Förord
Den 71:a årgången av Föreningens Gamla Östersund årsskrift överlämnas härmed till föreningens medlemmar och övriga läsare. Redaktionens ambition och
förhoppning är att årsskriften skall vara intressant läsning och att den skall
dokumentera ytterligare delar av stadens historia.
Årsskriften inleds med en artikel som ihågkommer att Kvinnliga föreningen
Gamla Östersund under år 2007 fyllde 50 år. Föreningen Gamla Östersund har
tidigare framfört sina gratulationer till jubilaren, men vill med denna artikel
tydligt markera sin uppskattning av 50 års gagnerikt samarbete.
Omkring 1 000 år är den tidsperiod som årsskriftens artiklar omfattar, från
omslagets bild om VM i skidskytte 2008 till runstenen på Frösön, ett konstverk
som utfördes omkring 1 000 år före VM:et. Skall vi skriva om runstenen på Frösön i FGÖ årsskrift? Det finns säkert de som tycker att runstenen ligger utanför
föreningens geografiska intresseområde – Östersunds stads gränser före 1971.
Verkligheten var att Runudden, där runstenen stod tidigare och där dåvarande
Frösöbron hade sitt västra landfäste, ägdes av Östersunds stad efter en markdonation av Betty och Per Näs 1909 (lagfart 1918). År 1954 överlämnades marken
till Frösö köping. Så visst hör runstenen till Östersunds historia!
Årsskriftens artiklar har innehåll som redaktionen avsiktligt givit stor variation
såsom A. E. Melanders pojksteck vid mitten av 1800-talet, frisörhistoria, bilder
om Busstorget och koloniträdgårdarnas historia. Dessutom finns att läsa om
Victor Hugo Wickström, en speciell person och tidningsredaktör som var känd
långt utanför vår lilla stad. Årets artikel om Wickström har en annan inriktning
och en något annan syn på denne intressante östersundare än vad som står att
läsa i årsskrift 2002. Något ur Östersunds posthistoria och en redogörelse för
Tempelriddarordens verksamhet i staden är andra ämnen bland årets artiklar.
Redaktionskommittén har bestått av Sven Åke Breding, Bengt Brügge, Gunilla Nilsson
Edler, Mats Lundin, Johan F. Wijnbladh och Ingvar Gustafsson (sammankallande och
redaktör).
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Kvinnliga föreningen
Gamla Östersund
50 år
Av Gunnel Österberg

Under 1950-talet var det många krafter i rörelse för bildandet av en kvinnlig
motsvarighet till Föreningen Gamla Östersund. Till Föreningen Gamla Östersund hade nämligen, fram till 2001, endast män tillträde. Primus motor bakom
initiativet till en kvinnlig förening var fröken Ellen Pålsson, som i likhet med
många östersundsdamer tyckte att ”nu är det på tiden att vi damer organiserar
oss och bildar en egen förening”.
Om förberedelserna till föreningsbildningen kan man läsa i den första gästboken. Där står på första bladet att ”damer födda i Östersund eller boende där
60 år eller däröver” den 21 november 1954 hade samlats till sällskaplig samvaro
för att erinra varandra om gamla minnen. I ÖP:s referat dagen därpå får man


veta att ett 50-tal damer hade hörsammat Ellen Pålssons inbjudan och att de,
sedan de bevistat aftonsången i Gamla kyrkan, hade samlats till ett samkväm i
Ungdomsgården, som ju låg nära kyrkan. Ungdomsgården, på (Norra) Gröngatan 16, blev ju sedermera Socialhögskolans kårhus och är nu rivet sedan flera år
tillbaka.
I februari 1956 tog Ellen Pålsson initiativ till en ny träff. Återigen började
man med gudstjänstbesök, denna gång i Nya kyrkan. Den enda samlingslokal
som fanns i kyrkans närhet och där man kunde ordna ett samkväm var församlingslokalen i kyrkans källarvåning. Ett 70-tal damer hade denna gång kommit
samman, men någon förening kom inte heller då till stånd.
För Ellen Pålsson var det dock en hjärtesak att en kvinnlig förening Gamla
Östersund skulle bildas. En sammankomst den 5 mars 1957 gav bättre resultat.
Denna gång hölls mötet i Gamla Östersunds lokaler i Rådhuset. Möjligen hade
de många trapporna till denna lokal verkat avskräckande då endast 22 damer
hade infunnit sig. Men det var beslutsamma kvinnor och denna gång beslutades
att en förening skulle bildas. En interimsstyrelse valdes och den fick i uppdrag att utarbeta stadgar till föreningen. Av de närvarande var bara två födda
på 1900-talet, de övriga på 1800-talet. Initiativtagaren Ellen Pålsson var 75
år. Dagen därpå hade en av ortstidningarna ett referat av mötet under rubriken
”Stadens gamla damer bildar egen förening”.
Till den första ordinarie årsstämman, som hölls den 9 maj 1957, hade ett
70-tal damer infunnit sig. I de antagna stadgarna anges i § 1 föreningens syfte:
”Föreningen har till ändamål att intressera kvinnor för gamla minnen, kvinnors
insats i stadens liv, märkliga tilldragelser och personer från gångna tider, verka
för stadens historiska och estetiska utveckling samt vårda och förvalta eventuella
gåvor och donationer till föreningen”.
Medlemskap i föreningen kunde vinnas av den som fyllt 30 år och antingen
var född i Östersund eller hade bott där 25 år. Den som inte uppfyllde dessa
villkor, kunde efter skriftlig ansökan, genom dispens beviljas inträde. Bestämmelserna har under senare år inte alla gånger så strikt tillämpats. Även boende
på orter i närheten av Östersund har fått bli medlemmar och det var många som
redan från början var angelägna om att få komma med i föreningen. Vid årsstämman 1958 hade medlemsantalet fördubblats och var då 145.
Ellen Pålsson hade avböjt att bli ordförande i föreningen men verkade som
vice ordförande i några år. Till ordförande valdes vid första årsstämman Margot
Nässén, i övrigt bestod den första styrelsen av följande damer: Ellen Pålsson,
Gärda Andersson, Britta Boman, Ingeborg Krusebeck, Thekla Mattsson, Hanna
Martén och Birgitta Svärdfelt.
Föreningen samlades till två möten varje år och i referaten från de första mötena står det ofta att man samlats till ”gemytlig samvaro i de gamla minnenas
tecken”. Många äldre kvinnor med gott minne fanns bland medlemmarna. 90åriga Maja Fredman kunde vid det första mötet berätta om hur det såg ut på
Köpmangatan under 1870-1880-talet. Bland övriga kvinnor som kåserade och


berättade om gamla tider kan nämnas: Dagmar Lithander, Anna-Britta
Gunnarsson, Stina Hörnfelt, Anna Magnusson och Magda Fredriksson.
Man kan beklaga att det inte gjordes några bandupptagningar av dessa
föredrag som skulle ha utgjort en värdefull dokumentation från det Östersund som har försvunnit.
Sång och musik var ett givet inslag i programmen. Vid julsamkvämen
förekom i regel luciatåg som underhöll med traditionella julsånger. Eftersom föreningen hade förmånen att bland sina medlemmar räkna sånggruppen Treklang i vilken ingick Ingeborg Eriksson (mångårig ordförande),
Ingrid Edström, Märta Larsson och Elsa Tengvard och som ackompanjatör
oftast Bror Heurling, kunde man i regel räkna med deras medverkan.
Föreningen intresserade sig också för vad som hände i Östersund och under 1950-1960-talet uppfördes flera officiella byggnader i staden. Ett nytt
ålderdomshem vid gamla Björkbacka byggdes och där gjorde föreningen
ganska snart ett studiebesök. Även landstingets nya elevhem besöktes.
Att Blomsterfondens nya hus skulle vara föremål för ett livligt intresse
var ganska självklart och när Länsbiblioteket flyttat till sina nya lokaler
var många ivriga att få komma dit och beundra dem och informeras om
bibliotekets verksamhet.
Men ingenting engagerade föreningen som frågan om var ett församlingshem skulle byggas. Många förslag hade framförts men till slut hade
kyrkofullmäktige funnit att den lämpligaste platsen skulle vara tomten
intill Nya kyrkan. Många i föreningen ansåg att det skulle vara estetiskt
störande om en sådan stor byggnad uppfördes på den ganska lilla tomten
och föreningen ingick till kyrkofullmäktige med en skrivelse om att inget
församlingshem skulle byggas på kyrkotomten. Frågan diskuterades livligt i hela staden, men slutet på historien blev att det ursprungliga byggnadsförslaget nedbantades, en mindre byggnad uppfördes och det visade
sig snart att det blev mycket bättre än man befarat. Det blev en tillgång i
det då ganska lokalfattiga Östersund.
För kulturminnesmärken utanför Östersund har föreningen visat stort
intresse. Det är ju huvudsakligen de gamla medeltidskyrkorna som påminner om forna tider. Kyrkturer ordnades redan efter ett par år och de
närbelägna socknarnas kyrkor besöktes: Kyrkås, Norderön, Hackås och
Oviken. Senare gjorde man även utflykter till socknar längre från Östersund och ofta fanns i närheten någon gammal bygdegård att besöka samt
ett trevligt ställe där man kunde äta lunch. Både andliga och materiella
behov tillgodosågs.
Även ett par längre resor har anordnats. En gick till Trondheim och en
till norra Jämtland, ja ända till Stekenjokk som ligger några kilometer
norr om landskapsgränsen.
Ovanstående text är utdrag ur den historik som dåvarande sekreteraren



Vid föreningens 25-årsjubileum 1982 bestod styrelsen av fr.v. Ruth Sjöblom, Ingeborg Eriksson (ordf.), Gertrud Lundgren, Margit Lindergren, Elsa Tengvard, Gerda Andersson och Psyche
Nyström.

Ruth Sjöblom sammanställde till föreningens 25-årsjubileum som firades den 9
maj 1982.
Den 9 maj 2007 firade föreningen 50-årsjubileum och intresset för den kvinnliga föreningen är fortfarande stort och medlemsantalet för närvarande närmare
200. Många av våra medlemmar har även gått med i Föreningen Gamla Östersund när den nu öppnats för alla intresserade kvinnor och män och det är vår
förhoppning att vi skall kunna ha ett gott samarbete och vi följer med intresse
planerna på ett nytt stadsmuseum på Jamtli.
I Gamla Östersunds årsskrift 1957 kan man läsa ”Föreningen Gamla Östersund hälsar med glädje tillblivelsen av den nya systerföreningen med förvissning om ett fruktbärande samarbete för de båda föreningarnas gemensamma
intresse”. Förutsättningarna är väl goda!
Verksamheten i vår förening är, i dagens läge, kanske inte så stor, men den
sociala delen är viktig. Årsstämmorna och adventssammankomsterna är välbesökta och för många medlemmar är det uppskattat att få träffas till ”gemytlig
samvaro”. Underhållningen har vid dessa tillfällen hög prioritet och under årens
lopp har många intressanta personer gästat oss.
Trevliga kåserier och musikunderhållning av hög klass har bidragit till god
stämning! 50-årsfesten i Vinterträdgården på Folkets Hus blev en succé.


Kvinnliga föreningen Gamla Östersund firade 50 år 2007 och då fotograferades tre ordföranden. I mitten
Ingeborg ”Bojan” Eriksson (ordf. i 31 år), till vänster Birgit Larsson som efterträdde Ingeborg och till
höger Gunnel Österberg föreningens nuvarande ordförande.

Föreningen har gjort många bussresor under årens lopp och vi har besökt
Jämtland i alla väderstreck. De senaste åren har vi anlitat Gudrun Mickelsson
och Sven-Bertil Sparrman som våra researrangörer och vi har fått åka på vägar
som vi kanske annars aldrig fått se. 2006 års resa gick under temat ”Lär känna
din hemstad” och vi guidades av Agneta Myrberg.
Mycket händer i Östersund och det är med spänning vi blickar mot framtiden!
Bilder: Ur Kvinnliga föreningens Gamla Östersund samlingar.



Då frisören kom till Östersund
Av Sven Åke Breding

Frisör, ett yrke med 6000-årig historia
Som en bakgrund till frisöryrkets historia kan det vara lämpligt att i skissartad
form ge en bild av yrkets långa och skiftesrika utveckling. Utrymmet ger inte
plats för några längre utläggningar och reflektioner kring olika epoker men bör
trots allt vara av intresse för både yrkesutövare och allmänhet.
Att på ett mer eller mindre konstrikt sätt forma och frisera skägg och hår har,
av tillgängligt material att döma, varit sed sedan urminnes tider. Kosmetöryrket, frisöryrkets föregångare, har sannolikt bedrivits i minst 6 000 år. Utgrävningar i Egypten, som uppenbarat så många hemligheter om hur människorna
levde årtusendena före vår tideräknings början, visar att dåtidens överklass, faraoner, hövitsmän och större jord- och trälägare, använde sig av kosmetörer.
Dessa fick inte endast tillverka olika slag av skönhetsmedel och behandla sina
uppdragsgivare utan de fick också på ett konstnärligt sätt forma deras skägg och
hår. De gamla egyptierna lät också förfärdiga ett slags huvudbonader av hår, som
påminner om peruker. Därmed tvingades också perukmakarna in på historiens
scen. Det var också vanligt med lösskägg. Dåtidens mode krävde tydligen en
form som inte var möjlig att nå med det egna skägget som material.
Barberaren trädde in på den historiska arenan på 1000-talet. Det var lustigt
nog ett kyrkligt dekret som var den direkta anledningen. I ett påbud i början av
1000-talet framgår att de andliga i klostren skulle vara slätrakade och dessutom
ha en tonsur rakad på hjässan. På det sättet tillkom klosterbarberaren. Benämningen barberare kommer från den latinska barba, som betyder skägg.
Som föregångare till frisöryrket fanns fältskäryrket. Det härstammar sannolikt
från de på 1000-talet verkande barberarkirurgerna. Fältskärerna utgjorde under
åren 1556 till 1806 krigsmaktens läkarpersonal. En fältskär skulle, förutom de
inom frisöryrket vanligen förekommande detaljerna, kunna klara enklare kirurgi
såsom förbandsomläggningar, böldskärning, koppning och liknande. Till detta
kom att han också skulle kunna dra ut tänder.

De första i Östersund
Per Gustaf Myrström var en av de allra sista i landet, som utbildades till fältskär och han godkändes den 27 december 1895 som utexaminerad fältskärmästare. Myrström flyttade 1898 till Östersund, där han öppnade en fältskärs- och
rakstuga på Stortorget, en praktik som han drev fram till sin död den 29 juni
1935.


Myrströms fältskärs- och rakstuga. Handlanden Gustaf Almquist, Gustaf Myrström och Calle Svärd en
solig förmiddag år 1900.				
Bild: Jamtli, Minnesbanken.

1870 är ett historiskt år för frisöryrket i Östersund. Det året etablerade sig nämligen den första frisören i staden. Det var en medelpading, Nils Johan Sundkvist, 37 år gammal och född i Selånger. Sundkvist var aldrig utbildad i yrket
men hade gesällbrev som skomakare. Den 25 augusti flyttade han från Sundsvall
till Östersund. I Östersund började han i skomakaryrket 1865. Den 1 maj 1870
startade Sundkvist sin barberarestuga i fastigheten Storgatan 19 (Fresk) och i
oktober 1883 flyttade han till Storgatan 29.
År 1892 överlät Sundkvist barberarestugan till P. M. (Per Mikael) Nilsson,
vilken han gått i lära hos och dessutom arbetat med bland annat i Stockholm.
Sundkvist flyttade till Storgatan 26, där han förutom barberarstuga även öppnade en tobakshandel. Det fanns ingen anledning att klaga på Sundkvists beredvillighet att betjäna allmänheten. Barberarestugan hölls öppen mellan klockan
7 och 22 på vardagarna och 7 till 18 på helgdagar. Det var således endast nio
timmar på vardagsdygnen som han inte stod till tjänst.
Sundkvist var således den första i staden som drev frisöryrket som huvudsaklig
inkomstkälla. Han beskrevs som en strävsam ytterst tillbakadragen och blygsam


person. Han var gift med en dotter-dotter till stadens första styresman, apotekaren Samuel Perman. Med henne fick han många barn. En dotter var gift med
direktör J. P. Hård, en då välkänd östersundsbo.
Tiden före Sundkvist ankomst till staden var det hemslöjd då hår och skägg
skulle förkortas, precis på samma sätt som man i dag klarar av hårklippningen
på platser som saknar frisör. Alltid var det någon som visade större färdighet
och därför blev bygdens frisör eller barberare, som det då hette. Behandlingen
skedde antingen hos kunden eller hos barberaren, som dock inte hade annat än
en stol, en kam och en sax som verktyg. Pretentionerna var naturligtvis inte så
stora på den tiden. Man var tillfreds med att hår och skägg blev kortare. De nu
så vanliga korthårsfrisyrerna, som så lätt avslöjar yrkeskunskapen, förekom inte
på den tiden. Det blev vad man lite vulgärt kallar ”spillkumsklippning” eller
klippning ”á la dalkarlia”, dvs. med en stor skopa som mall.

Frisörerna organiserade sig
Under vintern 1907 bildade frisörmästarna Ivan Jakobsson, Calle Swärd, Per
Mikael Nilsson, J. L. Renström och fältskärmästaren Gustaf Myrström Östersunds Frisörmästareförening. Östersund hade vid den tiden cirka 7 000 invånare, som inte gav utrymme för något större antal frisörsalonger. Utöver de
fem som bildade föreningen fanns ytterligare två frisörmästare i Östersund vid
denna tidpunkt.
Ett fullt utlärt frisörbiträde hade 1907 en lön på
18 kronor per vecka. En lärpojke 50 öre i
veckan samt fri mat och fria kläder. Arbetstiden var 8 till 22. Lärlingarna var
ganska rättslösa. Förutom att de skulle var på arbetsplatsen långt innan
den öppnades, skulle de också vara
kvar efteråt och städa. Dessutom var
det mycket vanligt att de utnyttjades för diverse sysslor i mästarens
hem. Priserna var 1907: klippning
50 öre, rakning 15 öre, schamponering 50 öre, mustaschbränning 15
öre och hårvatten 15 öre.

Ivan Jakobsson, avdelningens ordförande 1907- 1912. Bild: Ur minnesskrift 1982.
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Det första egentliga avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare träffades
1914. I detta avtal fastställdes så viktiga saker som arbetstid, semester, sjukersättning, löner och uppsägningstid. Arbetstiden bestämdes till 8 – 20 vardagar
och söndagar och 8 - 21 lördagar och helgdagsaftnar. Under juni, juli och augusti hölls stängt på söndagarna. Anställd hade rätt till sex dagars semester med
full lön samt en fri eftermiddag varje vecka och uppsägningstiden fastställdes
till 14 dagar.
Perioden mellan första och andra världskriget var en orolig tid för både frisörmästare och frisörbiträden. Under perioden skedde såväl höjning som sänkning
av löner och övriga ersättningar. Efter många och långa förhandlingar strandade
avtalsförhandlingarna 1921 och frisörbiträdena gick i strejk. På Köpmangatan
startade en stridsrakstuga, som drevs av de strejkande. Strejken varade i 13 veckor och det avtal som då förhandlades fram måste betecknas som en triumf för
biträdena och ett svidande nederlag för frisörmästarna. Arbetstiden bestämdes
till 9 – 19 vardagar och 9 – 18 lördagar och helgdagsaftnar. Semestern förlängdes till 10 dagar från tidigare 6 dagar och lönen höjdes till 72 kronor i veckan
för den lägsta och till 88 kronor för den högsta gruppen.

Olle Lundh
Frisörmästare Olle Lundh, född den 13 augusti 1894 på Odensalagatan 31
(Tottänge), har i sina dagboksanteckningar berättat hur det gick till när han
började sin bana som frisör. 1907, då Olle var 13 år, sökte barberarmästare P. M.
Nilsson en tvålpojke. Olle sökte och fick platsen. Lönen var mat och kläder. Alla
anställda räknades som familjemedlemmar hos Nilsson och de intog måltiderna
tillsammans med ett antal anställda i fru Nilssons affär Efter några år fick han
lära sig raka. Det gick till så att Nilsson ritade ett ansikte på den kakelugn som
fanns i salongen och på den fick Olle lära sig handgreppen. De kunder som kom
in i salongen såg något konfunderade ut när Olle stod och rakade kakelugnen.
En annan händelse Lundh berättat om i sina minnesanteckningar från uppväxttiden är dagarna före trettondagen 1908 då han och Nilsson stod och rakade
varsin kund. En hink med formalin stod intill platserna där rakningen av kunderna utfördes. Efter varje kund doppades rakkniven i hinken med formalin, för
att döda eventuella bakterier. När Nilsson skulle doppa sin rakkniv i hinken
kom Olle så nära att Nilssons kniv skar upp ett stort sår på Olles näsa. En skada
han sedan fick ”bära” hela livet.
1940 kastade kriget sin skugga över Sverige. De manliga yrkesutövarna fick
nu en orolig tid. Med ängslan sorterades posten, där det avskydda bruna kuvertet med militär stämpel alltför ofta kom neddimpande. Inkallelserna innebar även ekonomiskt avbräck men rörde inte endast ekonomin. Knappheten på
materiel var också pressande. Den 9 december 1940 fick Nils H. Lundgren i
uppdrag att underhandla med kristidsnämnden för att frisörerna skulle få ransoneringskuponger på tvål och textilier så att inget avbräck i yrkesutövningen
skulle uppstå.
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Centralbadets raksturga, Prästgatan 30. Ägare var I.L. Rehnström.			

FGÖ bild

Mona Byström avlägger lärlingsprov inför fr. v. Nils H. Lundgren, Curt Klang, Rune Johansson och Hans
Allan Brodin. 					
Bild: Ur minnesskrift 1982.
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Från frisörtävlingarna i Trondheim 1955.
Längst bort i lokalen syns Lennart Bernevall, intill honom arbetar Curt Klang och vid torkhuvarna skymtar Gusten Walltin.					
Bild: Ur minnesskrift 1982.

Våren 1955 hölls i Östersund den första frisörtävlingen mellan Östersund och
Trondheim. Östersund tog den första inteckningen. Returmatchen gick samma
höst i Trondheim.
Vad Nils H Lundgren skrev i samband med jubileet 1982 får bilda slutorden:
”Denna historik har blivit ganska kortfattad med en uppräkning av fakta ur
protokoll och årsredogörelser särskilt tiden efter 1937. Det bör dock vara en god
grund för en framtida historieskrivare.
Antalet salonger har minskat, vilket är ett tidens tecken. Större enheter är till
fördel för alla yrkesverksamma, inte minst vid sjukdom och ledighet. Trenden
med allt fler kvinnor och allt färre män i yrket har förstärkts. Det beräknas att
när detta skrivs (juni 1982) 80 procent inom det samlade yrket är kvinnor”.
Källor:
Nils H. Lundgrens minneskrift 1982.
Frisörmästare Olle Lunds dagboksanteckningar.
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Busstorget - Gustav III:s torg
Av FGÖ fotogrupper

Den 21 oktober 2007 öppnades en fotoutställning benämnd Busstorget i kaféet
på Jamtli. Utställningen var resultat av 2007 års arbete i de fotogrupper som organiseras inom Föreningen Gamla Östersund. Denna visning av gamla foton var
en av flera som ordnats under de senaste åren. Anordnandet av utställningen har
skett i samverkan mellan fotogrupperna och Jamtli, varvid Jamtli svarat för det
praktiska med produktionen av utställningen. Det var många som besökte utställningen. För att ge alla föreningens medlemmar möjlighet att se de utställda
bilderna har redaktionen valt att visa dem i föreningens årsskrift.
Namnet Busstorget används ofta i folkmun. Det officiella namnet är Gustav
III:s torg. Torgets första namn var Nytorget, från 1864. 1928 fastställdes namnet
Gustav III:s torg för att minna om stadens grundare. Torget var och är platsen
där landsortsbussarna börjar och avslutar sina turer från länets centralort till sina
destinationer. De lokala bussarna inom staden och till Frösön hade tidigare sin
terminal på Stortorget och senare i kvarteret Handelsmannen där polishuset stod
klart 1970. Då hade lokaltrafikens bussterminal flyttats till Gustav III:s torg.
I fotogrupperna har ingått (nämnda i bokstavsordning): Bengt Brügge, Bertil
Hansson, Sven ”Lima” Hansson, Stig Modin, Kjell Nilsson, Kjell Pettersson,
Lars Örjan Sjölin och Örjan Velander.
Bildmaterialet har hämtats ur FGÖ:s och Jamtlis samlingar.
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På bilden är ett Tivoli på besök på Nytorget 1905.

Vy över bussterminal och bilparkering, 1950-tal.
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Hästpremiering, 1910-tal. I bakgrunden husen på Kyrkgatan 66 och 68.

Hästpremiering, 1910-tal. I bakgrunden Flickskolan och Dalénska gården.
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Väntsal för resande samt inlämningsställe för bussgods, 1950-tal.

Taxibilar uppställda på torget, omkring 1940.
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Thoméegränd 20.
Samling vid Östersunds Godtemplares ordenshus, ca. 1900. I april 1883 togs första spadtaget. Hundratals
frivilliga bidrog därefter till byggandet av världens största ordenshus i trä. Något byggnadstillstånd beviljades aldrig, varför detta hus är stadens största svartbygge. Huset invigdes våren 1884 vid Storlogemötet.

