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Förord
Den 73:e årgången av Föreningens Gamla Östersund årsskrift överlämnas härmed till
föreningens medlemmar och övriga läsare.
En av de stora händelserna 2009 i Östersund var invigningen av det ”nya” Stortorget. Redaktionen har därför funnit det passande att pryda årets omslag med en bild
av torget. För jämförelser finns i häftet tre bilder av torget från tidigare år.
Vad hände i Östersund för 25 år sedan? Johan Wijnbladh har gått igenom tidningsläggen 1985 och skrivit om vad som hände. Vi tror att många av läsarna förundras över ”var det inte längre sedan”. Vi tror också att en så kort tillbakablick ger
alla läsare, inte bara åldringarna, möjligheter till igenkännande funderingar.
I staden har ingått ett antal byar. Gräfsåsen var en by som redan 1918 inkorporerades i staden. Anna Britta Nilsson har välvilligt ställt ett skriftligt och fotografiskt
material till redaktionens förfogande. Vem skriver om Torråsen och Kånkbacken?
Kvinnligt företagande behöver belysas mera i vår årsskrift. Kerstin Ellert har skrivit om Karin Larsson, som under många år drev Pensionat Esplanaden på Strandgatan. Det är en företagargärning värd att uppmärksamma. Det finns säkert flera.
En bit av Söder är namnet på den fotoutställning som anordnades hösten 2009 på
Jamtli. Bilderna från den hoppas vi gläder främst dem som inte hade möjlighet till
ett besök.
I förra årsskriften fanns en artikel Mordbranden 1889 och Jonas Sahlin. Denna artikel följs i år upp av en artikel om personen Jonas Sahlin. En annan brand var den som
inträffade i Centralpalatset på Prästgatan 30 i januari 2010. Husets historia tecknas
kort tillsammans med några bilder.
De små vardagliga händelsernas i Östersund historia har förtjänstfullt uppmärksammats av bland andra Malin Palmqvist. Redaktionen anser att projektet Den dolda
staden och dess sätt att se på historien har en given plats i vår årsskrift.
Även i år får Adolf Emil Melander berätta. Denna gång får vi intressanta inblickar i
folklivet under en båtresa till Amerika. Läs, förundras och jämför med dagens sociala
och ekonomiska förutsättningar!
Gröna Kammaren var en av de många föreningar som bildades i Östersund i slutet
av 1800-talet. Karin Tegenborg Falkdalen ger oss en inblick i sällskapet Gröna Kammarens verksamhet för ”Gemensamma nyttiga och nöjsamma tidsfördrif”. Föfattaren
är chef för det 30-årsjubilerande Föreningsarkivet. I detta finns mycket intressant.
Gör gärna ett besök!
Redaktionen hoppas att årsskriften skall bjuda en stunds uppskattad läsning.
Redaktionskommittén har bestått av Bengt Brügge, Gunilla Nilsson Edler, Mats Lundin,
Johan F. Wijnbladh, Hans Lingblom och Ingvar Gustafsson (sammankallande och redaktör).
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FGÖ:s hemsida
Av Sven-Erik Tornving

Hemsida, kan en sådan modernitet vara något för Föreningen Gamla Östersund?
Sedan mars 2010 har föreningen en hemsida som det har tagit lång tid att få
till men nu är den klar och i full gång. Sedan starten har vi, i juni 2010 efter fyra
månader, haft nästan 1 800 besökare och det visar att behov och intresse finns.
Varför skall vi då ha en hemsida och för vilka är den avsedd?
Ja, en hemsida är ju inte något som vi skall lägga ner tid och pengar på om
vi inte vet varför vi skapar en sådan sida på Internet. Det är ju inte bara för att
det är ”modernt” som vi har tagit fram den utan för att vi ser en stor nytta med
hemsidan.
Hemsidan är tänkt att vara ett forum för våra medlemmar. Här skall man,
bland annat, kunna se när olika evenemang, som föreningen har, äger rum. Man
skall också kunna läsa enkla reportage från olika evenemang som man själv inte
kunnat delta i. Man skall kunna komma i kontakt med föreningen på ett enkelt
sätt och lämna synpunkter på föreningens verksamhet, kunna anmäla sig som
medhjälpare i olika föreningsevenemang och kunna föreslå inslag på hemsidan.
Hemsidan är också viktig i våra kontakter utåt. Intresserade kan där få del av
uppgifter om stadens historia och komma i kontakt med vår förening. Den kan
därmed locka nya, presumtiva, medlemsgrupper, sådana som är vana att använda
Internet för att söka kunskap. Här skall man kunna se vad föreningen har för
verksamhet och kunna anmäla sig som medlem.
På hemsidan finns viktiga uppgifter om föreningen och om Stadsmuseet, om
årsskriften och om bildarkiv, filmer och konst. Där finns uppgifter om föreningens styrelse, om telefonnummer och adresser, kostnader för medlemskap
och hur man kan bli medlem samt om av föreningen förvaltade stiftelser och
fonder.
Hemsidan innehåller uppgifter om Stadsmuseet och dess öppethållande, om
årsskriften och kommande årsskrifts innehåll, om föreningens olika programverksamheter för våra medlemmar, om vårt bildarkiv och om föreningens fotogrupper.
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Vi visar också några bilder ur föreningens stora bildarkiv. Bilderna kommer då
och då att bytas ut mot nya bilder. Från sidan med bilder kan man också enkelt
ta sig till Jamtlis bildbank med dess stora samling av Östersundsbilder.
På en sida kan man se en kort filmsekvens från en av de intressanta filmer som
finns i föreningen ägo och få information om föreningens filminnehav.
En sida behandlar föreningens konst och där kan man se några exempel på
konstverk från den samling på över trehundra verk som föreningen äger. Dessa
bilder på vår konst kommer också att förnyas efter hand.
Slutligen innehåller hemsidan länkar så att man enkelt kan ta sig till andra
museer i vår kategori, både lokala, regionala och nationella museer.
Vår förhoppning är att sidan skall användas flitigt och att ni medlemmar lämnar synpunkter på sidans utformning så att det blir den levande hemsida som
styrelsen såg framför sig då den beslutade att lägga resurser, i tid och pengar, på
att få till en representativ hemsida.
Om du inte har gjort det tidigare så gå in på

www.foreningengamlaostersund.se
och tag del av ”din” hemsida!

På nästföljande sida ser Du hur vår hemsida ser ut 2010. Utseende och innehåll kommer att förändras och utvecklas efter hand. Det finns ”flikar” under
vilka man kan finna intressant innehåll. Om man ”klickar” på t.ex. BILDER
kan man få se denna bild från Storgatan i början av 1960-talet.
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Gräfsåsen, byn som försvann
Av Anna Britta Nilsson

Vem kan ana att det legat en by innanför avtagsvägen till Östersunds snöskoterklubbs (ÖSSK) skoterbana i Gräfsåsen, en by som en gång var fylld av liv och
rörelse. 1980-1983 gjorde jag bandupptagningar med Klara Johansson, född
1882 i Gräfsåsen, Henrik Persson, född 1907 i Gräfsåsen, Karin Persson, född
1912 i Sjör och Olivia Nilsson, född 1904 i Brynje. Klara Johansson var änka
efter en maskinist på Vattenverket och uppnådde den aktningsvärda åldern av
105 år innan hon gick bort 1987. Sonen Acke tog vara på tornhuven till Grand
hotell, när det revs. Henrik Persson var f.d. målarmästare, bosatt i Erikslund,
och Olivia Nilsson var min mor. Det de berättade var så pass intressant och roligt att jag tycker det vara värt att fler får ta del av det samtidigt som det blir
liksom ett äreminne. Tiden det handlar om är de första 25 åren av 1900-talet.
Gräfsåsen inkorporerades med staden Östersund 1918.

Mark tillhörande kronan
Gräfsåsen finns omnämnd i gamla handlingar redan på 1500-talet. Det kallades
då ödesböle och med det menas en gård eller ett ställe som blivit öde av olika
omständigheter. 1782 företogs en lantmäteriförrättning över Gräfsåsens kronoavradsland, som det hette då. Det upptog ett cirka 100 hektar stort område
liknande en parallellogram med början 3,5 kilometer norr om Torvalla upp mot
Mickelsgårdsbodarna, därifrån i nordostlig riktning till Rismyran 3,5 kilometer. Gränsstenen finns fortfarande kvar. Från Rismyran 2 kilometer rakt österut,
därifrån drygt 5 kilometer åt sydväst ett stycke förbi Gräfsåsen (se kartbild).
Marken arrenderades ut till 16 bönder från Frösön, Mickelsgård, Östra Odensala och Torvalla, dragon- och rusthållare, alltså personer som var skyldiga att
underhålla en dragon eller ryttare för kronans räkning.
Sammanlagt betalade bönderna en summa av 6 daler, 2 öre och 16 penningar
silvermynt. Två skogstrakter inom området tvistades det om, den ena gällde
Lungrebönderna i norr och den andra mellan Odensala- och Torvallabönderna
i söder.
Sommaren 1782 bärgades 106 skrindor hårdvallshö, 172 skrindor ängshö och
184 skrindor starr. Varje liten plätt hade namn som Månsdrolet, Långdrolet,
Vattumyra, Uddmyra, Ladumyra, Tovåsmyra, Bundtsved, Gavåsmyra, Bjäkermyra, Brändrolet, Rismyra, Slåttänge och Hallmyrdrolet. När slåttern var avklarad fick arrendatorerna låta sin boskap beta två till tre veckor på området.
Avhandlingen 1782 upptog inte mindre än 22 hästar, 92 klavbundna nöt och
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120 småfäkreatur. Det konstaterades att marken var stenbunden och mulbetet
magert och ringa.
När de första åborna anlände till det som senare blev Gräfsåsens by på 1870-talet hade marken övergått i enskild ägo, men på vad sätt området skötts tidigare
vet man ju inte, om det hade plöjts till exempel.

Gräfsåsen med omgivningar under början av 1940-talet. Utsnitt ur Generalstabens litografiska anstalts
försöksblad Östersund uppmätt 1944. De på kartan införda bokstäverna och siffrorna vid objekt hänförs till
motsvarande bokstäver och siffror nedan, vilka även finns i texten. Röd linje markerar gräns för Gräfsåsens
kronoavradsland. A=vägen Torvalla-Kyrkås, B=krondiket. 1=Johannes Perssons gård, 2=Henrik Olofssons, 3=Karl Karlssons, 4=Per Henrikssons. 5=Boströms. 6=Tallbackens fäbodar och 7=Lauréns.
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Tre sonsöner till en skåpmålare bland de första nybyggarna
Enligt husförhörslängd 1874-1883 fanns tre hemmansägare i Gräfsåsen då,
samtliga födda i Kyrkås. Det var bröderna Anders och Henrik Olofsson, födda
1838 respektive 1843 i Sjör samt drängen Karl Karlsson med hustru Johanna
Christina, födda i Bringåsen.
Henrik Olofsson, Klara Johanssons pappa, fick fasta 1 på sin del (2 på kartan)
den 30 november 1872, Anders Olofsson den 20 juni 1873 och Karl Karlsson
(3 på kartan) den 5 december 1873. Henrik och Anders kallade sig också Sjödin
och de var söner till torparen Olof Olofsson Sporre/Spårre, född i Brynje, son till
skåpmålaren Olof Hindriksson, vars livsverk dokumenterats av Maj Nodermann
och Bertil Daggfeldt i Jämtlands fältjägarregemente – regementet, bygden och
staden band 3 (2003) 2 . Marken benämndes Gräfsåsen nr 1.
1891 tillkom den tredje sonsonen till
skåpmålaren, Per Henriksson (släktförhållanden beskrivs i not 3) 3
från Brynje. Han köpte gården av
kusinen Anders Olofsson, när denne
flyttade till Odensala. Per flyttade in
med sju barn, födda åren 1871-1882
i en torpstuga, som han fått färdig
1870. Pappan Henrik Olofsson hade
nämligen försnillat farsarvet och familjen blivit husvill. Torpet kallas
Sven Pålstorpet och ligger strax till
höger om vägen innan man kör in till
Brynje by.
Henrik Persson, en av deltagarna i
bandupptagningarna, var sonson till
Per Henriksson och Karin Persson i
Sjör sondotter. Olivia Nilssons morfar Paulus Persson var bror till Per
Henrikssons hustru Ingrid Persdotter från Lungre.

Skåp från Brynje, daterat 1794, snickrat och
målat av Olof Hindriksson. Han var född 1756 i
Fjäl, dog i lungsot i Brynje 1809 och ligger begravd
vid Kyrkås gamla kyrka. Det finns ett 100-tal registrerade verk av honom, huvudsakligen från Kyrkås och Lit, men även från Ångermanland. Hindriksson var ryttare
vid Jämtelands Cavalleri Compagnie med ryttarnamnet Fjälström efter orten Fjäl.
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Per Henriksson och Ingrid Persdotter som förlovade eller gifta 1869. Ingrid dog i Gräfsåsen
1910. 1870 kunde de flytta in i en torpstuga som
han fått klar i Brynje och där deras sju barn föddes åren 1871-1882. Pers pappa Henrik var annars född och uppväxt i ett burget hem, skapat av
skåpmålaren Olof Hindriksson, men som Henrik
lyckades förskingra så att familjen blev husvill.

Gårdarna
Tre gårdar kom alltså till i slutet av 1870-talet. På Henrik Olofssons tomt stod
en liten stuga som han rev ned och byggde en riktig stuga i stället bestående
av kök, kammare och sal på ena änden och på andra en långkammare, där de
hade mat och kläder. Övervåningen bestod av ett stort rum med garderober på
sidorna och en vind med stora lårar, där mjölet förvarades.
Han byggde lagård, spillningsrum, stall och vedbod, allt i en enda rad, sedan
bastu, smedja, loge och en stor lada bredvid logen att ha halmen i. I smedjan
smidde han allting till redskapen, var inte beroende av någon annan. Han var
skräddare också, verkstan var inne i kammarn innanför köket. I bastun eldades
och torkades korn och kött. Av kornet gjordes malt och köttet blev till spickekött.
Per Henrikssons gård var redan bebyggd när han köpte. Där fanns förutom
bostadshus brunnshus, lagård med fin jällbru4, stenkällare bakom en björk,
pumphus, och en smedja uppe i backen. Pers son Per Olof övertog gården 1908
och bodde här med sin familj till 1936, då han sålde. Första året efter det bodde
de hos brodern Ivar i Lungre. Så fick han veta om ett hus i Erikslund och köpte
det 1938.
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Per Henrikssons gård i Gräfsåsen omkring 1915

Karl Karlsson dog 1897 och efter hustruns död 1898 köptes gården av Sven
August Karlsson från Kil i Karlstads län. Näste ägare blev Jonas Fälldin, född
1839 i Gudmundrå.
Per Henrikssons son Johannes byggde sin gård någon gång efter årsskiftet
1900. Förutom att han var jordbrukare köpte han upp och slaktade djur. Brodern Ivar blev storslaktare i Lungre.

Glimtar av livet i byn
När Henrik Olofsson dog 1887 sålde mamman gården till sin bror Mårten, men
då gick det inte så bra. Han blev sjuk och skrev dessutom på växlar åt andra som
inte betalades och gården fick säljas på auktion. Näste ägare blev Frans Gustin,
som enligt Klara Johansson var mycket lat. Först rev han ner och eldade upp hela
gärdsgården, sedan bastun, vedlidret och stallet, bara spillningsrummet och lagårn
blev kvar. Då satte han in hästen i lagårn. Innan han flyttade till Frösön, där pappan
hade en gård, sålde han skog i Hårdänge för l0 000 kronor och gården för 8 000.
Gården blev Bylunds sedan.
Hårdänge var en slåtter som låg åt Odensalahållet. Här hade Henrik byggt sex
hölador. På skogen gick korna och betade, innan de togs in på kvällen i en sommarlagård. Per Henriksson och Karl Karlsson hade också hårdängar åt samma håll.
Kalles hade getter som Klara och Kalles flickor brukade ta till Hårdänge, där getterna fick äta löv. Det var en djup grop där som vattenfylldes när det regnade. Här
kunde de bada. De brukade ha med grisen också som fick bada även den.
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Mjölk såldes i staden. I en låda
baktill på vedflaket stod krukorna
och på flaket låg ett vedlass. Det gick
inte fara enbart med mjölk inte. Från
början såldes det privat åt ved- och
mjölkkunder, på slutet levererades
till mejeriet.
Annars fanns det en sommarkörväg från Kyrkås gamla kyrka förbi
Gräfsåsen ner till Torvalla (A på kartan). På vintern kördes över myrarna, men på sommarn gick man över
myrarna ner till Körfältet. Enligt
Henrik Persson gick det också att gå
längs ett krondike (B på kartan) förbi
Spikbodarna.
Henrik minns hur det var en kolossal trafik om vintern genom byn. Det
kom långa rader med hästforor med
ved, plank och virke. Det var såg i
Brynje och de kom ända från Singsjön, Storåsen och Lundkälen, lång
Karl och Johanna Karlssons döttrar: Anna Regina,
född 1872, Edla Kristina, född 1875, Klara Maväg att köra och då ville de stanna till
ria, född 1879, Brita Johanna, född 1882. Det
hos Per Olofs. De lade filt på hästen,
var med de här flickorna Klara Johansson gick till
lade för honom litet hö och gick in
Hårdänge så att getterna fick äta löv där. Bilden
till Elin och köpte kaffe för 5-10 öre
är från efter 1898 då döttrarna flyttat till staden.
koppen. Det stod långa rader med
hästar här ibland.
Där hästarna hade gått blev det en grop som det gick fint att åka skidor i
fram och tillbaka till Brynje, cirka åtta kilometer. Kanonlöpet gick där senare
tid (1970- och 1980-talen). Om sommarn gick man på s.k. gångspänje, över de
värsta surhålen lades stockar. Henrik och mamma Elin gick där många gånger.
När farfadern Per Henriksson skulle begravas gick Håka-Ingri, min mormor,
från Brynje hit och läste upp en dikt vid kistan, som stod ute på gården. Det var
”utbärning” innan begravningen i kyrkan. ”Säll är den man som redo är”, minns
Henrik att dikten började. Pe Hinnersa talade så sävligt. När han tackade för
maten slutade han alltid med: ”För nödtorftig spis varda”. Henrik förstod inte
riktigt vad han menade men tyckte det lät hemskt roligt. Han var som lite präst.
En som brukade komma förbi hos Per Olofs var Bringås-Märta, Märta Andersson. Hon körde över myrarna på vintern med kastved, hade slakteri hemma på
gården i Bringåsen, köpte upp kor, for med drifter och stod på torget och sålde.
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Per Svensson gick med post
den här vägen från staden till
Brynje. ”Postverske och dess
bestyr”, brukade han säga.
Han var den förste brevbäraren i Brynje och räknade sig
som representant för staten.
Han bodde med sin gamla
mamma Sven-Stina i en gammal stuga på Per Ols-torpet,
och han dog 1943 87 år gammal. Torpet var en avsöndring
1822 från Brynje 1:16.
På 1890-talet var det stora avverkningar i trakten åt
grosshandlar Näs. Henrik
hade kvar några silverskedar
de fick som premie de som
avverkade.
Sommartid gick hästar på
skogen mellan Gräfsåsen och
Kyrkås. Klara brukade sitta
hemma på bron och lyssna
Nils-Mor eller Bringås-Märta, gift med Nils Andersson i
till
bjällrorna. Söndagarna
Bringåsen, driftig människa som for över myrarna genom
brukade
de gå till släktingen
Gräfsåsen vintertid med kastved och kött från eget slakteri
Märta Öst i Kyrkbyn eller till
och brukade stå på torget och sälja. Kronprins Gustav Adolf
fäbodarna i närheten: Tall(senare Gustav VI Adolf) besökte en gång under 1930-talet
backen (6 på kartan), Lauréns
Bringås-Märta och hennes slakteri.
(7 på kartan), Erik Jons- och
Mårtenbodarna. På Per Henrikssons loge var det dans ibland, Per Olof spelade fiol, och på Johannes också.
Johannes Persson (1 på kartan) var gift med Gertrud Dorotea Sundin från
Hammerdal, kallad Dora. Hon var otroligt duktig på att baka småkakor, s.k.
krus, men ville inte tala om för svägerskan Elin vad hon hade för knep. Hon var
rädd om recepten.
Efter jul var det sed att man bjöd hem varandra på julbjudning. Det kunde
vara fulla stugan med ungdomar. Det var grannsämja och man hjälpte varandra.
Det var omkring 20 personer i byn, som Henrik minns.
Någon skola fanns inte i Gräfsåsen. När byn inkorporerades med staden 1918
fick barnen gå i skola där. Dessförinnan fick de ”knata iväg” fem kilometer till
Torråsen.
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Barn och barnbarn samlade i Gräfsåsen vid Per Henrikssons (hans gård 4 på kartan) 90-årsdag 1923.
Pers alla sex barn finns med. En son hade dött 1892 20 år gammal. Anders Oskar, född 1876, längst till
vänster med barnen Karin, Axel och Per. I andra raden längst till höger Johannes, född 1880, med hustru
Dora och barnen Ingrid och Bror längst fram bredvid farfadern. Bakom dem i tredje raden längst till höger
Per Olof, född 1874, med hustru Elin och barnen Ruth och Henrik.
Alldeles ovanför Per Henriksson står Mathilda, född 1871, till vänster om henne Anna, född 1880, med sin
dotter Ingrid. Maken Olof Nilsson, bonde i Sörbyn, Ås, står till vänster om henne med sonen Nils Ivar strax
ovanför. Framför dem barnen Evert, Margit och Ruben. I Pers knä sitter Ingrid, född 1921, dotter till Ivar,
född 1882, och hans hustru Brita Maria, som står längst bak.
Anders Oskar bodde i Sjör, liksom Mathilda. Anna blev gift till Ås. Ivar bodde i Lungre. Det var bara Per
Olof och Johannes som bodde i Gräfsåsen. Per Henriksson var sonson till skåpmålaren Olof Hindriksson i
Brynje.

Boströms
Mitt emellan Furulund och avtagsvägen till ÖSSK:s skoterbana ses antydan till
en liten väg genom skogen på vänster hand om man far mot Östersund. Innanför
där låg ett litet ställe där det bodde en stationsskrivare Boström (5 på kartan).
Stugan bestod av två rum och kök. Han bröt upp jord på fritid, nätter och helger, hade ägor på båda sidor om vägen. En natt när han höll på att odla kom det
en björn och gick över ägorna. Gubben var väldigt tystlåten men frun, som var
tolv år äldre, småländska och religiös, desto värre att prata. Hon hade en bror,
pastor Brinell, och de hade ofta religiösa möten där.
Fru Boström och mamma Olivia brukade dra en tunna från staden med grismat som de hade bytt åt sig mot mjölk. Fast de hade häst hos Boströms, men
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den var till för att sonen skulle kunna fara och spela i en blåsorkester.
Bredvid Boströms låg Hallmyran, som odlades upp från rot och ris av Johannes Persson. När han gick från Gräfsåsen hade han alltid med sig geväret, det var
mycket vilt i skogen där. Han sköt och stoppade upp fåglar. Ovanför Boströms
uppe i skogen bodde Simon tillsammans med sin mor Selma i en stuga sammanbyggd med en lagård.
Området kring gamla Stuguvägen från Furulund upp mot Rismyråsen, som
numera bytt namn till Odensberg, kallades Kvastriket. När Stuguvägen byggdes omkring 1920 bodde det många familjer här som försörjdes genom att karlarna gjorde kvastar. På ett ställe fanns ännu på 1960-talet kvar en husgrund.
Här hade fru Svensson café. Mjölkkörare Svensson hade en liten islandshäst när
han for och sålde kläder. Fru Svensson sålde till Otto på Nyhem, Otto Nilsson
och Berta Davidsson.
Hur det sedan förhöll sig med Stor-Selma, Emil Möller, Djurtämjarn och
Ekorr-Jonke, namn som skymtade förbi i förbifarten under inspelningarnas
gång, går tyvärr inte att besvara så här 30 år efteråt.
Foton ur författarens samlingar. Bilderna av Bringås-Märta och av Karl och Johanna
Karlssons döttrar ägs av Kjerstin Pålsson, Brynje. Bilden på skåpet av Olof Hindriksson
är fotograferad av Mats Falkdalen.
Källor
Sven Schylberg: Fäbodar-avradsland-ödesbölen i Brunflo. Utgivet av Brunflo hembygdsförening 1969.
Brunflo tingslag, småprotokoll 1870-1875, husförhörslängder 1874-1902.
Bandupptagningar 1980-1983.
Bror Persson, född 1918 i Gräfsåsen: Information om bebyggelsen.
Inger Lindqvist, Östersund: Information om släkten Lindqvist.
Per Hellby, Torråsen: Beskrivning till kartan över Gräfsåsens kronoavradsland 1782. Lantmäteriet, Östersund.
Brev till Per Henriksson från morbrodern andrestyrmannen Anders Lundgren, avsända från
Härnösand 17 augusti 1870 och Duncerque 2 april 1871, i vilka det står att Per byggt en stuga.
Anna Magnussons arkiv, Landsarkivet, Östersund.
Anna Britta Nilsson: Skåpmålaren Olof Hindriksson i Brynje. Litsboken 2004.
Noter:
1 Fasta=fastebrev i vilket angavs att äganderätt till fastigheten erhållits.
2 Kapitlet Krigare och konstnärer i jämtländskt 1700-tal, som även finns som särtryck hos
Jamtli förlag.
3 Släktförhållanden m.m.: Skåpmålaren Olof Hindriksson, med ryttar-/soldatnamnet Fjälström, (f. 1756, d. 1809) var gift med Kerstin Israelsdotter (f. 1768, d. 1854). De hade
fem barn: Henrik, Israel, Ingeborg, Olof och Johan. Den äldste, Henrik Olofsson (f. 1792,
d. 1866) var gift med Ingrid Persdotter. De hade sonen Per Henriksson (f. 1833) som dog
i Gräfsåsen 1925. Deras sonson är Henrik Persson som föddes i Gräfsåsen 1907 och var
målarmästare boende i Erikslund. Henrik Persson har lämnat uppgifter som underlag till
denna artikel. Sonen Olof (fjärde i ålder) till Hindriksson hade namnet Olof Olofsson Spårre
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(f. 1802, d. 1884) och var gift med Anna Andersdotter. De hade fem söner och tre döttrar.
Den andre sonen i ordningen Anders Olofsson (f. 1838) var nybyggare i Gräfsåsen liksom
den tredje Hindrik/Henrik (f. 1843). Hindriks dotter var Klara Johansson, född i Gräfsåsen
1882. Intressant i sammanhanget är att Olof Olofsson Spårre hade en femte son Erik Olofsson
Lindqvist (f. 1847) som är farfarsfar till de kända spelmännen Bröderna Lindqvist.
4 Jällbru: på lagårns övervåning, jälln, förvarades höet att utfordra kor och hästar med. Höet
kördes med häst och skrinda dit uppför en jällbru. Denna bestod av en början i sten och jord
och avslutades med en bro av timmer och plank.

Stortorget 1946, ett foto från torgets sydöstra hörn.		
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Foto: Georg lingsell. FGÖ:s bild.

25 år sedan - Östersund 1985
Av Johan F. Wijnbladh

Vad hände i Östersund för 25 år sedan? När man bläddrar i tidningsläggen för
år 1985 i akt och mening att finna vad som var de viktigare händelserna i Östersund det året så kan man konstatera att självfallet var riksdagsvalet viktigt här
liksom i övriga landet. Det första fallet av AIDS påträffades i maj månad vilket
spred stor oro i Östersund. Av andra händelser var det annars arbetsmarknadsfrågor, Vallsundsbron och salmonellan på NNP som dominerade.

Arbetsmarknad
Den 17 januari kom förslaget från SJ:s ledning att fyra verkstäder skulle läggas
ner. Oron blev stor att en av dem skulle bli SJ:s verkstad i Lugnvik I slutet
av februari såg det dock ljusare ut. Tidningarnas rubrik löd: ”Ökat hopp för
Lugnvik”. Ledningsgruppen som utredde frågan om SJ:s verkstäder väntades i
mitten av mars lämna besked till SJ:s ledning. Den 18 april kom det glädjande
beskedet att verkstaden i Lugnvik skulle bli klar. Dessutom skulle ett antal nya
arbetstillfällen tillkomma. I stället för verkstaden i Lugnvik blev det den i Göteborg som drabbades.
I oktober gjorde SJ en kovändning när det gällde verkstäderna. I stället för
att lägga ner verkstaden i Göteborg beslöt man att behålla den i bantat skick.
Följden av det var att den tilltänkta utökningen av personal med 40 personer i
Östersund uteblev.
I slutet av året kom andra glädjande besked. ”30 jobb räddade” var LT:s rubrik
den 8 november när man berättade att Ericssons skulle tillföras en enhet som
skulle ge 30 nya arbetstillfällen.
Mindre lyckligt lottat var Vinetta. Utöver tidigare varslade ville Vinettas ledning i slutet av maj varsla ytterligare 42 anställda. Samtidigt tillbakavisade man
bestämt ryktena om att företaget skulle säljas. I början av hösten varslades 38
personer om uppsägning. I september konstaterade man att på grund av överfulla
lager skulle man bli tvungen att permittera ytterligare personal ett antal veckor.
Ännu dystrare blev det i november. ”50 uppsagda från Vinetta” var det tragiska
beskedet som lämnades den 8 november. Företaget hade varslat 75 stycken. De
25 som inte sades upp beräknades försvinna genom så kallad naturlig avgång.
En månad senare meddelades dock att varslen om korttidspermittering av 106
personer på Vinetta drogs tillbaka. Bland annat hade man lyckats sälja mer än
man vågat hoppas. Planenligt hade man stängt tre produktionslinjer.
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Tidningarna meddelade i slutet av maj att i Östersund riskerade upp till 25
lärare på låg- och mellanstadiet sägas upp. Men även på högstadiet och gymnasiet riskerade ett antal lärare att få sluta. Orsaken var det vikande elevunderlaget men även kommunens allmänna besparingsanda.
Mitt i arbetslöshetens Jämtland lyckades verkstadsföretaget Secoroc i oktober
inte rekrytera trots att det inte ställdes några egentliga yrkeskrav. Följden blev
att företaget fick flytta en av sina tillverkningslinjer till Fagersta.
Den 14 december kunde tidningarna meddela: ”Första industrin i Torvalla”. Det var Såka Plast AB, som tillverkade formpressade hinkar i plast, som
etablerade sig i Torvalla. Därmed var den första industrin etablerad i denna nya
och expanderande stadsdel.
Ungefär samtidigt meddelades: ”Onkel Adam i konkurs”. Ansökan lämnandes in den 18 december.
Jämställdheten på arbetsmarknaden uppmärksammades även under året. ”Kvinna och chef
– visst går det” var rubriken på en artikel om
kvinnliga chefer i LT den 26 november. Artikeln
porträtterade i första hand Maj-Britt Ringvall
som då var inköpschef på Nord-Plåt i Östersund.
För att lyckas måste man ha en rejäl utbildning i botten, säger hon, det går inte att konkurrera med männen
på annat sätt. [===] Jag tror inte på könskvotering.
Vi kvinnor måste vidareutbilda oss och bli duktiga.
Dessutom behövs lite jävlaranamma. Vi måste veta
vad vi pratar om och vara skärpta. Och med tiden får
vi allt svårare arbetsuppgifter. [===] Men jag rekommenderar verkligen kvinnor att söka okonventioMaj-Britt Ringvall, ett foto från 1985.
nella jobb – jag trivs väldigt bra.
Att landshövding Sven Heurgren var optimist när det gällde Östersund och
infrastruktur framgick av en tidningsrubrik i januari: ”Byggstart redan 1986
för Vallsundsbron.” Efter kontakter med regeringskansliet trodde landshövdingen att bron skulle kunna brytas ut ur ett större paket och börja byggas
1986. När regeringen i januari presenterade budgeten trodde man att kommunikationsminister Curt Bodström under våren skulle lägga ett paket där
Vallsundsbron skulle ingå. Dock blev det inte så och i maj kom beskedet att
”Regeringen säger nej till en begäran om extra pengar till en Vallsundsbro.”
Frågan om var bron skulle byggas var inte heller klar. I december kom så
beskedet att det tills vidare inte gick att bygga Vallsundsbron. Mätningar i
sundet mellan Valla och Rasten visade att det visserligen var grundare än man
trott men att botten är porös.
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Personer
En person som flitigt förekom i pressen under året var länets relativt nye landshövding Sven Heurgren. Han utsågs till årets länsbo. I en artikel som skrevs
om honom med anledning av utmärkelsen kunde man bland annat läsa: ”Fortsätter han som hittills blir det snart fart på länet.” ”Det är en offensiv person
som landshövdingen som länet behöver.” ”Själv tycker han [Heurgren] att alla
invånare i Husås är värda att bära titeln årets länsbo. ’Alla i hela byn ställer upp
helhjärtat för att deras by skall överleva och utvecklas.’” Att han värnade om sitt
län framgick av vad man kunde läsa i ÖP den 4 januari: ”Lägg ner alla sågverk
vid kusten och såga virket i Jämtland” säger Sven Heurgren. Orsaken till yttrandet var en skrivelse till regeringen där han påpekade att råvaruproducerande län
måste få yttra sig över ansökningar om utvidgad massaproduktion.
Sven O. Persson fyllde 85 år den 14 april och fick, som den 24 i ordningen,
då motta företagarpriset som ”årets företagare i Jämtlands län” vilket han själv
en gång hade instiftat.
Den 2 oktober kunde man i ÖP läsa: ”Jämtlänningarna behåller makten
vid I 5.” Det som inträffat var att överste Karl-Evert Englund slutade som regementschef för att tillträda annan tjänst. Han var den förste infödde jämten som
varit chef för Fältjägarna. Som den 64:e chefen sedan regementet bildades 1646
tillträdde frösöbördige översten Ingvar Gustafsson – i dag sekreterare i föreningen Gamla Östersund och huvudansvarig för denna årsskrift.
Länets och därmed Östersunds förste professor, Ingmar Bergström, hyllades med ett eget vetenskapligt symposium i oktober. Det var med anledning av
att han avgått som klinikchef för medicinavdelningen på Östersunds sjukhus.
Vid symposiet hölls föredrag om nya frågetecken och nya kunskaper kring bröstcancer, endokrin onkologi (det vill säga cancersjukdomar i våra hormonproducerande körtlar), forskning och behandling av diabetes, gener och geografi samt
järn i Jämtland – förr och nu.

AIDS
Den 18 maj hade ÖP en ledare om allvaret med HIV och nödvändigheten av att
landstingen hade beredskap att möta smittan. Redan några få dagar senare – den
22 – rapporterades på första sidan att länet fått sitt första fall av AIDS. Det rörde
sig om en kvinna som blivit smittad utanför länet och förts hit för att vårdas
för sina missbruksproblem. Dagen därpå berättades om att berörd personal var
orolig för att bli smittade och att en hade begärt att få förflyttning.
Rädslan för AIDS upptog en del av hälsovårdsminister Gertrud Sigurdsens
tal när hon öppningstalade vid Landstingsförbundets 30:e kongress som hölls i
Östersund den 12 och 13 juni. Senare kunde tidningarna meddela att från den 1
juli föreslogs AIDS-tester för blodgivare som lämnar blod i Östersund.
”AIDS-smittad sprider oro i Östersund” var rubriken i LT den 4 november.
Anledningen var en person som skulle avvisas från en buss. Han föll och blödde
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så kraftigt så att han måste föras till sjukhus. Bussföraren, poliserna och lasarettspersonalen kom i kontakt med mannens blod. Efter den händelsen tog oron
för AIDS ny fart i Östersund och länet. Under en tid följdes sedan händelsen och
oron upp med olika artiklar som återspeglade olika yrkesgruppers rädsla för att
bli HIV-smittade.