Bild från grundgrävningen på tomt 180 i kvarteret Logen, 1930-tal. Byggnaden i
bakgrunden är Godtemplarhuset, nuvarande Gamla teatern.
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Kyrkgatan 47.
”Citypalatset” byggdes 1938 av byggmästare C. O. Nilsson. I huset inrymdes bland annat:
ÅBE-bröd, Systrarna Mattssons blomsterhandel, Zetterströms fisk, Annie Svenssons
frukt & grönt, Jämtlands slakteriförenings butik, Gustins delikatessaffär, frisersalong,
tandläkarmottagning samt Shell bensinmack. Fotot är från 1953 då Länsförsäkringar köpte fastigheten.

Vy över Kyrkgatan norrut, 1940-tal.
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Vy över Kyrkgatan söderut, 1940-tal.

Kyrkgatan 70.
I huset hade Sven O. Persson kontor och bostad. Huset revs för att ge plats för Hotell Östersund.
Foto från 1954.
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Kyrkgatan 68.
I huset fanns Bilbolaget Östersund som grundades 1932 av bröderna Gustaf och Sven Persson. Bägge
blev mycket framgångsrika affärsmän. Café Svea i gatuplanet var ett populärt ställe för hästfolk eftersom
bröderna Persson även handlade med hästar. Stallarna fanns inne på gården. Huset revs 1959-60 för att
ge plats åt Domushuset. Foto från 1944.

Kyrkgatan 68.
Innan Domus byggdes 1962 var Konsums verksamhet utspridd till flera lokaler på
Kyrkgatan och Prästgatan. Här Möbel- och Sportkonsum i Sven O. Perssons gamla stall.

21

Kyrkgatan 66.
Stadsingenjör A. Kjellins ”torghus” byggdes 1904 och inrymde Frisör Malmqvist,
Kafé Gustaf III, Bengtssons uraffär, Rose Marie leksaksaffär och Wallentins
musikhandel på nedre våningen. På andra våningen fanns Pensionat Stugan och
Mahlbergs matsalar, tidigare Mias matservering. Huset revs 1960.

Kyrkgatan 64 och 66.
I fastigheten Kyrkgatan 64 inrymdes Mejerihandeln och Färgbolaget Penseln. I källaren låg
Mjölkbaren, ett populärt matställe. Idag är detta plats för varuhustet Kärnan, invigt 1965,
med 23 olika affärer.
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Hamngatan 17-19.
Till vänster i bild Thulehuset byggt 1952. På tomten låg tidigare Östersunds taxistation,
Bröderna Helanders gummiverkstad samt ESSO-macken. Macken flyttades senare till den plats
som syns på bilden. Fotot taget omkring 1970.

Rådhusgatan 29.
Missionskyrkan invigdes nyåret 1883. Byggnaden revs 1968 för att ge plats åt det hus som nu
inrymmer bland annat Fonus begravingsbyrå. Foto 1890-tal.
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Rådhusgatan 27.
Dalénska gården byggdes 1880 av lektor Johan Erik Dalén, Huset revs för att ge plats åt en
utbyggnad av Länsbiblioteket.
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Adolf Emil Melanders
sommarminnen II
Av Johan F. Wijnbladh
I Föreningens Gamla Östersund årsskrift 2006 återgavs den inledande delen av
Melanders skildring av sin barndoms somrar. När nu fortsättningen följer får vi
en inblick i fritidsaktiviteterna som sysselsatte ungdomarna för 150 år sedan.
Beroende på läsarens egen ålder och bakgrund känner vi igen oss i en del av
lekarna.
Påtagligt är också i några av Melanders skildringar hans djupa sociala engagemang och patos. Såväl i hans minnen från 1850-talets Östersund som i hans
manuskript, där han berättar om sin överresa till USA, ser man hur han värnar
om den svage, ställer upp för den förfördelade och kämpar mot orättvisor och
översitteri.
I likhet med tidigare år återges Melanders text såsom han själv skrivit den
utan andra redigeringar än att gammalstavningen ersatts med modern stavning
och att hans stundtals långa meningar med semikolon har ändrats till flera meningar. Som vanligt har jag försett Melanders text med förklarande fotnoter.

Skollov, lekar och lekplatser i det fria
m.m. II
Av Adolf Emil Melander

Ångfartyget Jemtland
var den enda ångbåt som fanns. Den hade i all sin anspråkslöshet en stor dragningskraft för både stora och små. Då vi fingo följa med denna ångaren på lustresa till någon vacker plats vid Storsjön, då jublade vi dagen lång.
Hjulångaren Jemtland var varken stor eller prålig, men då den lilla träpaddan med sin kapten, arbetskarlen Bäckström, om söndagsmorgnarna med ångan
uppe och skeppare Svärd med sin långa vedpråm i reserv låg vid stadens hamnkaj, färdig att föra glada lustresande till Frösö läger, Rödön, Trappnäs¹ eller
någon annan lockande plats vid Storsjön, då var det liv och rörelse på Sjötorget.
Då till sist, en eller flera timmar efter den annonserade avgångstiden, kapten
Bäckström med ljudlig brännvinsbas kommenderade ”loss och back” och ma-
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skinen nekade att göra tjänst – då blev Bäckström arg och skrek ”backa – backa
baklänges, din dj sa’ ja ju!” Sålunda var åtminstone början lustig.
Ångbåtsmaskinens konstruktion kommer jag ej ihåg, men jag stod ofta vid
maskinluckan och åsåg med stor förundran, att två handfasta karlar måste hjälpa
honom igång medels hävstänger.
Det högtidligaste tillfället i detta fartygs tillvaro var nog den gång, då det förde gäster från staden till Pastor Lillieskölds² i Hallen silverbröllop. Den gången
var det minsann inte kreti och pleti, utan endast den högre societeten, som hade
äran trampa dess däcksplankor. Många märkvärdiga ting förde dessa gäster med
sig på färden. Vad jag särskilt kommer ihåg och som väckte stor uppmärksamhet, var en hög stång med flera tvärslåar, alla fullsatta med större och mindre
pinglor. Denna pjäs fördes ombord av dess upphov, den vänsälla, glada och populära doktor Rissler.
Ångfartyget Jemtland byggdes på Frösöstranden på norra sidan om Östersundsbron och på samma ställe, där grosshandlare N. O. Näs sedermera uppförde en större timrad strandskoning.
En lång tid in på femtiotalet fanns där ännu kvar på platsen ett minne av detta
skeppsvarv, nämligen en lång, av grov plank uppförd bastrumma, vilken ända
till dess den bortrevs utgjorde en av våra lekplatser.

Melanders skiss av ångfartyget Jemtland. Att han avsåg att renrita den framgår av blyertsnotering på
skissen: ”mindre flagga?” och ”längre för”.
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Denna ångbåt, som beredde oss så mycken glädje, var för ägarna raka motsatsen, ty debet och kredit ville aldrig gå ihop. Slutet blev, att fartyget såldes på
kredit för vrakpris till den orädde skräddare Fastborg, en man som ej hesiterade
att försöka sig på lite av varje. Men att göra skräddare till skeppsredare var ungefär som att sätta bocken till trädgårdsmästare. Som redare fick Fastborg besanna
ordspråket, ”Skomakare bliv vid din läst”, ty nu blev det back i alla hans företag.
En slutkatastrof uteblev ej, ty det hände, att det stolta fartyget, där det utanför
staden låg förankrat och föraktat av Gud – skräddaren och hela det lustresande
Östersund, en stormig höstnatt helt sonika tog sitt parti och helt sonika gick till
botten. Ångfartyget Jemtland var en saga blott. Masttoppen stack visserligen
upp över vattenytan, liksom vinkande en sista hälsning till vännerna på stranden, men vännerna äro i nödens stund sig alltid lika. De vände ryggen till.
Skräddaren – redaren Fastborg återgick till nålen. Kapten Bäckström blev åter
arbetare, och det lustresande Östersund fick stanna hemma. Visserligen utgick
ett rykte från stadens kaffekonseljer, att ångbåtens maskin blivit upptagen från
djupet för att på Fastborgs verkstad användas som symaskin för tillverkning av
skinnfickor, men, detta rykte ehuru utkolporterat av samhällets sanningsälskande kaffesystrar och kontrasignerades av ingen minde än bagare Lindgren, måste
jag dock betvivla historiens sannfärdighet.

Krut och skjutvapen
var saker, som vi pojkar gärna sysslade med. Men som vi i vanligaste fall ledo
av kassafeber, hade det sig ej så lätt att anskaffa vare sig det ena eller det andra.
Företagsamheten var dock större än kassafebern, och då blev det till sist Oljons
Lisa,³ som fick försträcka vår kassa. Denna Lisa hade en stor benkommissionsaffär. När därför nöden var mycket trängande vidtogo vi stora expeditioner för
att insamla ben åt Lisa för sex skilling pundet⁴.
Krut köpte vi hos handlande Hammarberg, vanligen bergkrut, vilket vi med
stenar hamrade sönder för våra olika behov. Skjutvapen tillverkade vi själva av
gamla magasinsnycklar.
Det mesta av krutet använde vi dock på så vis, att vi borrade stora hål i grova
träkubbar, vilka laddades med en blandning av krut och kolstubb. Till förladdning användes sönderstött tegelsten. När denna laddning antändes, åstadkom
den en förfärlig knalleffekt, och trästubben flög i tusen bitar.
Jag vill dock ej rekommendera denna lek såsom ofarlig för barn, ty att vi vanligen kommo ifrån dessa sprängningsaffärer med våra lemmar i behåll, kan jag
ej tillskriva varken det ofarliga i leken eller vår egen försiktighet, utan var det
nog god tur, som räddade oss från olyckshändelser.
Under en dylik dundersprängning höll vi dock på att komma illa ut, ty en
vacker söndagsmorgon hade vi valt platsen bakom tredje ladan på höger hand
av Drottninggatans⁵ förlängning, hörnet av Gröna Gången⁶. Stubben, en vresig
och kvistig kärnstubbe, laddades enligt konstens alla regler och antändes. Till
vår utomordentliga förtjusning åstadkom detta experiment en förfärligare knall
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än någonsin förr, men då röken hade skingrat sig och vi stodo där i stum beundran över den storartade sprängningen fingo vi se, att det började ryka på ladans
tak. En del av vår laddning hade oväntat tagit plats mellan takbräderna. Nu voro
goda råd dyra, ty släcka måste vi. Ladan var hög efter våra förhållanden, men
efter många och stora kraftansträngningar lyckades till sist en av oss komma upp
på taket och häva olyckstillbudet.

Hammarbergs björn
En sommar inköpte handlanden Hammarberg en björnunge, vilken fick sin bostad i ett liggande tomt sockerfat på handlanden Winbergs gård. I detta ide
tumlade vi pojkar om i sänghalmen och i god sämja med den rara nallen. Men
tiden gick, och vi missräknade oss totalt på lekkamratens utvecklingsförhållanden. Följden härav uteblev ej, ty en vacker dag, då jag som vanligt kröp in i
fatet, tog nalle mig i famnen så kärvänligt, att jag höll på att ge upp andan. Efter
detta kraftfulla vänskapsprov från nalles sida lekte jag på ett mer reserverat sätt
med vännen i fatet. Och jag såg ej heller någon annan pys efter den betan dela
fatets behag med nalle.

Krigslekar
Varhelst två eller tre pojkar äro församlade skall då naturligtvis lekas soldater och vi
i Östersund utgjorde inget undantag från regeln, utan sysslade mycket med patriotiska lekar. Kanske det var en föregångare till skarpskytterörelsen!
Vi uppsatte mer och mindre storartade krigshärar, naturligtvis endast infanteri,
och med all den utrustning och disciplin som förhållandena kunde framtvinga. Rekrytbristen var stor, men befälet var övertaligt. Alla ville kommendera, ingen lyda.
Följden blev som med skarpskytterörelsen på sin tid – leken självdog.
Bland våra ståtligaste och mest uppburna befälhavare var en gosse med högburet huvud, adligt namn och knollrigt hår, men med mycket utpräglade frihetsidéer, vilka han städse i ord och handling sökte framhäva för oss underklassare.
Men detta var allt för högtravande teorier för oss ofrälse, och följden blev till sist
allmän desertering. Den store, eldige, patriotiske fosterlandsvännen, vår beundrade
kommendant Leonard Gyllenhaal blev till sist den värsta desertören av oss alla, ty
han lämnade både Östersund, regementet och fosterjorden åt sitt öde, och lär nu i
långliga tider varit redaktör för någon tidning i Nord Amerika⁷. En min händighet i barndomstiden vilken av jämnåriga uppskattades mycket högt, var att kasta
en sten och träffa föremålet på betydande avstånd, samt att med lätthet kasta en
sten över korset på kyrkans torn. Ofta hände dock vid dessa kast, att en eller annan
fönsterruta satt i vägen, och då slutade sporten ibland med stryk.
En gång kommer jag särskilt ihåg, då jag i sällskap med en gosse, August Lundholm, kom gående Prestgatan fram förbi förste lantmätare Linds gård i den s.k.
Tahlénsbacke⁸, där skräddare Lundstedt bodde en trappa upp i bryggstubyggningen, att skräddaren olyckligtvis hade sitt fönster öppet. Därå satt en gråsparv
och kvittrade. Min kamrat framkastade det ohemula tvivlet, att jag ej med en
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sten skulle kunna träffa sparven. Av sårad sportfåfänga, slungade jag genast iväg
en sten. Gud vet, hur det gick med fågeln, men fönsterrutan skramlade betänkligt. L och jag gjorde oss så fort som möjligt osynliga för skräddaren, men
kommen i ensamheten, började jag dock reflektera över den fattiga skräddare
och hans fönster – sparven var glömd – varför jag genast gick hem och omtalade händelsen för min far. Han gav mig då sex skilling⁹, rutans pris, att gå och
lämna till skräddaren. Då jag trädde in till Lundstedt och sade mitt ärende, blev
han högst överraskad över ärligheten i Norden.
Skräddare L. och jag blev efter denna rutaffär goda vänner, och jag kom sedermera att få ett visst intresse för mannen under min första marknadsresa till
Hammerdal, då han och hans hustru i vårt sällskap gjorde den färden för att därstädes idka kaffeservering utan avec. Jag har visst förut nämnt, att stadens pojkar
voro förtjusta i att leka på vår gård, och jag vill härmed hava sagt, att ingen gård
i hela Östersund hade en sådan dragningskraft ty de trivdes ingenstädes så gott
som just hos oss. En bidragande orsak till, att vi ej kände oss lika hemma annorstädes, var nog, att, som vi voro synnerligen högljudda i våra lekar, vi över
huvud taget voro mycket illa sedda av de flesta gårdsägare i staden. I synnerhet
då vi ”slog dunk”, kan jag försäkra, att vi gallhojtade så, att det hördes över hela
staden, och det var mer än besynnerligt, att mina föräldrar kunde tolerera våra
indiantjut, så mycket som de gjorde.
Där förekom även många gårdar inom staden, vilka vi själva avskydde värre än
pesten därför att där spökade. Varifrån vi barn fått dessa spökfantasier vet jag ej.
Men som exempel vill jag nämna, att på handlanden Söderbergs gård¹⁰ vågade
vi oss ej ens innanför portarna, ty i byggningen mot gatan fanns ett igenbommat
rum, till vilket ingen annan än herr S. själv den rysliga människan, hade nyckeln, och i detta rum skulle finnas ett benrangel efter en avliden person.
Räntmästar Hellbergs gård skydde vi därför, att fru H. var andeskådare, och
spökena – andarna – grasserade både i manbyggning och uthus. Krögare Nyströms gård fruktade vi av samma skäl som handlanden Söderbergs, och vad som
hänt i den Hamrinska egendomen vet jag ej men fula rykten var i omlopp även
om den gården och ingav oss en viss respekt. Någon ägarinna hade hängt sig i
fötterna. I Garvare Edholms stall hängde sig en marknad en bonde, om vilken
det sades, att han frånspelats alla sina pengar av E. m.fl., och följaktligen ville
vi ej på hans gård företaga några lekar. Bland många andra gårdar, där spöken
skrämde oss, var Zetterbergska¹¹ vid torget, Wikströms gård¹² vid Köpmangatan, gamla sjukhusgården, Fällströmska gården i myran m.fl. Även fanns en
lott öst i myran, eller rättare utanför staden, där nu Östersunds ångbryggeri är
anlagt, en potatiskällare, vilken hade rykte om sig för spökeri.
Vår spökrädsla för dessa gårdar var så inetsad i våra själar, att vi ej ens tordes gå
förbi dem, sedan skymningen inträtt. Det värsta spökhuset inom staden var dock
den gamla övergivna lasarettsbyggnaden (sedermera tändsticksfabriken m.m.)
ty vi trodde fullt och fast, att detta var huvuddepån för stadens alla spöken.
Forne Rektorsbostället Lugnet, den gamla (numera nya) kyrkogården¹³, där
självspillningen begravdes, och det stora kronomagasinet bortom bron voro näs29

tan alla nästan lika illa anskrivna hos oss barn. I att underblåsa och vidmakthålla
dessa våra spökfantasier voro pigorna synnerligen skickliga och nog oftast den
direkta orsaken till vår paniska förskräckelse för mörker och spöken.

Att ”slå selter”
— slå boll — var en lek, som av alla pojkar omfattades med det alldra största
intresse och som övades överallt, ofta t.o.m. på stadens torg. Så snart det på våren
blev en bar fläck, började vi genast ”slå selter”, och som den mig veterligen första
bara fläcken om våren blev bakom Kronomagasinet å Frösön samlades där, isynnerhet på Söndagarna, både stora och små för att njuta av att ”slå selter”.
Våra bollar för detta spel tillverkades efter bästa förmåga av oss själva, och
materialet bestod av hårt nystad ullgarn, vilket överkläddes med skinn, ihopsytt
av åtta stycken anpassade skinnbitar. Det var ofta ganska svårt att skaffa ullgarn.
Härtill användes utslitna strumpor, vilka repades upp, och skinn. Det senare
åstadkommo vi genom att hos skomakare tigga små skinnbitar. Därefter var allt
klart, bara vi kunde anskaffa ett bra mönster att klippa skinnet efter, så att botten blev rund. Då en pojke hade råd att hos skomakare Bräckberg i nordvästra
hörnet av Kyrkogatan och norra Skolgränd¹⁴ låta sy sin boll till ett pris av sex
skilling,¹⁵ tyckte vi, att det var urstyvt, men då någon mammas gosse kom i
leken med en virkad boll, ansågs pysen för en vekling. För att få våra bollar att

Kronomagsinet på Frösön fotograferat före 1890 då det flyttades till Frösö läger. Till höger syns runstenen.
Magasinet flyttades 1910 till I 23/I 5:s kasernområde där det fortfarande finns kvar.
			
			
Bild: Jamtli, Minnesbanken
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studsa nystades ullgarnet på en kork, eller om tillgången tillät, på en bit Kautschuk. Där var naturligtvis en mycket stor tävlan mellan pojkarna att äga den
bästa bollen och det finaste selterträet.

Panorama i Spökrummet
En gång arrangerade en gosse Nils Helldahl och undertecknad i f.d. Gammelskjuls¹⁶ spökrum i vår gård en panorama¹⁷ med lotteriexposition à la Riego.¹⁸
Till panorama hade vi endast vanligt fönsterglas och tre skillings¹⁹ tavlor i färgtryck med alla möjliga både kristliga och okristliga motiv. Jag minns särskilt
en tavla, föreställande Susanna i badet, vilken i sin treskillingsutstyrsel verkade
mycket svulstig, ty både Susanna och herrarna voro mer än välfödda.
Vår musik utfördes av en lärgosse, som efter bästa förmåga filade på fiol. Entréavgiften var satt till sex skilling,²⁰ och det hela var naturligtvis avsett endast
för skolkamrater. Nils satt vid kassan och jag skötte de inre göromålen såsom
dörrkontrollen och expositionen. Då på söndagskvällen, när dörren öppnades för
första gången och tillströmningen av pigor och drängar blev stor, började dessa
i det kvava rummet svänga om i dans efter fiolmusiken. Nils och jag blev så
generade att vi drogo oss tillbaka från hela tillställningen med en ren nettovinst
av hela tre riksdaler²¹.
Vårt tillbakaträdande var nog även till en del påverkat genom att några avundsjuka pysar skrämde oss med, att fiskalen skulle göra beslag på det hela,
därför att det ej var anmält hos myndigheterna. Orsaken till att vi lyckades få så
mycket publik fick vi sedermera höra var, att allmänheten var mycket nyfiken
på att få se det, inom samhället så mycket omtalade rum, där ”Gammelskjul”
levat och regerat.
En sport som alla pojkar utövade var att gå på styltor, sådana med en kloss för
foten, vilken var fästad vid långa stänger. Somliga av de stora gossarna använde
så höga styltor, att de på- och avstego desamma genom fönsteröppningen i övre
våningen av Glasmästare Gustins oinredda byggning i Sydöstra hörnet av Kyrkogatan och södra Skolgränd²².

Bärplockning
Att göra utflykt för att plocka bär hörde naturligtvis till ett av våra älsklingsnöjen, och därför uppgjordes dylika utflykter oss emellan, långt innan skolan ännu
slutat sin rysligt långa vårtermin. Det ena förslaget var djärvare och storslagnare
än det andra, ty alla nöjen, vilka stodo i samband med skogsbesök och klättring
i berg och träd, voro våra allra bästa. Men vid alla dessa planers uppgörande för
sommaren avkyldes en stor del av vår entusiasm vid tanken på våra ferieläxor,
ty hade dessa bekymmer ej funnits, hade vårt sommarliv i all sin enkelhet varit
fullkomligt.
Våra storslagna planer realiserades dock efter bästa förmåga, och den pojke,
som kunde snoka reda på och som ville visa andra till ett ymnigt bärställe, han
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ansågs för en mycket god och hygglig kamrat. Ofta hände förstås, att vi blevo
besvikna i våra förhoppningar om den utlovade skörden, då vi anlände till ort
och ställe, och kanske ej hittade ens det minsta kart, men vi togo saken barnsligt
praktiskt och tröstade oss med förhoppningen om bättre lycka nästa gång.
De vanligast förekommande bärsorter voro lingon, blåbär, ”wamstöt”²³ , ”skrek²⁴” ,
myrbär, brännbär (hallon), smultron och häggbär. Wamstöt var ett matt blått äggformigt välsmakande bär, något större än ett blåbår, och växte på samma vis och samma
ställe som dessa. Skrek var ett svart, blankt, runt bär, som var något mindre än
lingon och växte överallt i våra skogar på ris med många bär på en slinga. De
hade en vattnig, intetsägande smak. Myrbär var vanligen hjortron och förekom
ymnigt på myrarna på Frösön.
En dag hade vi, en stor mängd pysar, gjort omfattande förberedelser för en utfärd till fots till ett föreslaget smultronställe på Östbergets sluttning mot Åssjön
mitt för Kycklingholmen. Denna gång voro vi särskilt utrustade med korgar,
hämtare, smörgåsar m.m. i tanken på att vara borta hela dagen, men komna till
stranden förbi Doktor Risslers ställe Hornsberg, började ugglorna²⁵ i Östberget
föra ett så förfärligt väsen, åskan att mullra och stora regndroppar att falla, så att
vi blevo skrämda och togo till fötters mot våra hem.
Brännbär (hallon) växte i Torråsen och Rannåsen, men först och sist voro dock
häggträden på Majorsbostället Öne, då deras bär voro mogna, vårt förnämsta mål.
Denna häggbärsplockning hade sitt särskilda pikanta intresse, därför att den
var förenad med en i vårt tycke mycket stor livsfara. Det berättades nämligen
oss emellan, och troddes, att dåvarande innehavaren av detta sköna ställe, Överstelöjtnant Ström, själv om kvällarna gick omkring i skogen med skarpladdat
gevär för att skjuta på alla, som vågade sig inom hans område, och i synnerhet
på häggplundrare. Icke förty gjorde vi täta påhälsningar i vår kära Öneskog, ty

Öne majorsboställe inom f.d. Frösö sjukhus område. Byggnaden är
numera högt belägen inom området. På Melanders tid låg huset ganska
nära stranden. Det flyttades i samband med sjukhusbygget.
Foto: Lennart Westerberg. Jamtli, Minnesbanken.
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vi ansågo dessa bättre än några andra. De smakade nog även bättre därför, att
plundringstågen voro absolut förbjudna.
Hur väl jag kommer ihåg så försiktigt och ljudlöst vi vid framkomsten kravlade oss över gärdesgården vid vägen, ty genom grinden vågade vi oss ej, och hur
vi sedan, likt Indianer på spår, smögo mellan träden, tyckande oss bakom varje
buske se den förfärlige Ströms bösspipa sticka fram.
Ett häggträd som alltid stod till vår fria disposition var det vid färgeriet i
Fjellmans trädgård. Tant F. var nämligen mycket snäll mot oss och tillät oss
husera hur vi ville i detta träd. Nu²⁶ är det förr så ståtliga trädet en skugga blott
av sin förra storhet, och ser ut mer som en buske.
Tant Fjellman var också mycket tillmötesgående vis à vi deras båt, ty jag kan
ej minnas, att vi här någonsin blevo nekade att låna den.
Som en egendomlighet hade vi vid Öne ”hotande Ström” på ömse sidor om
vägen. Där fanns nämligen mittemot Öne boställe en hjulmakare Ström, vilken
ingav oss lika så stor fruktan som Överstelöjtnanten, om vi i onödan beträdde
hans område eller då vi besökte trefaldighetskällan²⁷ i skogen intill hans stuga,
ty denna hjulmakare ansåg källan för sin privata tillhörighet.
Från dessa utflykter till Öne tänker jag ännu ofta med bävan och beundran
på, då vi som stengetter klättrade på Önebergets lodräta sidor för att söka efter
stensöta. Att ingen av oss slog ihjäl sig vid dessa halsbrytande bergsklättringar
kan jag ej förstå, men slumpen är i sanning oberäknelig, ty då jag nu betraktar
den flera hundra fot höga nästan lodräta och slippriga bergväggen, förefaller det
mig hart när otroligt, att jag själv varit med om att här våga liv och lem för
stensöta.

Rovstölder
Som vi i Jemtland aldrig hade tillgång på att stjäla frukter, ägnade vi vår smak
och förmåga åt att knipa rovor, varhelst det fanns sådana, och jag kan försäkra,
att vi voro stora smakkännare och togo noga reda på, var de bästa sorterna av
denna frukt funnos. Då vi skulle frossa på rovor, hemsöktes alltid Doktor Risslers planteringsland på Hornsberg, ty hans rovor gåvo vi alltid företräde framför
alla andras. De voro söta, fina och saftiga i smaken, och vi förtärde dem i stora
kvantiteter, tills det började svida i mungiporna.
Risslers rovfält voro belägna på den del av Frösön, som nu upptages av Hornsbergs Villastad, ungefär på den plats, där Fröken Gustafssons nykterhetsvärdshus förefinnes.

Diverse
Det fanns en tid, då i Östersund även förekom luftballonger och mindre äventyrlig och livsfarliga än Andrés Örnen²⁸ ty de voro av papper, och drivkraften var
sprit — ingen medföljande, men vilka gjorde allmänheten mycket mer glädje än
André gjorde med sin ballong. Dessa ballonguppsändningar skedde alltid från
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gården till Fridshems egendom på Frösön, vilken då var dekorerad med kulörta
lyktor. Här var entrén satt till tolv skilling²⁹, men de flesta besökare voro försedda med plankbiljett, vadan nettoinkomsten blev synnerligen mager.
En min önskan, vilken jag nästan från min tidiga barndom närde och ofta
planerade för, men som till denna dag som är ännu ej blivit realiserad, var att få
göra ett besök på Rastenhöjden, där man från staden ser tre höga tallar³⁰ sticka
upp över den omgivande skogen. Dessa vackra träd lär vara tillfinnandes på en
gårdsplan i Rasten, och ha i alla tider sett så inbjudande ut, men som sagt, ännu
har jag ej kommit att avlägga besök där. Men jag har dem i gott minne, och
kommer jag ännu en sommar att besöka mitt kära Östersund, så skall jag även
göra en visit i Rasten för att på närmare håll, och efter femtioårig önskan, taga
träden i närmare betraktande.
Vattendragen omkring staden hade stor dragningskraft på oss pysar isynnerhet
om där funnos kvarnar eller sågverk såsom vid Odensala- och Torvallabäckarna.
Här kunde vi tillbringa många timmar med lekar i vattenrännan och vid de små
kaskader, vilka här så innerligen näpet, om jag så får säga, kastade sig utför den
ena avsatsen efter den andra, tills de tumlade utför otaliga höjder och stenar och
slutligen mottogos i den stora gemensamma basängen Storsjön. Semsån var även
ofta valplatsen för våra lekar, men där fanns ingen kvarn med uppdämning, rännor, vattenhjul och dammluckor. Där sysslade vi med uppdämningars byggande
och försökte att fånga gäddor med snara m.m.

Fornminnen
Då vi någon gång kom i stämning för fornminnen, besöktes Kyrkås gamla
kyrkruin³¹, omgärdad som den ännu är av ett timrat stängsel av mycket gammalt ursprung. Men det var ej så mycket kyrkoruinen som eldade vårt intresse
som den där intill befintliga skogen, ty i denna skog fanns lämningar av ödehemman, minnen från digerdöden. Dessa murar intresserade oss på det allra
högsta, isynnerhet då vi vid våra besök i någon stuga av någon urgammal gubbe
eller gumma fingo höra om den förfärliga farsoten.
Den urgamla kyrkan i Hall Marby³² med sina märkvärdiga minnesmärken och
tre balsamerade lik under korgolvet var även en plats av stort intresse, ty att få
taga med händerna i människor, vilka levat för flera hundra år sedan, tyckte vi
var mer än märkvärdigt.
I Näskott fanns en mycket egendomlig och gammal träkyrka³³, delvis av timmer och delvis av bräder, utvändigt beklädd med tjärade spån, invändigt mera
förfallen än utvändigt. Bland dess minnesmärken fanns ett rökelsekar från katolska tiden, vilket hängde på väggen i sakristian och en grant broderad mässhake,
även den möjligen från katolska tiden men kanske också av yngre datum³⁴.
Kyrkogården var omgiven av ett timrat stängsel med ett överbyggt portrum
på västra sidan, genom vilket man inkom på kyrkogården. Även denna byggnad,
som var försedd med en hög vind, var uppförd av timmer. På vinden var bland
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mycket annat förvarad en ”tjuvpall” och en s.k. stock med hål för händer och
fötter för de syndabockar, vilka förr blevo dömda till dessa nesliga straff.
Appropå den s.k. tjuvpallen kommer jag mycket väl ihåg, då en sådan begagnades i Östersunds kyrka.
Runstenen bortom bron³⁵ studerade och beundrade vi mycket och funderade
på, hur sådana människor månde ha sett ut, som använt dylika besynnerliga krokar i stället för riktiga bokstäver. Vi tyckte nämligen, att inga andra bokstäver,
än dem vi själva kände till, voro riktiga.
Ås gamla fallfärdiga träkyrka³⁶ besöktes vanligen en gång varje sommar, ty
hit hade vi ej mer än cirka en mil. Vad vi i denna kyrka mest beundrade var en
mängd träbilder, vilka mer eller mindre fantastiskt målade, föreföllo oss högst
kuriösa.³⁷ Men de passade rätt bra till sin omgivning. Det är mer än synd, att
dylika gamla kyrkor totalt försvinna.
Ett härligt minnesmärke, som icke allenast finnes kvar, utan nu är omsorgsfullt reparerat, är det urgamla³⁸ egendomliga tornet vid Brunflo Kyrka. Detta
torn med sina betydliga dimensioner är uppfört av kalksten, och i min barndom
förefanns i muren en cirka två fot³⁹ bred stentrappa, vilken vi pojkar besteg, då
vi skulle klättra upp till tornets översta del.
Angående själva kyrkan i Brunflo berättades i min barndom, att tvist hade
uppstått mellan två oliktänkande partier om kyrkans uppförande. Så hände en
natt, då kyrkan blivit behörigen utstakad, att någon illasinnad person flyttade
en av hörnstakarna en aln⁴⁰ utåt. Följden härav blev, att då kyrkan var uppmurad
och de färdighuggna takstolarna skulle reses, ville de ej passa på den olika breda
kyrkbyggnaden. Om denna historia överensstämmer med verkligheten har jag
aldrig kontrollerat.
Frösö klockstapel, i samma stil som Håsjöstapeln⁴¹ på Skansen, bestegs otaliga
gånger varje sommar, ty den måste vi passera på våra landsvägspromenader till
och från lägerplatsen. På bjälkar och bräder uppe i denna stapel finnes tusentals
namn och inskriptioner av resande och turister. Naturligtvis måste vi placera
våra hieroglyfer på de allra mest iögonfallande ställena, och där finnas de nog
kvar ännu. ⁴²
Så hade vi en ruin efter en kyrka i Sunne,⁴³ men den var inte av synnerligen
stort intresse, ty det var endast, som jag vill minnas, en bit av en mur med en
portöppning kvar. Hade denna ruindel varit en kvarleva av någon gammal skans
eller fästning, skulle den utan tvivel av oss omfattats med mycket varmare intresse än nu var fallet.
Melander och
hans kamraters
”hieroglyfer”
finns inte kvar i
klockstapeln vid
Frösö kyrka men
väl andras.
Foto: Johan F.
Wijnbladh.
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En gång följde jag med ångbåten Jemtland till Krokom. Komna fram till den
vackra egendomen Säter – boställe för gamla fru P. Wikström (hon bodde aldrig
tillsammans med sin man, så länge jag kan påminna mig) – fick jag, som alltid
spanade efter sevärdheter på andra sidan Älven se en ruin. Vägen var ganska
lång, men jag måste besöka platsen. Då jag anlände till ort och ställe, kunde jag
ej klargöra ruinens förhistoria, men en villig gumma upplyste mig om, att en
gång i tiden byggde Gammelwikströmmen – som allmänheten ofta benämnde
P. Wikström senior – på försök en torpstuga av sten. Stugan blev bra, men en
vacker dag brann den ned, och murarna fingo stå kvar som minne av Jemtlands
första torpstuga av sten.

Från kamratvärlden
Hemma i min faders boning hade vi alltid på lager sirap, raffinadsocker, pepparkaksdeg m.m. vilka varor voro stor dragningskraft på mina skolkamrater,
isynnerhet på några gossar Palmkrantz och Hoflin. Under det att jag en gång ur
ett sirapsfat höll på att hälla sirap på en av Hoflin hållen mjuk brödkaka, fingo
vi höra min far komma. Jag satte fort pluggen i hålet och pysen vek ihop brödkakan och stoppade den full med sirap i fickan. Hemkommen måste hela rocken
tvättas och han själv fick stryk av sin mamma – vilket även jag fick kännbar del
av, då jag någon tid därefter infann mig hos den stackars Axel.
Denna gosse var särdeles skicklig i att brodera, vilket bland oss väckte både
beundran och förvåning, ty vi trodde att den konsten endast kunde utövas av
fruntimmer. Redan i slutet av 1850 talet avflyttade familjen H. till Stockholm,
där den hade många svårigheter att bekämpa. Då jag själv kom till huvudstaden,
taltes det om, att omnämnda gosse av en eller annan orsak hamnat på Dihlströms
inrättning⁴⁴,
varför
barndomsvännen
P.
Skog och jag beslöto
att taga reda på detta
förhållande. Juletiden
1864 infunno vi oss
på Dihlströms arbetsinrättning och mycket
riktigt träffade vi genast på gården på vår
barndomsvän, iklädd
den rysliga inrättningens kostym,⁴⁵ sysselsatt
med att såga ved. Han
var nu, ehuru ej fyllda
tjugo år fullständigt
Entrén till ”Dihlströmska” i dag. Foto: Johan F. Wijnbladh
förfallen men också re-
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signerad, ty på vår fråga, svarade han, att han befann sig bra i sin förnedring.
Bland stadens storskolspojkar förekom en Guldbrandson, vilken tillvaratagits
från en kringvandrande tattarfamilj från Norge. Gossen var mörk och obändig,
lömsk och vild till sin natur. Han var upptagen som eget barn av en barnlös
vaktmästarefamilj och fick sin uppfostran genom bidrag från den i alla avseenden utmärkte landssekreterare Thomé i Östersund. Men att få folk av gossen
var hopplöst. År 1860 försvann han från Östersund och hamnade strax därefter i
fängelse i Sundsvall, där han begått fickstöld från en ganska anskriven Madame
Tordin från Östersund. Sedermera kom han till sjöss, och man kan på goda skäl
antaga, att han slutat sina dagar på ett eller annat sätt.
Till grannar på Södra sidan hade vi en prästfamilj W.⁴⁶, vilken familj levde
som man säger, som hund och katt. Pastorn var stillsam och tyst och spelade
fiol utmärkt, men frun var mycket rivande, ty mer än en gång såg jag, att hon
på deras gårdstrappa om kvällarne tog emot sin äkta hälft med att draga honom
i peruken på samma gång hon brukade mot honom mindre vackra ord. Det må
vara, att mannen vid sådana tillfällen var ankommen, men detta var nog en följd
av det mindre angenäma hemlivet. Slutet blev, att denne prästman en söndag
vid nattvardens utdelande lär ha varit för mycket ”rörd”, så att han måste givas
tjänstledigt på obestämd tid. Under tiden blev han nu sjuk och dog. Familjen
avflyttade till Stockholm.
Denna familj hade många barn, däribland en gosse Hugo, som hade diverse
olater däribland den, att han var oartig mot alla människor. Så kom en dag
landshövding Dahlström promenerande på vår gata och frågar denne pys, vad
han heter, varpå till vår förfärliga bestörtning han svarar: ”Det angår dej intet.”
Hos oss ställdes brödet ute på gården för att svalna, och som mellan prästgården och oss⁴⁷ endast förekom ett lågt söndrigt staket, hände ofta att omskrivna
Hugo hos oss försåg sig med bröd utan pengar. Då jag en dag kom på honom
på bar gärning, gav jag honom stryk. Men innan jag vet ordet av har jag hans
mamma över mig rivande och slitande med sina stora nävar i min peruk.
Sätten äro minsann mångahanda för mammor, att hantera rättvisan.

En historia på slutet
En storbonde Guffason – en sådan där av den gamla hederliga uppriktiga sorten
– var snäll och hjälpsam mot alla. Denne präktige man hjälpte på ett så synnerligen finkänsligt sätt byggmästar Erikson från Stockholm, då denne var entreprenör för uppförandet av Åsanbron, vilken bro för honom rasade tre gånger
och höll på att göra mannen förtvivlad. Då var det Guffason som härvidlag framträdde i rätta ögonblicket och räddade en medmänniska icke allenast från total
ruin, men jag tror även från någonting ännu värre. Och som jag på senare år var
personlig vän med omskrivna byggmästar Erikson – vilken för övrigt även uppfört länsresidenset och Elementarskolan i Östersund⁴⁸ – kan jag försäkra, att han
vid alla tillfällen och i varmaste ordalag talade om Guffason. Ja, jag tror rakt av,
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att Erikson fattade en särskild vänskap för mig bara av det skälet att jag var från
samma Län som Guffason. Jag har aldrig sett denne vänsälle bonde, men som ett
drag visande hans uppriktiga natur berättades, att han en gång, då han var på
middag hos Landshövdingen och blev av Landshövdingskan uppmanad att taga
mer, svarade han på sitt rättframma sätt: ”Nej tack, känn på butjan (buken), kära
Landsurinna.”
Noter:
1 Trappnäs ligger vid Storsjön cirka 5 km norr om Marby kyrka.
2 Komministern i Sunne och Hallen Johan Adolf Lilliesköld var son till kaptenen (med majors
avsked) vid Jämtlands regemente Johan Gustaf Lilliesköld, född den 13 augusti 1756 och
död den 8 juli 1817 i Oviken och hans hustru Christina Elisabet Rothof, född den 25 januari
1771 och död den 23 maj 1840 i Oviken. Komminister Lilliesköld föddes i Oviken den 28
mars 1804 och avled i Hallens prästgård den 19 november 1887. Han gifte sig den 31 maj
1833 med Erika Catharina Backman, som var född på Frösön den 9 april 1812 och avled i Segerstad i Värmland den 11 mars 1892. Hon var dotter till prosten och kyrkoherden i Sunne,
filosofie doktorn Gunnar Backman och hans hustru Anna Chatarina Agorander. Komminister
Lilliesköld och hans hustru fick 14 barn – 3 döttrar och 11 söner. Äldsta dottern blev bara
9 år. Alla de övriga uppnådde mogen ålder. Bygdén skriver i Härnösands stifts herdaminne
att komminister Lilliesköld ”var en storväxt, ljuslett, vördig man. Genom sparsamhet och
omtanke lyckades han i det torftiga komministertjället lämna uppfostran och undervisning åt
de talrika barnen, av vilka nästan alla nådde myndiga år och på skilda verksamhetsfält visat
framstående nit och duglighet till fosterlandets gagn. … ’När man får höra att den hedersmannen, medan barnen växte upp, lärde dem att själva göra skor, så har man dock en ledtråd
till lösningen av gåtan’, huru det var möjligt att uppfostra dem alla. Man må härvid icke
förglömma deras lilla strävsamma, aldrig sysslolösa, outtröttliga moder.”
Komminister Lilliesköld var äldre bror till den i Föreningen Gamla Östersunds Årsskrift
2002 sid 51 omnämnde häradshövdingen Carl Gustaf Lilliesköld.
3 I en skildring av Östersunds original berättar Melander om Oljons-Lisa och beskriver henne
som ”en storväxt, ful, osympatisk, grov och lunsig ogift kvinna, utan vänner, karltycke eller bekanta.”
Hon försörjde sig genom att köpa upp djurben, som hon rengjorde och sålde vidare som
råvara till benmjöl m.m..
4 = cirka 12,5 öre per halvkilo. 6 skilling = cirka 12,5 öre och 1 pund = cirka 0,5 kg.
5 Nuvarande Samuel Permans Gata. Den hette tidigare Regeringsgatan.
6 Benämning på en av förbindelserna mellan vretlotterna utanför stadsplanen. Vretlott – av
fornsvenska vreter = rand, skåra – var ursprungligen benämningen på en nyodling i skogen
men kom senare att beteckna dels ett gärde, dels en åker som låg avsides. Vret betyder egentligen ”inristad linje”, det vill säga den mark som var avdelad till en viss tomt eller gård.
Gröna Gången sammanföll i stort med nuvarande Norra och Södra Gröngatan.
7 Anders Leonard Gyllenhaal var äldste son till bruksdisponent Fredrik Leonard Gyllenhaal.
Han föddes den 1 juli 1842 på Klotens bruk (Ramsbergs socken) Örebro län och blev student
i Uppsala 1860 varefter han flyttade till Nordamerika där han blev medarbetare i tidningen
Nya Svenska Amerikanaren och i tidningen Hemlandet. Senare blev han redaktör för tidningen Svenska Tribunen i Chicago där han avled den 17 oktober 1905.
8 Med Tahlénsbacken avses antagligen Residensgränd väster om Prästgatan. Källarmästare O.
Thalén ägde gårdar vid Prästgatan på ömse sidor Residensgränd.
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9 = cirka 12,5 öre
10 Söderberg hade sitt hus vid dåvarande Södra Brogränd nedanför Köpmangatan. Denna del av

Södra Brogränd är en numera försvinnen tänkt förlängning av Färjemansleden.

11 Den Zetterbergska gården låg på nuvarande Stora torgets nordöstra del.
12 Låg i hörnet Köpmangatan-Samuel Permans gatan — nuvarande Köpmangatan 29.
13 Den begravningsplats som Melander avser är den som i dag kallas Norra begravningsplatsen.

I den av Törnsten upprättade stadsplanen finns en begravningsplast utritad vilken iordningställdes 1809 och som motsvarar den övre – östra – delen av Norra begravningsplatsen med
gravkapellet och bland annat Samuel Permans grav. På 1830-talet byggdes ett likhus för
”arrestanter och självspillningar”. Från 1842 skedde gravsättningarna på kyrkogården vid
Gamla Kyrkan. Att Melander kallar Norra Begravningsplatsen ”nya” beror på att den ursprungliga utvidgades och åter togs i bruk 1869.
14 = nuvarande Biblioteksgatan.
15 = cirka 12,5 öre.
16 Öknamn på ekonomidirektören Pehr Wikström f. 1782 d. 1859. Melanders skildring av
honom finns i Föreningen Gamla Östersunds årsskrift 2004 sid 25–32. I samma årsskrift har
Robert Fresk på sid 18–24 skildrat släkten Wikström och på sid 33–38 återges Wikströms
egna ”memoarer”.
17 Panorama är i denna betydelse egentligen en konstgjord illusoriskt verkande utsikt som man
åstadkommer genom en rundmålning, som närmare åskådaren övergår i modellerade uppställningar med verklighetsdrag. Under 1800-talet utvidgades panoramakonsten inte bara
till landskap utan även till historiska händelser.
18 Det Melander syftar på är fru Riegos panorama och lotteriexpedition samt hennes familj
som Marita Johansson berättat om i sin artikel om Märta Gustafva Borg i Föreningen Gamla
Östersunds årsskrift 2003 sid 18 f.
19 = cirka 3,25 öre.
20 = cirka 12,5 öre.
21 = cirka 3 kronor.
22 Nuvarande Postgränd, som tidigare hette Södra Trädgårdsgatan.
23 ”vammstöyt ”eller ”vamstyöt” = odon.
24 ”skrekjen” eller ”skreken” = kråkbär.
25 Troligtvis var det inte ugglor utan berguvar.
26 År 1901.
27 Trefaldighetskällan är i dag stensatt och ligger på Frösön vid Trefaldighetsvägens sydvästra
sida.
28 Salomon Gustaf André startade tillsammans med Knut Fraenkel och Nils Strindberg den
11 juli 1897 med ballongen Örnen en färd mot Nordpolen men tvingades landa på polarisen redan efter tre dagar. Därefter vidtog en vandring över isen, som slutade på Vitön den 5
oktober. Där dog de efter några dagar. Deras kvarlevor återfanns 1930.
29 = cirka 25 öre.
30 ”Tre Tallar” är en sägenomspunnen plats utmed en naturstig mot Bällsta ovanför Sandviken.
Vid stigens höjdpunkt vid Rasten står de tre tallarna, som sägs ha vuxit upp ur askan efter tre
flickor, som brändes på bål, när de inte ville omvända sig till kristendomen. Vissa anser även,
att detta är Sveriges mittpunkt.
31 Kyrkan fanns troligen 1435 och användes till 1840-talet då den övergavs för den nya. Under
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1900-talets första hälft har kyrkan restaurerats och kunde återinvigas 1947.

32 Med ”kyrkan i Hall Marby” torde Melander avse Marby kyrka eftersom Hallens medeltids-

kyrka utvidgades på 1760-talet medan Marby kyrka är en av de mest oförändrade av medeltidskyrkorna i Jämtland. Den är troligtvis från tidigt 1300-tal.
33 Den kyrka som Melander avser byggdes efter Baltzarfejden 1610 då medeltidskyrkan av trä
hade bränts ner. Kyrkan revs på 1870-talet när den nya kyrkan byggdes några hundra meter
norr om den gamla.
34 Näskotts äldsta mässhake inköptes någon gång under åren 1659–61.
35 Runstenen stod på Melanders tid på Frösön ungefär under nuvarande landsvägsbron.
36 Kyrkan var inte av trä utan av sten. Den revs 1875 varefter ny kyrka byggdes på annan plats i
byn.
37 Vissa av skulpturerna är uppsatta i den nuvarande kyrkan som t.ex. Gregorius Raafs bilder av
Moses och Aron medan Den heliga Ursula med sin mantel beskyddande de 1000 jungfrurna
finns på Statens historiska museum.
38 Den ursprungliga kyrkan var en korskyrka från 1100- talet som 1769–1777 utvidgades
Kastalen torde vara från omkring 1170.
39 = cirka 30 cm.
40 = cirka 60 cm.
41 Håsjöstapeln byggdes 1779–80 av Pål Pehrsson i Stugun (1732–1815) efter hans egna
ritningar, som finns bevarade i Jämtlands läns museum medan klockstapeln vid Frösö kyrka
uppfördes 1754 och är ett verk av hans äldre kollega Pehr Olofsson (1716–1782) från Dillne
i Oviken. Håsjöstapeln på Skansen i Stockholm är en kopia av klockstapeln i Håsjö. Det är
märkligt att Melander, som i övrigt alltid var så noga med de arkitektoniska detaljerna, anger
att klockstapeln på Frösön är ”i samma stil som Håsjöstapeln” eftersom Pehr Olofsson är en
typisk representant för den äldre tunga och mäktiga byggnadsstilen där klockstaplarna har
fyrkantig grundplan medan Pål Pehrsson företräder den yngre, elegantare och lättare stilen
med åttkantig plan.
42 I april 2007 sökte jag (Johan F Wijnbladh) igenom klockstapeln vid Frösö kyrka och kunde
med beklagande konstatera att varken Melanders eller hans kamraters ”hieroglyfer” fanns
kvar. Bortsett från några få äldre inristade signaturer så var de äldsta från 1880-talet.
43 Kyrkan omnämns första gången 1347 men såväl kyrkan som kastalen är troligtvis från tiden
före 1280. Kastalen har stora likheter med den i Brunflo.
44 Dihlströmska inrättningen var den folkliga benämningen på Stockholm stads arbetsinrättning som låg på Södermalm strax ovanför Katarinavägen. Den öppnades 1844 och fanns där
fram till 1906. Namnet ”Dihlströmska” fick den av att området tidigare ägdes av klädesfabrikör Pehr Dihlström som dock inte hade något med arbetsinrättningen att göra. Den var
avsedd dels för frivilligt intagna bostads- och arbetslösa, dels för s.k. arbetsdömda; de som
dömts till arbetsinrättning för skuld till fattigvården. De frivilligt intagna trivdes ganska bra
beroende på att de var knutna dit med kontrakt. För de tvångsintagna var det avsevärt sämre
med hård behandling som gav inrättningen öknamnet ”Stockholm stads strykinrättning”.
Stora delar av den gamla arbetsinrättningen är rivna men bland annat entrén finns fortfarande
kvar och ligger i hörnet av Glasbruksgatan och Nytorgsgatan. 1975 bildade 31 konstnärer
- grafiker, textilare, skulptörer, målare - tillsammans Ateljéföreningen Glasbruksgatan. Idag
finns det efter en del ombyggnader 29 ateljéer, grafikverkstad i resterna av ”Dihlströmska
inrättningen”.
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45 De intagna bar alla samma “uniform” - enkla kläder av buldan, ett grovt tyg som annars
främst användes till säckar och liknande.
46 Här avser Melander troligen stadspredikanten Nils Peter Wedins familj. Wedin föddes den
9 januari 1814 i Ragunda och gifte sig den 17 oktober 1847 med Amelie Augusta Seraphina
Norberg. Paret fick mellan den 11 augusti 1848 och den 1 juli 1861 tio barn. Bygdén skriver
i Härnösands stifts herdaminnen om Wedin: ”Ekonomiska svårigheter och ej så harmoniska
förhållanden i hemmet kommo honom att söka tröst i bägaren. Han var älskvärd, omtyckt,
mycket musikaliskt begåvad. Stadsborna sökte nog hålla nöden utanför hans dörrar.”
47 Den melanderska fastigheten låg där Svenska Handelsbanken i dag ligger (Prästgatan 25)
och Prästgården var hörnfastigheten Prästgatan–Törnstensgränd där bland annat Wedemarks
konditori ligger.
48 Den byggnad, där bl.a. Östersunds Turist- och Kongressbyrå är inrymd och som ofta kallas
Sapientia Duce (= Under visdomens ledning) efter inskriften på huset.
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Koloniträdgårdar i Östersund
Av Mats Lundin

I TV har under 2007 sänts programmet ”Koloniträdgården Iris” och det har
säkert väckt intresse hos många att skaffa sig en kolonistuga med tillhörande
odlingslott. Kolonilivet framställdes i programmet som det kanske bästa av alla
liv. Flera kolonister framhöll i programmet att kolonilivet är ett alldeles utmärkt
sätt att hålla sig i god form fysiskt och psykiskt upp i hög ålder. Men frågan är
vad det är i trädgårdsarbetet som har en så påtagligt positiv inverkan på människor. Är det så att trädgårdsarbetet skänker oss nutida asfalt- och betongmänniskor en form av återkoppling till det som en gång i tiden var en förutsättning
för vår överlevnad – return to the basic? Hur det nu än är med detta så förefaller
kolonisterna må riktigt gott av sitt påtande kring sin kolonistugor.