Flyktingar
Sedan kommunen i maj beslutat att ta emot flyktingar anlände de fyra första
– tre kurder och en arab från Irak – till Östersund i oktober. I vänta på egna
lägenheter bodde de i två stugor i Frösö semesterby. Alla fyra hade tidigare bott
på olika flyktingförläggningar i Sverige.

Byggnader med mera
Det vi i dag kallar ”Gamla Teatern” uppmärksammades under året. Den 16
februari firade Godtemplarnas byggnads AB 100-ÅRSJUBILEUM med en extra bolagsstämma. Bolaget kom ursprungligen till för att förvalta ”Verldsgodtemplarordens i Östersund ordenshus”. Dessutom tog man ansvar för friluftsanläggningen Sandviken där Norrlands första tempererade utomhusbad anlades.
Bolaget drev rederiverksamhet sedan man köpt S/S Thomé och M/S GT-Pilen.
I anslutning till den extra bolagsstämman utkom en jubileumsskrift med Lo
Rindberg som redaktör: ”Godtemplarhus förr och nu i Östersund”. Den var
skriven av ett tiotal författare och behandlar framför allt byggnadsverksamheten
under de då gångna 100 åren.
Även andra hus var aktuella år 1985. Länsmuseet inventerade och redovisade
på uppdrag av byggnadsnämnden bebyggelsen i stadsdelarna Söder och Odinslund.
Östersunds Rådhus genomgick en grundlig renovering under året – den
första genomgripande sedan det stod färdigt 1912. Kommunens tanke var att
Rådhuset skulle bli mer levande och stå öppet för möten, konferenser, middagar,
jubileer och fester. Totalt kostade renoveringen drygt 2,5 miljoner kronor.
Den 30 januari invigdes Lantbruksnämndens nya hus på Kyrkgatan. Det
hade ritats av arkitekt Bo Gunnar Dahl.
I maj månad var det dags för nästa invigning av en allmän byggnad. Då inviger Postens generaldirektör Bertil Zackrisson Postens nya terminalbyggnad
på Rådhusgatan. Där skulle 200 personer arbete. I dag är det FMV – Teknik
för Sveriges säkerhet – som finns i byggnaden. Redan den 1 april flyttade dock
Posten från posthuset på Rådhusgatan 56 till det nya på Rådhusgatan 100. Kvar
i det gamla huset blev bara kassörskorna.
Den nya kyrkan i Odensala invigdes söndagen den 8 december av biskop
Bengt Hallgren.
Slutligen invigde Sparbanken den 9 december sitt nya kontor i Sparbankshuset i hörnet Prästgatan – Tomégränd.
En av de större fastighetsaffärerna i Östersund aviserades i början av oktober.
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Det som 1985 var Postens nya terminalbyggnad en försommardag 2010. Foto: Johan F. Wijnbladh.

Det rörde sig om Livförsäkringsbolaget Skandia som köpte hela kvarteret Läkaren i centrala Östersund för 85 miljoner kronor av Eric Norén.
I oktober meddelades att 1 000 personer stod i tomtkö men att trots det blev
Östersund inte av med sina byggklara villatomter i bland annat Torvalla. Av 29
färdiga gruppbyggda småhus i Torvalla var 15 stycken osålda.
Senare startade en artikelserie om Torvalla där man presenterade den pågående
och tänkta utbyggnaden av stadsdelen som var tänkt att bli något av Sveriges
modernaste bostadsområden.
Jämtlandsbuss ombyggnad av lokalerna på Gustaf III:s torg klassades i oktober som ett svartbygge, vilket föranledde hälso- och miljöskyddsnämnden att
utdöma ett vite på 10 000 kronor för undermålig ventilation. Flera dörröppningar hade spikats igen samtidigt som nya hade tagits upp. Dessutom hade
man ändrat lokalernas ventilation och brandskydd.

Kultur
”Långt och bra kan bli kortare och bättre.” var omdömet om ”Heimkokerevyn” 1985.
På Jamtli byggdes en ny ladugård. I budgeten fanns cirka 500 000 kronor avsatta för bygget som dock kom att kosta 1 189 500 kronor.
En välbehövlig upprustning av ångaren Östersund startade den 21 januari
med 470 000 kronor i statsbidrag.
I Folkets hus anordnades en minnesutställning över Primus Mortimer Pettersson i slutet av januari.
Inför Östersunds förestående 200-årsjubileum förslog Turistbyråns chef att
länsstyrelsen skulle fridlysa Storsjöodjuret.
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I juli kunde tidningarna meddela att på Länsbiblioteket höll de gamla kortlådorna på att försvinna. Skälet var att man börjat övergå till databaser. I november begärde Länsbiblioteket pengar för att stöldskyddsmärka sina böcker.
Under året utkom Hans Jacobssons ”Hantverk och hantverkare i Östersund” som skildrar verksamheten och utövarna från stadens tillkomst fram till
en bit in på 1970-talet.
Hovsångerskan Elisabeth Söderström gästade Östersund i slutet av mars.
Orsaken till hennes besök var att hon skulle framföra Björn Hallmans ”Den
lycklige prinsen” på Storsjöteatern. Detta gjorde hon inför en betagen publik.
Musikveckan i Östersund firade 20-årsjubileum med bland annat en konsert
av Gävleborgs symfoniorkester och med den världsberömda norska mezzosopranen Edith Thallhaug som solist.
I slutet av september stod det klart att det var Thomas Qvarsebos ”Kören”
som skulle komma att pryda Stortorget och invigas på Östersunds jubileumsdag
den 23 oktober 1986.
”Något mer helvetisk har jag aldrig varit med om” var rubriken på Per G
Orvegårds recension av Motörheads konsert i Folket Hus den 11 juli. Hans
sammanfattning av konserten säger det mesta: ”Jag vet inte om det beror på ett
förakt för den publik som bandet trots allt lever på när de spelar på en så outhärdlig volym att till och med stans verkliga hårdrockveteraner stod klistrade som frimärken vid bakersta väggen eller om det beror på att Motörhead inte kan bättre.”

Idrottsåret 1985 (av Bengt Brügge)
Ulrika Wärvik, Östersund-Frösö SLK, utnämndes till Länets idrottskvinna
1985. Till hennes meriter hörde att hon bland annat blivit svensk mästare i
störtlopp det året.
Några större mästerskapstävlingar som VM eller SM förekom inte under 1985
även om tävlingsutbudet i övrigt som vanligt var omfattande i idrottsstaden
Östersund. Om man ser länsidrottens tio i topplista så har östersundsidrottarna
hävdat sig väl under året även om det inte går att besegra de två översta toppnamnen i resultatlistan, skidåkarna Thomas Wassberg och Torgny Mogren. På
tredje plats kom alpina skidåkerskan Camilla Nilsson Östersund-Frösö SLK, en
flicka som blommade ut så pass att hon några år senare kom med den olympiska
truppen till Calgary 1988. Femte namn på listan var gångardrottningen Ann
Jansson från Brunflo IF. 1985 var hon svensk mästarinna på 3 000 och 5 000 m
bangång. Därutöver, samma år, nordisk mästarinna på ön Fröja utanför Trondheim. Detta efter att tidigare ha satt världsrekordet på en mil med en tid av 47
minuter och 58 sekunder. Nummer åtta i topplistan var en gevärsskytt från A 4,
Tommy Wickström. Han ansågs vara unik genom att ta två landskampssegrar
och ett tangerat svenskt rekord trots sin ungdom.
Östersunds supertalang i fotboll Hasse Eskilsson lämnade 1985 Östersund
och övergick till IFK Norrköping med spel bland annat i landslaget och senare
en kort period som proffsspelare.
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Östersunds Ishockeyklubbs Ulf Dahlén fick sitt stora genombrott 1985 då
han som 20-åring utsågs till Sveriges bäste junior. Något som senare ledde honom in i NHL:s proffscirkus ingående i New Yorks Rangers.

Ulf Dahlén.		

Foto: Sofia Müller. Jamtli Arkiv.

Badhuset och Östberget
Efter många års heta debatter och efter hårda prutningar beslutade Östersunds
politiker att bygga det nya badhuset som skulle få kosta 45 miljoner. ”Det nya
badhuset skall börja byggas om en månad.” tillkännagav LT den 2 april.
Den 17 december beslutade fritidsnämnden att anslå pengar till en ny pistmaskin
till Gustavsbergsbacken samtidigt som det nya badhuset får en vattenrutschbana.
”Tvångsköp fastigheterna” var den braskande rubriken i ÖP den 26 maj. Det
handlade om att kommunens fastighetschef ansåg att man borde expropriera ett
20-tal fastigheter – både villafastigheter och mindre jordbruksfastigheter – på
Frösön för att kunna förverkliga den så kallade Östbergsplanen det vill säga
det planerade hotellbygget samt utbyggandet av skidliftarna vid Gustavsbergsbacken och Ladängen.
Vid sitt sammanträde samma dag bestämde sig kommunstyrelsens arbetsutskott att avvakta med beslut om expropriation.
Den 25 juli tillkännagav LT att det nu fanns möjligheter att förverkliga Östersunds planer på att göra Östberget till en stor slalom- och friluftsanläggning.
Tanken var att en ny slalomnedfart skulle anläggas och att särskilt Ladängsback22

en skulle byggas ut. Eventuellt skulle man anlägga en skidanläggning för barn
vid Lövsta-Kvarnsved. Även Gustavsbergsbacken skulle få utökade åkytor. Nya
liftar skulle bygga ihop så att ett sammanhängande system bildades.
Utöver de kommunala satsningarna var Camfore intresserade att bygga en stor
hotell- och konferensanläggning på Östberget ovanför ”Krönet”.
Under hösten meddelades att frågan om ett hotell på Östberget var långt ifrån ett
förverkligande. Det var mycket som var oklart som t.ex. vägfrågan och finansieringen.

Hjältar, en uppfinning och annat
Den 20 maj kunde tidningarna berätta om två tonåringar i Östersund, Jörgen
Söderbäck och Mats Stadin, som blev dagens hjältar sedan de räddat en medvetslös man ur ett brinnande hus. Mannen hade sprungit in i huset för att se att
inga människor fanns kvar i det. Mitt i trappan säckade mannen ihop på grund av
de giftiga gaserna. Under stor dramatik lyckades Jörgen och Mats få ut mannen.
Den 20 december handlade det om en brand på Björkbacka där två flickor
genom rådigt ingripande räddade en 75 årig man från att brinna inne.
I mitten av augusti rapporterades att Håkan Johansson från Frösön hade
uppfunnit en helautomatisk hydraulkoppling till arbetsmaskiner. Med den
kunde man sitta kvar i traktorn och bekvämt trycka på en del knappar i stället
för att hoppa ut och manuellt byta redskap. Uppfinningen betecknades som en
världsnyhet och presenterades på Entexpomässan i Jönköping.
Den 1 februari utexaminerades de första 19 eleverna från ATS som efter genomgången utbildning blev kaptener.
Stora rubriker på första sidan blev det sedan man i slutet av november upptäckt att de bärande balkarna som höll upp taken på centralstationens perronger var sönderrostade. Det var stor risk att taken skulle falla omkull.
”Sex östersundstjejer historiska” var rubriken i ÖP den 17 december. Sex
flickor från klass S 3 A i Palmcrantzskolan hade varit PRAO i Riksdagen. De
fick i samband med det som första utomstående vara med på Riksgäldsfullmäktiges sammanträde, tack vare att ordföranden, Sven Heurgren, bjudit in dem.
En bitvis infekterad debatt pågick under våren om dåvarande högskolans utbyggnad och framtid.
Bensinkrig bröt ut i Östersund i september. Några mackar sålde bensin för
4:30 per liter.

Olyckor
En djupt tragisk olycka inträffade den 6 mars när en 24-årig repetitionsövningssoldat från A 4 brändes till döds på Östersunds station. Han hade klättrat upp
på taket till en lastbil som stod på en järnvägsvagn varvid det blev överslag från
en 16 000 voltsledning. Varför han klättrat upp vet man inte. Det fanns inte
någon utrustning på lastbilen som skulle lossas.
Flygplanet störtade. Större tur hade 25-årige fänriken vid F 4 Royne Ellingsson från Östersund. Han klarade sig med bara lindriga skador när det flygplan
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som skulle ta upp honom och tre andra fallskärmshoppare störtade kort efter
starten från Karlsborgs flygfält.
NNP hade hela sommaren och en bit in på hösten bekymmer med salmonellabakterier som man hade svårt att få bukt med. Ett omfattande saneringsarbete sattes in och under tiden bojkottade kunderna mjölken. Trots omfattande saneringsarbeten hade man svårigheter att komma tillrätta med problemet. Olika
teorier fördes fram om orsaken till smittan. Det visade sig under hösten att det
var kackerlackor som var salmonellasmittade.

Föreningen Gamla Östersund
En av förgrundsgestalterna i Föreningen Gamla Östersund och en av de ledande
kulturpersonligheterna i Jämtland och Östersund, Anton Svensson, avled den
14 november i en ålder av 90 år. Ur nekrologen av Nils H Lundgren i ÖP och
LT den 15 november kan vi saxa:
Med Anton Svenssons död har vårt län förlorat en av sina mest aktiva och färgstarka
personligheter. [===] Anton Svensson var
bland annat historiskt och litterärt intresserad och kunnig. Han hann med att skriva
mer än 800 kantater, prologer, hyllningsdikter
och bordsvisor. [===] Ett av Anton Svenssons
karaktärsdrag var hans noggrannhet. [===]
Han hade också en stillsam humor med ett
mått av självironi.
Han var en mångårig medlem och hedersledamot i Föreningen Gamla Östersund och redaktör för årsskriften åren 1961-1973. När
han så sent som året före sin bortgång överlämnade ett exemplar av sin rikhaltiga diktsamling, läste han valda dikter med fast och
distinkt stämma.
Anton Svensson.

FGÖ:S bild.

Under vintern 1985 genomgick Stadsmuseet och övriga lokaler i före detta
biblioteket en invändig renovering. Det medförde att museet inte kunde hållas
öppet under sommaren eftersom hela museet var nedmonterat medan renoveringen pågick. Arbetet med att återställa lokalerna och då främst museet pågick
hela året. Det var Lennart Edström med hjälp av bland andra Rolf Trehn och Jan
Erik Håkansson som utförde arbetet.

Politik
En lördag i maj invaderas Östersund av jämtlandsbönder på krigsstigen. Med
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120 traktorekipage demonstrerade de sitt missnöje med jordbrukspolitiken och
ville att det s.k. Norrlandsstödet skall räknas upp.
Dagmammor demonstrerade i Östersund mot de i deras tycke orättvisa reglerna för sjukfrånvarande barn. Om ett barn blev sjukt eller av annan anledning
var borta sänktes dagmammans lön. Några dagar efter demonstrationen enas
dagmammorna och kommunen om ett avtal.
LT meddelade den 3 december att dess styrelse i en skrivelse vädjade till ägarna
att låta tidningen få stå utanför det tilltänkta kommanditbolaget för A-pressen.
Den 18 var rubriken i LT: ”Seger för förnuftet” sedan det beslutats att tidningen
inte skulle ingå i det nya kommanditbolaget.

Brott
Den 7 januari gjordes ett rånförsök mot Sundsvallsbanken på Frösön. Den nervöse maskerade och med hagelgevär beväpnade bankrånaren fick inte genast sina
pengar utan gick till sin stulna bil som han långsamt körde iväg med, så långsamt att personalen hann anteckna bilnumret så att polisen kunde gripa honom
i Brunflo.
Under den normalt så lugna semestermånaden juli frodades kriminaliteten.
Fyra långväga postbedragare greps i Östersund efter en lång turné genom landet. Dessutom greps flera bilburna bedragare i Östersund.
Fyra ovärderliga skulpturer av bildhuggaren och konstnären Olof Ahlberg
stals natten till den 11 juli från Ahlbergshallen. Det var de tre bronsskulpturerna ”Eva”, ”Dansande gosse” och ”En solstund” samt den mest värdefulla av dem
alla, träskulturen ”Monica”. De var alla gjorde mellan 1910 och 1920. Tjuvarna
hade brutit sig in genom ett fönster på nedre botten i Stadsmuseet.
”Dyrgripen en attrapp” var rubriken i ÖP den 4 december. Ett större sällskap
kom in i en av Östersunds guldsmedsaffärer. Medan expediten var och hämtade
broschyrer åt dem passade en på att stjäla en ring vilken låg i skyltfönstret.
På prislappen stod det 9 000 kr. Ringen var dock bara en attrapp värd någon
hundralapp.

Vädret
Den 8 februari rapporterades: ”Kylan lamslog post, telefon, tåg och skolor”.
Den 22 maj fick södra Norrland – och därmed även Östersund – en snöchock.
Meterelogerna uppmätte att det föll 20 mm snö på Frösön. En tröst i bedrövelsen var att 1954 var det ännu värre.
Sensommaren var blöt. För andra gången på bara tre veckor fick ett antal fastighetsägare i Lugnvik sina källare fyllda med smutsigt stinkande avloppsvatten
de första dagarna i augusti. Det berodde på det kraftiga, närmast skyfallsliknande, regnet.
Den 28 oktober berättade tidningarna om den värsta höststormen – Amanda
– på många år. I Östersund blåste plåttaket på Hoppets kapell av mitt under på-
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gående begravning och på Frösön slet sig den flytande bensinstationen och drev
iväg mot bron. Vinden orsakade också så kraftiga vågor längs Storsjöstråket att
stora stenar kastades upp på vägen.
Trots friska fläktar från Storsjön och fjällen visade det sig att Östersund inte
var så hälsosam som man skulle kunna tro. Biltrafik och avgaser var ett stort miljöproblem – särskilt vintertid. En undersökning visade att Östersund var bland
de fem smutsigaste städerna i landet.

Inför jubileumsåret 1986
I LT den 28 december skrev Lo Rindberg i sin krönika inför jubileumsåret 1986:
”allt talar … för att jubileumsåret kommer att ge Östersund en rejäl skjuts framåt.”
Samma dag fanns en annons om ”Östersund 200 år”. Nyårsafton: Nyårsrevy,
Jubileumsgudstjänst i Gamla kyrkan, Sylvesterrock i Folkets hus, festligheter
på Stortorget: underhållning, Anders Fugelstad, Händels ”Kungligt fyrverkeri”
(Regionmusiken), Tal av Heurgren med prolog av Nils H. Lundgren, Klockringning och fyrverkeri.