Kålhagarna och odlingslotterna
När Östersund växte fram som stadsbildning i slutet av 1700-talet och tomter
styckades av bestämdes att hälften av varje tomt skulle avsättas till kryddgård
– alltså en plats för odling. År 1804 tilldelades varje hustomt en kålhage och
en vretlott vilka placerades utanför själva stadskärnan. Kålhagarna omfattade
36x36 meter och där skulle man odla sina egna grönsaker – utöver det som
odlades i kryddgården. Kålhagarna kom dock att ligga som bromsklossar för
stadens expansion. Allt fler kålhagar såldes därför som tomtmark för hus och till
utbyggnad av gatunätet. När exempelvis Gamla kyrkan skulle byggas fick majorskan Borin släppa till sin kålhage. Vretlotterna användes främst till betesplats
för kreaturen.
Längre fram i tiden tog staden upp små odlingslotter i stadens ytterkant som
stadsbor kunde få nyttja för en ytterst ringa slant. Dessa odlingslotter har överlevt in i kyl- och frysskåpens tidevarv. I Odensala, nedanför Kvantum och intill
järnvägen, finns idag ett stort antal odlingslotter där folk odlar grönsaker och
blommor. Men många odlare ville ha tillgång till en liten stuga på odlingslotten som kunde ge skydd vid dåligt väder och där man också kunde vila sig en
stund. Ett nytt koncept togs fram. Man ökade odlingslotternas storlek och tillät
odlarna att sätta upp en liten stuga på lotten och därmed var koloniträdgården
ett faktum.

Koloniträdgårdarna växer fram
Startpunkten för koloniträdgårdsverksamheten i Sverige kan sättas till 1895 då
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Pildammens koloniträdgård anlades i Malmö. 1901 följde Landskrona efter med
en koloniträdgård vid citadellet. Och på den vägen är det. Redan 1914 fanns koloniträdgårdar i 26 städer. 1923 hade antalet kolonister i landet växt till 30 000.
Under 2:a världskriget ändrades odlingarna tillfälligt lite karaktär och grönsaksodlingen dominerade. Det var bistra ekonomiska tider! Efter kriget fortsatte
antalet koloniträdgårdar att växa. Med tiden utvecklade sig koloniträdgårdarna
till att vara ett fritidsställe dit man åkte för att koppla av. Odling av blommor
började få en mer framträdande plats eftersom man kunde köpa grönsaker billigt i affären.
Idag är efterfrågan på koloniträdgårdslotter mycket större än utbudet vilket
märks på prisutvecklingen. På 10 år har priset på en kolonistuga i Odensala fördubblats. Men alla trädgårdsföreningar i landet tillåter faktiskt inte fri försäljning. Åtskilliga föreningar har en en grupp som åsätter försäljningsobjektet ett
”rimligt” värde som får bli det högsta tillåtna försäljningspriset. Avsikten med
denna märkliga reglering är att även ”mindre bemedlade” människor skall ha en
rimlig chans att kunna köpa sig en kolonilott. Man vill också med regleringen
försöka hindra att kolonilotterna blir spekulationsobjekt. En behjärtansvärd
hållning i en tid när man snart förväntar sig att vara tvungen att betala för den
luft man andas. I Östersund råder fri prissättning!

Koloniträdgårdarna i Odensala på 1950-talet. Dessa kolonilotter låg mellan nuvarande Tavelbäcksskolan
och Odenhallen/Kvantum. 			
Foto: Brita Larsson. Jamtli, Minnesbanken.
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En koloniträdgårdsförening etableras i Östersund
Mitt under andra världskriget, 1943, fick ett antal odlingsintresserade arrendera
ett markområde i Odensala av kommunen för att anlägga en koloniträdgård där.
Området låg där Tavelbäcksskolan, Kvantum och de nedre flerfamiljshusen nu
är placerade. Man styckade upp området i 33 delar – kolonilotter. En förening
bildades för att administrera verksamheten. Kolonilottsägarna byggde hus av
varierande form och de målades i regnbågens alla färger. Matjord anskaffades,
buskar och häckar sattes och grönsaksodlingarna började redan första sommaren
ge avkastning. Åren gick, som de alltid har gjort, och kolonilotterna utvecklades. De blev grönare och skönare. Men i mitten av 1960-talet hade kommunen
bestämt sig för att bygga en ny skola i Odensala, Tavelbäcksskolan, ett nytt
stort bostadsområde och man hade också projekterat för en livsmedelsaffär på
platsen. Man tog kontakt med koloniträdgårdsföreningen och meddelade att en
flyttning av trädgården till annan plats måste ske. Föreningen fick flera förslag
på ersättningsplats och fastnade för ett område nere vid järnvägen. Beslut togs
om att under sommaren 1967 skulle flytten av stugorna ske. Kommunrepresentanter inventerade de olika kolonilotterna och ersatte till en del kolonisterna för
de förluster flytten skulle medföra. Även det nya området delades upp i 33 lotter
och lottägarna förberedde sig för flytten genom att göra husgrunderna klara. En
sommardag påbörjade ett åkeriföretag flytten av de 33 stugorna. Vatten och el
var redan framdraget. Nu skulle kolonisterna få börja om från början med markplanering och att anskaffa matjord. Efter några år hade gräsmattorna tagit sig,
häckarna börjat växa, de första grönsakerna och bären skördats och blomrabatterna lyste upp.
Intresset för att få bli kolonist fortsatte att växa och väntetiden för att kunna
få köpa en kolonilott kunde bli lång. Därför avsatte kommunen ännu ett markområde, strax intill, som koloniområde. 53 lotter styckades av och 1987 fanns
de nya kolonisterna på plats. Odlingsmöjligheterna på de båda koloniområdena
är mycket goda – sluttande mark mot sydväst. I början av 2000-talet beslutade
kolonisterna på det nya området att, efter tillstånd från kommunen, ansluta sig
till det kommunala avloppsnätet. Snart hade merparten kolonisterna vattentoalett i sina stugor.

Nanny – kolonist sedan 1999
En strålande augustidag 2007 hälsade jag på Nanny Oscarsson på hennes kolonilott i det nya området. Det nya koloniområdet etablerades som sagts 1987
men Nanny kom in i bilden först 1999. Hon hade då rätt nyligen flyttat in till
Östersund efter att ha bott och verkat i Mattmar i cirka 40 år. Hon skaffade sig
till en början en odlingslott, också den i Odensala, eftersom hon saknade villaträdgården i Mattmar. En marsdag åkte hon skidor över till koloniområdet ett
stycke från odlingslotten. Hon blev förtjust i vad hon fick se. En liten stuga med
odlingsmöjligheter skulle passa henne perfekt. Hon hade tidigare sett några ko-
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loniområden i Stockholm och visste därför vilka möjligheter de kunde ge. Via
bekanta fick hon några månader senare höra att en kolonistuga skulle säljas och
hon lyckades få köpa den.

Nanny Oscarsson påtar i sin koloniträdgård i Odensala.			

Foto: Mats Lundin.

Det första hon tog itu med var att plantera häck mot tre tomtsidor och satte
två äppelträd – ett för vardera barnbarn. De kommande somrarna tillkom ett potatisland, jordgubbsland samt blomrabatter. Blomrabatterna växte i omfång och
eftersom hon är särskilt förtjust i rosor började hon att odla olika sorter och varianter. När jag gick runt på den 350 kvadratmeter stora lotten slog det mig att
här rådde strikt ordning och reda. Rosorna drog genast till sig mina blickar och
det märktes att de fått särskild omsorg. Potatisen och jordgubbarna såg också ut
att trivas förträffligt och Nanny hoppades på god skörd inom kort. Hon berättade att kolonilivet blivit precis så trevligt och välgörande som hon hoppats på.
”Eftersom jag är lite till åren är det bra för min kropp och själ att ha denna oas
att vistas i. Jag har trevliga kolonigrannar och vi träffas ibland spontant över en
kopp kaffe eller för en pratstund över häcken. Ibland vandrar jag runt och får
odlingstips från andra kolonister. Att ha nya projekt på gång och få realisera dem
allt eftersom är härligt. Är det lite tyngre saker som behöver åtgärdas så får jag
hjälp med detta av sonen eller någon kolonigranne. Jag är verkligen nöjd med
kolonilivet och hoppas kunna ha kvar min lott i många år – åtminstone så länge
som jag orkar”.
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Margit Hedblom – kolonist sedan 1957
Någon vecka efter mitt besök hos Nanny Oscarsson gick jag ned till gamla
koloniområdet. Jag frågade några kolonister om de visste om någon som varit
med från början. Svaret blev Margit Hedblom – längst ned i hörnet av området.
Innan jag besökte Margit tittade jag mig runt. Skillnaden mot det nya området
var uppenbar. Här fanns mer odlingar på lotterna, de småsidovägarna hade gräsmatta och biltrafiken hölls strikt till en väg och parkeringsplats. I nya området
har bilarna släppts tämligen fritt och det körs och parkeras lite här och var och
småvägarna är därför grusade.

Margit Hedbloms blomsterprakt.			

Foto: Mats Lundin.

Margit berättade att hon och maken köpte en kolonilott 1957 – på den tid
när koloniområdet fanns uppe vid det område där skolan nu är placerad. Margits
kolonilott är på 400 kvadratmeter och gräsmattan är liten. Det är odlingarna
som dominerar – precis som hon tycker att det skall vara. När maken avled 2001
blev hon ensam om att hålla odlingarna, stugan och friggeboden i trim. Hon har
två barn, varav ett i Östersund, och får nu hjälp av och till med det som hon inte
klarar av. När barnen var små tyckte de om att vara på kollot och de har bara roliga minnen därifrån. Margit berättar: ”Förr var jag med i en grupp som ordnade
fester och andra arrangemang. Vi bakade, kokade kaffe, städade och såg till att
kolonifolket hade det trivsamt. Nu är jag ensam kvar av det gamla gänget och
det är inte så roligt. Det har kommit flera nya kolonister som jag knappt känner
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till men så är det ju med tiden – inget är ju beständigt. Jag bor i en lägenhet
vid Fagervallen och på vintern brukar jag åka ut hit med sparken och sätta mig
i den varmbonade lilla gäststugan, fika och ha det skönt. När jag jobbade som
ändringssömmerska på Westvalls tog jag sommartid då och då hela personalen
med mig ut till kollot efter det att vi stängt för dagen. Det var verkligen uppskattat. Jag har fortfarande mycket odlingar och frösår alla blommor själv och då
kommer växthuset väl till pass. Men bär och potatis är också viktiga för mig”.
Innan jag lämnade Margit i hennes prunkande kolonilott berättade hon att hennes dotter formellt har tagit över kolonilotten men Margit kan ändå i vanlig
ordning odla och må gott så mycket hon vill och så länge hon orkar.

Birger Larsson – kolonist åren 1964 - 2007
Birger Larsson köpte 1964 en kolonilott och var med om flytten ned till nuvarande plats. Det är han som berättade för mig hur det gick till med förberedelserna och genomförandet av flytten från området nära nuvarande ICA Kvantum.
Det var ett åkeriföretag i stan som skötte om flytten. Den kunde genomföras
utan några direkta incidenter. Några kolonistugorna var inte precis välbyggda
men de höll lyckligtvis ihop under transporten. Han berättade bland annat att
stadsarkitekten hade tagit fram en lottkarta på vilken han hade noterat exakt var
stugorna skulle placeras på respektive lott och inga avvikelser från detta fick ske.
Birger berättade vidare att sammanhållningen har varit utmärkt genom åren
och att kolonitiden gett honom väldigt mycket. Under åren har han varit helt
självförsörjande med potatis och grönsaker. Han blev dock av hälsoskäl tyvärr
tvungen att sälja sin kolonilott år 2007.

Koloniträdgårdarna i en framtid
Förr var koloniträdgården en del i försörjningskonceptet för främst familjer som
bodde i lägenheter i staden. De kunde vara närmast självförsörjande med grönsaker genom sin koloniodling. Med tiden växte välfärdsstaten fram och människornas ekonomiska sårbarhet minskade. Den moderna livsmedelshanteringen
medförde också att butikerna kunde erbjuda grönsaker året runt och därmed
förlorade, åtminstone tillfälligt, koloniverksamheten sin tidigare betydelse och
attraktion.
Idag har koloniträdgårdarna fått en renässans. De har nu blivit en plats för
rekreation och fritidssysselsättning. Odlingarna har till en del ändrat karaktär.
Från att tyngdpunkten tidigare legat på grönsaksodling ligger den nu på odling
av blommor, fruktträd och ansning av gräsmattan. Men fortfarande ser man här
och var rejäla potatis- och grönsaksodlingar. Stugorna har moderniserats och alla
har el och vatten indraget. Många har glasat in verandan och det står numera en
friggebod på nästan alla kolonilotter. Bodarna används som sovplats eller förråd. Koloniträdgårdarna kommer att fortsätta att fylla en viktig uppgift. En av
kolonister uttryckte sig såhär: ”Jag ser det som en ren ynnest att bara några få
kilometer från stadens centrum kunna ha tillgång till denna oas”.
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Ett märkligt sammanträffande
om min farfar
Av Göran Lundvall

Om sin farfar har Robert Fresk
berättat mycket underhållande.
Hans farfar och namne grundade
och drev handelsfirman med samma namn. Efter hans död såldes
företaget år 1899 till bröderna
Lundvall, kallade A.V. och J.A.,
Anders Vidar och Jonas Albert.
Den senare var min farfar. Bröderna Lundvall tillhörde grundarna
av föreningen Gamla Östersund.
Firman Fresks drevs senare av såväl min far Anders som min äldre
bror Jan. Vid min brors tidiga
bortgång, vid 49 års ålder, såldes
företaget.
I min skolgång vid Östersunds
läroverk var ämnet litteraturhistoria ett andningshål i skoltristessen.
Ett annat var upptäcktsfärderna in
i Jämtlands fjällvärld. Intresset
för litteratur liksom för vildmark
gjorde att Aksel Lindströms och
Jonas Albert Lundvall. Han var med och bildade
Albert
Vikstens skildringar från
Föreningen Gamla Östersund den 23 oktober 1923.
Kanada
och Alaska tillhörde favoFGÖ bild.
ritlektyren. Efter militärtjänsten
emigrerade Per Olof Edsås och jag till British Columbia, Kanada. Av märkliga omständigheter kom vi att avfärdsdagen på Prästgatan i Östersund, på väg
till järnvägsstationen, stöta samman med Aksel Lindström. Han frågade om vi
skulle till Brunflo eller Tandsbyn. När vi sa att vi var på väg till Kanada höll
han på att dåna. Minnena kom så starkt över honom. I Vancouver, några veckor
senare, blev vi hembjudna till en svenska, Karin Koerner, som vi ombetts av
en väninna att ringa upp. Vilka sitter i hennes salong? Jo, Albert Viksten och
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en av hans guldgrävarbröder, Adolf, som jag minns från äventyrsskildringarna.
Karin visade sig vara dotter till Albert Viksten. Senhösten och julen l955 levde
vi med en norsk pälsjägare, Bernt Rönning.Vi hade under sommaren arbetat
som skogsarbetare med jätteträden på Vancouver Island. Nyligen såg jag på en
kanadensisk karta namnet Ronning Creek, där han hade sin fångstlina/trapline.
Men det var ju om min farfar jag skulle berätta.
Sommaren l956 följde jag Per Olof till Isaqua utanför Seattle – indianska
namn naturligtvis. Indianhövdingen Seattle varnade i ett berömt tal den stora
vita hövdingen i Washington för all markförstöring som pågick ”mark kan inte
ägas, den tillhör kommande generationer”. I sanning tänkvärda ord, något för
George W. Bush att fundera över.
Vi hade besökt avlägsna bekanta till Per-Olofs föräldrar. På morgonen före
avfärden därifrån satt jag på värdfolkets villatrappa och mediterade. En gammal
man med käpp kom förbi på vägen. Jag sade:
– Good morning, eller troligtvis God morgon.
Den gamle mannen hejdade sig:
– Är du svensk, vad heter du och vart kommer du ifrån?
När jag nämnde mitt namn och Östersund ryckte han till och betraktade mig
begrundande, troligen bedömde han min ålder (23 år).
– Hette din farfar A.V. eller J.A. Lundvall?, frågade den gamle mannen.
– Min farfar hette Jonas Albert, svarade jag.
– Jasså du pojk! Det kan jag berätta för dig: År l899 gifte sig din farfar Jonas
Albert med Lisen Ålander på Mjälle gård på Frösön. Det var ett storbröllop
som pågick i tre dagar. Jag vet nog, för det var jag som byggde dansbanan inför
bröllopet, jag var nämligen dräng hos Ålanders på Mjälle gård. Samma höst
1899 emigrerade jag till Amerika och var med om den sista guldrushen till
Klondyke.
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Något ur Östersunds posthistoria –
– Östersunds tidiga poststämplar
Av Gustaf Ankarcrona

Denna artikel beskriver de poststämplar som användes av Östersunds postkontor under 1800-talet. Östersunds postkontor öppnades i början av 1799. I själva
verket flyttades postkontoret Västerhus på Frösön in till den 1786 grundade
staden öster om sundet. Stadens första postkontor inrymdes i ett hus på tomten
till nuvarande Storgatan 27. Redan året därpå förflyttades det till Storgatan 19.
1801 var det åter dags för flyttning till en ny lokal på Prästgatan 23. Där blev
kontoret kvar till 1828.
Vid denna tid användes poststämplar enbart av posten i Stockholm. Huvudstaden hade redan år 1708 fått sin första ortstämpel. Östersunds postkontor hade
således ingen stämpel under de första åren.
År 1819 tilldelades alla Sveriges 115 postkontor en stämpel med enbart ortnamnet. Från detta år har Östersunds postkontor haft egen poststämpel. Denna
första stämpel innehöll namnet ÖSTERSUND i antikvastil och benämns av filatelister rakstämpel. Stämpeln visade varifrån brevet avsänts. Den slogs i övre
högra hörnet av brevomslaget, kuvertet, om det var ett betalt brev. För statsförvaltningen, länsstyrelserna, försvaret med flera gällde fribrevsrätt. Ett fribrev
stämplades uppe till vänster. Ett sådant brev skulle också ha en notering Fribref
(FrBrf) i nedre vänstra hörnet. På samtliga brev noterades ett karteringsnummer
i övre högra hörnet, som också antecknades på den brevkarta som medföljde
brevbunten till den angivna adressorten. Någon datum fanns inte varför stämpeln inte ger någon information om när brevet postbehandlades. Man kan med
hjälp av innehåll, anteckningar och sigill mer eller mindre noggrant datera brev
med denna stämpel.
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Rekommenderat fribrev i andra viktklassen (se anteckningen “2”, dubbelt porto) med rakstämpel ÖSTERSUND sänt till Domkapitlet i Härnösand med karteringsnummer 4 och anteckning “frBrf”. Brevet är
utan innehåll men daterat till 1827. Brevportot var för andra viktklassen 8 skilling, avgiften för rekommendationen 8 skilling och avisering 4 skilling, totalt 20 skilling

Ett brev med denna stämpel värderas idag till cirka 500 kr. De vanligaste
rakstämplarna värderas till hundralappen. De mest sällsynta, som NORDMALING, värderas till 20 000 kr. Östersundsstämpeln kom att användas fram till
september 1830 då en datumstämpel erhölls.
Efter påtryckningar från kontinenten om datumstämplar beslöt Kungl. Öfverpostdirecteurs Embetet i mars 1830 att samtliga postkontor i landet skulle
tilldelas en med datum försedd cirkulär stämpel i antikvastil. Den utformades så
att ortnamnet följde cirkelbågens övre del och årtalet dess undre del. Datumet
placerades i mitten av stämpeln. Stämpeln kallas bågstämpel. Med denna datumstämpel blev det nu möjligt att följa ett brevs befordran. De första bågstämplarna levererades i juni månad 1830. Vid årets slut hade alla postkontor erhållit
den nya stämpeln. Östersund fick sin stämpel i september. Det tidigast kända
stämpelavtrycket har datum 24/9 1830.
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➝
Fribrev med Östersund bågstämpel typ 1 17/7 1832,
sänt till Riksgäldskontoret
i Stockholm, karteringsnummer 10 och anteckning
Frbrf. Portot till Stockholm
var 7 skilling.

Jämfört med rakstämpeln var det betydligt svårare att åstadkomma ett tydligt
och läsbart avtryck med bågstämpeln. Klagomålen på oläsliga stämpelavtryck
var ständigt återkommande. Posten tvingades utfärda bestämmelser om vite för
postförvaltare som fortsatte att slå oläsliga stämplar. Men dessa stämplar förslets också fort. Redan i november1833 var det dags att till många postkontor
leverera nytillverkade stämplar. Östersund bytte sin vid årsskiftet 1833/1834.
Det senast kända avtrycket av bågstämpel typ 1 är från 28/12 1833. Den nya
stämpeln typ 2 med samma utformning men något kortare ortnamn är känd från
24/5 1834. Postmästaren och majoren Adolf Lucander och hans hjälpredor tycks
ha behandlat stämpeln på ett professionellt sätt. Den kom att användas ända till
1843. Detta innebar att man 1840 fick ta hemmagjorda årtalssiffror 0,1 och 2 i
bruk. Senast kända avtryck har datum 5/7 1843.

➝

Fribrev med Östersund
bågstämpel typ 2 11/5
1839, sänt till Krigskollegiet i Stockholm,
karteringsnummer 26
och anteckning FrBr.
Portot nu höjt till 8
skilling.

Under kung Carl XIV Johans regeringstid var det vanligt att äldre officerare
placerades som postmästare. Anledningen var att armén genom sin reducerade
organisation inte hade behov av alla sina officerare. Kungen fann då denna utväg
för ännu ej pensionerade officerare att förtjäna sitt uppehälle. Från 1860-talet
upphörde detta arrangemang och civila tjänstemän tillsattes inom Posten.
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Överstelöjtnanten och postinspektören Carl Adolf Charliers gård,
tomt nr 122 på nuvarande
Strandgatan 13. Posten in- och
utlämnades genom dörrfönstret
utom marknadslördagar då
dörren var öppen.

Östersunds bågstämpel avlöstes av den så kallade fyrkantsstämpeln i juli 1843.
Anledningen till bytet var de ovan nämnda problemen med att få tydliga, läsbara avtryck med bågtämpeln. Denna stämpel blev snabbt uppskattad av överstelöjtnanten och postinspektören Carl Adolf Charlier (1842-1859) och hans
kunder. Den gav tydliga lättlästa avtryck. Användningen var densamma som
för bågstämpeln. Frimärken som bevis på att portot var betalt hade ännu inte
sett dagens ljus i Sverige. De första frimärkena togs i bruk i Storbritannien 1840
med “One penny black” med bild av drottning Victoria.

Fribrev med Östersund fyrkantstämpel 19/11 1850 till länsman Pira i Lillhärdal, adressort Vemdalen
som öppnades 1 oktober 1846. Brev sändes vid denna tid två gånger i veckan till Härjedalen
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Efter flera turer i riksdagen var det 1855 dags att införa bruket av frimärken i
Sverige. Med frimärket infördes enhetsporto i Sverige. Tidigare hade man i över
tvåhundra år zonporto där kostnaden ökade stegvis med ökande avstånd mellan
avsändare och mottagare. Nu gällde samma porto till alla orter inom landet.
Inom riksdagen var uppfattningen om det nya systemets förtjänster mycket olika. Många trodde att portointäkterna skulle gå ned och posten gå med betydande förlust. Andra visade på danskarnas positiva erfarenheter sedan 1851. Antalet
brevförsändelser hade där ökat med 100 000 brev om året. Samma utveckling
kom att ske i Sverige. Det första svenska frimärket var skillingbancomärket. Det
var i själva verket en serie om fem frimärken med valörerna 3, 4, 6, 8 och 24 sk
bco. Inrikesportot var 4 sk bco.
Ett problem uppstod med den i bruk varande fyrkantstämpeln. Detta gällde
Östersund liksom många andra postkontor som ännu inte fått en ny cirkelstämpel. Regeln var att varje frimärke skulle stämplas så att ort och datum kunde
läsas. Detta var inte möjligt med fyrkantstämplar med långa ortnamn som ÖSTERSUND. Stämpelavtrycket hamnade med nödvändighet utanför frimärket eftersom stämpeln var bredare än frimärket. Därför har de flesta av de i Östersund
stämplade skillingfrimärkena texten ÖSTERSU(ND) och årtalet 18 5(?), en
ofullständig stämpel. En ny cirkulär stämpel erhölls först efter skillingperioden
vid årsskiftet 1858/59. Den nya vapenserien från 1 juli 1858 med valörer i ören
är inledningsvis stämplade med fyrkantsstämpeln. Denna stämpel på de vanligaste frimärkena 4 skilling banco och 12 öre vapentyp värderas till 1 000 kr.

Frimärke 4 sk bco stämplat
ÖSTERSU(ND) 18 13 5(?)
6

Denna höga värdering kan tyckas märklig. Skälet är att i början av frimärksperioden utnyttjade många östersundare möjligheten att låta mottagaren betala
portot, inte minst brev till Norge. Detta var helt i sin ordning men innebar
att frimärksförsäljningen vid Östersunds postkontor på Strandgatan 13 i början
var förhållandevis ringa. Ett skäl var att avsändaren ville vara säker på att posten befordrade brevet till mottagaren. Efter några år infördes frankeringstvång.
Fribrevsrätten innebar att försändelsen inte skulle frankeras, enbart stämplas.
Ytterligare en anledning varför så få frimärken såldes. Denna rätt skulle upphöra
först 1873.
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Ofrankerat brev(privat) med öppen rekommendation (rekommenderas in specie, från 1873 assurans) med
ÖSTERSUND fyrkantstämpel 1/7 1858, till Nyland vid Ångermanälven. Från denna dag gällde öresreformen varför portot blev för brev 12 öre, öppen rekommendation 50 öre och avisering 6 öre totalt 68 öre

Nästa stämpel i ordningen var en cirkelstämpel med ortnamnet i cirkelns övre
del och datum horisontellt i dess nedre del till skillnad mot bågstämpeln. Denna
stämpel var väl anpassad för att makulera frimärkena med ett helt och läsbart
stämpelavtryck. Den började användas 1859, samma år som Charlier dog och
avlöstes av Elof Sodenstierna. Denna stämpeltyp kom att i flera upplagor utnyttjas ända fram till 1883 då den ersattes av en motsvarande stämpel med
punkterad ram. Om fyrkantsstämpeln varit Charliers stämpel kan man med all
rätt säga att cirkelstämpeln (av filatelister benämnd normalstämpel 10) kom att
bli Sodenstiernas stämpel.
Postkontoret flyttades 1860 till Sodenstiernas hus Köpmangatan 56 med ingång från gården. Huset finns än idag. På kortväggen mot tullhuset fanns en
lucka där lösbrev kunde lämnas in. På hörnet på den platsen av huset finns idag
en skylt som berättar om husets historia. Med den civile Sodenstierna var de
militära postmästarnas tid förbi. Sodenstierna påbörjade redan som 12-åring sin
utbildning vid posten och blev som 22-åring tillförordnad postmästare i Norrköping efter fadern Johan Wilhelm. Han kom att tjänstgöra 27 år i Östersund
och avlöstes 1887 av Claes Theodor Sjöbeck från Kungsbacka.
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Fribrev med Östersund cirkelstämpeln nr 10 4/12 1865 till kyrkoherden i Hogdal. Postadressen Wiken
(senare Ytterhogdal) har tillskrivits av posten. Fribreven karterades fortfarande, detta med nummer 2.
Portot var 12 öre.

Parallellt med cirkelstämpeln (nr 10) i antikvastil användes en motsvarande
stämpel i grotesk stil (nr 16). Östersund kom att nyttja denna stämpeltyp en
kortare tid mellan 1875 och 1882. Det är därför en relativt sällsynt stämpel.

Lokalbrev med Östersund cirkelstämpel nr 16 11/11 1876 till kronofogden i Östersund. Porto 3 öre för
första viktklass
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Cirkelstämpeln (nr 10 och nr 16) avlöstes från 1883 av en ny cirkelstämpel (nr 14)
i antikvastil men med punkterad ram. Anledningen var att den heldragna cirkelramen förslets och avtrycken blev ojämna. Den nya stämpel kom att nyttjas
under mycket lång tid tack vare sin hållbarhet. Huvuddelen ersattes på 1920talet men många mindre poststationer använde denna stämpel ända in på 1970talet till exempel Aspås.

Tjänstebrev med Östersund cirkelstämpel nr 14 21/2 1888 sänt till herr Pettersson i Överammer postadress
Ragunda. Portot sänktes (!) 1885 till 10 öre. Notera den vackra handstilen.

När Sodenstierna lämnade sin tjänst flyttades postkontoret 1886 till Köpmangatan 24, nuvarande Polishuset. Där kom postmästare Sjöbäck att residera.
Han fick också ansvaret att flytta kontoret 1895 till Köpmangatan 40 där han
avslutade sin tjänst 1903. Därmed hade sekelskiftet passerats och tidsperioden
för denna redovisning gått till ända. Om man betänker att antalet invånare 1860
var cirka 1 500 personer och 25 år senare 5 000 personer förstår man vilken
utveckling postverksamheten i Östersund måste ha genomgått i slutet på 1800talet
Illustrationer: Ur Gustaf Ankarcronas samlingar.
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Om runstenens text
Av Karl-Bertil Englund

Texten på runstenen är lång och innehållsrik och hur man skall tolka
huvuddelen av den är alla eniga om. Dock finns det vissa delar av den
som är omtvistad. Dels är det runorna som står utanför drakkroppen
dels är det frågan om var man skall börja läsa inskriptionen.
Karl-Bertil Englund har tidigare i Föreningen Gamla Östersunds årsskrift 1995 (sid 23 -26) i en artikel med titeln ”Östersund – ett klassiskt
projekt” givit sin tolkning av en del av inskriften. Englund hävdar att
runorna utanför drakkroppen skall läsas ”ukt sain runaR þisaR” med
betydelsen ”akta sedan dessa runor!” Han anser att man skall börja
läsa texten från spännet.
I årsskriften 1996 (sid 11 – 12) hade Hans Jacobsson ett genmäle där
han anförde en annan tolkning av vissa ord.
Englund bemötte Jacobssons kritik i årsskriften 1998.
I årets artikel utvecklar Englund sin tolkning av inskriften.

Ett försök ganska likt kejsarens nya kläder – eller bara en
björntjänst?
Det undrar man när man inser vad ”den gängse tolkningen” av Frösöstenen
innebär – ett avståndstagande från den unika kunskapskällan!
Med risk för att bli övertydlig vill jag ännu en gång dra en lans för en vettigare
tolkning av runstenens budskap.
Stenen står i dag relativt långt från sin ursprungliga plats och utan krusiduller på en gräsmatta inom Östersunds kommun efter kommunsammanslagning.
Den saknar en av Runverket fastställd tydning av texten och har utsatts för ett
flertal flyttningar till följd av tvingande trafikomläggning, sabotage, reparation,
vändning och liknande legal hantering. Ett omedelbart gärde för att förhindra
kränkande behandling genom människa eller djur saknas, och risken har väl
ansetts ringa så nära som stenen är uppställd intill en imposant landstingsbyggnad.
Jag såg stenen för första gången på Runudden ett av de allra första åren på 1930talet. Från detta och andra tillfällen fram till Oscarsbrons rivning 1936 minns
jag inte någon speciell avskärmning runt stenen, men minnet kan ha svikit.
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På en bild från år 1886¹ har
nämligen stenen ett sådant skydd
av kantställda bräder, en överst
som räcke, och två korsande
undertill, allt som en tredjedel
i en öppen kvadrat runt stenen.
I öppningen anas en derangerad
anordning för grind.
I skriften Sevärdheter i Jämtland-Härjedalen (Jämtlands läns
museum, Sveg 1988) förmedlar
Marit Åhlén inte bara runskriftens gängse tolkning utan också
flera bilder ur stenens topografiska historia vilka stimulerar
till eftertanke. På sid. 11 ser
man stenen ur samma vinkel
som 1886 och av allt att döma
står den på exakt samma plats
omedelbart intill landsvägens
norra sida nära brofästet (sista
pålbrons, förstås, byggd 1840)
någon gång ”vid 1800-talets
slut”. På fotot synes vattnet bakom runstenen och utanför Runeborgsudden vara utfyllt av en
okaraktäristisk massa – fantasin
frammanar en bogserad men förlorad och strandad stor mängd
flottningstimmer (”bröt”) på
Runstenen.
Foto: Johan F. Wijnbladh
Frösöstranden – eller bara vanlig, men utbredd nerskräpning.
Runstenen däremot, uppvisar ett praktfullt skydd i tungviktigt konstsmide.
(Vilket öde gick egentligen detta imponerande verk till mötes?) Gränsen mot
Runeborgs träd markeras av ett långt plank av horisontella bräder med ett högt
trädgårdsparasoll bakom, förefaller det mig. På sid. 12 från ”omkring 1915” är
det konstfulla hägnet utbytt mot ett enklare men mer omfångsrikt ”staket” i
gracilt, smitt järn. (Det är möjligt att detta skydd revs samtidigt med Oscarsbron.) På bilden ses denna ”en face” (invigd 1897) och stenen står på Runudden
omedelbart söder om landsvägen. (Udden skapades av dåvarande Frösö kommun
på 1910-talet för att ge runstenen en god miljö). Men varför har det stadiga
skyddet och den liksom markerade garantin försvunnit på stenens uppställningsplatser efter 1915?
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”Länets, landskapets och stadens främsta historiska dokument” var länge en
levande föreställning bland jämtar men den tycks ha börjat vittra vid den vackra
Oscarsbrons rivning och därefter under tillkomsten av storbroar ännu mer betvivlats och till sist, såsom uttjänt, ha införlivats med länsmuseets sagoskatt.
Under denna sorts erosion sköt dock ett minnesblomster upp ur kala marken
– det var inte vackert, men frestande giftigt i sin dåliga roll som runstenens
gängse tolkning.²
Stenen är emellertid fortfarande i mångas ögon ett i alla avseenden skyddsvärt
föremål, men författaren till den dåliga tolkningen av texten ställde omedelbart
ristaren i skamvrån och ville nog ha sett en helt annan sten. Hans text lyder:
Östman, Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro och han lät
kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn ristade, och Sten, dessa runor.
Beträffande översättningen är ”och Sten” ett bedrägeri. Uttolkaren ville ge
sken av att de två orden tillsammans med de övriga tjugotre på stenen skildrar
vad som skulle hyllas genom att bilda hela innehållet i reptilkroppen. Men det
gör de inte! Tryn menade två andra ord med ”och Sten” och skapade en helt ny
mening som han placerade utanför reptilkroppen därför att den inte hade något
direkt samband med stenens syfte. Av detta kan man förstå vad som kunde ha
hänt för tusen år sedan, om Tryn hade ristat vad den dåliga texten uttrycker: han
hade omedelbart fått sparken och ombetts att dra dit pepparn växer...(så sviken
skulle Östman ha känt sig och vi hade förmodligen inte kunnat glädjas åt någon
runsten i dag). Men det finns en annan tolkning som inte svär mot ristarens
konstnärskap utan gör Frösöstenen rättvisa.
Georg Hansson vid landsarkivet i Östersund publicerade 1981 ”Runstein
at Jamtalann”, ett litet vykort som till andan är helt överensstämmande med
konstverket. Det drogs dock in från försäljning i länsmuseets egen kiosk av för
mig okänd anledning. Det var en ytterst beklaglig handling av någon som ville
värna om stenen och inte var trångsynt av ovidkommande omständigheter. Särskilt känslig har allmänheten nämligen blivit på senare årtionden inför andligt
förtryck som runstenens gängse tolkning måste misstänkas ha sprungit fram ur.
De två världar som är så tydligt symboliserade på stenen hade inte hållits isär på tillbörligt sätt. Den långa raden av runor som fyller reptilens inre från början till slut
är skyddad av odjurets pansar till hud, såsom en maximalt skyddsvärd gåva från
guden Oden till sitt folk. Detta är minnesslingan och den får inte blandas med
annat som till äventyrs skrivs på stenen. Den börjar med ”Austman”, löper till
”Åsbjörn gjorde bron” i svansen och fortsätter på det omedelbart intilliggande,
enda lediga (och exakt på runstaven planerade!) sista utrymmet i reptilens inre,
nämligen baktill i munhåla och svalg, där den kortaste meningen i slingan presenterar ristaren: ”Tryn ristade”, TRIUN RAISTA. Då var alla argumenten för
stenens existens etablerade och allt från ornamentering till text ytterst elegant
utfört av Tryn.
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Georg Hanssons vykort med runstenen och dess text på ”jamska”.

Men man kan föreställa sig att arbetsgivaren Östman blev mycket glad inför det
strålande resultatet och samtidigt inte så litet orolig som egentlig ägare till (den
dyra) stenen, så att han spontant krävde något som det aldrig varit tal om, men
som Tryn nu till sist utförde. Så tillkom under dold protest men med generös
humor och lätt lattjande, arton lite spretiga och odygdiga runor som inte alla
stod på samma rad, golv eller botten, utan fick besvärliga underlag som en rent
rund ögla på ett spänne eller en starkt krökt underkäke på reptilen och allra sist
ett A och ett R som hängde ner från ett tak (tillika golv för tecknen i slingan) i
tomma luften.
Detta tillägg, raden UKTSAINRUNARTHISAR, som Tryn sannolikt fann
övervägande onödig, rent av inte så lite störande på sitt verk, skilde han mycket medvetet från minnesslingan och högg in utanför reptilen. Han visste hur
förvärldsligat, sekulariserat innehåll placeras på en runsten, när det verkligen
kniper (som det gjorde just då!) och raden kunde betraktas som en annons från
vikingasamhällets rättsväsende inom ramen för konstverket: ”Var nu försiktiga
och respektera dessa runor i fortsättningen!” Därmed var inställningen till vikingarnas främsta livsvärden övertygande framhållen på stenen för de allra flesta
läskunniga.
Ett sådant pietetsfullt tillvägagångssätt tycks inte ha varit något som helst
eftersträvansvärt för författaren till den gängse tolkningen. Han går tvärtom
bryskt tillväga och lämnar efter sig en text med dåligt språk och disposition,
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stavningsfel, ännu en ristare och än värre saker (sid. 60, fjärde hela stycket!) som
tillåtits desavuera stenen alltför länge. (Betänk hur stolligheter kan skapas när
en karismatisk person drabbas av en fix idé!)

Drakens överkäke t.h.,
underkäke t.v.

Det var en tvingande nödvändighet för översättaren att (A)UK³ TSAIN betydde ”och Sten” och han begick hellre ett kardinalfel än bekände sin oförmåga
att tolka Tryn. De många språk- och skönhetsfel som åtföljde översättningen
skylldes sedan på Tryn såsom inkompetent, men felstavningen av TSAIN bestod
han Tryn generöst – ”ett enda stavfel kan man ha överseende med”. Men det
fanns i själva verket inga som helst fel med texten på stenen. Vad som saknades
var en översättares inlevelse i en vikingatida begåvad och intelligent medmänniskas situation. (A)UK var nämligen en del av ett annat ord som T hörde till,
(A)UKT, och som var en imperativ, ett uppmaningsord. Därmed försvann det
grundläggande felet med översättningen. (A) innebar att här drogs gränsen mellan vikingarnas två världar utan att något ohederligt skedde. Vad som bör framstå för dagens betraktare är tvärtom att vad hon eller han står inför skapades av
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vikingatidens kanske främste ristare.
Det föresvävade heller aldrig uppfinnaren av Sten att AUK måste ha en större
betydelse för tolkningen än enbart som ”och”. Fantasi och förmåga tycks ha saknats totalt om man beaktar misstagets följder – den huvudlösa diskrimineringen
av Tryn, och skall till att börja med läsas AUG. Dessutom spelar det ingen som
helst roll om orden AUKT/AUGT är belagda eller inte på någon annan runsten;
det senare hade länge varit det viktigaste (falska) argumentet för anhängarna av
den gängse tolkningen. Men det kanske skulle ge någon sorts resultat om man
letar igenom samtliga en gång till (och stenarna i Tröndelag!). Vem vet, ordet är
nämligen ett gott exempel på hur språk utvecklas.
I själva verket har vi i AUGT att göra med den närmaste beröringen med det
indoeuropeiska ord som Elias Wessén ”efterlyser” i sin bok ”Våra ord, deras uttal
och ursprung” (1960 omtryckt 1979) där han om ordet ”akt” anger tre alternativ
allt efter innebörd. Jag citerar alternativ nr 3 som passar in i sammanhanget: ”3.
akt uppmärksamhet: fsv akt av lågty. acht ett germ. ord, trol. besläktat med ett
indoeurop. ord för ’öga’ (lat. oculus). Härtill akta, aktsam”. Jämför eng. ocular,
svenska okular (mikroskopets) och sv. okulera (ympa ett öga), ty. Aug(e). Uppmärksamhet och akta, alltså.
Och AU är en diftong som senare lästes och uttalades ö (som i Austman,
tauþ, austerla/Östman, död, österut). Detta var den utveckling som diftongen
fick i de östliga varianterna av fornnordiska, vilka talades i Danmark och Sverige
medan diftongen behölls i de västliga varav en talades i Norge som då omfattade
Jämtland. Med största sannolikhet står det således AUGT, ett uppmaningsord i
inledningen av den tillfogade meningen på Frösöstenen⁴.
Det efterföljande ordet SAIN, sannolikt besläktat med gammalskotska ”syne”
i skalden Robert Burns (1759-1796) kända vers ”Should old acquaintance be
forgot for auld lang syne” (skall gammal vänskap glömmas för att det var så
länge ”sen”) förespeglar en betydande roll för Frösöstenen i ett skandinaviskskotskt kulturantropologiskt perspektiv, menar jag.⁵
Och vad var det fråga om, hur ljöd AUGT? Det vet vi inte. Kanske var det ett
kraftord, kort eller betvingande som en svordom; nästan bekant men ändå mystiskt. Och mycket, mycket gammalt, inget mode. Svårt att stava möjligen, men
lättare att härma och uttala. En språklig relikt från en tid, då de västgermanska,
nordgermanska och keltiska språken ännu inte hade avknoppats från sin europeiska huvudstam och stod betydligt närmare sitt indoeuropeiska ursprung. Runjämtskan hade genom traktens avskildhet och relativa eftersläpning bevarat en
tydlig och gammal språklig anknytning till det viktigaste sinnet då uppmärksamheten skulle väckas med ett i annat sammanhang kanske livsviktigt utrop:
se upp!! Och sammanhanget med ögat var särskilt uppenbart i Jämtland, där
diftonger uttalades (men en gång kanske annorlunda mot vad man gör idag).⁶
Jag föreställer mig att diskussionens vågor måste ha gått mycket höga kring
dessa teckens innebörd och möjliga tolkning mellan de olika runspecialisterna
för ett antal decennier sedan och tänker då närmast på den ovan nämnde profes63

sorn i nordiska språk, även runsvenska, Elias Wessén (1889-1981) och Sven B.
Jansson (1906-1987), ”Runjanne”, riksantikvarie och ganska nyutnämnd prof.
i runologi, välkänd för sitt intensiva värnande om Sveriges alla runstenar. (Det
visas ett informativt foto av honom och en skyddsling i uppslagsverket NE). Jag
tror mig också förstå att det är hans tolkning av Frösöstenen som av oförklarlig
anledning kommit att betraktas som den enda möjliga och blivit gängse trots
att han förbröt sig mot ordinär vetenskaplighet. Sannolikt frystes diskussionen i
ouppklarat läge på grund av alltför starka emotioner. AUK hade blivit glödhett,
innebar det ett ”och” (Jansson) eller inte (Wessén)? – Och det hade alltså inte
med ”och” att göra. Det är uppenbart att Wesséns uppfattning var den rätta.
Om vi lyfter ut den gängse tolkningens större andra halva i den tredje meningen, ”och Sten dessa runor”, och bevarar ”Tryn ristade” med punkt efter som
stenens kortast möjliga nya tredje mening, har vi gjort allt som behövs, och
stenen har återfått sin obesudlade disposition och mentala kraft. Då kan vi också
läsa en fjärde mening, en varning och uppfordran, och hela stentexten så här:
Östman, Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro och han lät
kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn ristade. /Akta sen dessa runor!
Allra bäst, och naturligast i Jämtland, läser man förstås slutprodukten på
Hanssons träffande jamsk:
Austman, Gufast sana, let reeis stein henn, å gjara brua henn, å han let kristen Jamtalann. Åsbjörn gjool brua. Tryn reest.⁷ /Akt saan runan henn!
Den nya tolkningen och tillika den psykologiska förklaringen till varningstextens infogande på stenen (eller: så var allt självklart och överenskommet från första
början!) belyser bara vilka fina, begripliga och levande, ja moderna människor
Östman, Åsbjörn och Tryn var, jämtar som okända bland dagens infödda kan ha
som sina namngivna förfäder sedan tusen år.
Jag vill i tankarna uppmana till en honnör för dessa män och vänder mig till
Tryn: Ditt arbete avslöjar tydligt ditt stora konstnärskaps signum och osårbara
identitet ända in i våra dagar, trots att det tvingats uthärda ett dumt, detroniserande tolkningsförsök. Och människorna känner sig tryggare då de förstår att
det fanns till sinnet bildade människor redan under vår hedniska tid.
Jämtar, härjedalingar och andra Frösöstenens vänner, återskänk stenen dess
värdiga, naturliga tolkning genom att skapa en tillräcklig opinion! Sedan kan
Runverket ingripa.
Frösöstenen är långt mer unik än någon kunnat tro!
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Redaktionens tillägg

När det gäller inskriptionen på Frösöstenen så finns en hel del skrivet. Av någorlunda
lättillgänglig litteratur vill redaktionen hänvisa till:
Nils Ahnlund: Kring frösöstenens personnamn. (Ingår i: Festskrift till Iwan Wikström
1947.[Håkan Ohlssons boktryckeri. Lund 1947] sid 1–10.);
Eric Festin: Runstenen på Frösön. (Jämten 1944 sid 10–19 [Heimbygdas förlag. Östersund.]);
Runstenen på Frösön – Sveriges nordligaste. (Bokmalens förlag 1967. Utan författare.);
Marit Åhlén: Frösöstenen. (Ingår i serien: Sevärdheter i Jämtland. [Jämtlands läns
museum 1988.]);
Anne-Sofie Grönlund: Kristna inslag i Jämtlands vikingatid. Med där anförd litteratur.
(Ingår i Projektet Sveriges kristnande publikation nr 4 Jämtlands kristnande. [Lunne
böcker. Uppsala 1996.] sid 21–28).
Hemrik Williams: Runjämtskan på Frösöstenen och Östmans bro. Med där anförd litteratur. (Ingår i Projektet Sveriges kristnande publikation nr 4 Jämtlands kristnande.
[Lunne böcker. Uppsala 1996.] sid45–63);
Noter:
1 Janrik Bromé: Östersunds Historia I (1936) sid 66
2 T.S. Eliot skrev 1922 en civilisationskritik i en lång orimmad diktsvit, The Waste Land (Det
öde landet) som blev startpunkten för modern icke-romantisk poesi. Nobelpris 1948.