Folkmängden
Nyårsafton 1985 meddelades att av länets 134 174 invånare bodde 56 438 i
Östersunds kommun.

Stortorget för 25 år sedan, ett foto från sparbankshuset 1985.
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Foto: Eivind Jonsson, Jamtli Arkiv.

Pensionat Esplanaden och Karin Larsson
Om en kvinnlig företagare i 1930-talets Östersund
Av Kerstin Ellert

Karin bildar familj, skiljer sig
och startar egen rörelse
Pensionat Esplanaden, Strandgatan 4
i Östersund, ägdes av en ensamstående
kvinna som hette Karin Larsson, född
Olofsdotter.
Karin Olofsdotter föddes den 28 april
1891 i Bjärme i Näs. Hon flyttade 1895
till Billsta i Hackås med sina föräldrar
storbonden Olof Larsson, hans hustru
Karin Johansdotter och sina två syskon
Laurentius och Johan. Familjen hade
kor, hästar, får och höns. År 1919 övertog gården O’Lars i Billsta Hackås gästgiveri. Karin hjälpte till hemma på gården med gästgiveriet. Hon var duktig
Karin Larsson.
att ta hand om gäster och tyckte om att
träffa mycket folk.
På en annan storgård i en grannby, Månsta i Näs, föddes Jakob Petrusson den 9
juli 1876. Hans föräldrar var naturläkaren Petrus Jonsson och Kristina Jönsdotter. Jakob från Månsta var änkeman sedan 1917 och han hade en dotter Märta,
född 1906. Han och Karin från gästgiveriet i Billsta träffades och fattade tycke
för varandra. Jakob var 15 år äldre än Karin. Karin blev med barn i början av
1919. Jakob var far till det väntade barnet.
Paret gifte sig och Karin flyttade till Månsta och fick efternamnet Petrusson.
Hon trivdes inte i Månsta. Hon saknade alla intressanta människor hon träffade
på gästgiveriet i Billsta. Därför åkte hon ofta hem till Billsta. Hon pratade med
Jakob om att de borde flytta till stan, till Östersund, och öppna ett gästgiveri
där. Jakob köpte gamla gästgivargården med servering och rum för resande på
Kyrkgatan 11 i Östersund den 17 november 1925 för 10 000 kronor. Karin och
Jakob, Jakobs 19-åriga dotter Märta och deras gemensamma barn Olle, Kjell
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och Karin flyttade till Kyrkgatan 11 i Östersund den 9 december 1925. Jakob
fick tillstånd till att ha uthyrning av rum och försäljning av pilsnerdricka från
den 1 januari 1926 på Kyrkgatan 11. Gästgiveriet på Kyrkgatan 11 låg mitt
emot Epidemisjukhuset.

Familjen Petrusson. Kortet är taget när familjen bodde på gästgiveriet Kyrkgatan 11.

Foto: Lingsell.

Äktenskapet mellan Karin och Jakob var redan från början stormigt. Det blev
inte bättre av att de flyttade till Östersund. Karin hade hoppats på det, men Jakob
var inte nöjd med sin hustrus leverne i Östersund. Det blev medling i äktenskapet
den 9 mars 1927 och samma dag stämde Karin sin man Jakob till hemskillnad
och målet kom upp i Rådhusrätten i Östersund. ”Enär i äktenskapet mellan mig och
min man djup och varaktig söndring är rådande och vi på grund härav under den senaste
tiden levat åtskilda får jag härmed vördsamt anhålla om laga kallelse och stämning å min
bemälde man som nu är boende i Månsta… Jag yrkar bliva tillerkänd vårdnaden av våra
tre barn…och underhåll…”. Skilsmässor var ovanliga på 1920-talet och det var ännu
ovanligare att en kvinna tog initiativ till en skilsmässa.
Efter många och långdragna förhandlingar i rätten så beviljades paret hemskillnad. Under hemskillnadsåret bytte Karin Petrusson namn till Larsson efter
sin far, men båda efternamnen användes parallellt under flera år. Jakob sålde
Kyrkgatan 11 den 6 maj 1927 för 17 950 kronor och Karin köpte en egen pensionatsrörelse. Hon köpte Pensionat Esplanaden på Strandgatan 4 den 1 juni
1927 (köpekontrakt den 2 maj 1927) för 30 000 kronor med 6 procents ränta,
skuldebrev från Magne Wallin. Strandgatan 4 låg i kvarteret Auditören.
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Strandgatan 4.						

Foto: Jamtlis bildarkiv.

Nu hade Karin ett eget pensionat med rumsuthyrning och matservering. Hon
ansökte den 21 februari 1928 hos stadsfullmäktige om tillstånd att i samband
med servering av mat till spisande gäster utskänka pilsnerdricka på Esplanaden,
men ansökan återtogs utan beslut.
Karin ansökte igen hos stadsfullmäktige om tillstånd att i samband med servering av mat till spisande gäster utskänka pilsnerdricka på Esplanaden.
Nykterhetsnämnden avstyrkte bifall enär fru Karin Larsson den 31
mars 1927 dömts för olaga försäljning av dricka och dessutom nykterhetsnämnden även av andra orsaker ansåg henne olämplig att sköta dylik utskänkning. Det var hennes förre man som anmält att hon
utskänkt dricka och alkohol på gästgiveriet han ägt på Kyrkgatan
11, då hon bodde kvar där ett tag efter hemskillnaden. Det var han
som haft tillståndet till uthyrning och utskänkning. Hon var inte
att lita på i nykterhetshänseende, ansåg nämnden. Nämnas kan att
hon sökt att få överta mannens tillstånd men nekats detta av denna
anledning. Hon dömdes till böter för att ha utskänkt alkoholfri
dricka och hyrt ut fyra rum på Kyrkgatan 11. Även stadsfullmäktige avstyrkte den 15 maj 1928 bifall till Karin Larssons ansökan
om tillstånd till Pensionat Esplanaden med 14 röster mot 9, enligt
nykterhetsnämndens förslag.
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Rättegången om skilsmässan fortsatte 1928 och i början av 1929. Karins
man Jakob gjorde allt för att stoppa sin hustrus möjligheter att försörja sig
som gästgiverska och pensionatsägarinna av Pensionat Esplanaden under och
efter skilsmässan. Han anmälde henne flera gånger för olika nykterhetsfrågor
och sedlighetsfrågor. Karin var dock en stark kvinna och hon fortsatte trots dessa
motgångar att bygga upp Pensionat Esplanaden. Hon fick så småningom rätt att
servera pilsnerdricka.

Lite om huset
Huset Strandgatan 4 låg på gårdstomt 159. En ansökan, inskickad av Nils Olof
Näs, om byggande av bostadshus på tomten beviljades 1883. Trävaruhandlaren
Nils Olof Näs ägde under 1880-talet större delen av kvarteret Auditören. En ansökan om nybyggnad på tomten skickades in 1900 av sonen Pär Näs. Huset ritades
av arkitekten Adolf Emil Melander år 1900. Arkitekten Melander (1845-1935)
växte upp på Prästgatan i Östersund, där fadern hade bageri. Melander ritade en
rad hus i Östersund, bland annat Grand Hotell, Jämtlandspostens hus, Flickskolan
och Norra skolan. Ansökan avslogs först av Byggnadsnämnden, men blev sedan
godkänd den 6 augusti 1900, undertecknad av Isidor von Stapelmohr. Ansökan om
fastställande av ändringsritning godkändes 1901 och om reparationsarbeten 1914.
Detta hände innan Karin Larsson köpte huset.

Karin Larsson i sitt kontor.						
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1927 ansökte Karin om reparationstillstånd, som inte beviljades. Hon ansökte
1935 åter om reparationstillstånd, som beviljades och 1937 om anstånd med
reparationen som inte var färdig. Denna ansökning beviljades också.
1945 ansökte hon om uppsättande
av ljusskylt med texten Pensionat, röd
och blå text på ljusgul botten. Ansökan
beviljades. Hon fick 1947 vitesförläggande om borttagning av skylt, men
fick samma år nytt lov till att uppsätta
skylt med text Hotell, en utstående
skylt med gröna plåtbokstäver på benvit botten. 1948 beviljades utförande
Ritningen av skylten.
av ändringsarbeten, bland annat av
fönster och fasad.
1969 ansöktes om lov att utföra rivning av huset och det beviljades den 8 oktober samma år. Ansökan var gjord av FAKO, Karl Nilsson. Huset måste rivas
när man skulle bygga nya Frösöbron 1970.

Pensionatets verksamhet
Pensionatet användes flitigt av landsbygdens folk. Bönderna och deras familjer
sov över när de var tvungna att stanna kvar i stan. Karin hade även inneboende
som hyrde rum längre tid på pensionatet. Ofta ensamstående män.
Pensionatet blev en samlingsplats för Hackåsbor
på visit i Östersund. Man samlades där en stund även
om man inte låg över i stan. Alla blev serverade god
mat och dricka och hade trevlig samvaro. Man kände
sig hemma hos Karin eftersom hon var ”hemifrån”.
Hon hade hela tiden hand om två av sina barn Olle
och Karin, födda 1919 och 1924, samtidigt som hon
arbetade med pensionatet. Ett av barnen, Kjell, född
1921, bodde hos pappan efter skilsmässan. Det var
inte lätt att vara ensamstående mamma på 1920och 1930-talet eftersom det inte fanns barnpassning. Även detta anmälde hennes före detta man.
Han ansåg att hon försummade barnen eftersom hon
arbetade med pensionatet. Det fanns dock personal
anställda på pensionatet som både kunde hjälpa till
med barnen, följa dem till skolan och hjälpa dem
med läxor. Karin ägnade sig själv också åt barnen
en hel del och de var ofta hos mormor och morfar i
Billsta när de var små och hade skollov.
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Karin, barnen och personal på Pensionat Esplanaden. Notera att matsalen är till höger.

Foto: Lingsell.

Matgäster från seminariet. Läroverkets och seminariets ogifta lärare hade sin matpension på pensionatet
under många år. Längst till höger i andra raden står lärarinnan i småskoleseminariet Margit Festin, fru
till landsantikvarie Eric Festin. Övriga är elever från seminariet. 		
Foto: Jamtlis bildarkiv.
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Karin skötte pensionatet väl, många gäster återkom och trivdes mycket bra
hos henne. Karin fortsatte driva pensionatet tills hon på grund av ålder inte
orkade längre. De sista åren arrenderade hon ut pensionatsdelen.
Det gamla fina huset revs 1970 för att ge plats åt den nya Frösöbron.

Rumsinteriör.

Pensionat Esplanaden. Karin Larssons 60-årsdag 1951. Med på bilden är dottern Karin, sonen Olle med
hustru och tre barnbarn.
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Adolf Emil Melanders resa till Amerika
Av Johan F. Wijnbladh

Sedan Adolf Emil Melander år 1865 utexaminerats från Slöjdskolan och erhållit
högsta belöning i byggnadslära jämte ritning fick han anställning som assistent
till den skotske arkitekten James Souttar, som höll på med att uppföra Engelska
kyrkan vid Wallingatan (dåvarande Rörstrandsgatan) på Norrmalm i Stockholm.
Detta blev en vändpunkt eller rättare sagt ett stort språng framåt i Melanders liv.
När James Souttar året därpå flyttade hem till Skotland och Aberdin, tog han
den då 21-årige Melander med sig och gav honom anställning på sitt kontor. Det
blev en för Melander oerhört viktig och lärorik tid. Efter sex år i Skotland och
England – år 1871 – bestämde sig Melander för att resa till USA.
Adolf Emil Melander skrev inte bara artiklarna om Östersund på 1850-talet,
vilka publicerades i Jemtlands-Posten under år 1901 och som delvis återgivits i
tidigare årgångar av denna årsskrift. Av allt att döma – i första hand för sin dotterson Erik Dalén – nedtecknade han en del andra minnen. Till Uppsala universitetsbiblioteks handsskriftssamling överlämnade Erik Dalén 1954 bland annat
Melanders skildring av sin resa till Amerika år 1871, (signum X 416 m) som
han kallade ”Som emigrant över Atlantiska Ocean för femtio år sedan”. Den ger
en bild av hur en resa över Atlanten kunde gå till på 1800-talet. Det var något
annat än hur det gick till i mitten av 1900-talet när Benson företog sin resa som
skildrades i fjolårets årsskrift.
Av formuleringarna i Melanders berättelse kan man konstatera att han skrev
den omkring år 1911. Då använde han gammalstavning. Tio år senare har han
gjort vissa justeringar i originalmanuskriptet. Bland annat de två första sidor,
som är en inledning, torde vara skrivna då och ersätter antagligen den ursprungliga inledningen. För detta talar otvetydigt handstilen, pagineringen och att han
där använder nystavning. Notabelt är även att originalmanuskriptet är skrivet på
olika sorters papper, ibland på rutade folioark, ibland på linjerade och av olika
papperskvalitet.
I den här återgivna texten har jag endast ändrat gammalstavning till nystavning samt, i likhet med vad som gäller i Melanders skildringar av Östersund
på 1850-talet, i vissa fall delat upp hans långa meningar i flera kortare. I övrigt
har hans ordval och interpunktion behållits. Dock har jag, för att underlätta läsningen, självsvåldigt försett texten med mellanrubriker.
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Som emigrant över Atlantiska Ocean för femtio år sedan
Av Adolf Emil Melander.

Embarkering och avresa
Efter mångåriga konditioner och omfattande studieresor i Europa beslöt jag mig
– helt apropå – att göra en avstickare över Atlanten med Amerika som mål. Jag
önskade nämligen, att på nära håll få skåda det underbara, så kallade, förlovade
landet i väster.
Denna resa företogs år 1871 och som utgångspunkt valde jag den stora Engelska hamnstaden Liverpool.
Orsaken till, att jag gjorde denna resa som emigrant var, dels intresse för emigrantbehandlingen under färden, dels ock av ekonomiska skäl.
Anländ sent en kväll till Liverpool med järnvägståg, vandrade jag genom staden till hamnområdet för att skaffa mig biljett för Atlanterfärden samt söka reda
på något billigt logi för natten, båten skulle nämligen avgå på e. m. d. nästa dag.
Bland den överväldigande och öronbedövande trafiken av körande, gående,
skrikande och svärande massorna, var målet hamnen. Allt föreföll som ett vidrigt
inferno. Kommen närmare hamnen, vältrade massor av mer eller mindre berusade människor av båda könen varibland även förekom många misstänkta individer med bovaktiga fysionomier de där väntade på rov bland enfaldiga emigranter.
Emigrantagenter av mer eller mindre tvivelaktiga utseenden föste flockar av
olyckliga utvandrare, gamla och unga, glada och sorgsna, gråtande barn och av
alla möjliga nationaliteter och som mål någon avgående emigrantångare. Alla
knogade på gepäck av alla slag såsom madrasser, kuddar, filtar, blecksaker och
matvaror m.m. Skrikande och förskrämda barn och gråtande mammor och halvfulla pappor 1 förekom överallt. Denna tavla var i sanning ohygglig.
Denna livliga sorgliga och brokiga tavla kunde vara intressant nog för den
utomstående betraktaren – men – för den, vilken själv som jag, inom några timmar skulle bliva en medspelare i allt detta livets elände, var skådespelet mindre
tilltalande. Slutligen anlända till kajerna, där de stora jätteångare lågo färdiga för
avgång till sina respektive destinationsorter, omringades de arma emigranterna
av alla möjliga skojare, tjuvar och misstänkta figurer, vilkas enda mål och traktan
var, att med lock och pock stjäla eller på annat sätt tillägna sig utvandrarnas sista
slantar och tillhörigheter. Detta skedde oftast under förevändning av att vilja
hjälpa dem med råd och dåd, men där slutet alltid blev, att de arma utvandrarna
förlorade allt eller en stor del av sin sista egendom.
Geschäftmakare, fulländade i alla slags rövarknep och av alla kategorier och
tungomål sökte, att börja med, pracka på främlingarna allt möjligt i form av
försäljning, men slutet blev i de flesta fall, att de avhände de arma enfaldiga och
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med språket helt obekanta emigranterna, deras resterande egendom och därefter
försvunno. Det är minsann ej endast emigranter som äro utsatta för röveri, ty jag
träffade i Liverpool på båten ett nygift par, som bott på ett av de finaste hotell
och vilka på väg till båten blivit bestulna på två sina koffertar med allt dyrbart
de hade tagit med sig på sin bröllopsresa.
Vid kajerna förekom hundratals karlar med rövarfysionomier och häxliknande
kvinnor med korgar fyllda med matvaror av alla slag, såväl varma som kalla, till
avsalu. Ja! Där uppträdde busar med varmt rykande nykokta svinfötter uppträdda på pinnar utropande – på ganska god svenska ”varm svinfot”.
Livet, stojet, svordomar på allehanda tungomål, slagsmål och skrik bland de
i vild förtvivlan om varandra rusande emigranterna, alla halvgalna av oro och
nervositet för att få reda på sina barn och grejor och få allt ombord, trotsar all
beskrivning. Fullpiskade bondfångare och busar, alltjämt görande de största ansträngningar, för att i sista minuten kunna lura någon enfaldig utvandrare, gjorde det hela till ett sannskyldigt helvete. Till sist blev dock, även i denna skräckinjagande villervalla en sorts ordning och lugn, och den levande lasten, mer än
tusen på varje fartyg, och allt deras gepäck i oändlighet lyckligen ombordtagna.
Passagerare och obehöriga fylla ännu fartygens däck men avföses till sist alla
främlingar i land. Alla utvandrare, det vill säga, alla tredje klass passagerare,
kommenderas att uppställas på däck, och varje nation för sig, för upprop, och en
slags mönstring.
Efter den primitiva läkarbesiktningen, föstes vi nationsvis ned under däck för
att där, i de stora – Nationssalarna – lastrummen, få oss anvisade våra tomma
sovlavar, en tom träbrits – två och två i bredd, och två över varandra. Här blev
nu ett faseligt ordnande med våra i land köpta halmmadrasser och andra enkla
bäddsaker, för att göra det så bekvämt för oss, som de sorgliga omständigheterna
medgåva. Ventilationen i dessa lastrum var minimal.
Då tiden för avgång äntligen närmade sig, tog jag en sista titt över relingen för
att taga en överblick av det vilda livet på kajen, där jag bland annat bevittnade
ett förfärligt pinsamt uppträde mellan en svensk karl och hans hustru. Saken
var den, att mannen sedan många år varit bosatt i Amerika där han lyckats bra,
samt – utan att först blivit skild från sin hemmavarande hustru gift sig med en
amerikanska – nu var på återresa från ett besök i Sverige därifrån han med våld
medtagit ett av sina barn, en sjuårig flicka. Mannen stod ombord på det snart
avgående fartyget med det gråtande barnet i sin famn, och f.d. hustrun, vilken
följt efter honom och barnet ända till Liverpool, för att återfordra sitt bortrövade
barn. Hustrun uppträdde här på kajen vid landgången, som en furie, skrikande
efter sitt stulna barn, vilket hon återfordrade. Emigrantagenter och poliser sökte
medla och klara ut den trassliga härvan, men det lyckades ej. Till slut beslöto
myndigheterna, att barnet skulle återlämnas till modern. Då mannen hörde detta
beslut, brast han i gråt och gick resolut iland med barnet och beslöt sig för, att
stanna kvar i Liverpool, för att söka på laglig väg få sitt barn med sig till sitt nya
hem i Amerika.
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Sedan slutligen polisen ombord upptäckt, infångat och ilandfört en och annan
förbrytare, som varit betänkt på, att försvinna i det stora landet i väster, och landgången rullats från fartyget, förtöjningarna lossgjorts och signalklockan ljudit för
tredje gången, gled äntligen Oceanic – båtens namn – med sina 1200 emigranter
ombord, ut från kajen, och vi trodde, att den långa färden tagit sin början men, så
blev ej fallet, ty fartyget förankrade ett stycke ute på redden – av vad orsak kände
jag ej. Här lågo vi nu stilla ett par timmar, kanske för klarering och kompassjustering, och därefter stävade vi slutligen med god fart mot det förlovade landet.
Bland många andra tragikomiska händelser å den lämnade kajen var, att en
svensk lantman, vilken redan hade sin familj ombord, kom rusande till kajen
sedan båten glidit ut därifrån. Den stackars mannen hade två stora bullar under
armarna, och i ivern ser han ej att båten lagt ut, utan rusar skrikande rätt ned i
plurret – han blev ögonblickligen upptagen – bullarna voro dock till spillo givna
och blevo en god spis för de hundratals kringflygande fiskmåsar – och med en
tuggbåt (en sorts hjulångare) förd till vårt fartyg.

S Oceanic 1871

S/S Oceanic byggdes 1879 för White Star Line och var ett kombinerat segel- och ångfartyg. Hon var 128 m
lång, gjorde 14,5 knop, hade 143 mans besättning och plats för 166 passagerare i första klass och 1.000 i
tredje klass.

Oceanic byggdes 1879 för White Star Line och var ett kom
n var 128 m lång, gjorde 14,5 knop, hade 143 mans besättn
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sagerare i första klass och 1.000 i tredje klass.

Livet ombord
På denna resa funnos ombord, inberäknat första klass passagerare och besättning,
något mer än ettusenfemhundra människor.
Livet ombord var långt ifrån enformigt, ty bland dessa fler än ettusen utvandrare, hände dagligen och stundligen varjehanda tilldragelser.
Då vädret var vackert, bildade emigranterna, var nationalitet för sig, pittoreska grupper och kotterier på det stora däcket där de roade sig med sång, musik
och dans. Sången utgjordes naturligtvis av nationalmelodier mer eller mindre
konstnärligt utförda, men alltid mycket melodiösa och vemodiga, påminnande
om de hemland och förhållanden, vilka de lämnat, för att, i de flesta fall, aldrig
mer få återse. Vid dessa seanser voro de Italienska folket, genom sina måleriska
dräkter, livliga temperament, vackra sång och dans, de intressantaste av alla,
men Tyrolerna kanske tilldrogo sig den största uppmärksamheten genom sina väl
utförda joddlingar. Bland de Franska utvandrarna förekom två utomordentligt
ståtliga och fint bildade gentlemän, båda försedda med träben – minnen från
Fransk–Tyska kriget. Före invaliditeten hade dessa två varit operasångare i Paris.
När dessa två, den ene en härlig tenor, den andre en grann och utomordentligt
stark men välljudande djup bas, klämde i med t.ex. Marseliesen, påminde det
om en hel orkester av hänförande skönhet, och silverpengar regnade ned över
dem hur ofta de än läto höra sig. Dessa sångare blevo alla medpassagerares gunstlingar, och ej minst bland första klass passagerare. För övrigt musicerades såväl
på däck som ock överallt i logementen under däck, och på alla tänkbara instrument. Bland Italienare och Skottar var det dagen lång ett hiskeligt pipande på
säckpipor. Tyskar och Tyrolare undfägnade oss med positivmusik, valthorn och
flöjtspel, svenska bondpojkar bearbetade sina dragspel och bland Engelsmännen
spelades med största energi – då havet var lugnt – bollspel och rullning av en
sorts tillplattade kägelklot.
I allmänhet voro emigranterna ganska väl utrustade med kläder, men den kontanta reskassan var långt ifrån riklig, bland många totalt läns.
De lyckligast utrustade och mest omhuldade ombord, voro två ensamma flickor
om respektive tio och tolv år. Dessa små svenska emigranter voro försedda, med å
bröstet fastsydda stora adresslappar vilken adress angav deras familjers vistelseort
långt bort i den mindre kända västern, någonstädes i trakten av Mississippifloden, samt en vädjan till andra medmänniskor, att dessa skulle vara vänliga mot
och hjälpa dem fram under den långa resan – allt detta på svenska språket – och
jag kan försäkra, att flickorna blevo mer än väl hjälpta och omhuldade av alla
ombord.
Förhållandet varför dessa barnemigranter reste på egen hand, rent av som fraktgods, var att deras föräldrar redan sedan flera år, varit bosatta i Amerika, och att
barnen nu, på ovan beskrivet sätt, av någon släkting, avsänts till sina anhöriga
i det förlovade landet. Anlända till New York, omhändertogs flickorna av en
synbarligen mycket respektabel immigrantagent – en svensk missionspräst, till-
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hörig det i New York liggande missionshus – ett av vår flottas kasserade fartyg
vilkets mellandäck var inrett till kyrksal, där det dagligen hölls gudstjänst och
samkväm för svenskt sjöfolk och immigranter.
De två, å detta flytande missionshus, anställda prästmän, besökte även dagligen
svenska immigranterna inom Castlegarden, (platsen där alla anlända immigranter samlas efter ankomsten till New York) för att trösta och hjälpa dem i deras
nya, oftast mycket sorgliga förhållanden.
Med mathållningen ombord var det både si och så, och bemötandet var ganska klandervärt – vi i vår Engelska avdelning – jag blev nämligen inrangerad
bland Engelsmännen – var dock förhållandet både med mat och behandling för
övrigt oklanderlig. Vår överhet – d.v. här säga `Stewarten´ hade nämligen en
viss respekt för alla Engelsktalande ombord, men hos de andra nationerna voro
förhållandena i många fall högst otillfredsställande, och myteri var oupphörligen nära att utbryta. I den Svenska avdelningen, där enligt mitt förmenande,
de hyggligaste bland alla ombord voro samlade, var missbelåtenheten med det
hela, mycket stor, och detta på goda grunder, ty Svenskarna blevo av den Danska
stewarden synnerligen godtyckligt behandlade.
Anseende mig solidarisk med mina egna landsmän, gjorde jag flera gånger
under dagens lopp besök i den svenska avdelningen för att erbjuda dem hjälp,
och tillvarataga deras intressen och rättigheter, ty jag behärskade lyckligtvis det,
inför myndigheterna använda språket. Jag fick ock under den långa resan för
emigranternas räkning många tillfällen till klander mot överheten, i synnerhet
mot den oförskämda stewarten, en partisk brutal lymmel. Vid ett sådant mitt
aftonbesök hos mina svenskar, klagade hela Sverige ombord över, att ingen i deras
avdelning denna dag fått middag – samt – att då de beklagat detta förhållande
för den Danska stewarten, hade han helt oförskämt svarat, att maten tagit slut.
Vid denna upplysning gick jag till högsta styresman ombord och hotade med,
att vid framkomsten till New York skriva hem till någon tidning och varna alla
utvandrare för detta bolag. Påföljden av mitt uppträdande blev den, att alla mina
landsmän denna afton blevo undfägnade med en extra god middagsmåltid. Då
jag senare på kvällen besökte den svenska avdelningen, voro alla mätta, glade och
belåtna, och jag själv blev hyllad som deras räddare undan svältdöden. Stewarten
däremot var topp tunnor rasande, och hotade mig med, att jag av befälet skulle
bliva förbjuden alla vidare besök i den svenska avdelningen. Detta hot vågade
dock ingen av befälet fullfölja, och jag fortsatte som hittills mina inspektionsbesök hos de Svenska emigranterna.

Några medpassagerare
Antalet svenska utvandrare ombord voro omkring tvåhundra, till största delen
unga duktiga levnadsglada människor ur bondeklassen. Den intressantaste av alla
svenskar, var en erbarmligt fattig femtioårig torpare från vårt sköna Jemtland.
Herreklassen bland de svenska emigranterna representerades av en slarver från
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Stockholm, vilken under hela resan och till allas förtjusning spelade clown på ett
i allo konstnärligt sätt, med sång och historier på alla möjliga tungomål, de dagar, då han själv ej anfäktades av den förfärliga sjösjukan, ty då var han den mest
stukade ombord.
Denne medelålders man, av s.k. bättre folk, hade av sina släktingar i Sverige utrustats med en utomordentlig garderob och en riklig reskassa men, på vägen från
Stockholm till Liverpool hade han olyckligtvis passerat det mångfrestande Hamburg – där flickorna säges vara ”smala om livet som ett spä” vilket dock icke är
sanning, ty min uppfattning av Tyskorna är, att de äro ganska massiva – och där
haft så muntert, att icke allenast hela reskassan, utan även större delen av garderoben strukit med. Av denna anledning blev även han – den snobbige E. – nödd
och tvungen att göra resan över Atlanten som emigrant, och med en garderob,
som var ett minimum av vad han hade, då han startade från Mälardrottningen. I
linneväg hade han ej mer, som det heter, än skjortan på kroppen, ty av skjortor
hade han blott ett exemplar kvar, men lika levnadsglad var han som om han ägt
millioner.
En förmiddag berättade E. för mig – storskrattande – att han, under förliden
natt, då rullningen var mycket besvärlig för känsliga magar blivit anfäktad av
svår diarré samt, att han smugit sig upp på däck, tagit av och virat ihop sin enda
skjorta, märkt med ett magnifikt monogram utfört av hans snälla svägerska i
Stockholm, och i den stormiga mörka natten, slängt plagget över relingen och
därefter sprungit ned igen till sin sovbrits. Morgonen efter denna, minst sagt,
oroliga natt, var E. tidigt på däck där han – till sin oerhörda överraskning och
förtjusning – får se sin, från det nattliga äventyret, i havet – som han trodde
– överantvardade enda och sista skjorta, ordentligt upphängd i tacklingen, rentvättad och torr för omedelbart bruk. Det blev nu för E. ett ögonblicks verk, att
nedtaga klenoden, försvinna under däck och där påtaga sig sin, av okända snälla
händer, tvättade skjorta.

Livets gång
Under en dylik Atlanterresa, med så många olika människor ombord, hoprafsade från Europas alla delar, inträffade naturligtvis en mångfald händelser och
av mångskiftande slag, vilka dock nu, efter en tid av femtio år till stor del fallit
ur mitt minne, men en del kommer jag dock mycket väl ihåg. Så hände en dag,
att en av emigranterna efter kort sjukdom avled och fick den sedvanliga begravningen, att läggas i en trälåda med några tyngder och efter en kort bön av befälet,
sänkas i havet.
En natt framfödde en kvinna ett flickebarn vilket barn blev döpt ombord av
en medresande katolsk präst, och fick i dopet namn efter fartyget ”Oceana”. Vid
denna förlossning tjänstgjorde som ackuschörska, och på ett utmärkt berömvärt
sätt, en man från det vilda västern, en riktig jätte till sin kroppshydda, men, med
ett hjärta av guld och ett handlag som visade, att detta fall ej var det första av
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det slaget som han varit med om. Därjämte igångsatte samme man en insamling
ombord för den fattiga barnföderskan, och jag vill minnas, att denna insamling
inbragte omkring femhundra kronor svenskt mynt.
Genom dessa två händelser, dödsfallet och barnafödelsen, uppehölls passagerarnumerären ombord.

Adolf Emil Melander fotograferad i Amerika.		
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FGÖ:s bild

Orkan
På resans fjärde dag fingo vi maskinskada och samtidigt kommo vi in i en cyklonartad orkan med åska, blixtar och störtregn. Det väldiga fartyget kastades
omkring bland de rasande elementen som ett spån, och fara för undergång var
nära nog. Vid denna katastrof var givetvis oron och förtvivlan bland passagerarna
mycket stor, och höll stundtals på att utbryta i verklig panik.
Det egendomliga, vad mig själv beträffade var, att jag ej kände den ringaste
rädsla, tvärtom, jag njöt i verkligheten och överväldigades i förtjusning och beundran över det vilt sköna omkring och över oss.
För att intet spolas över bord av de berghöga vilt fräsande störtvågorna, vilka
oupphörligt svepte över fartyget, från för till akter, klängde jag mig fast vid en
dävert i relingen, och härifrån beundrade jag elementen i deras vilda framfart.
Fartyget krängde och darrade, knakade och brakade i alla lemmar som om det
tänkte rämna, allt ackompanjerat av ett hiskeligt pip och tjut i tacklingen. Passagerarnas jämmer och fiskmåsarnas skräckinjagande skri, detta och mera till i
förening, var mer än tillräckligt hemskt, för att sätta ens nerver på de hårdaste
prov, men som sagt, jag kände icke den ringaste rädsla, nervositet eller sjösjuka.
Somliga av de kvinnliga sjuka ropade och skreko, som de vanligen bruka under
dylika moment, att vi icke sjuka, skulle förbarma oss över dem, och kasta dem
överbord för att plågorna skulle få ett slut.
På sin tid, 1881, var jag i sällskap med vår store operasångerska Arnoldson på
en sjöresa till Petersburg. Under denna färd var sjögången ohygglig och Fröken
A. var av sjösjuka bragt till förtvivlan – även hon skrek och anropade oss andra
att kasta henne överbord.
Hur det sådana dagar, som den här ovan beskrivna, såg ut i logementen under
däck, stanken av all slags orenlighet, och hur människorna själva sågo ut i sitt
mer än ogenerade tillstånd, kan ingen förstå, som ej personligen varit med om
det oerhörda svineriet ombord på en emigrantångare under storm. De manliga
utvandrarna togo ej den ringaste notis om vare sig hustrur eller barn. Nej! icke
ens om sina egna liv, och de stackars mammorna voro så anfäktade av den förskräckliga sjösjukan, att om de förmått, hade de troligen sprungit överbord för
att få ett slut på det mänskliga lidandet.

Den Jämtländske torparen
En, som under all denna fasansfulla förvildning varken blev sjuk eller förlorade
sitt goda humör, var den redan omnämnda Jämtländska torparen, för vilken jag
fattat ett stort intresse. Denne man var en nyter och glad femtioåring mycket mager och liten till sin kroppshydda. I allmänhet var mannen mycket förbehållsam
om sitt förflutna, och det förekom tillfällen, då han totalt domnade av och föll
i svårmod. Till sist, efter ungefär en veckas färd, öppnade den stackars mannen
sitt hjärta för mig och gav mig sitt fulla förtroende, varvid han berättade – på
sitt enkla sätt – följande kulturhistoriska bild från torparinstitutionen i Sverige.
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”Jag, sade han, var torpare i – socken – är där gift och har åtta barn. Hustrun
och jag själv arbetade och försakade, men ingenting hjälpte, vi blevo allt fattigare
för varje år som gick. Slutligen blev fattigvården nödsakad taga hand om oss. Jag
anhöll flera gånger hos fattigvården om tillstånd att få fara till Amerika för att
genom arbete där, kunna komma i tillfälle att hjälpa de mina. Denna min anhållan avslogs. Efter ytterligare två års knog och släp för vår usla tillvaro, tog jag – i
samråd med gumman min – några av mina ringa tillhörigheter, vilka jag har i
denna säck – här visade han mig säcken – och gav mig iväg till Göteborg för att
därifrån resa till Amerika. Jag kan ej beskriva – sade han vidare – hur jag hela
tiden, sedan jag lämnade hustru och barn, oroats, dels över familjen, dels över att
av myndigheterna bli tagen och återförd till hemtrakterna.”
Detta var i få ord vad jag kommer ihåg av den stackars torparens sorgliga levnadssaga. Av kontanta pengar hade han inga kvar.