3 Parentesen utpekar ett teckenlån.
4 En granskning av fotot på omslaget till Frösöstenen/Servärdheter etc. visar tydligt attt T inte

inleder SAIN. Det är längre avstånd mellan T och S än mellan T och G. UGT står på samma
underlag, spännet, med tecknen starkt sammanhållna som en kärve genom at stå på det
runda underlaget; SAIN på ett annant plan ett ”trappsteg” ner, också sammanhållet. Orden
ifråga är separata enheter. Det är tio år sedan Lennart Owén, Järpen, påpekade detta för mig.
Någon Sten, runristare i Jämtland, har aldrig existerat.
5 Norges kontakter med den skotska kulturvärlden var gamla. Redan före den egentliga
vikingatiden hade ”kolonier” antagits på t.ex. Orkneöarna på 700-talet. Se Egevärn o. Järnankar: Jämtland och Härjedalens historia (1993) sid. 102.
6 Under min militära läkarutbildning fullgjorde jag kursen i krigskirurgi vid kirurgiavdelningen, lasarettet, Östersund, sommaren 1945. Min första patient som var lika nyanländ till
avdelningen som jag, var en lantman från Oviken (västra Jämtland). Sedan vi hälsat på varandra kunde jag börja utreda sjukhistorien och frågade om hans anledning till intagning utan
att ha förhört mig litet hos avd.sköterskan. Hans svar gjorde mig (som enbart riksmålstalande) bestört och så villrådig att jag måste upprepa frågan - men fick samma svar: BRRAUUK!
Det var tjockt, nästan skånskt (utan tungrots-R) och obegripligt ytterligare en stund, tills jag
lyft på täcket!
7 På sitt vykort placerar Hansson denna mening först i minnesslingan. Då blir brua sista ordet
i denna, men på stenen står bara BRU. Härifrån kunde inget A lånas.
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Victor Hugo Wickström,
100 år av tystnad och glömska...
Av Hans Lingblom

I några verbalt tecknade bilder ska jag försöka att presentera en 1800-talskändis.
En man som var bemärkt inte bara i Östersund och Jämtland utan också i Konungariket Sverige. Han syntes också utanför landets gränser, men då främst som
iakttagaren, resenären och reseskildraren.
På nyårsafton 1907 kunde man i Jämtlandsposten läsa följande, med bild försedda, dödsruna:
Vi ha i dag den smärtsamma plikten
att sätta dödens märke över namnet
å den man vars arbete sedan mer än
tjugo år tillbaka varit på det innerligaste sätt förenat med denna tidnings
utgivande.
Redaktören av Jämtlandsposten,
ledamoten av Riksdagens andra
kammare, filosofie doktor Victor Hugo
Wickström avled nämligen i söndags
kl. 11,15 f.m.
Doktor W. hade på sista tiden varit angripen av influänsa samt lidit
av sömnlöshet.
Då städerskan på lördag morgon
inträdde i doktor W:s sovrum fann
hon honom sanslös. Läkare tillkallades genast men lyckades ej, trots alla
ansträngningar att återkalla honom
till medvetande. Efter att sålunda leViktor Hugo Wickström Bild: Jamtli, Minnesbanken.
gat sanslös från fredag natt avled d:r
W., som ovan sagts, i söndags morse.
Orsaken till det alldeles oväntade dödsfallet är, enligt vad läkarne upplysa, det förhållandet
att doktor W., av oförsiktighet intagit för stark dosis sömnmedel.
Doktor V. Hugo Wickström var född i Hedemora den 29 maj 1856 och alltså vid sin
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död 51 år och jämt 7 månader. Föräldrarne, vilka båda avlidit, voro skomakaremästaren Johan Wickström och hans maka Christina Swahn. Efter att ha avlagt studentexamen i Falun, blev han år 1877 fil. kand i Upsala, avlade fil. lisäntiat-examen år 1882
i Lund (sedan han idkat studier även i Berlin och vid Sorbonne) och promoverades året
därpå till filosofiedoktor.
Först ägnade sig doktor W. åt lärarebanan - han tjänstgjorde sålunda år 1885 som
vikarierande lektor vid Lunds högre allmänna lärovärk och i början av året därpå vid
Härnösands h. lärovärk. Hit till Östersund kom doktor Wickström på hösten 1886 i
egenskap av v. läktor vid högre allm. lärovärket härstädes. Redan i november samma år
övertog d:r W. redaktörsbefattningen i Jämtlandsposten. Äganderätten till denna tidning
erhöll d:r W 1888, då han inköpte densamma jämte tryckeri av dess dåvarande ägare
J. Sahlin.
Sedan dess har d:r W. varit redaktör och utgivare av Jämtlandsposten. D:r W. var som
bekant en mycket berest man. Förutom det att han besett Europas flästa länder, hade han
företagit vidsträckta färder i de andra världsdelarne. Dessa sina resor hade han skildrat
i böcker och tidningar. Dessutom var d:r W. känd som vitter författare. Han använde i
denna egenskap gärna signaturen ”Christer Swahn”, vilken bildats efter moderns namn
Christina Swahn, men begagnade även signaturen Dag Svenske, Maran Atha, Phemios,
Stefanus Eremita, m.fl.
Bland av D:r W. utgivna arbeten, såsom akademiska avhandlingar, resebeskrivningar
m.m. må nämnas: Kritisk framställning av Taines psykologi (akademisk avhandling),
Om idealism och realism i konsten. Giordano Brunos metafysik, Det skönas begrepp,
Två föreläsningar: Varer svenske! och Viktor Rydbergs hjärtetankar, Om lärdomshögfärden (föredrag), Vill du bliva god och lycklig ? Katekes för menige man, Inträsseplikt
och fåtalsvälde (föredrag), Genombrott eller undergång? (programtal), Dikter, Som tidningsman jorden runt, Som turist genom Europa, I Öster- och Västerled, De namnlösa
marmorbrotten, Stoft från sandalerna, Singalesiska brev, Arnljot Gällina (historisk roman), Lukianos, Antikens modärnaste ande, Sådan var vägen (roman) Sanningskär, En
modärn historia Fjärran och nära, Genom sju konungariken, m. fl.
En del av de ovannämnda böckerna äro översatta till främmande språk. I det kommunala livet härstädes deltog d:r W. synnerligen flitigt i början av sin värksamhet härstädes. Han var då en tid stadsfullmäktig, ledamot av fattigvårdsstyrelsen m.m. År 1905
invaldes han till ledamot av riksdagens andra kammare för den valkrets, som utgjordes
av städerna Östersund och Hudiksvall.
Vid den så hastig redda båren stå som närmast sörjande två systrar och två bröder. Av
bröderna är den ene överläkare vid Göteborgs hospital. Den yngre av systrarna, fröken
Hilma Wickström, kommer nu att tills vidare övertaga utgivareskapet för denna tidning.
Syskonen Wickström ha under detta år drabbats av ej mindre än tre bittra dödsbud:
i februari dog deras fader, den 18 juli brodern rådman Mauritz Wickström och nu åter
en kär broder.
Frid över den bortgångne människovännens och sanningskämpens minne!
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Wickströms uppväxt och skolgång
Victor Hugo Wickström hade sex syskon, fyra pojkar och två flickor. Det lite
speciella är att tre av pojkarna avlade akademiska examina. Johan Kristian, läkarexamen och så småningom överläkare på sinnessjukhuset på Hisingen i Göteborg. Carl Mauritz jurist, som 1884 utsågs som lagfaren rådman i Östersund.
I den egenskapen kom han att år 1889 bidra till att Östersund, som femte stad
i landet, fick ett tidsenligt elektricitetsverk.
Det saknas dokumentation av de första skolåren, men troligtvis gick han i, för
den tiden, vanlig folkskola, upp till nio års ålder, i Hedemora. Han skrevs på
hösten 1865 in som elev på Falu Högre Elementarläroverk, där han tillbringade
fyra läseterminer och avlade ”afgångsexamen den 22 maj 1875”. Under skolterminerna bodde Victor Hugo på Kristinegatan 6 i Falun. De ämnen som lästes de
första terminerna var: kristendom, modersmål, tyska, aritmetik, naturhistoria,
historia, geografi, välskrivning och teckning. Under hösten 1866 utökades schemat med latin och geometri. Något år senare tillkom grekiska och 1871 gjordes
en sista komplettering med ämnet franska. Hans betyg var överlag goda om än
ej utmärkta. I omdömena ordning och uppförande kan man konstatera att inte
heller på detta område var han någon mönsterelev. 1860- talets sämsta betyg,
BC fick han i ämnet modersmål.
I den omfattande slutexamen får Victor Hugo betyget godkänd i den skriftliga
examensdelen som omfattade ämnena svenska, latin, franska och matematik.
Den muntliga delen med ämnena kristendom, latin, tyska, franska matematik
och fysik, naturhistoria och filosofisk propedeutik resulterade i omdömet godkänt. I engelska, historia och geografi tillerkändes betyget med beröm godkänd.
Han fick dessutom omnämnandet mycket gott uppförande.
Den 14 september 1875 skrevs han in vid Uppsala universitet. Den 29 maj
två år senare avlade han filosofie kandidatexamen vid filosofiska fakulteten i
Uppsala. Han misslyckades sedan tre gånger med sin licentiatexamen, varför
han bytte studieort till Lund. Där skrev han en uppsats med titeln ”Hippolyte
Taine som spekulativ Ästhetiker”, för sin filosofie licentiatexamen och fick den
godkänd den 29 mars 1882. Den 14 december samma år fick han slutligen sin
licentiatexamen.
Victor Hugo disputerade året efter med en avhandling som bär titeln ”Giordano Brunos Metafysik” (29 maj 1883, i Lund). Men som hans antagonist Johan
Lindström Saxon skriver i sina memoarer, ”med för en docentur endast uppnått
en ovanligt slätstruken approbatur och således måst ge sig in på lärarebanan”.

Till Östersund
1886 kom han så till Östersund som vikarierande lektor vid högre allmänna
läroverket, där han undervisade i ämnena franska, engelska och svenska.
Basen för Victor Hugo Wickström var givetvis tidningen Jämtlandsposten
som 1885 på hösten kom med sitt första nummer. Det var en tidning startad av
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Jonas Sahlin, bördig från Lillsjöhögen. Sahlin skrev 1934 i en broschyr om sitt
liv att han var en fanatisk hatare av spriten. Detta bland annat beroende av att
folket i Östersund vid tiden runt 1880 var djupt sjunket i spritmissbruk. Han
beslutade sig för att tillsammans med överläraren vid stadens folkskola, Olle
Westin, Jämtlands förste ”godtemplarpamp”, starta en tidning som skulle slå
ett slag för nykterhetens sak och de frisinnade idéerna i Jämtland. Sahlin förvärvade av änkefru Charlotta Mattsson tomten nr. 79 och på den uppförde han ett,
av arkitekten Adolf Emil Melander ritat, stenhus i tre våningar med ett spetsigt
torn i hörnet Kyrkogatan - Kyrkogränd. Ett hus som revs 1966 och då lokaliserat Kyrkgatan - Törnstensgränd.

			
I detta
hus på Kyrkgatan 48 hade Jämtlands-Posten sina lokaler och där bodde chefredaktören Wickström.
Arkitekt Adolf Emil Melander, byggt 1880 och rivet 1966. Bilden är från tiden före 1902 då KFUM:s
hus uppfördes på tomten till höger (norr) om Törnstens gränd.
			
FGÖ bild.
Jämtlandspostens förste redaktör och ansvarige utgivare var Johan Lindström
– Saxon. Men hans tid blev relativt kort. Efter endast ett år och tre månader fick
han sparken och in trädde Victor Hugo Wickström. Det har skrivits och antytts
en del om ”tronskiftet” på Jämtlandsposten. Sahlin skrev i sin broschyr att han
fick mottaga mängder av anonyma smädelser riktade mot Saxon. ”Jag erhöll
förebråelser därför att jag dragit en så farlig person till Jämtland.” Och då jag
tröttnade avlägsnade jag honom och anställde den frisinnade författaren filosofie
doktor Victor Hugo Wickström. (Saxon har dock en helt annan uppfattning om
redaktörstolsbytet, om vilket kan läsas i hans memoarer, ”En tidningsmans minnen”, Stockholm 1918, Tidens förlag.)
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Men det visade sig snart att Sahlin hamnat ur askan i elden. Detta då Victor
Hugo enligt Sahlin ansågs som själva Antikrist. Han skrev vidare i sin broschyr:
”Till sist fann jag min ställning olidlig och jag sålde för en spottstyver tidningen
till doktor Wickström.” ”Jag hade då förlorat 70 000 kronor på tidningen.”
Johan Lindström – Saxon ut – Victor Hugo Wickström in. Något som kom
att skapa en från 1886 till1907, minst sagt stormig publicistisk tid. Staden var
då begåvad med tre mycket skarpa tidningsprofiler: Agaton Burman på Östersunds Posten, Johan Lindström – Saxon på Jämtlands Tidning och Victor Hugo
Wickström på Jämtlandsposten. Man fäktades inte bara på tidningarnas sidor
utan man försåg också Rådstuverätten i Östersund med ärekränknings-, förtalsoch smädelsemål.

”-med pennan till vapen och framtiden till domare skulle han
icke rädas för något-”
Citatet är hämtat ur ”Bildning: Några blad ur ett universitets historia”, skriven
av Wickström 1886. Efter att ha läst en del av hans artiklar i Jämtlandsposten
är det min uppfattning att han själv, levde efter detta motto.
1888 köpte Victor Hugo Jämtlandsposten av en på ruinens brant balanserande
Jonas Sahlin, för 40 000 kronor (i 2006 års penningvärde cirka 2 miljoner kronor). 17 månader senare förvärvar Victor Hugo fastigheten med fastighetsbeteckning ½ 41 för 60 000 kronor.
Per Nilsson-Tannér skriver i sin bok ”Kring press och parnass” – Särtryck ur
Östersunds Posten 1933:
…Det stod strid omkring den mannen, meningarna om hans person voro ganska delade,
och än i dag nämnes hans namn gärna i samband med press- eller prästestrider, valkampanjer ell. Egocentriska historier. Victor Hugo Wickström var säkerligen en underlig man,
ärelysten och otillgänglig, ständigt villig till fejd och duell, högtsträvande och fylld av en
otrolig självtillit. Det är de svaga sidorna. Men han hade också sina starka sidor. Han
var tidningsman, om den saken gäller endast en mening. Men han drev sin tidning fram
efter allt för breda linjer…
Han var minst sagt yvig i sitt skrivande. Han tog som man säger ut svängarna
maximalt och han saknade inte utrymme. Detta då tidningen hade formatet
A2. En normalartikel i dag i Östersunds Posten har cirka 2 300 tecken. Den
”fejkade” intervjun med August Strindberg som Victor Hugo skrev under sin
kvinnliga signatur Estrella, den 2 september 1891 har ett omfång av inte mindre än 23 900 tecken.

August Strindberg, en intervju på Åreskutan, för Jämtlandsposten af Estrella.
Herr redaktör !
Ni har varit nog god att i eder tidning intaga mina små kåserier öfver jämtländska
brunns- och badorter, och detta ger mig hopp om att ni icke skall rata hvad jag, sedan
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jag ännu en gång återvänt till Åre, där upplefde, ty det handlar ju om en intervju med
August Strindberg….
…Ni känner mig föga, herr redaktör, men så mycket vet ni, att jag är behagsjuk. Jag
erkänner detta helt öppet, och det kanske stöter er, men – ”sådan är jag fader”. Några
timmar efter sedan Strindberg ensam begifvit sig ut på sin fjällvandring – jag stod på
lur vid ena knuten, när han vek om den andra – hade jag gjort särdeles noggrann toalett,
tagit högst smakfulla ljusbruna skor på mina särdeles välformade fötter – jag öfverdrifver
icke alls, utan håller mig strängt till sanningen – svept omkring mig min reskappa på ett
så raffinerat vårdslöst sätt, att den med rött siden fodrade kapuschongen reste sig ett stycke
uppför nacken och bildade en bakgrund för mitt – skratta inte! – rika, mörka hår, samt
draperat öfver hatten ett hvitt flor, som föll ner över halfva näsan. Ni kanske vet, att det
ger ett betydligt djupare uttryck åt mina mörka ögon detta flor, som döljer hvad jag vill
visa och ändå visar hvad jag, skenbart naturligtvis, vill dölja. Detta är dunkelt sagt,
men jag försäkrar vid min kvinnoära, att det är dagsens sanning. Förstår ni mig inte, så
förstår ni er inte på kvinnor.
(Några citat ur ”intervjun”, publicerad den 2 september 1891).
Strindberg tog mycket illa vid sig och skrev i ett
brev till Bengt Lidforss den 5 oktober 1891: ”På
heder och tro: Jag har aldrig blivit intervjuad på
Åreskutan! Det kolorerade snacket i Jemtlandsposten var af Christer Swahn (Sjelfmördaren) hemmagjord med falska uppgifter!” (En av Wickströms
första böcker hette ”En sjelfmördares anteckningar”
tryckt 1882 och skriven under pseudonymen Christer Swahn.) Det råder dock ingen tvekan om att
bröderna Mauritz och Victor Hugo hade Strindberg
som gäst på Kyrkgatan 48.
I en lång artikelserie, publicerad varje onsdag under nio veckor, med förföljelse av rektorn, Carl Axel
August Strindberg var mycket irri- Hägglund, vid Högre allmänna läroverket i Österterad över den ”fejkade” intervjun.
sund, gav han prov på sin verbala förmåga i ett par
citat.
Här i en obetalbar musikterminologisk ädelprosa:
…I den kritikens symfoni av i crescendo svällande tonsatser, som vi över temat i fråga
komponerat, skola alla till och med den mest omusikaliske, finna huru ouvertyrens lätta
scherzo, i rytmiskt följd flyter över i slutsatsens mördande furioso...
I samma artikelserie skrev han:
…Pressen är en fruktansvärd makt Ve den som kastar sig i strid med en penna gjuten
av rättskänslans stål, vässad på skämtets bryne, och förd av oförskräckthetens hand! En
liten notis kan böja den stoltaste nacke, några offentliggjorda rader kunna träffa lika
säkert som bödelssvärdet, en artikel fälla domen över en mans livsgärning, en dom från
vilken man icke kan vädja till högre instans, enär en sådan icke finns...
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Omfattande litterär produktion
Han fälldes i ett tryckfrihetsmål 1889 efter att i ett antal artiklar anklagat
och förföljt lasarettsläkaren K. A. Hernblom. Den som vill fördjupa sig i detta
tryckfrihetsmål kan gå till Landsarkivet och läsa i Domboken, för Rådstuverätten Östersund år 1889, delen brottmål.
Där finns också domen mot Jämtlandspostens grundare Johnas Sahlin, som
den 23 mars 1889 eldade upp sitt hus, Prästgatan 29. Och vill man ta del av
journalisten, debattören och kåsören Victor Hugo Wickström, så finns Jämtlandsposten i bokstavligt tunga original på Länsbiblioteket.
Författaren Victor Hugo Wickström, hade knappast kunnat få hela sin litterära produktion förlagd, om han inte ägt ett boktryckeri. Många, ja de flesta, av
hans alster är tryckta av Jämtlandspostens tryckeri. Hans författarskap omfattar,
reseskildringar, debattskrifter, teaterdramatik, lyrik, och en och annan roman
samt också ett par akademiska avhandlingar. Den kanske mest kända av hans
böcker är ”När Jesus kom till Östersund”, -en spegelbild av Stefanus Eremita,
från 1898. Det är en typografiskt mycket påkostad bok, med röda vackra anfanger på varje kapitels inledning. Boken är dessutom översatt till tjeckiska 1910,
dvs. tre år efter Wickströms död. Romanen ”Arnljot Gällina” från 1896, har
av några ansetts som grunden för Wilhelm Peterson-Bergers opera med samma
namn. Jag ställer mig dock mycket tvivlande till detta.
Hans sju reseskildringar är imponerande. Både i text, omfång och tryck. Den
första, ”Stoft från sandalerna” trycktes 1895 och den sjunde och sista 1904. Han
reste runt i hela Europa: Ryssland, Ukraina, Turkiet, Egypten och nuvarande
Israel. Han reste i Kina, Japan, Indien och Burma. I den sista reseskildringen,
”Genom sju Konungariken - Reseminnen”, tryckt 1904, finns skildringar från i
dag aktuella platser som Herzegovina, Bosnien och Serbien. Men det sista kapitlet i den boken, är en vittberest resenärs skildring av Östersund. Ett kapitel som
tål att läsas än idag är följande:
REGNBÅGSSTADEN

En julafton denna sommar satt jag ensam vid kvällsbordet. Min mångårige kamrat och
vän hade lämnat mig för att uppfriska sig vid en badort, och jag kände mig så öfvergifven
som endast den hvilken under mycket lång tid varit van att ha trefligt sällskap vid hvarje
måltid. Min matlust var borta och mina blickar gledo förströdt öfver bordsduken.
Helt plötsligt följde de solstrimmorna utåt och jag såg Storsjön glänsa mot gröna sluttningar i solnedgången. Och i ett nu hörde jag en förebrående stämma i mitt inre, hvilken
sade till mig:
– Du har bott i Östersund i aderton år och under denna tid besökt hundra länder. Du
har skildrat dem för många läsare, men du har aldrig lämnat dem någon beskrifning af
Östersund. En kontinental beskrifning, förstår du? En sådan beskrifning, som en mångberest turist kan lämna, med synpunkter och liknelser och jämförelser, en frisk beskrifning,
liksom sprungen ur en själ, hvilken ikväll för första gången ser Östersund, en lefvande
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varm, omedelbart slående, ovillkorligt erkännande beskrifning. Tror du ej, att Östersund
förtjänar detta?
– Frågan slog mig. Den förebrående rösten i mitt inre hade rätt. Jag hade varit otacksam
mot Östersund ty törhända detta förtjänar första platsen bland alla mina ’reseminnen’.
– Jag gick till hamnen, lyckades få tag i en roddbåt med ett par flinka gossar och gled
fram öfver vattnet, medan mina blickar fångade stadens färger och konturer. Jag landsattes vid Aspnäs, gick genom dess park ut till landsvägen och återvände till staden öfver
Östersundsbron.
– Jag skall antaga, att det var första gången jag såg Östersund, och jag skall skildra
det för dig så som jag såg det. Om mina ord bli matta, beror det på min skriftställareförmågas svaghet och icke på sceneriernas alldaglighet, ty hvad jag såg var så skönt, att jag
sällan under mina många resor varit så betagen i ett skådespel.
Östersund ligger denna juliafton vid ett speglande vatten, som ibland gungar, icke bristande vågor, men flak af glittrande reflexer. Solen har nyss gått ner och den gula, runda
månen glider långsamt upp öfver fält af skyar, som vid horisonten lysa ljusgula för att
högre upp bli gröna och violetta. Himlens kupa är mörkblå.
Vattnet är ett sund, som åt alla håll breder ut sig i vikar och påminner i sin form om
Stora Shuswapsjön vid Sisamous Junction i British Columbia, hvilken liknats vid en
åttafoting. Men strändernas växtlighet är rikare och mer omväxlande; man tänker på
Vierwaldslättersjön, ja, man vågar låta tanken flyga ända till Comosjön, då man ser
Framnäs’ hvita Italienska villa skimra fram på den motsatta stranden, men denna jämförelse drager sig snart tillbaka, rädd öfver sin djärfhet, Vi äro ju i Norrland, fjärran
från Italien.
Östberget reser sig midt emot oss. Det har både djärfva linjer och mjuka sluttningar,
gråa stup och gröna ängar, enkla bondgårdar och vackra villor. Vid dess fot ligger ett
sågverk, och nära dess strand gunga timmerbommar. Du kan föreställa dig, att sundet
är en älf, och då förstår du med ens, hvarför Östberget tjusar dig; taflan visar Norrland
i miniatyr, den bästa, den mest koncentrerade småbild af en äkta nordisk natur du någonsin kan få se.
Dina blickar fara öfver nejden. Ett stycke till vänster om Östbärget ser du Önebärgets
lilla pyramid, som synes nyfiken titta fram öfver Vallsundet mot Knytta landets schackbräde af ängar och skogsdungar, hvilkas flockar af små röda och hvita hus te sig som
rödbrokiga kor, vaktade här och hvar af hvita tjurar. Du följer de lekande, mjukt rundade linjerna efter kullkrönen, hvilka gå å ena sidan från staden, å den andra från
Slandromshållet och knyta sig tillsammans i Brunflovikens låga stränder.
Norr- och västerut ser du Frösöbrons ohygglighet, hvilken dock icke är i stånd att mörda
all denna skönhet, Nifsåsens lummiga skogsidyll och Åsfjärden, hvars bortersta strand
höjer sig upp i en mjuk båge, på hvars rygg Ås’ kyrka tronar lik en vårdkas.
Vi gå genom Aspnäs’ park ut på landsvägen samt fortsätta vår färd, tills vi nå den höga
backen i närheten af Fritzhem, hvarifrån Östersund ter sig för våra ögon i all sin glans.
Du har hört talas om städer med ett amfiteatraliskt läge. Du mins Bulgariens Traova,
där husen äro likasom byggda på hvarandra, Herzegovinas Plotschitelj, som famnas af
en bågformig sluttning i bärget, och Italiens Genova med palats öfver palats. Du ler, då
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jag på tal om det lilla Östersund framdrager så kända och lysande namn, men jag har
dock skäl att föra detta. De amfiteatraliskt belägna städer, som jag sett - och de äro
många - äro alla, så att säga, femte radens: med stupande vågsamma sittplatser, hvilka
klänga öfver hvarandra. Men Östersund är en parkettstad, en fin, en förnäm, en försynt
stad, som vill att alla dess hus skola kunna se och - ses. Har du på ett annat ställe sett
en stad med ett sådant läge, att du utan svårighet kan på en gång räkna antalet af alla
dess gårdar? En sådan stad är Östersund. Det nobla i hela dess naturläge är sällsynt,
att icke säga enastående.
Lägg vidare märke till dess färger! Du ser hus, som äro hvita och röda, bruna och
stålgrå, gula och gröna, guldgula och svarta - alla färger glänsa från deras väggar,
tak, fönsterposter och lister. Kan du säga mig en enda färg, som icke denna stad kan
uppvisa? Och öfver denna orgie af färger sprides en slöja af kopparfärgade taks violetta
förtoningar, en slölja af dunkel och dröm.
För att se en annan stad med så många färger måste du resa mycket långt bort. I
Europa finnes den icke. I Maduras och Benares’ indiska tempel kan du se lika brokiga
färgsammanställningar, men Östersund är, så vidt jag känner, världens enda - ’regnbågsstad’.
Östersund måtte vara målarmästarnas himmelrike!
För att ännu mer öka denna prakt af färger går mellan vattnet och staden en kanadensisk allé, som i sina former förenar popplarnas vemod med björkarnas lummiga
lefnadslust, en grön bård kring en blomsterbukett. Och den nedgångna solen kastar

Regnbågsstaden Östersund från trakten av Fritzhem och med Oscarsbron, ett vykort från omkring 1900.
							