Isberg
På nionde dagens afton – fartyget tog tolv dygn för överresan från Liverpool till
New York – blevo vi utvandrare på omvägar underkunniga om, att isberg voro
i närheten ty, termometern visade en hastigt sjunkande temperatur. Vid detta
tillfälle, tyckte jag mig förnimma en viss oro bland befälet, men vi okunniga om
någon som helst fara ifråga om isberg, motsågo händelsen med stor förtjusning.
Nästa morgon var härligt väder, lugnt och solen gassade uppfriskande på alla.
Alla känningar av sjösjuka var försvunnen och människorna med sina barn grupperade sig, som i början av färden, glada och lyckliga på det rymliga däcket
där snart nog ett pittoreskt och gemytligt folkliv härskade. Termometern sjönk
alltjämt, och fram emot eftermiddagen rapporterades från utkiken, att de första
isberg voro inom synhåll. Vid detta tillkännagivande garnerades alla relingar
med nyfikna, och skådespelet på det oändliga havet var i sanning överväldigande.
Så långt vi kunde se ut i rymden åt norr, svävade sakta ned mot oss större och
mindre isberg av alla tänkbara fantastiska formationer.
Då dessa spökliga majestätiska jätteberg av is, sakta, men oemotståndligt av
golfströmmen fördes söderut mot varmare regioner, för att där så småningom
upplösas och förintas, voro de dock i all sin skönhet en fasa för alla sjöfarande
vilka kommo i dess kurs, men på oss passagerare, hade de enbart bedårande tjuskraft.
Siluetterna och skapnaden av dessa skräckinjagande isfenomen, voro i högsta
grad omväxlande, de framställde långsträckta jämna platåer, hemlighetsfulla
berg med grottor, genombrutna valvformationer vilka i förening med de i höjden
upptornade spiror, spetsar och minareter, representerade byggnadskonstens alla
stilarter, och lite till. De avbildade kupoler, götiska tornspiror, fantastiska ruiner
av slott, fästningsverk och riddarborgar m.m. i det oändliga. Ja! Allt som endast
en lössläppt fantastisk outgrundlig naturkraft kan framalstra. På dessa förtrollande slott i sitt hemlighetsfulla stilla sagoliknande uppträdande, vilka, genom
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golfströmmen, voro i ständig rörelse, verkade solstrålarna på desamma och dess
milliarder kristallklara prismor, rent av fascinerande och underbart. Ja! det hela
var ett skådespel i sagolik skönhet, som ingen penna eller pensel förmår att närmelsevis beskriva eller avbilda. Dessa överväldigande isformationer voro i sanning – som den store Engelske estetikern Ruskin uttrycker sig om den götiska
kyrkoarkitekturen – frusen musik.

Episoder under resan
Dagen efter det underbara isbergspanoramat – jag tror i närheten av Newfoundlandsbankarna – kom vårt fartyg in i ett verkligt stim av valfiskar, vilka rent av
hade en konstuppvisning tätt intill vårt fartyg. Flera av dem döko synbarligen
ned under fartyget på den ena sidan och kommo upp på den andra. De tumlade
om som i lek, och roade oss under flera timmar, varefter de glada jättefiskarna, till
vår stora saknad försvunno ur vår åsyn.
Flygfiskar voro ofta under resan inom synhåll, och de ohyggliga hajarna följde
oss troget i förhoppning på rov i form av matrester som utkastades från fartyget
eller någon större matbit – en och annan immigrant som de hoppades, skulle
drumla överbord. Dessa odjur säges förakta negerkött.
Småfåglar slogo sig ofta, och flockvis, ned i fartygets tackling för att vila sig
under sina långa flygfärder, för att efter en eller annan timmes rast, fortsätta till
bestämmelseorten.
Man skulle nog kunna tänka sig, att en sjöresa på tolv dygn skall bliva lång och
enformig, men detta var långt ifrån fallet – åtminstone för den, som i likhet med
mig själv, behärskade språk, intresserade mig för allt och såg på det hela från en
konstnärlig och humoristisk synpunkt. Därjämte var jag mycket intresserad av,
att studera de olika mänskliga elementen och deras liv och elände ombord.
Inom vårt begränsade område ombord, var bland denna massa folk av så mångahanda nationaliteter, ämnen till studier obegränsat, och min dagbok blev under
denna högst intressanta resa mycket rik på anteckningar av både tragiska och
komiska poänger.
Bland alla emigranter intresserade mig, som förut nämnts, den Jämtländska
torparen mest av alla. Sista kvällen ombord, före ankomsten till New York, besökte jag som vanligt mina svenskar i deras logementer – denna kväll sökte jag
i synnerhet min vän torparen, men kunde ej på en lång stund hitta rätt på honom. Till sist fann jag den annars så glada mannen inkrupen, sittande på golvet
mellan två sovbritsar med sin säck som ryggstöd och mycket sorgsen och tyst
– stämningen i hela det stora logementet var för övrigt denna kväll mycket dyster – men torparen var mer än alla andra nedbruten och bekymrad. Jag sökte på
alla sätt uppmuntra mannen. Jag lovade hjälpa honom till arbete och litet bidrag
i hans tomma kassa vid framkomsten, och sökte på alla sätt få del av hans nya
bekymmer, men han svarade endast undvikande på alla mina frågor. Till sist kom
jag dock på det klara med, att han var skräckslagen av tanken på att myndig-
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heterna i Sverige möjligen kunde ha telegraferat och begärt hans anhållande vid
landstigningen för att återsända honom som en förbrytare. Jag tröstade honom på
allt möjligt sätt, men han bara stönade och slöade till mer och mer och sade, att
om han oantastad fick komma iland, och få arbete, så skulle de där hemma snart
få se, att han nog inom kort skulle sända respengar hem till familjen och taga
dem ut till sig i Amerika.

Amerika i sikte
Den sista dagens morgon purrades vi redan Kln 5 och befalldes lämna våra sovbritsar varefter alla s.k. madrasser och värdelösa sängkläder helt sonika kastades
i havet, dock med undantag av verkliga sänggrejor. Jag har förut nämnt om, att
emigranterna av stewarden och annat befäl ombord under resan varit mycket
vårdslöst behandlade. Detta förhållande blev sista dagen ombord helt omvänt. Ja!
Denne sista dag blev nämligen för alla utvandrare en sannskyldig festdag beträffande skaffningen och bemötandet. Bemötandet var denna dag rent av vänligt.
Orsaken till denna frontförändring var, att den listige Danske stewarden, den
räven, hade mathållningen för immigranterna på entreprenad och därför under
resan knusslade på allt, för att själv få så mycket större vinst – men – den sluge
Sörensen ville, innan hans protegéer, immigranterna, lämnat fartyget, av dem få
ett gott betyg på sitt uppförande, och följden blev, att han den sista dagen var
mer än smilande liberal och vänlig, och han bestod god och riklig furagering.
På samma dags afton kom den diplomatiske Dansken till utvandrarnas logement och bad dem skriva under ett papper, som av honom själv och skrivet på
Engelska, framhöll i varma ordalag den utmärkta behandlingen under överresan
– sicken en! – Denna bluff lär begagnas på alla emigrantförande ångare. Skulle
sedermera några dumbommar bland utvandrarna komma på den tanken, att klaga
inför myndigheterna, kunde den kanaljen, stewarden, framlägga sin, av en stor
del immigranter underskrivna, skrift om motsatsen – och skratta åt allt ihop.
Att skaffa torparen något slags jobb, var ej svårt att realisera, men värre var, att
jag även av en ensam femtonårig svensk bondtös från Småland blev ombedd, att
vara henne behjälplig att, vid landstigningen i New York taga reda på en hennes
– där mötande släkting – jag tror en svåger. Denna tös hade en skriftlig uppgift på
sin släktings adress – men herre du min skapare, enligt denna adress bodde han
ju flera hundra svenska mil in i landet, men lyckligtvis hade hon en, ehuru ganska otydlig adress på en vän till svågern, en handlande i själva New York. Även
henne måste jag lova hjälp. Hon, stackare trodde, att svågern säkert skulle stå på
stranden och vifta henne ett välkommen, som det tillgår hemma i Sverige, men
hon blev bedragen.

Ankomst till New York
Efter att ha passerat det sköna inloppet till New York, som allmänt benämnes det
skönaste i hela världen, ankrade vårt fartyg tidigt på morgonen på Hudsonfloden
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med New Jersey till vänster, och på högra sidan New York och något akter om
oss den stora systerstaden, till New York, Brooklyn. Som vi här omvärvdes av
en ogenomtränglig dimma, kunde vi ingenting se av all den storslagna skönhet
omkring oss, men hörbarligen hade vi ankrat i själva helvetet ty, tätt inpå och
runt omkring oss rasslade ångvinschar, tjöto mistlurar och visselpipor infernaliskt, ringande järnvägståg, skrik från andra fartyg och trafikbråk i det oändliga
hördes överallt, men ingenting kunde ses. Det hela verkade ett verkligt inferno,
och ej att undra på, att, vid detta osynliga skräckinjagande liv, många hundratals
hjärtan ombord på vårt eget fartyg darrade redan nu av fasa, för vad som väntade
dem vid landstigningen i det förlovade landet.
Mina arma landsmän stodo hoppackade på däck som en flock vettskrämda harar
och stirrade tysta ut i den ogenomträngliga tjockan lyssnande till det hemska
osynliga väsendet omkring oss. De flesta av kvinnorna och barnen gräto, karlarna
voro bleka som lik och sågo bestörta ut, stönade och snöto sig på dessa sista
minuter fler gånger, än de förut gjort under hela resan, men, de talade ej. Deras
tankar i denna förtvivlade stund voro nog långt fjärran vid den avlägsna älskade
härden i fosterjorden och allt kärt de där övergivit, ty deras blickar voro – om jag
så får uttrycka mig – överjordiska och sökande efter någon liten hållpunkt i detta
ohyggliga kaos som hörbarligen endast uppfylldes av hemska aningar om kommande strider och fasor i det land, som vid hemmets härd, så lockande vackert
förespeglats dem och hägrat så lockande för dem alla. De suckade och stånkade så,
att jag trodde att deras bröst skulle sprängas, och många utvandrare, både manliga och kvinnliga, beslöto sig omedelbart för att ej gå iland, utan återvända med
samma båt till Europa och det lämnade hemmet. Så småningom lättade dimman,
och vi kunde börja urskilja omgivande föremål, och sannerligen måste även jag
själv imponeras av det oerhörda öronbedövande livet omkring oss och det väldigt
imponerande panoramat i alla väderstreck. Här på floden flögo fram och åter, och
försvunno i den ännu delvis kvarvarande dimman, tusentals flåsande, ringande
och tjutande vidunder till fartyg, i form av märkvärdiga flatbottnade jättebåtar
i flera våningar liknande stora hus med sina ovan översta däcket synliga balansmaskiner. Dessa fartyg voro, för Amerika säregna – dels färjor vilka mellan New
York och Haboken m.fl. platser befordrade trafiken och överförde långa järnvägståg, människor och annan trafik, dels de palatsliknande fartyg av samma utseende vilka ombesörjde den enorma persontrafiken på Hudsonfloden och närmaste
kuststäder. Stora jätteångare från världens alla länder kommo och gingo in och
ut i hamnen, och bogserbåtar i oräkneligt antal knogade upp och ned för floden
dragande långa rader av pråmar och fartyg fram och åter. På kajerna kring floden,
där tusentals fartyg lågo lossande och lastande, bildande verkliga skogar av master, sågs spårvagns- och järnvägståg rusa fram och åter bland en oerhörd ström av
gående och åkande. Ja! Allt som allt var det nya livet inför våra ögon sådant, att
till och med en van resande kände sig betänklig vid tanken på, att bliva en atom
i detta myrstackliknande och vilt myllrande liv.
En s.k. Tugg – en ganska stor hjulångare – kom slutligen ut och lade sig intill
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vårt fartyg för att föra alla första klass passagerare iland. Därefter blev det vår tur
att landsättas på samma sätt, men dessförinnan skulle emigranternas gepäck hissas upp ur fartygets lastrum, och denna upphissning, medels ångvinschar, samt
behandlingen av resgodset trotsar all beskrivning. Fort måste allt gå här – och
fort gick det – men herre du min skapare huru det gick! Vid den svindlande farten av lådor, korgar och koffertar från lastrummens djup till övre däck, törnade
bagaget oupphörligen emot överallt, och många koffertar och lådor slogos i spillror under den vilda färden, och allt deras innehåll återvände, i mer och mindre
samlad trupp, till fartygets djup, därifrån man hörde mer eller mindre kraftiga
svordomar. Här, genom lastluckorna regnade hela kaskader av utvandrarnes intimaste tillhörigheter, såsom träskor, grytor, pannor, linne, kläder, skodon m.m.
av alla upptänkliga slag. Kvinnorna skreko, gräto och jämrade sig på allehanda
tungomål över denna Jerusalems förstöring, men de Amerikanska sjåarna bara
svor över den Europeiska uselheten som inte ville hålla sig kvar i sina omhöljen,
och gjorde ohyfsade anmärkningar över emigranternas tillhörigheter av alla slag.

Castlegarden
Till sist fördes även vi äntligen iland men, ej som fria medborgare i ett fritt land,
utan som förbrytare fördes vi till och inföstes i den gamla före detta fästningen
Castlegarden. Vid inträdet i denna jättebyggnad, gallrades vi som slaktboskap
och inburades i särskilda spjälförsedda avdelningar, för varje nation en särskild
bur. Interiören av denna enorma byggnad, var mest liknande en cirkus, värdig
den store Barnum, vilken smarte man på 1850 talet, som impressario, lät Amerikanarna för första gången höra vår stora landsmaninna, Jenny Lind och både hon
och Barnum skördade där millioner. De gradinbyggda 2 golven i såväl nedre plan
som ock i gallerier, löpte koncentriskt runt det öppna mittpartiet och helt upptaget av emigranternas jätteburar, var och en avdelning inrymmande flera tusen
människor. Alla dessa inhägnader voro mot den öppna centrum försedda med
galler, grindar och kontrollkors, varigenom vi alla måste passera revy, kontrolleras och antecknas av anstaltens tjänstemän. Över varje sådan grind, varigenom
vi nationsvis – här hölls styvt på nationaliteten – måste genomgå, voro anbragta
stora anslagstavlor tillkännagivande varje särskilda lands invandrare – nu hade vi,
utan undantag, förvandlats från ut- till invandrare, dock alltjämt på vandrande
fot. Kontrollörerna vid dessa spärrar, sågo bistra ut och kastade misstänksamma
blickar på var och en som tilläts passera. Våra signalement antecknades i stora
liggare, och kom någon misstänkt figur, hampades 3 han eller hon av den tillstädesvarande polismannen och avfördes till polisstationen för vidare behandling.
Den dag då vi anlände till Castlegarden landstego här icke mindre än tolvtusen
invandrare.
Inom detta första skyddshem i Amerika fingo immigranterna stanna i tre dygn.
Efter denna tid måste de på nåd eller onåd lämna plats för andra anlända olyckliga, jag säger olyckliga, ty med få undantag kände sig nog de flesta inom Cast-
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legarden högst övergivna och förtvivlade över de första dagarna i det nya landet.
Jag lämnade snart nog mina protegéer – torparen och Smålandstösen – i stilla
sorg i den svenska buren, och med stränga order, att ej lämna sina platser eller
på egen hand företaga sig någonting tills jag återkom, torparen med sin nästan
tomma säck, och flickan på sin koffert på själva golvet, ty några sittbänkar funnos ej här. Då jag trädde ut genom portarna till Castlegarden, där jag omedelbart
omringades och prejades av bondfångare, bovar och rackare av alla slag, fann jag
även genast ett stort anslag, tillkännagivande att, på kontoret intill, antogs järnvägsarbetare. Jag återvände strax till min torpare, tog honom med till kontoret
och frågade honom om han trodde sig om, att orka med järnvägsarbete. Karlen
svarade ögonblickligen och resolut – giv mig en hacka och en spade, och Amerika
skall få se en svensk vilken kan och vill arbeta. På mindre tid än fem minuter var
han antagen med en avlöning, att börja med, av en dollar = Kr. 3.70 per dag.
Efter ytterligare några minuter var min torpare jämte ett tjugotal andra arbetare
placerade på en stor, utanför kontoret väntande omnibuss, och han reste glad och
lycklig med sin säck okända öden till mötes med en reskassa på två dollar, som
jag gav honom.
Alltså hade jag nu lyckligt och väl uppfyllt mina löften till torparen, men min
småländska återstod. Naturligtvis var ingen flickan till mötes, utan där var hon
ensam i millionstaden och utan pengar. Flickan satt undergiven på sin koffert och
fällde bittra tårar på samma golvplankor, vilka årligen, dagligen och stundligen
av mångtusende olyckliga bevattnats med svenska tårefloder, och behärskade av
förut okända kval. Som jag själv kände mig högst tillfredsställd i all min ensamhet – d. v. här säga, ensamhet med modifikation – måste jag nu göra ansträngningar och efterforskningar efter tösens släckting i New York. Allt var mig väl
bevåget, och inom loppet av två timmar, men efter oerhört besvär och sökande,
fann jag slutligen den sökta. Denne Svenskamerikanare och handlande, föreföll
att vara välsituerad, och han åtföljde mig ögonblickligen till Castlegarden. Mötet mellan flickan och denne hennes totalt okände nya beskyddare, var rent av
rörande. Det första han gjorde var, att telegrafera till hennes svåger, vilken per
omgående svarade och bad vännen taga hand om och skaffa henne allt vad han
ansåg att hon kunde behöva för att göra henne fullt presentabel, samt, att han,
svågern, skulle komma med första tåg och hämta henne.