FGÖ bild.
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reflexer mot rutorna, så att de glimma i guld och flamma som af eldsvådor.
Badhusparken har rest sig ur sin förnedring och visar östersundsborna, hur mycken
skönhet de länge låtit ligga för fäfot.
Slanka, hvitskimrande ångare glida fram och bryta vattenspegeln.
Vi gå vidare ned från Fritzhem och se den snart tusenåriga runstenen, som kringbäddad
af ogräs, utgör ett stumt vitne mot ett folk, som glömt sina förfäders stolta lefnadssaga.
Vägen för vidare öfver Östersundsbron, hvarifrån den täcka Åssjön koketterande visar
sina behag, medan Hornsbärg lyfter sitt smäckra torn bland majestätiska furor och svartstarar flyga dallrande ohörbart fram i rundade flockar.
Och så, dessa solnedgångar, som te sig från Östersundsbron! De borde vara världsbekanta. I kväll har jag kommit för sent för att få se ett af dessa under. Men det är i alla
fall sällsynt vackert. Mellan Östbergets Nordkapliknande stup och Åsstrandens mjuka
sluttning, där Offerdalsbärgens mörkblåa skuggor förebåda den undanskymda fjällvärldens härlighet, segla ödleliknande svarta moln ut som bilda uddar i en ocean af purpur
och guld.
Jag återvänder till staden och ser på dess nymålade hus och rena gator.
Man får fara till Holland för att finna deras motsvarighet.
När jag slutat min rundgång och åter befann mig i min tysta studerkammare, tänkte
jag med vemod på de otaliga människobarn, hvilka långt bort i fjärran land söka den
skönhet och lycka, som, så ofta osedda och oförstådda, i hemmets närhet längta efter att få
väcka beundran och glädje.
Trots den rikliga produktionen tycks Victor Hugo Wickström vara helt bortglömd både som opinionsbildare och författare. Det är främst under de senaste
20 åren som ett fåtal artiklar publicerats. 1986 publicerades i tidskriften Revolt nr 11 1985 en artikel med titeln, ”Vår Victor Hugo”, signerad Greger
Eman, som behandlar Victor Hugo Wickströms sexuella läggning. I en magisteruppsats, vid Bibliotekshögskolan i Borås 2001, ”En biografi över Victor
Hugo Wickström” skriver Bo Alsterberg. ”Victor Hugo Wickström är känd för
att ha varit en av de första i svensk historia som mer eller mindre offentligt stod
upp för sin homosexualitet.” Magnus Westerberg skriver i tidskriften Hjärnstorm nr 56-57 1996 om ”Östersunds ensammaste man” (artikeln publicerad i
Gamla Östersund Årsskrift 2002). Går man tillbaka i historien är det två personer, Johan Lindström-Saxon och Per Nilsson-Tannér som ägnat Wickström
viss uppmärksamhet. Saxon i sin egenskap av företrädare på redaktörstolen på
Jämtlandsposten och senare som konkurrerande tidningsägare till Victor Hugo
Wickström. De bilder som Saxon tecknar i sin bok, ”En tidningsmans minnen”
(Stockholm 1918, Nutiden) visar en, som Saxon kallar honom ”Vehugo”, i en
till alla delar ofördelaktig dräkt. Vissa av omdömena återges också i biografin
”Den uppkäftige Såningsmannen - Johan L. Saxon och hans tid” (Sven-Bertil
Jansson, Stockholm 2005, Hjalmarson och Högberg).
Även Per Nilsson-Tannérs artiklar i bland annat boken ”Kring press och parnass” - Särtryck ur Östersunds Posten 1933 samt ”Jämtska öden och äventyr”
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(Östersund 1976, Wisenska bokhandeln) ger en till allra största delen negativ
bild av Victor Hugo Wickström. Johan L. Saxon beskriver: ”Vehugo, pomaderad, parfymerad, slickad, ring-, berlock- och armbandsprydd som ett behagsjukt
fruntimmer”.
Och en Östersundare som minns Victor Hugo, har beskrivit hur han i sällskap
av brodern Mauritz brukade ta promenader genom Östersund: ”Om morgnarna
kring sekelskiftet kunde man se den välklädde redaktör Wickström promenera
trippande, rak i ryggen och med ett fylligt anlete vars höga färg skvallrade om
tillgång på god mat och goda viner; ett par maliciösa ögon spelade bakom pincenén. Han var iförd sportdräkt med plusfours och rutiga skotska strumpor; en
knähund i band, som han styrde med upplyft, behandskad hand, fullbordade
utstyrseln.”
Om nutidens betraktare ser Victor Hugo Wickström som den stridbare tidningsmannen, som i sina texter allt för ofta överskred gränsen av det för samhället accepterade, men också som den mycket intressante omvärldsiakttagaren,
som i sju, för dåtiden exklusiva reseskildringar, berättat om främmande länder
och kulturer, så såg Wickström troligtvis sig själv som politiker och samhällsföreträdare, för de frisinnade idéerna.

Politikern Wickström
Politikern Victor Hugo Wickström, ledamot av Stadsfullmäktige och Riksdagens andra kammare, har inte lämnat några spår efter sig, vare sig i Östersunds
stadsfullmäktige dit han invaldes 1891, eller Riksdagen. Först efter tredje försöket valdes han till Riksdagens andra kammare 1905, efter en strid med borgmästaren Ivar von Stapelmohr. Av de totalt godkända 848 rösterna fick Victor
Hugo 473 och Stapelmohr 375, i valkretsen Hudiksvall - Östersund. Valkontrollant (den som hade att leda valet i Östersund) var vid 1905 års val rådmannen Mauritz Wickström, dvs. Victor Hugos bror! Hans första tal i kammaren
blev något av en katastrof, då kammarens ledamöter mera skrattade än tog till
sig riksdagsmannens budskap.
Riksdagsåret 1906 tog fart i stor stil genom en inbjudan till bal på Kungliga
slottet den 20 januari. Med tanke på vad vi vet om Wickströms inställning till
lyx och flärd, måste detta ha passat honom som hand i handske. Men än mer
lockade kanske storstadens ständiga närhet till dyra krogar och restauranger.
”Otaliga bevarade notor från de mesta kända inneställena, i hans kvarlåtenskap
vittnar om det”, skriver Bo Alsterberg i sin magisteruppsats, ”Melankoli i ord
och bild - En biografi över Victor Hugo Wickström” (2001 vid Bibliotekshögskolan i Borås).
Det var inte bara fest som upptog tiden i Stockholm. Även om Wickströms
agerande i Riksdagskammaren renderade honom mera skratt än uppskattning,
gjorde han insatser av seriös karaktär. Han var bland annat delaktig i ett antal
motioner.
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Från hans Riksdagsmannaperiod finns det två böcker med kåserier från Stockholm och det politiska livet. Böckerna, med titel ”Den sköna Synderskan, Stockholmsbrev till landsorten” från 1906 samt ”Sanningar om Stockholm, Brev till
landsorten”, från 1907, båda under pseudonymen Dag Svenske, är sammanställda av kåserier som finns införda i Jämtandsposten, men som också finns att läsa
i några andra svenska tidningar.

Salongen i Wickströms våning Kyrkgatan 48. Det sägs att August Strindberg ”kinesade” här en natt 1891.
							
FGÖ bild.

Majestätsbrottet anledning till för tidig död?
Det var kanske det politiska arbetet och Riksdagsmannauppdraget som indirekt
var orsak till hans för tidiga död, den 29 december 1907. Detta då han dagen
efter Konung Oscar II död, dvs. den 9 december 1907 publicerade en artikel,
på ledarplats som skulle kunnat leda till åtal och ställa honom inför rätta för
”majestätsbrott”.
Den långa ledaren avslutas med följande ”majestäts fientliga” meningar:

…Det sätt varpå han utförde sin uppgift som unionskonung kommer att få en hård dom
av den omutliga historien. Han var konung över tvenne samsläktade folk, som under hans
regering fjärmade sig alltmer från varandra. I korthet sagt, bestod hans tillvägagångssätt däri att han i Norge gav efter för vänsterns alla fordringar, medan han i Sverige i
allt gynnade högern - ett balanseringskonststycke som måste sluta med en kullerbytta. När
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därför katastrofen inträffade två år i somras och Norge gick ur unionen kunde ingen som
kände förhistorien förvånas över det skedda.
Statsrodret grips nu av en annan hand. Det faller oss icke in att med anledning därav
uttrycka farhågor eller formulera förhoppningar. Vi ha för länge, varit vana vid att från
vårt kungahus sakna de impulser som äro i stånd att skänka ett folk nya krafter och nya
mål, för att med någon känsla av spänning motse ett tronskifte.
Det sägs att -efter den publiceringen syntes han icke vare sig ute eller nere på
sin tidning och den 29 december fann städerskan honom medvetslös.
Det var hans yngre syster Hilda som tillfälligt utsågs till ansvarig utgivare av
Jämtlandsposten. Det var också hon som såg till att hans vilja att placera ”giftskåpet” på Trolleholms slott blev verklighet. Giftskåpet ett specialbeställt skåp
med ”litterärt gift” fick enligt Wickströms önskan inte öppnas förrän tidigast
50 år efter hans död. Någon gång,1970 - 1980 såldes skåpet med innehåll till
Kungliga biblioteket, där breven och dokumenten ingår i handskriftsamlingarna under Victor Hugo Wickströms arkiv L134. Arkivet innehåller bland annat,
artiklar, brev, betyg, dagböcker och manuskript.
Klockan halv två på eftermiddagen den 4 januari 1908 jordfästes författaren, redaktören och resenären, filosofie doktor Victor Hugo Wickström på Norra
kyrkogården i Östersund. Jordfästningen förrättades av regementspastor Carl
Sehlin. Ingen klockringning förekom.

Självmord eller ej?
I början av året 2008 fick jag en kopia av Dödsbeviset för Victor Hugo Wickström och där skriver bataljonsläkaren vid Kunglig Norrlands Artilleriregemente, Jöns Theodor Thorné: Att Victor Hugo Wickström med nedanstående ålder:
51 år 7 månader, civilstånd: ogift, samhällsställning: Fil. dr. Redaktör, bostad
Östersund, församling n:o 32 Kyrkogatan, afled hemma den 29.dec 1907 kl.
11.15 f m; Hufvuddödsorsak: Nomenkl. n:o 115.G.g. Intoxicatio acuta par trionali et morphinae preparata. (akut förgiftning med Trional och morfinpreparat)
Östersund d. 30 dec 1907 Theodor Thorné.
(Trional var ett på den tiden amnvänt sömnmedel vars effekt i hög grad förstärktes av morfin.)
Det har av det som tidigare skrivits om Victor Hugo Wickström, klart framgått att han skulle ha begått självmord. Men dödsbeviset föder tvivel i och med
att det var kombinationen Trional och ett morfinpreparat som var förgiftningsorsaken. Kände Victor Hugo till att kombinationen Trional - morfin var dödlig?
”Knaprade” Victor Hugo morfin? Eller tog han morfin för att lugna den oro han
kände efter den kritiska ledaren om Oscar II?
Frågorna är många. Personligen tror jag på olycksfallsteorin. Det gjordes så
vitt är känt ingen polisutredning av dödsfallet, vilket normalt skulle ha skett
om självmord misstänkts. (Det finns inget i polisförhörsprotokollen i Stadsfiskalens i Östersunds arkiv, för den aktuella tiden.)
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Riddare Templet Jämteborg
Av Tempelriddareorden
Av Sven Åke Breding och Johan F. Wijnbladh

Historisk bakgrund
Ordensväsendets rötter sträcker sig långt tillbaka till forntiden. Redan i det
gamla Babylon (cirka 3 000 f.Kr.) kan man skönja hemliga sammanslutningar
av invigda män som hade vissa fördolda kunskaper. I de gamla orientaliska religionerna utvecklades detta till hemliga gudstjänstriter i vilka bara vissa präster
och utvalda fick delta. I synnerhet under hellenistisk tid blev mysterierna en
blandning av de gammalorientaliska mysterierna och mysterieförbund. Det var
under denna tid mysterierna fick sin höjdpunkt med bland annat Isismysterierna
och Mithrammysterierna. På gränsen till den kristna tiden fanns esseerna som i
sig förenar alla de egenskaper som utmärker ett hemligt ordenssamfund.
Trots att de olika mysterierna under tidens gång haft olika utformning så finns
det dock en gemensam grundtanke som går igen i alla: problemet döden–livet.
I de gammalorientaliska och egyptiska mysterierna var det livsgudens kamp och
seger över förgängelsens makter som var det centrala, medan det i de hellenistiska mysterierna och dess efterföljare handlade om den enskilda människans
odödlighet.
Med kristendomens seger upphörde visserligen de gamla mysterierna men
inte mysterietanken. Under medeltiden uppkom det egentliga ordensväsendet
och då i form av den katolska kyrkans munkordnar med deras stränga regler.
I och med korstågen kom ordensbildningen i ny gestalt att sprida sig till ridderskapet. Från 1000-talet uppstod olika riddarordnar av vilka Johanniterorden och Tempelherreorden är de mest kända. Dessa båda riddarordnar, liksom
munkordnarna, lydde under påven. På sina dräkter bar de ett kors, Johanniterna
ett vitt kors och Tempelherrarnas ett rött. Johanniterordens huvuduppgift var
att vårda fattiga och sjuka pilgrimer medan Tempelherreorden skulle bekämpa
de otrogna.
Tempelherreorden är den orden som blivit den mest mytomspunna. Dess
medlemmar var inte bara synnerligen tappra krigare, som bland annat var skyldiga sin stormästare obrottslig lydnad och inte fick kapitulera för fienden. De
var också kända för stor fromhet, hög moral och ädelmod. År 1119 avlade de
första nio riddarna sina munk- och riddarlöften inför patriarken av Jerusalem. På
södra delen av Tempelberget lät kungen av Jerusalem ”de fattiga riddarna”, som
de själva kallade sig, disponera en byggnad. Detta gjorde att de kom att kallas
Tempelriddare eller Tempelherrar och orden Tempelherreorden.
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Tempelherreorden var ingen vanlig riddarorden utan en munkorden. Att det
fanns de, vilka tillhörde krigarståndet och som samtidigt ville leva som munkar
var något helt nytt för västerlandet. Inledningen till ordensreglerna framhäver
skillnaden mellan en vanlig riddare och en Tempelriddare. Tempelriddaren ”avstår från att följa sin egen vilja och begär med rent hjärta att få göra riddartjänst
hos Den Högste Konungen” som det står. Vid inträdet i Tempelherreorden avgavs de vanliga munklöftena om fattigdom, lydnad och kyskhet. Till dessa kom
det fjärde och specifika: att av alla krafter försvara det Heliga Landet, den kristna
tron och pilgrimerna. Att de var munkar återspeglas bland annat i de stränga
ordningsreglerna om att deltaga i de olika dagliga gudstjänsterna och om enskilda andakter, om fattigdom ”Ingen broder får äga något varken mycket eller lite och
i synnerhet är pengar förbjudna , om den absoluta kyskheten ”…det är farligt för
en var ordensbroder att allt för mycket betrakta en kvinnas ansikte varför ingen
broder får kyssa en änka, jungfru, sin moder, sin syster, sin moster eller någon
annan kvinna”.
Till följd av girighet, maktlystnad och hämndbegär lyckades den franske
kungen Filip II förmå påven Clemens V att upphäva Tempelherreorden sedan
de kristna slutligt förlorat det Heliga landet. Filip lät fängsla de flesta av ordens
medlemmar av vilka en stor del dödades. När den siste stormästaren, Jacque
de Molay, brändes på bål i Paris 1314 kan Tempelherreorden anses ha upphört.
Därefter tar myterna om ordens fortlevnad i Skottland vid.
Att en del Tempelherrar lyckades fly från Frankrike är ovedersägligt. Somliga
inträdde i andra ordnar, andra levde i avskildhet, men detta innebar inte att
Tempelherreorden levde vidare i annan skepnad.
Under 1300- och 1400- talen blev furstarnas makt och betydelse större. Samhället förändrades från kyrkomakt till furstemakt vilket gjorde att de världsliga
härskarna inrättade riddarordnar – Strumpebandsorden, Elefantorden m.fl. – för
att stärka sin makt och sitt anseende. Även dessa ordnar var av religiös karaktär. Som ett yttre bevis på tillhörigheten till orden bar riddarna ett gemensamt
ordenstecken. Men liksom i de gamla riddarordnarna hade de skyldighet att
delta i vissa ceremonier och sammankomster. Som en följd av statsmakternas
centralisering under 1600-talet kom dessa ordnar att övergå till att bli officiella
belöningar.
En delvis märklig renässans upplevde mysterierna under 1700-talet i de olika
ordenssällskap som tillkom i nästan alla kulturländer. Med sina hemliga ritualer och stränga receptioner blev de fullvärdiga efterföljare till de gamla mysterieförbunden. I sin strävan att framstå som så gamla, exklusiva och ärevördiga
som möjligt så sökte man ofta sina rötter långt tillbaka i tiden. Tempelherreordens plötsliga försvinnande och ordens höga ideal gjorde det attraktivt att
framstå som dess legitima arvtagare. Med bestämdhet hävdade Reichsfreiherr
Karl Gotthelf von Hund 1742 att han blivit upptagen i den ännu fortlevande
Tempelherreorden och blivit invigd till härmästare över Tyskland. Som Tempelherreordens fortsättning grundade han Strikta Observansen.
Efter ingående utredningar kunde konventet i Wilhelmsbad år 1782 fastställa
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att Tempelherreorden inte levt vidare varefter Strikta Observansen upphörde.
Någon rättmätig arvtagare till Tempelherreorden finns inte. Däremot lever
många av dess ideal vidare och Tempelherrarnas ståndaktighet, fromhet, etik
och moral är för många, både enskilda och ordenssamfund, en förebild och något
att sträva efter.

Tempel Riddare Ordens föregångare i Amerika.
Tempel Riddare Ordens (ej att förväxla med ovan omskrivna Tempelherreorden)
uppkomst och utveckling i Amerika innefattar många spännande och dramatiska händelser. Det skulle kräva allt för mycket utrymme att beskriva den här,
varför den berättelsen utelämnas.
I slutet av november månad 1842 sammanträdde sexton män och beslöt att
bilda en ny organisation. Den skulle under ändrade former arbeta vidare för den
målsättning som tidigare hade utformats. Namnet blev The Sons of Temperance .
Det skull bli ett ordenssällskap och programförklaringen fick följande utformning:
1) Självskydd genom total avhållsamhet från alla berusande drycker.
2) Självhjälp genom ömsesidig försäkring vid sjukdom och dödsfall.
3) Självuppfostran i syfte att stärka karaktären och förbättra det medborgerliga sinnelaget.
Förebilden till The Sons of Temperance anses ha varit Frimurarorden och Odd
Fellow. The Sons of Temperance hade som måtto för sin verksamhet antagit
Kärlek, Renhet, Trohet och som symbol en liksidig triangel omslutande en sexuddig stjärna, vilken avsåg att erinra om de sex grundarna. I december månad
1845 bildades ytterligare en orden som fick namnet The Temple of Honor som
när den överfördes till Sverige blev Tempel Riddare Orden.

Tempel Riddare Orden till Sverige.
1800-talet var för Sveriges tempelriddares del mycket händelserikt. Många händelser av stor betydelse för framtidsutvecklingen kunde registreras under denna
tid. Nykterhetsföreningar bildades i Sverige 1830. Även frikyrkorörelsen började träda fram under denna tid. Tempelriddar Ordens första Tempel instiftandes
under mycket enkla och anspråkslösa förhållanden. Att orden trots detta kunde
få en fast grund och utvecklats på det sätt som skett i Sverige, och sedermera i de
övriga nordiska länderna, är ganska märkligt. I slutet av 1800-talet tog Emil O.
Johansson initiativ till bildande av Templet Alpha i Gränna. Johansson började
sitt pionjärarbete för orden under enkla förhållanden och med mycket små resurser. Men Templet Alpha blev ändå ett embryo till något stort och betydelsefullt.
Detta tack vare att det blygsamma Grännainitiativet blev uppmärksammat på
andra håll, varifrån det senare vidareutvecklades.
Inom Tempel Riddare Orden är det lokala Templet den enhet som utgör grunden för ordens organisation. Templet riktar sin verksamhet utåt genom att in81

bjuda medlemskap och beviljar inträde i orden. Templet väljer också ombud till
Stor Templet, som är ordens nationella överorganisation.
Frågan ställs ibland. Varför är Templet Riddare Ordens arbete hemligt? Svaret blir att det är hemligt endast på de områden som hör samman med ritualer,
symboler och ceremonier. Om innehållet i dessa skulle avslöjas i förväg så skulle
många av de värden, som denna del av verksamheten innehåller, gå förlorade.

Riddare Templet Jämteborg
Jämtland blev tidigt en landsdel, där nykterhetsidéerna vann fast förankring.
Man torde därför kunna säga, att jordmånen för Tempelriddareorden var god
och att förutsättningarna fanns för att den relativt tidigt borde kunna plantera
sin fana i jämtlandsmetropolen Östersund. Det tempel som byggdes 1901 fick
också god start och där många för arbetet väl rustade och ansedda män anslöt sig.
Man beslutade även att Riddare Templet Jämteborg skulle vara ett ordenssällskap, där visserligen absolut nykterhet var en hörnpelare, men där också sedliga
och moraliska värderingar skulle finnas för nödvändig hjälp till medlemmarna.
Till Jämteborgs förste Mästare valdes kontorsskrivaren vid SJ Oskar Gylfe och
till vice Mästare kakelugnsmakaren Nils Gustaf Nilsson. Den nyvalde mästaren
yttrade i samband med installationen. ”Alla de, som i dag slutit sig till Tempelriddare Orden, hade nog i början, då förslaget om bildandet av ett Tempel
härstädes bragtes å bane, tvekat om de borde taga detta steg. Själv gjorde jag
det, men ju mera jag studerade och lärde känna Orden, desto mera kom jag till
insikt om, att den var god och nyttig. Nu förstår jag att den skall bli ett gott
stöd i nykterhetsarbetet, och samma känsla hysa säkerligen alla, som i dag varit
med om att knyta denna nya länk i Ordens kedja”.

Godtemplarhuset där Jämteborg fick sin första sammanträdeslokal. På denna gamla bild är texten över ingången ÖSTERSUNDS GOODTEMPLARS ORDENSHUS och skylten till höger
anger Servering av kaffe, te o chokolade.
FGÖ bild.
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Lokal för Templets sammankomster förhyrdes inledningsvis i godtemplarhuset
vid Nytorget, men då lokalen även användes för andra ändamål kunde den inte
få den inramning och avskildhet, som har så stor betydelse och ger värdighet åt
sammankomsterna. Redan i slutet av 1901 lades förslag om att Templet skull
gå i författning om anskaffande av en egen ordenslokal. En kommitté tillsattes
och i maj månad 1903 rapporterade kommittén att nedre hälften av tomten
149 mellan Köpmangatan och Strandgatan kunde få köpas för omkring 17 000
kronor. Köpesumman blev 16 000 kronor och Jämteborg hade fått en centralt
belägen och vacker plats för ett blivande hem. Den 7 november 1904 invigdes
ordenslokalerna i Temperance. I detta hus har Jämteborg sedan haft sin tillvaro
fram till det att nya lokaler anskaffades vid Kyrkgatan

Tempelarbete
Många är de bröder som på olika sätt medverkat och angett riktning i Templets
historia under de gångna åren och med ärligt uppsåt givit tid och intresse för
dess bästa. I arbetet är det ledningen som oftast bestämmer färdriktningen men
varje medlem bidrar till den rätta ”tonen” och den värdiga formen. För att få
en bättre bild av händelser och glädjeämnen har de ofta kortfattade protokollen
legat som grund och kompletterats med information från andra håll.
Från början var arbetsformerna inte fulländade
och miljön i främmande
lokalerna inte den bästa.
Resurserna var också små,
men duktiga bröder gjorde
att man raskt kom på rätt
väg. Vid Templets bildande
bestämdes inträdesavgiften
till 20 kronor. Frågan om
inträdesavgiftens storlek i
framtiden samt sjuk- och
begravningshjälp överlämnades till en kommitté bestående av bröderna Nils G.
Nilsson, Oskar H. Lithner
och Holger Aronsson. Av
en paragraf från den 8 maj
1901 framgår att frågan
om Templets sjuk- och begravningskassa skulle göras
fristående så att statsbidrag
skulle utgå, men beslutet
Jämteborgs ordenshus, uppfört 1903-1904. Jämteborgs bild.
blev att inte söka statsbi-

83

drag. Av protokollet från den 3 juni 1901 framgår att sjuk- och begravningshjälp skall utgå med 100 kronor såväl till broder som broders hustru. I september
samma år tillsattes de ständiga kommittéerna, nämligen sjukvårdskommitté,
besökskommitté, kommitté för nytta och nöje samt revisionskommitté.
Uttryck för omtanke och givmildhet har getts vid olika tillfällen. Gåvor har
överlämnats av åtskilliga bröder. Efter en reception uttryckte recipienden sin
tacksamhet för att ha fått komma med och överlämnade en gåva på 50 kronor.
Vid ett annat tillfälle har en avliden broder testamenterat 1 000 kronor. Vid två
tillfällen, under de första 50 åren, har Stor Tempel sammanträtt i Jämteborgs
lokaler under ledning av Stor Mästare Oskar Eklund den 3 och 4 augusti 1906
och under ledning av Stor Mästare Erik Frånberg den 18 april 1927.
Ett minnesvärt, och sannolikt enastående, ordensmöte bör antecknas. Det var
den 27 april 1936 då i Templet invigdes fyra söner till en av Jämteborgs äldre
bröder, Anders Wilhelm Pettersson, medlem sedan 1906. Det var vackert att se
de fyra sönerna gå i sin faders fotspår, en hedersam väg, och är ett utmärkt bevis
på sammanhållning i familjen. ”Från fädren har det kommit, till söner skall de
gå”.