I New York
Sedan jag av flickan och hennes nye vän och beskyddare blivit hjärtligt tackad,
återvände jag för tredje gången till Castlegarden för att i sällskap med två svenskamerikanska familjer – vilka även de, efter ett besök i hemlandet, varit med på
återresan till Amerika. Dessa två familjer hade dock haft en sorts familjehytt –
d.v.s. egna hytter dock belägna inom emigrantavdelningen ombord.
Dessa familjer och jag hade kommit överens om, att, i New York söka gemensamt logi. Som dessa herrar Malmström, jag tror från Skövde, vistats i Amerika
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under föregående tolv år, satte jag min lit till dem att välja logi. Resan till Sverige hade företagits för att lyfta arv på åttiotusen kronor vilka de hade med sig. Vid
framkomsten till New York, åtföljde jag herrarna M. till vår landsman bankir
Svenson där de växlade pengarna till Amerikanskt mynt, pampiga tjugo dollarslantar i guld, vilka jag hjälpte dem bära till vårt gemensamma logi. För egen del
var nog ett billigt logi att föredraga, ty min återstående kassa vid landstigningen
utgjorde i allt omkring tjugo kronor, men trots detta förhållande, kände jag mig
utomordentligt nöjd och lycklig, ty, första anblicken av Amerika, gjorde på mig i
det hela taget ett utomordentligt välgörande och förhoppningsfullt intryck. Staden New York med omgivningar tilltalade mig på det högsta, och jag kände från
allra första stunden, att jag skulle komma att trivas i allt detta storslagna liv och
rörelse, och jag måste erkänna, att dessa mina känslor på det angenämaste blevo
alltjämt realiserade under hela min vistelse i det stora beundransvärda landet.
Sveneskar här hemma, vilka icke ha en avlägsen aning om det verkliga Nordamerika, rynka näsan över humbugslandet – men med den noggranna kännedom,
som jag har, av både Amerika och vårt eget land, kan jag försäkra, att humbugen
ligger mest på denna sidan Atlanten.
Efter besök uppe i staden, kom den ene Malmström åter till Castlegarden och
underrättade oss om, att han anskaffat ett billigt logi vid Qyrter Rey, en mycket
tvivelaktig trakt, vilket vi då icke kände till.
Två karlar från ”Hotellet” voro oss behjälpliga med att föra våra saker från
Castlegarden, och anlända till vårt logi, fattade de båda herrar M. och jag själv
starka misstankar för både värdfolk och huset, men det var nu för sent att ändra
förhållandena för denna natt ty, våra saker voro i en hastig vändning transporterade till några rum i övre våningen. Intrycket av det hela gjorde, att vi beslöto
ej stanna där mer än över natten, samt att vara på vår vakt för alla eventualiteter.
Supé blevo vi serverade i ett ganska stort rum, och maten var oklanderlig och
kaffet var synnerligen välsmakande. På en av väggarna i matsalen förekom ett
mycket bra stentrycksportätt i ram av vår landsmaninna Jenny Lind.
Innan vi gingo till kojs, damerna i det inre rummet och vi tre manspersoner
togo posto i det yttre mot förstugan vettande rummet. Vi barrikaderade yttre
dörren med alla våra reseffekter, jämte stolar och bord. Därefter undersökte vi
alla väggar, golv och tak för att förvissa oss om, att inga giller 4, hemliga dörrar eller falluckor skulle överraska oss under natten. Revolvrarna placerade vi på
nattduksbordet inom räckhåll från våra sängar. Sedan gingo vi alla och lade oss.
Natten avlopp dock utan några äventyr, med undantag av massor av hungriga
vägglöss, vilka frossade i svenskt blod. Nästa morgon gick en av herrarna M. ut
för att skaffa oss bättre logi, och vi alla andra, med revolvrarna i händerna, stannade kvar för att försvara oss själva och vår egendom tills vi kunde avlägsna oss
från denna rövarkula.
Sedan vi lyckligt och väl installerat oss i vårt nya utmärkta logi, gick jag ut
för att posta ett brev till hemmet. För att få köpa ett frimärke gick jag in i en
cigarrbutik där jag fick den upplysningen, att, om jag icke köpte en cigarr, fick
49

jag ej köpa något frimärke – äkta amerikansk smartness.
På eftermiddagen besökte jag tillsammans med familjerna M. den världsberömda Central Park, den härligaste parkanläggning jag sett i något land –
upphovsmannen och anläggaren till den sköna skapelsen, var en svensk trädgårdsarkitekt Forsberg. Vad som i denna park slog mig med häpnad var, total
obefintlighet av allt vad okynne heter. Paviljonger, grottor, tempel och konstverk
i stenskulptur, voro nämligen i sådant oskadat skick, som om de voro fullbordade
samma dag, ehuru de voro ganska gamla. På min fråga om dessa märkvärdiga
förhållanden, svarades, att den Amerikanska ungdomen ha ej tid eller håg för
den Europeiska förbannelsen – okynne eller förstörelselusta, ej ens ett kritsträck
på väggar eller murar förefanns, som är så vanligt i våra svenska städer. Tänk
vilka nidingsdåd, som t.ex. utövas av både unga å gamla på marmorstatyerna i
Drottningholmsparken där dessa sköna konstverk äro fullklottrade med namn
och ristningar med knivar.
Under vår promenad i den förtjusande parken, blev jag oerhört överraskad,
då på en av vägarna en elegant ung dam, kom glatt rusande mot mig, och, på
renaste småländska, hälsar mig på det hjärtligaste. Jag trodde ej mina ögon, men
flickan var verkligen min protegé från överresan, vilken nu i toalettväg undergått
den största tänkbara förvandling. Dagen förut, då jag överantvardade flickan till
hennes nye beskyddare, handlanden, var hon klädd i schalett och en vanlig bonddräkt med en hängande fläta på ryggen, och i dag får jag återse henne i en elegant
modern toalett med konstnärligt anordnad hårkoaffyr, plymagerad hatt, blankläderskor, sidenparasoll och handskar. Förvandlingen var i sanning underbar. Den
hade åstadkommits av vännen handlanden på telegrafisk order av svågern. Jag
skulle ej bliva överraskad om jag finge höra att denna flicka numera är en väl
beställd miljonärska.
Jag tror att respittiden för emigranternas vistelse inom Castlegarden var så
kort som tre dygn. Första dagen bestodos de med mat – ändå något fritt i det
fria? Amerika. Efter denna tid upplöstes det sista föreningsbandet med landsmän
och hemlandet, ty nu måste de lämna vänerna och bekanta inom det stora sista
skyddshemmet Castlegarden, för att i verkligheten, ansikte mot ansikte, möta
den i hemlandet förespeglade lyckan i det nya förlovade landet, vilken lycka?
troligen för de flesta blev totala motsatsen.
På tredje dagen av min vistelse i New York besökte jag för sista gången svenskarna i Castlegarden, och nu fick jag där bevittna ett uppträde, som gjorde ett
högst obehagligt intryck på mig. Inkommen i den svenska avdelningen fick jag
där se en präktigt klädd bondgumma i den allra största förtvivlan och hennes tre
små barn stodo storgråtande omkring henne. Gumman, en medelålders kvinna,
berättade för mig, att hennes man som redan flera år varit bosatt i Amerika, jag
tror ända borta vid Mississippifloden – en stor del svenska utvandrare slå sig ned
kring Mississippifloden – skrivit till och övertalat henne att sälja all deras hemmavarande egendom, samt därefter taga med sig alla kontanter och värdeföremål,
samt komma över till honom i Amerika. Hon hade till alla delar uppfyllt man50

nens önskningar. Den föregående dagen hade mannen infunnit sig hos sin familj,
och allt föreföll mycket gott och väl. Efter ett par timmar hade mannen föreslagit
hustrun, att han skulle taga vara på alla pengar – utgörande omkring 4000 Kr –
och hennes värdeföremål, för att i någon bank deponera allt samman. Sedan han
avlägsnat sig från hustru och barn, hade han varit spårlöst försvunnen, och nu satt
hustrun här i ett främmande land med sina tre barn, utblottad på allt genom sin
egen man. Jag talade med myndigheterna inom Castlegarden om den sorgliga
händelsen, och de voro fullt övertygade om, att mannen var gift även i Amerika –
varför de trodde detta vet jag ej. De kunde emellertid ej göra något åt saken, men
ångbåtsbolaget lovade hustrun och hennes barn fri återresa till Sverige. Detta
anbud accepterade hon, och jag tror, att hon samma dag företog återresan.
Den förskräckliga händelsen var långt ifrån enastående inom Castlegardens
murar upplyste mig dess tjänstemän.
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Det som finns men inte syns
Av Malin Palmqvist

Jag tänker på det när jag kommer tillbaka till Sundsvall några månader efter att
jag flyttat därifrån. Jag tänker på det när jag går runt i Odensala där jag är uppvuxen. Ibland när jag rör mig på gatorna i centrala stan, men oftare på platser
där jag inte rör mig så ofta. Jag tänker på allt som hänt på alla platser men inte
syns. Huskropparna, de allseende, de som stått där och sett människor mötas,
gräla, hata, dö. Asfalt och kullersten som livsavgörande repliker studsat emot.
Grus, gräs, jord som sugit upp förtroliga samtal. Tankar som tänkts, insikter
som väckts. Precis just här, precis på den här platsen hände det.
Det är några av utgångspunkterna
för Den dolda staden. I december 2009
började vi i samarbete med Vinterfestivalen, Storsjöyran och Länstidningen samla in människors minnen från
olika platser i Östersund. Vi efterlyste
en bredd av minnen: från det mycket
vardagliga till det livsavgörande. Det
viktiga var att de var knutna till en
speciell plats. Vi lade ut minnena på en
blogg i takt med att de kom in. Under
Vinterfestivalen i mars presenterade vi
minnena på plats, där de ägt rum. Vi
tryckte upp en del av de minnen som
kommit in i affischformat och satte
upp dem, övriga minnen märktes ut på
en stadskarta. Under festivalens sista
fyra dagar gick vi stadsvandringar från
minnesplats till minnesplats. Intresset
var stort och rundvandringarna väckte
fler minnen till liv, minnen som speglade sig i de minnen vi fått in. En spegling i ett minne från arresten på A4: en
kvinna som mindes obehaget i att själv
gå
längs Regementsgatan när visslande
En del ställen i stan generar flera minnen. Tempo,
rekryter hängde ut genom fönstren.
nuvarande Åhléns är en sådan plats. På en affisch
i varuhusets entré berättades en del av minnena.
Vissa platser alstrar många minnen:
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Gamla teatern är en sådan plats. Sent 1970-tal: en hopvikt lapp med en fråga
om chans under en repetition med UNF-teatern. Ett tidigt teaterminne från
1980-talet av röd sammet och kristallkronor. 1960-tal: Harriet Melins balettskola och barnfilmsklubben. Sent 1980-tal: En konsert med Träd, gräs och stenar. I gator och gränder runt Stortorget samlas också många minnen. Här inser
en person att Östersund är den stad han ska bo i. En annan person blir lycklig
varje gång hon ser den fontän som nu
inte längre finns kvar – det var där
hon stod när hon såg rockbandet Kent
första gången. En tredje bryter fotleden efter att ha fått en 90-kilos-person
som fallit från Stortorgskioskens tak
över sig. En person som nyss flyttat in
till stan från Hede hösten 1968 minns
rädslan för att patienter från Frösö
sjukhus skulle komma vandrande över
bron upp mot torget.
De flesta av de minnen vi fått in hittills kommer från centrala stan. Men
några kommer också från ytterområdena. På en cykelväg i Lugnvik blir en
high school sweetheart dumpad och i
Odensala hittar en lekisgrupp stöldgods från bygget av Torvalla. Det äldsta minne vi fått in hittills är från 1927.
Ett brev med snirklig stil berättar om
flera platser i stan men huvudsakligen Det äldsta minnet som kom in var från 1927 och
om ett hus fritt från vägglus på Åter- berättade bland annat om Återvändsgränd 8.
vändsgränd.
Vi fortsätter arbetet med att samla in minnen från Östersund för att göra en guidebok till den dolda staden Östersund och vi som gör detta är: Malin Palmqvist,
frilansjournalist och Christina Almkvist, projektledare och kulturproducent.
Om du vill bidra kan du skriva ditt minne till
Malin Palmqvist, Aspvägen 3, 832 54 Frösön
eller mejla till
malin.palmqvist@yahoo.se
Läs hela minnen på http://dendoldastaden.wordpress.com
Foton:. Malin Palmqvist.
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En bit av Söder – fotoutställning 2009
Av FGÖ:s fotogrupp
Den 18 oktober öppnades 2009 års fotoutställning med namnet En bit av Söder
i Jamtlis museibyggnad. Utställningen var placerad i entrélokalerna, där den
fanns på plats under cirka en månad. Placeringen innebar att många av besökarna
till Jamtli studerade vår utställning. Även denna utställning var ett samarrangemang mellan Jamtli och Föreningen Gamla Östersund.

Peter Berg och Sven ”Lima” Hansson välkomnar de första besökarna till årets
fotoutställning.
Foto: Ingvar Gustafsson.
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Söder är namnet på en av Östersunds fem stadsdelar. Stadsdelen begränsas i
norr av Gränsgatan, i öster av Brunflovägen, i söder av Odensviksvägen och i
väster av Bangårdsgatan och järnvägsområdet. Den bit av Söder som den aktuella utställningen – och bilderna nedan – är koncentrerad till är området kring
Bangårdsgatan.
Bilderna är hämtade ur Jamtlis och FGÖ:s arkiv, där inte annat anges.

Österängen. Potatissättning under krigsåret 1942. ( Från Rolf Larsson erhöll redaktionen i augusti 2009
ett brev där Larsson kommenterade artikeln Koloniträdgårdar i Östersund i årsskrift 2008 med följande
text: På den stora öppna platsen nedanför den nyligen invigda Nya kyrkan öppnade kommunen 1942
jordlotter för odling av grönsaker som ett led att förbättra stadsbornas status under kriget. Mina föräldrar
Ivar och Greta Larsson tilldelades en lott. Omkring 1943 beslöt kommunen att avbryta dessa odlingar och
istället anlägga odlingsbar mark ett stycke bortom Odensala skola.)
Foto: Georg Lingsell.
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Kv Hummern, Bangårdsgatan 2. Östersunds Mekaniska Verkstad startade 1877. I verkstaden tillverkades maskiner för träindustri – sågramar, olika slags hyvlar mm. Det mesta gick på export till Ryssland,
England och Schweiz m fl. Arbetsstyrkan var 120-125 man.
Byggnaden på bilden byggdes 1907. Den ersatte träbyggnaden som brann ned 1903. 1911 ändrades
firmanamnet till Aug Westmans Verkstads AB. Efter August Westmans död 1912 fortsatte rörelsen under
ny ägare. Aktierna såldes 1917 till AB Svenska Maskinverken. Verkstaden lades ner 1928.
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Bangårdsgatan. Interiör från Östersunds Mekaniska Verkstad.

Isakssons kafferosteri spred sin väldoft över Östersund under många år.
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Kv Hummern, Bangårdsgatan 2. AB Östersunds Ångbageri i f. d. Östersunds Mekaniska
Verkstads lokaler. Lastbilen till vänster är en Chevrolet, bilen till höger är en Ford.
					
Foto: Georg Lingsell, 1939.

Kv Hummern, Bangårdsgatan 2. Arbetslokaler i Östersunds Ångbageri.
Bageriet ägdes av Gösta Claréus.
Foto: Georg Lingsell, 1939.
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Kv Hummern, Bangårdsgatan 4. Personalen vid Ångbageriet, 1945.

Kv Hummern, Bangårdsgatan 4. Bilbolagets verkstad, 1944. I markplan låg Ångbageriet.
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Bangårdsgatan 6. SJ:s fraktgodslokaler i början av 1900-talet. Senast hade Matpiraten sin butik i
byggnaden fram till senare delen av 2009.

Kv Kräftan, Rådhusgatan 82. Kooperativa föreningens huvudkontor under åren
1923-1962. Här låg också föreningens lager, bageri och tvätt. I dag har bl.a.
Spa-kliniken sina lokaler i detta hus.
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Kv Kräftan, Rådhusgatan 84. Dalhems Bryggeri startade 1929 och var en filial till Ångbryggeriet. Lokalen övertogs först av Hedmarks Maskinaffär, senare av Saab-Ana 1962.

Kv Musslan, Rådhusgatan 90-94. Sandström & Ljungqvist bilaffär.
				
Foto: J Walter Strömgren, Tandsbyn.
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Kv Skorpionen, Nedre Vattugatan 3. NNP – Nedre Norrlands Producentförening, 1975.
							
Foto: Arvid Halling.

Kv Skorpionen. Bageri och Smältostfabriken, 1950.
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Kv Skorpionen, Bangårdsgatan. ICA – Lagerhus, 1948.

Kv Musslan, Bangårdsgatan. Gasverket i Östersund var i drift 1916-1951.
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Kv Musslan, Bangårdsgatan. Personalen vid Gasverket i Östersund vid verkets nedläggning.
Från vänster: Fritiof Nilsson, montör, Gunnar Zakrisson, eldare, Folke Lundell, montör, Sven Köhlqvist,
kassör, O V Hedström, eldare, G Hedström, eldare, Gustaf Blomqvist, eldare, Ossian Johansson, eldare,
Gunnar Holmberg, eldare, Johansson-Sundstam, gasmästare, Gösta Bergholtz, kamrer och chef, Nyström,
inkasserare, Robert Carlsson, eldare och Nils Scott, eldare.

Kv Musslan, Fabriksgatan 3. Jämtlands
Maskinaffär, 1946.
I bakgrunden syns
bilfirman Sandström &
Ljungqvists byggnad. 1
Foto: Georg Lingsell.
1 Fabriksgatan gick ursprungligen mellan Rådhusgatan och Bangårdsgatan och började vid Råd-

husgatan i närheten av där Nedre Katrinelundsvägen når Rådhusgatan. En rest av Fabriksgatan
finns kvar som återvändsgata till fastigheten där Kontorsvaruhuset numera är inrymt.
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Kv Musslan, Fabriksgatan 3. Jämtlands Maskinaffär. Interiör från verkstaden, 1947.
							
Foto: Oscar Olssons ateljé.

Kv Musslan, Bangårdsgatan 21. Östersunds Redskapshandels lager, omkring 1942.
Bilen är en Chevrolet från 1937-39.
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Flygfoto över SJ:s verkstäder, omkring 1930.
1. Centralstationen, 2. Hellströmska huset, Prästgatan 65, 3. Östersunds Mekaniska Verkstad, 4. Österängen, 5. Kooperativa Förbundet 6. SJ:s fraktgodsmagasin,
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7. Östersunds Valskvarn, 8. Bostäder för SJ:s tjänstemän, 9. Kooperativa Förbundets huvudkontor och bageri 10. Dalhems Bryggeri, 11. Östersunds stads förråd, 12. Ångbryggeriet,
13. SJ:s verkstäder
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Miljonären som byggde väg, men
snubblade på gevären
Jonas Sahlin 1860 – 1953
Av Hans Lingblom

I FGÖ:s årsskrift 2009 finns en artikel Mordbranden 1889. I den beskrivs bl.a. händelsen och domen mot Jonas Sahlin. I nedanstående artikel får vi bekanta oss med personen Jonas Sahlin och hans personliga förhållanden.