Ordenssal.
Jämteborgs bild.
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Mindre trevliga minnen finns också i Templets historia. För helhetsbildens skull
skall någon händelse beröras. I maj månad 1910 meddelade Mäster ”att Templets
kassör blivit insolvent och att Templet för närvarande var utan kontanta medel”.
Man beslutade då att utse en revisionskommitté för att granska räkenskaperna
och komma med förslag om åtgärder för framtiden. Vid senare sammanträde
”meddelades att det insamlats medel för täckande av den förlust, som uppstått
genom skattmästaren förskingring”. Till de tråkiga inslagen hör även då en del
högt aktade bröder, särskilt då under Templets tidigare år, övergivit sina givna
löften ifråga om absolution och därigenom vållat stor missräkning. Men människonaturen är oberäknelig och livet äger många dunkla krafter
Ett allvarligt, men dess bättre för Templet Jämteborgs del avvärjt hot, var
det i december 1939 då Templets lokaler rekvirerades som militärförläggning,
varför sammanträden inte kunde hållas under en tid. Den 10 september 1945
heter det beträffande denna då överståndna sorgliga tid: ”Kriget slut och förbindelserna med dottertemplet Kong Sverre ånyo i gång”.
En sångkör bildades på ett tidigt stadium. Kören har tidvis varit i livlig verksamhet men även tidvis varit nedlagd. Men vid högtider och andra tillfällen
har alltid sjungande bröder funnits till hands och givit god underhållning. En
gammal god tradition har varit att högtidlig gudstjänst hållits på juldagen i
ordenssalen, varvid någon av prästerna bland bröderna predikat och julgranen
varit tänd vilken tillsammans med sång och musik gjort samlingen till en vacker
andaktsstund. Årsdagen av Templets stiftande har varit den stående högtiden.
Högtidligt 25-årsjubileum hölls den 26 mars 1926 där 260 bröder med damer
deltog.
Templet firade sitt femtioårsjubileum den 26- och 27 mars 1951 under värdiga
och imponerande former och med stort deltagande av Templets egna medlemmar och bröder från andra håll. Gäster hade kommit från Norge och Danmark.
Middagen hölls i tennishallen där 350 deltagare möttes av festligt dukade bord
Högste Stor Mästare broder Thorleif Hanssen höll ett strålande högtidstal.
Logen firade den 21 mars 1981 sitt 80-års jubileum i närvaro av 105 bröder,
varav 26 från andra Tempel.

Jämteborgs fastigheter
Riddare Templet Jämteborg ägde sedan 1904 fastigheten Temperance som 1964
såldes till Jämtlands Gille och Hantverksföreningen. Samtidigt inköptes tomten
Kyrkgatan 61 för 220 000 kronor. Den 28 juni 1965 meddelade byggnadsföreningens kassör att skulden på fastigheten var 1 807 000 kronor. Bröderna i
styrelsen beslöt då att kontakta bröder som tänkbara givare eller långivare. Vid
invigningen redovisades 100 000 kronor i gåvor och insamlade medel. Förutom
dessa kontanta bidrag lånade ett antal bröder ut pengar räntefritt i tio år.
I början av 1988 beslutade byggnadsföreningen och Riddare Templet Jämteborg att sälja fastigheten till ordensbrodern och fasighetsägaren Eric Norén för
fyra miljoner kronor. Templet fick därvid lagfart på de egna lokalerna i 49 år
med en ingångshyra på 10 000 kronor/år lägre än den logen betalade till byggnadsföreningen.
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Jämteborgs fastighet Kyrkgatan 61
Jämteborgs bild.

Riddare Templet Jämteborgs Mästare
Under Templets 100-årige tillvaro har endast nio bröder innehaft ämbetet.
1901 – 1910
1911 – 1928
1929 – 1955
1956 – 1966
1967 – 1971
1972 – 1976
1977 – 1985
1986 – 1997
1998 – 2005
2006 – 2007
2008 –		

Oskar Gylfe
Carl Christensson
Nicolaus Eggström
Jan Eliasson
Nils H. Lundgren
Gullik Roos
Kjell Flodin
Sven Selander
Sven Erik Larsson
Olle Nilsson
Kent Ivarsson
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Starka pelare
Templet Jämteborg har aldrig saknat villiga och ansvarsmedvetna tjänare. ”Var
stodo vi om de ej funnits till?” Skaldeordet kommer osökt i tankarna, då man
vid bläddrandet i Templets blad och handlingar möter de många namnen på
bröder, som varit med i ledet och för idealen troget offrat tid, krafter och kärlek
till Tempelriddare Orden. Två bröder bör särskilt nämnas.
Anders Mattsson, syssloman, var född i Salom, Hackås 1856. Bland stiftarna
var han den utåt mest betrodde mannen. Han hade olika uppdrag i Templet
1911-1933. Anders Mattsson var även en framstående kraft inom godtemplarrörelsen och i folkbildnings-arbetet. Han var allmänt känd under namnet
”Anders Mattson i Salom”. Han var ledamot av landstinget och hushållningssällskapet m.fl. organisationer.
Nicolaus Eggström, kontorschef, född den 1 mars
1863 i Mörsil: Han hade olika uppdrag i Templet
från 1912 till 1955. Han var Mästare under 26
år, som är rekord i Jämteborg. Logen har under
hans säkra ledning haft en lugn och lyckosam utveckling.

Nicolaus Eggström. Jämteborgs bild.

Slutord (av Nicolaus Eggström)
När Templet nu ser tillbaka på de år som för alltid svunnit finner vi både ljusa och mörka inslag. Framgång har växlat med motgång och glädje med sorg.
Många missräkningar har mött Templet, men det brodersband som binder alla
Jämteborgare samman har aldrig visat större styrka än i motgångens stunder,
aldrig har offervilligheten varit större än då, och aldrig har troheten mot Templet och Orden framgått tydligare än i dessa prövotider.
Källor:
Malcolm Barber: Det nya ridderskapet,. Stockholm 1997
Tom C Bergroth: Kungliga Carl den XIII:s Orden. Stockholm 2002
Efraim Briem: Mysterier och mysterieförbund. Stockholm 1932
Friederich Münter: Templer I. Statutenbuch des Ordens der Templer. Berlin 1794
Nytryck Sinzenheim 2002
Eugen Lennhoff – Oskar Possner – Dieter A. Binder: Internationales Freimafrlexikon. München 2000.
Tempel Riddare Orden – 100 ÅR I NORDEN
Riddare Templet JÄMTEBORG – 50 år
Riddare Templet JÄMTEBORG – 100 år (1901-2001)
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Till minne
Två av Föreningens Gamla Östersund tidigare funktionärer har avlidit. De var
under många år engagerade i sina befattningar som föreningens intendent respektive årsskriftens redaktör. I dessa befattningar hade de stor betydelse i föreningsarbetet och för föreningens utåtriktade verksamhet. De tjänade föreningen
på ett utomordentligt sätt under lång tid. Båda var hedersledamöter i föreningen. Personerna Arne Dahlin och Hans Jacobsson och deras insatser inom
föreningen är i tacksamt minne bevarat.
Arne Dahlin avled den 14 oktober 2005 i en ålder av 75 år. Han
invaldes som medlem i föreningen
1969. Sitt första år i föreningens
styrelse hade Arne Dahlin 1985 då
han utsågs till suppleant. Han blev
1990 ordinarie ledamot i styrelsen.
Från år 1988 till 1997 var Arne
föreningens intendent, en befattning som han skötte förtjänstfullt.
År 2001 lämnade han styrelsearbetet och utnämndes samma år till
hedersledamot. Arne Dahlin var en
aktiv medlem i den museikommitté
som arbetade med omvandlingen av
stadsmuseet som stod klart 1999.
Inom föreningens fotogrupper medverkade Dahlin med stort intresse.
Han deltog därmed i det angelägna arbetet att identifiera bilder i föreningens
samlingar. I redaktionskommittén för årsskriften medarbetade Arne på olika
sätt. Han har bland annat i några årsskrifter kring sekelskiftet 1900-2000 medverkat i intressant text- och fotodokumentation kring gator och byggnader i
staden. Arne Dahlin var livfullt medverkande i föreningens arbete ända till sin
bortgång.
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Hans Jacobsson avled den 21 augusti
2007 i en ålder av 95 år. År 1973 engagerades Jacobsson i redaktionen för
föreningens årsskrift. Redan året därefter, 1974, utsågs han till årsskriftens
redaktör och han kunde vid högtidsmötet detta år presentera sin första årsskrift samtidigt som han invaldes (!)
som medlem i föreningen. Han utsågs
1974 till suppleant i styrelsen och året
därpå till ledamot och blev hedersledamot i föreningen 1986. Hans Jacobsson
kom att vara redaktör för tolv årsskrifter fram till och med 1986. Jacobsson
skötte inte bara redaktörsysslan, han var
även årsskriftens flitigaste skribent. Jacobssons många artiklar präglas av stor
saklighet. Innehållet har han hämtat ur
omfattande personlig kunskap och noggrant forskningsarbete. Han hade förmågan att skriva artiklarna så att läsarna gärna tog del av text och innehåll. Hans
Jacobsson arbete med föreningens årsskrifter har tillfört mycket av intresse och
värde om stadens historia.
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Boklista
Av Kerstin Ellert
Nedan presenteras litteratur som utgivits under år 2007 och som berör Östersund. Som tidigare görs den avgränsningen att endast litteratur som berör före
detta Östersunds stad (Östersunds församling) tagits med.
Från Haldo till Anna Carin: boken om Jämtland-Härjedalens idrottshistoria : Jämtland-Härjedalens idrottsförbund 100 år 1908-2008. Huvudredaktör
Thord Eric Nilsson. Östersund, Jamtli, 2007.
Jejlid, Jenny: En sked för morbror Fred: en liten bok om ett stort ämne.
Trångsviken, Ord och tanke, 2007.
Lindholm, Jim och Jonsson, Lina: IBU World Championships Biathlon :
ett grönt skidskytte-VM? C-uppsats. Östersund, Mittuniversitetet, 2007.
Lindkvist Emil och Wiktorsson-Pagold, Henrik: Bootstrapping : en fallstudie av 5 småföretag i Östersund. C-uppsats. Östersund, Mittuniversitetet,
2007
Lorentzon, Camilla och Danielsson, Eva: Den här akademivärlden är ju
en massa akademiskt bullshit som man aldrig kommer ifrån: en kvalitativ
studie om färdighetsträning och personlig utveckling vid Mittuniversitetets socionomutbildning i Östersund. C-uppsats. Östersund, Mittuniversitetet, 2007.
Olofsson, Olov (Olle): Historik Lindevalls Industri AB: 1965-2000. Östersund, Förf., 2007.
Rignér, Per-Olof: Skogs- och naturpärlor runt Östersund : en utflyktsguide. Östersund, Skogsstyrelsen, 2007.
Swedenmark, Eva och Wennström, Annica: Vinbär och vemod : familjedrama. Andra delen i serien Familjen kring La Stella. Liselotte Pontis nystartade
resebyrå går bra. Tillsammans med sin man Mario och sina barn planerar hon för
ett nytt liv i en stor villa på Frösön. Men sveken och familjelögnerna finns kvar.
Sundbyberg, Bokförlaget Semic, 2008.
Winblad, Ewonne: Frälst, förmögen, förskingrad : historien om Hanna
Lindmark och Margaretaskolan. Det var i Östersund Hanna Lindmark vid 1900talets början startade sin första matservering, en blygsam liten rörelse som skulle
bli första pusselbiten i ett stort imperium. Stockholm, Bonnier, 2007.
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Verksamhetsberättelse 2007
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund, FGÖ, får härmed avge följande
redogörelse för verksamhetsåret den 1 januari – den 31 december 2007.
Föreningens funktionärer har under året varit:
Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Adjungerad ledamot
Adjungerad ledamot
Arbetsutskott (AU)
Revisorer
Revisorssuppleanter
Intendent
Klubbmästare
Museivärd
Redaktionskommitté

Peter Berg
Sven-Erik Tornving
Gunilla Nilsson Edler
Ingvar Gustafsson
Göran Falkerby
Tomas Frank
Kjell Hoffman
Sten Wadensjö
Ulla Hasselberg
Carl Henrik Rastner
Mikaela Gustafsson (Jamtli)
Gunnel Österberg (Kvinnliga för. Gamla Östersund)
Peter Berg
Sven-Erik Tornving
Ingvar Gustafsson
Urban Lidén (auktoriserad)
Sven-Ivar Nordin
Bertil Leijon
Eva Eklund
Ingvar Wiklund
Sten Wadensjö
Carl Henrik Rastner
Tomas Frank
Sven Åke Breding
Bengt Brügge
Gunilla Nilsson Edler
Ingvar Gustafsson
Mats Lundin
Johan F. Wijnbladh

Årsmötet för 2006 hölls onsdagen den 22 mars i länsbibliotekets samlingssal.
Vid årsmötets öppnande hölls parentation över de medlemmar som avlidit under
året. Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar utsåg årsmötet enhälligt avgående
ordföranden Sven Åke Breding till föreningens hedersledamot. Sven-Erik Tornving orienterade om budget för 2007 samt kort om det nya stadsmuseet och
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efterlyste medlemmar som är beredda att delta i arbetet med det nya museet.
Föreningens nyvalde ordförande Peter Berg tackade för förtroendet att få leda
föreningens verksamhet. Han berättade även lite om sig själv och sin syn på föreningens verksamhet. Därefter avtackade Peter Berg den avgående ordföranden
Sven Åke Breding för många års skickligt ledande av föreningen.
Vidare överlämnades ett stipendium ur Margareta och Robert Berghagens
stiftelse till Robert Fresk för dennes forskning om Östersunds historia och de
artiklar Fresk skrivit om detta i föreningens årsskrift.
Efter årsmötet höll Robert Fresk ett intressant och uppskattat föredrag om
stadens grundande och geografiska förutsättningar, dess första invånare och deras yrkesverksamhet, allt under rubriken ”De första Östersundarna – en samling
skattesmitare ?”.
Föreningen Gamla Östersund hade 677 medlemmar den 31 december
2007.
Högtidsmötet hölls traditionsenligt den 23 oktober i stadens rådhus, där
cirka 120 medlemmar deltog. Programmet bestod i att Peter Berg informerade
om föreningens verksamhet bl.a. invigningen av fotoutställningen ”Busstorget/
Gustav III:s torg”, nuläget när det gäller nytt stadsmuseum och föreningens
insatser ifråga om den Wickströmska gravvården. Kvällens föredrag höll kulturskribenten Hans Lingblom om Victor HugoWickström 1856 – 1907. Stadsmuseet var också öppet för besök från klockan 17.00.
Onsdagen den 9 maj firade Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund sitt 50
årsjubileum på Folkets Hus. Stor anslutning och en trevlig kväll med historisk
underhållning efter ordinarie föreningsstämma. FGÖ representerades av Peter
Berg och Carl Henrik Rastner.
För att stärka och utveckla samarbetet med den kvinnliga föreningen har dess
ordförande Gunnel Österberg adjungerats till FGÖ styrelse under året.
Söndagen den 21 oktober invigdes fotoutställningen ”Busstorget/Gustav III:s
torg” på Jamtli. ”Fotogrupperna” hade återigen gjort ett gott jobb som uppskattades av såväl allmänhet som medlemmar.
Föreningen har under året samarbetat med andra föreningar i arrangemang
bl.a. en föreläsning av historieprofessorn Dick Harrison, Lund.
Arbetet med att digitalisera föreningens foton och föremål fortsätter. Samlingarna är mycket omfattande. Vid verksamhetsårets slut har cirka 6 700 bilder
behandlats av totalt cirka 12 000. För arbetet används programmet Sofie, samma
program som Jamtli använder för sin bildbehandling.
Redaktionskommittén har åter producerat en årsskrift av hög kvalité med
intressant innehåll som röner stor uppskattning.
Samarbetet med Jämtlands läns konstförening vad avser Carl Lignells fonder fortsätter i enlighet med gemensamma rutiner.
Stadsmuseet har varit öppet för allmänheten lördagar kl. 12.00 - 15.00 och
under sommarmånaderna, juni – augusti dagligen mellan kl. 10.00 – 16.00.
Besök av grupper har ökat från företag och arbetsplatser samt skolklasser som
efter tidsbeställning besökt museet.
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Styrelsen har under året sammanträtt vid elva tillfällen, och arbetsutskottet
när så erfordrats.
Den ekonomiska förvaltningen redovisas i särskild bilaga (ej här).
Föreningen Gamla Östersund förvaltar följande fonder och stiftelser för vilka särskild redovisning lämnas. Linda Olséns 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 4 mars 2008
Peter Berg

Sven-Erik Tornving

Gunilla Nilsson Edler

Ingvar Gustafsson

Göran Falkerby

Kjell Hoffman

Tomas Frank

Sten Wadensjö

Sjungande stipendiater

I anslutning till FGÖ årsmöte i mars 2008 utdelades till Gunilla Nilsson Edler, Marita Johansson
och Eva Rehnsbo ett stipendium ur Margareta och Robert Berghagens stipendiefond. De erhöll stipendiet
för sina insatser som stadsguider där dom vidarebefordrar stadens historia på ett innehållsrikt, skickligt
och uppskattande sätt. Eva Rehnsbo hade ej möjlighet närvara på grund av sjukdom. De två närvarande
stipendiemottagarna tackade med en för tillfället skriven sångtext på melodin ”Mæn je va e lita taus hadd
ma de nå bra . . .”. Därefter följde ett framförande där Gunilla och Marita berättade om sina förebilders
– färgaränkan Fjellman och madam Borg – sysslor, boende och liv, ett framförande som mottogs med många
skratt och uppskattande applåder.
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Nya medlemmar 2007
Maj-Britt Mårtensson
Karin Ringelid
Barbro Rohlin
Ulla Sandin
Stanley Sandin
Karin Skantze
Bengt Tallryd
Gunnar Wallmark
Bertil Wedin
Eva Werndahl
Lars Werndahl
Gunnel Österberg

Rolf Enström
Mats Esbjörnsson
Anita Hedlund
Heike Hedlund
Marianne Hedman
Thomas Hellström
Håkan Johansson
Håkan Jonasson
Rune Jonsson
Solvig Ljusterdal
Ulla-Britt Lööf
Eva Moberg

Förteckning över givare till
årsskriftsfonden 2007
Förteckningen avser inbetalningar bokförda på föreningens PG-konto under perioden 1 januari – 31 december 2007.
Ahlberg, Torsten
Ahrlin, Vidar och Siv
Alftrén, Bertil
Alstad, Stig
Andersson, Bengt
Andersson, Sven-Olof
Anse, Hans
Axelsson, Sture
Bengtzon, Åke
Berg, Peter
Bergholm, Kjell
Bergman, Staffan
Bergström, Roland
Berndtsson, Olle och Siv
Björk, Knut
Bogren, Lennart

Bohman, Ragnar
Borg, Jan
Borg, Viktor
Bostrand, Bo
Breding, Åke o Maud
Burman, Lennart
Byström, Bengt
Carlsson, Gunnar
Cronheden, Rolf och Inger
Dahlberg, Benkt
Dedering, Bertil
Doll, Sune
Edström, Bengt
Edvinsson, Folke
Elgelid, Sten
Elvgren, Lennart
94

Englund, Karl-Bertil
Engström, Barbro
Engström, Gunnar o Gertrud
Ericsson, Nils
Eriksson, Bertil
Eriksson, Erik
Eriksson, Gunnar
Eriksson, Örjan
Falk, Lars
Falkerby, Göran
Fors, Eric
Forsgren, Roland
Frank, Tomas
Gabrielsson, Kjell
Gissler, Sture
Gulle, Bengt
Göransson, Nils-Eric
Haase, Christer
Hallén, Lennart
Halvarsson, Gösta
Hammar, Olle
Hammar, Ulla
Hansson, Bertil
Hansson, Sven Lima
Haraldsson, Ulf
Hasselberg, Ulla
Hedberg, Jonas
Hedlund, Heike o Anita
Herlitz, Lars och Ebba
Herlitz, Nils och Irene
Herlitz, Per
Herlitz, Staffan och Ingabritt
Holm, Christer
Holm, Nils
Holmström, Björn
Husberg, Staffan
Ingmansson, Bengt
Jacobsson, Hans
Jacobssson, Ingrid och Ragnar
Jemteborn, Siw
Jernekrantz, Alfons
Johansson, Bertram
Johansson, Gunilla
Johansson, Jan Erik

Johnson, Alf och Ingrid
Jonsson, Kjell
Jonsson, Lars
Jonsson, Stig
Josefsson, Alf
Jämthagen, Sidney
Jämtnäs, Nils-Erik
Jönsson, Maria
Karlsson, Lars-Göran
Krohné, Elisabeth och Göran
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Kylsberg, Sven
Kålen, Alf
Larsson, Håkan
Leijon, Bertil
Lenberg, Sven
Lignell, Carl
Liljegren, Klas och Anita
Lindahl, Sten
Lindgren, Göran
Lindgren, Tore
Lindow, Anette och Lennart
Lindqvist, Lars
Lundberg, Kjell
Makenzius, Glenn
Meijer, Sten
Modin, Stig
Mohlander, Paul
Mosten, Carl-Eric
Månson, Kåre
Nillbrand, Stig
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Kjell
Nilsson, Monica och PG
Nilsson, Sven-Olof
Nordin, Sven-Ivar
Norgren, Kjell och Birgitta
Nossbrandt, Kjell
Notfors, Daniel och Eva
Nystedt, Lars och Lena
Nyström, Sture
Nyström, Sven
Nässén, Nisse och Lillie
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Sundström, Lennart
Svensson, Roland
Svärd, Gunnar och Kerstin
Svärd, Helge
Svärd, Otto
Sånefjäll, Hans
Söderqvist, Gunni och Allan
Tengvard, Kjell
Tornving, Sven-Erik och Maud
Uddegård, Karl-Gustav
Uddeholt, Staffan
Uhlin, Hans
Wahlström, Kjell
Wahlström, Sven-Olof och Sigbritt
Walltin, Olof
Wedin, Bertil och Svea
Velander, Kerstin och Örjan
Wenner, Lennart
Westerberg, Tore
Wigen, Staffan
Wigur, Rolf
Wijnbladh, Johan och Ulla
Wiklund, Ingvar och Kerstin
Wikström, Lars-Erik
von Walden, Anna och Bengt
Wärdell, Lars
Zakrisson, Birger
Åsgårdh, Åke
Öberg, Arne
Ödmark, Sigrid och Anders
Österberg, Gunnel
Österman, Birgitta och Per-Erik
Östlund, Eric
Östlund, Jan

Näsström, Christer
Olofsson, Gittan
Olofsson, Olov
Olsson, Oskar
Orvegård, Olof
Ottosson, Agne
Owén, Lennart
Pagels, Olle och Anne-Mi
Palmqvist, Åke
Persson, Bertil
Persson, Bob och Christina
Persson, Christer
Persson, Rolferik
Pettersson, Karl-Erik och Britt
Pettersson, Kjell
Pålstam, Bengt och Britta
Rasteby, Walther och Monika
Rastner, Carl-Henrik
Rehnsbo, Eva
Ringbro, Yngve
Rosenius, Olof
Rydell, Nils Magnus
Sandberg, Bengt
Sandin, Ulla
Swartz, Sven Erik
Sedvallsson, Olof Gunnar
Selander, Sven
Sidén, Kjell
Sjödin, Kent
Sjölin, Lars Örjan
Sjöström, Christer
Stein, Bengt och Astrid
Sthengel, Björn
Ström, Ingrid och Karl-Hugo
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