Brev från en riksdagsman
Digernäs den 30 dec. 1929.
Herr J. Sahlin, Stockholm.
På Edra tvenne brev ber jag härmed i korthet få svara:
Om jag än ville hjälpa Eder, så kan jag ej. Det är väl så, att om man är intresserat för en
sak och man offrar tid eller pengar frivilligt för att gagna den sak man vill, inte kan man
väl långt efteråt komma och säga nu vill jag ha tillbaka vad jag offrat, i all synnerhet
om offret kommit till rätt anvenning. Jag skulle göra mig löjlig om jag skulle skriva på
Eder motion till riksdagen.
Det är underbart vad Ni uthärdar i Eder oskuld till allt, då Ni pekar på Enköpingsdramat.
Ni har haft utomordentliga resurser, men högfärd går före fall. Jag mins ner Ni bodde
på Önet och åkte i landå, då extimerade Ni ej hälsa på mig och detta kan vara glömd,
men det är i alla falla så, att som man beddar får man ligga, till och med uti sin grav.
Högaktningsfullt
Johan Olofsson. 1
Det ovanstående, i tidningen Socialdemokraten publicerade brevet, skrevs till
den då 69-årige f.d. handlaren Jonas Sahlin. En affärsman som dömts till 10 år,
3 månader och 6 dagars straffarbete för mordbrand, 1889 i Östersund. Vidare
dömd till 3 års straffarbete för förfalskning i förening med bedrägeri, 1918 i
Falun. Är detta bilden av en man som på flera sätt försöker återupprätta sin förlorade heder, då han vid de båda rättegångarna envist förklarat sig oskyldig till
anklagelserna avseende mordbrand och förfalskning?
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Hur beskriver Sahlin sig
själv och hur beskriver andra honom?
I en broschyr, tryckt 1930, ”Korta
anteckningar – från min verksamhet i Östersund och Jämtland på
1880 talet”, beskriver Jonas Sahlin i
mycket svepande ord, sin barn- och
ungdomstid på följande sätt:
Jag föddes i Lillsjöhögen, Lits socken,
den 27 maj 1860.
Efter genomgången handelsskola i
Stockholm hade jag vid 18 års ålder en
kortare tids anställning vid en bank i
Östersund. Jag studerade sedan trävaruindustrien och blev vid 20 års ålder
ombud för en trävarufirma i Sundsvall
för dess skogsaffärer i Jämtland, och jag
hade då en inkomst av 10- á 12,000
Jonas Sahlin.
kr. pr år. Vid 23 års ålder ingick jag
äktenskap och erhöll då med hustrun en
kontant hemgift av 230,000 kr. Dessutom hade jag hälften av min faders gård i Lillsjöhögen, ett stort skogshemman av betydligt värde.
(10 000 kronor 1880 är 488 500 kronor år 2009, 230 000 kronor 1883 är
11 237 000 kronor år 2009)
Broschyren var avsedd som ett led i Sahlins arbete med att få tillbaka pengar
för utlägg till ett vägbygge mellan Stugun och Lillsjöhögen. (se brevet ovan)
I boken ”Lillsjöhögen – bygd och folk under 200 år”, av Anders Frändén tecknar han bilden av Jonas barndom som följer:
Jonas Sahlin son till Nils Olof Sahlin föddes 27 maj 1860 i gården Viken. Hemmet var
burget. Både farfar och far hade haft framgång i livet och framgång med den fastighet
de ägde på Sännsjölandet. Denna betecknades som torp med stenig mark vid avvittringen
30 – 40 år tidigare, men var under Jonas Sahlins ungdomsår en gård som efter dåtida
mått gav god avkastning.
Jonas Sahlins första riktiga bekymmer uppkom i samband med skolgången. På den tiden
fanns ingen skola i Lillsjöhögen. Sahlin hade en skolväg, om ca 1 mil att gå till fots eller
på skidor två gånger varje dag. Vi har inte gjort några efterforskningar om var skolan
var förlagd, men är avståndsangivelsen riktig, måste hans skola ha legat i Näverede.
Detta är mycket troligt, därför att den första skolorganisationen där Lillsjöhögen var
inordnad, omfattade utbyar i Lit, såsom Greningen, Brynjegård, Näverede och Lillsjö69

högen. Näverede by tillhörde även en tid under 1860- 1870 talet Lits socken och flyttades
flera gånger mellan Lits och Stuguns socknar.
Ibland kunde det bli sent med hemkomsten från skolan för Jonas Sahlin, då intressanta
företeelser i djurvärlden kunde locka honom ut på olika äventyr och upplevelser.
I boken Lillsjöhögen” refererar Frändén också till ”detektivromanen” ”Branden” av Artur Möller, från 1925. Något som får mig att bli tveksam till Frändens skildring av Sahlin.
Det svåra med att teckna bilden av Jonas Sahlin är omgivningens till största
delen kritiska, avundsjuka och missunnsamma omdömen, som exempelvis Johan Lindström Saxons omdöme i boken ”En tidningsmans minnen” från 1918.
Jonas Sahlin bondpojke från provinsen – inte begåvad men slug - hade spätt på sitt folkskolepensum med en kortare handelskurs och beslutat bli herreman. Det regelbundna arbetet låg ej för hans röst. Han kunde utveckla stor energi för att göra en kupp, som bragte
honom förmåner, men ville sedan njuta dessa utan att störas av de dagliga omsorgerna.
Nu hade han – som var ungefär 25 år gammal gjort en dunderkupp: han hade gift sig
med en bondflicka som ägde en stor skog i Stugun. Till på köpet var hon en skönhet.
Nu ville han bli något, som gav honom socialt anseende och ej krävde någon egentlig
arbetsprestation.
Tilläggas bör att Johan L. Saxon avsattes som redaktör för Jämtlandsposten,
den av Sahlin och Olof Westin startade dagstidningen, den 12 november 1886
efter blott tio månaders arbete.
Per Nilsson-Tannér är kanske den skribent som skrivit mest om personen Jonas Sahlin. Men sammanställer man det skrivna så är det mesta skrivet med anledning av mordbranden på Prästgatan 29 den 23 mars 1889 och om tidningen
Jämtlandsposten och dess redaktör Victor Hugo Wickström. Det är också lite
störande att behöva läsa om händelser som är totalt feldaterade. Jag lämnar därför Jonas Sahlin i Per Nilsson-Tannérs beskrivningar därhän.

Sahlins liv
Jag ska utifrån ett antal händelser försöka att ge en bild av Sahlins, till synes,
brokiga men ändå enahanda liv. Troligtvis skapat av de två fängelsedomarna.
1877/78 reser en då 17-årig Jonas till Stockholm för att läsa vid en handelsskola. Sahlin skriver i sina ”korta anteckningar”, Efter genomgången handelsskola i
Stockholm… Han avbröt dock utbildningen efter ett år, då han ansåg sig ha fått
tillräckliga kunskaper.
Den 28 september 1883 gifte han sig med Katarina Elisabet Balk som förutom
att hon var en verklig skönhet också medförde 230 000 kronor, enligt Sahlin. Det
finns uppgifter från andra källor som säger att hon medförde en skogsfastighet,
värderad till 250 000 kronor. Det antyds också att Sahlin sålde fastigheten till ett
då för lågt pris. Något som då skulle visa på Sahlins dåliga affärssinne.
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Blott 23 år gammal och med en
stor förmögenhet samt enligt samstämmiga uppgifter med en skönhet vid sin sida blir Jonas Sahlin
en tillgång vid de fester som ges
bland dåtidens societet, bland annat i kretsen kring landshövdingen
Johan Philip Ericson. Sahlin var
också en man att räkna med för
stadens utveckling och någon gång
1885/86 övertar han sin far Nils
Olof Sahlins handelsbod, Prästgatan 29. Det troliga var att han
också flyttade in i huset med sin
familj, hustru Elisabet, dottern,
Hedvig Märta Katarina, född 1885
och ett par pigor.
Det var också 1885, närmare
bestämt den 2 oktober, som han
tillsammans med överläraren Olle
Westin såg tidningen Jämtlandsposten komma ut med sitt första
nummer, med Johan Lindström
Katarina Elisabet Sahlin, född Balk.
Saxon som redaktör och ansvarig
utgivare.
Sahlin skriver med anledning av Jämtlandsposten i sin broschyr ”Korta anteckningar”.
Östersund var på denna tid djupt sjunket i spritmissbruk. Polisen uppträdde berusad, så ock
en del av stadsfullmäktige. Prästen, vår närmaste granne, uppträdde också berusad. Ja hela
staden var hemfallen åt dryckenskap.
Jag var då, kan jag säga, en fanatisk hatare av spriten, och jag grubblade mycket på om jag
ej på något sätt skulle kunna sätta stopp för det värsta, av densamma förorsakade eländet.
Tidningen gav honom säkert både ett och annat grått hårstrå, med sådana
redaktörer som Saxon och hans efterträdare filosofie doktor Victor Hugo Wickström. Men året innan tidningen kom ut förvärvade Sahlin tomten ½ 41, Kyrkgatan 48 av Mamsell Charlotta Mattsson och lät där uppföra ett tre våningar
högt stenhus med tillhörande vackert torn. I huset inreddes redaktions- och
tryckerilokaler för Jämtlandsposten. Huset som ritats av den kände arkitekten
A. E. Melander revs 1966. Det finns uppgifter som gör gällande att Sahlin och
tidningskompanjonen Westin hade var sin paradvåning i huset.
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Jonas Sahlin lät uppföra det vackra huset på Kyrkgatan 48, ritat av Adolf Emil Melander. I huset
fanns 1885-1925 Jämtlandspostens tidningsredaktion och tryckeri, efter 1925 ett tryckeri som fanns
kvar där till 1960-talet. Huset revs 1966. Detta träsnitt är utfört under 1880-talet när huset var
nybyggt.
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Tidningsägandet intresserade inte Sahlin nämnvärt, utan det var Westin som
skötte affärsdelen av tidning och tryckeri. De närmsta åren 1886 – 1888 ägnade
han sig åt olika former av affärer. Detta dock utan någon framgång. Kapitalet
smälte och det var med all säkerhet mycket arbete bara med att hålla skenet
uppe. Den 14 februari 1887 blev han far för andra gången, en son som fick namnet Viktor Hugo.
Den 20 april 1888 sålde han Jämtlandspostens tryckeri för 40 000 kronor
(2 280 000 kr år 2009) till filosofie doktor Victor Hugo Wickström. Vid årsskiftet 1888/89 förberedde och inledde han en stor affär i vapenbranschen. En
affär som knappast hör hemma under rubriken god moral och affärssed. Det hela
gick ut på att han beställde ett stort antal vapen, främst jaktgevär för att sälja
dessa på kommission. När han fått vapnen avsåg han att ta kontakt med leverantörerna och beklaga att han inte kunde betala. Han skulle erbjuda ett ackord
på att antal procent och räknade med att leverantörerna skulle anta detta bud.
Affären föll på att ingen leverantör ville ge honom den behövliga krediten utan
krävde bankgarantier och kontant betalning innan leverans.
Natten den 23 mars 1889 upptäcktes det brand i en lagerbod på fastigheten
Häradshövdingen 1, Prästgatan 29. Elden spred sig till affärs- och boningshuset
som brann ned och branden tog med sig ytterligare två hus. Den efterföljande
utredningen kom fram till att Jonas Sahlin orsakat branden och Rådstufverätten
dömde, efter en flera månader lång rättegång, Jonas Sahlin för mordbrand och
bedrägeri till sammanlagt 7 år och 3 månaders straffarbete. I väntan på rättens
dom sålde Sahlin den 7 september fastigheten Kyrkgatan 48 till redaktör Victor
Hugo Wickström för 60 000 kronor. (3 206 00 kronor år 2009)
Domen skulle jämlikt gällande lag underställas Svea hofrätts pröfning. Hovrätten nöjde sig inte med Rådstufverättens dom utan lade till ytterligare tre år.
Domen som den 18 juni 1890, fastställdes av Högsta domstolen, kom då att
lyda på 10 år, 3 månader och 6 dagars straffarbete 2 samt ständig förlust av medborgerligt förtroende. Det var, säger tidningen Östersundsposten, - 3 av högsta
domstolens ledamöter som var skiljaktiga.
Den 18 juni 1890 påbörjade Sahlin sin långa fängelsevistelse och han frigavs
den 24 juni 1900. Vid frigivningen från Centralfängelset i Malmö hade han
med sig egna medel och besparad arbetsförtjänst 200 kronor 03 öre samt arbetspremier innestående å postsparbanksbok 166 kronor 81 öre. Tillsammans 366
kronor 84 öre (18 450 kronor år 2009)
Under fängelsetiden hade hans hustru Katarina Elisabet begärt och fått skilsmässa den 5 augusti 1891. Hon gifte om sig med kronolänsmannen Arvid Tingvall och de bosatte sig i Örnsköldsvik, med de två barnen Hedvig Märta Katarina och Viktor Hugo.
1897 gifte Sahlin sig med Margareta Elina Andersson, från Stugun och fick
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med henne två döttrar. Ebba, född i Östersund (1903 – 1983) och Elsa, född i
Brunflo (1904 – 1948). Makarna skiljdes 1912. Makarna Sahlin vistades troligtvis till största delen i Stugun - Lillsjöhögen.
Efter skilsmässan flyttade Sahlin sina bopålar till Stockholm. Han var 1918
folkbokförd i Jacobs församling Stockholm. Vid sidan av förvärvsarbete arbetade
Sahlin med att få upprättelse och bli frikänd från mordbrandsdomen. Bland
annat tog han kontakt med författaren Axel Essén och berättar för honom sitt
livs historia. Essén intresserade sig och skrev under sin författarpseudonym ”Anders Eje”, en kriminalroman, ”Vapenaffären” som utkom på Dahlbergs förlag,
Stockholm 1919. I ett förord till romanen skriver Eje. –Under min journalistiska
yrkesutövning sammanträffade jag någon dag i maj 1911 med en person, som jag har att
tacka för de upplysningar och dokument, vilka ligga till grund för denna bok.
När boken trycktes hade Sahlin åter igen fått ikläda sig fångvårdens grå och
trista kläder. Denna gång avtjänade han ett tre års straffarbete på Centralfängelset i Stockholm, ”Långholmen”. Han dömdes av Rådstuvurätten i Falun tillsammans med Selma Kristina Ekström den 16 mars 1918, för ”Förfalskning av
enskild handling och bedrägeri – den 6 oktober 1917 i Enköpings stad.”
Den 27 september 1921 var han åter en fri man, om man nu kan känna sig
fri efter att ha ”tvingats” till straffarbete i sammanlagt 13 av sina bästa år. Han
livnärde sig i Stockholm på diverse arbeten. Han fortsatte också kampen för att
bli rentvådd, från de, som han anser, felaktiga domarna. Någon gång 1922/23
sammanträffade han med författaren Artur Möller, vilket resulterade i ännu en
kriminalroman, ”Branden” tryckt 1925, Svenska Andelsförlaget Stockholm. Artur Möller skriver i ett företal. –För över två år sedan blev jag uppsökt av en man
på ett par och sextio, som yrkade på att jag skulle skriva hans livs historia. Han hade
tillbragt tretton år i fängelse, straffad för två olika brott, som han aldrig erkänt därför
att han aldrig begått dem. Han hade med sig handlingarna i de båda målen och en del
självbiografiska anteckningar. Boken som inte är något litterärt mästerverk, är att
betrakta som en nyckelroman, där de verkliga namnen, som finns i de rikliga
rättegångsreferaten i tidningarna Östersundsposten och Jämtlandsposten, är utbytta.
1930 lät Sahlin trycka broschyren ”Korta anteckningar”. Han hade då året
innan övertalat en riksdagsman att motionera om att han skulle erhålla statspension för att återfå de pengar han lagt ut för bland annat vägbygget Stugun
– Lillsjöhögen. Något som uppmärksammades i delar av den svenska pressen.
(se inledning av artikeln.)
Jag förmodar att han haft det svårt under andra halvan av 1920 och framöver,
då jag ser hans många bostadsadresser då främst som inneboende. Under tiden
21 april 1926 till inflyttning på ålderdomshem den 11 februari 1950 har han i
Stockholm haft 13 olika ”hyresvärdar”.
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Den 19 januari 1953 avled Jonas Sahlin 92 år gammal på ålderdomshemmet
Fristad i Spånga och begravdes på Spånga kyrkogård. Det var en på sätt och vis
sorglig bouppteckning som gjordes, där tillgångarna uppgick till 92 kronor och
26 öre och skulderna till 275 kronor.
Jag har i denna artikel valt att ange exakta datum, för att på så sätt markera
felaktigheter främst i tidsangivelser som finns i Per Nilsson-Tanners berättelser.
Detta då dessa ligger till grund för ett flertal andra skribenters skildring av
verkligheten.
Bilder: Bilden på Jonas Sahlin ur Per Nilsson-Tannérs arkiv i Landsarkivet, Östersund övriga ur FGÖ:s
samlingar.
Noter:
1 Riksdagsman från Digernäs som representerade de Frisinnade i 2:a kammaren.
2 Straffarbete, i äldre lagstiftning frihetsstraff förenat med plikt att utföra visst kroppsarbete.
Fram till 1965 var straffarbete den strängaste formen av frihetsstraff.

Denna vackra skylt var ursprungligen uppsatt vid ingången till Jämtlands-Posten på
Kyrkgatan 48. I samband med att huset revs 1966 flyttade tryckeriet och skylten till
Prästgatan 44 (gårdshuset) och därefter till Storgatan 43, inne på gården. 1985. när
J-P firade 100 år, fanns man i Odenskog. Samma år gick man samman med annat
tryckeri. Numera är det DAUS tryckeri som är arvtagare till J-P och skylten hänger i
tryckeriets lokaler. Det är DAUS som tryckt denna årsskrift.
					
FGÖ:s bild.
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Centralpalatset - byggnadens berättelse
Av Gunilla Nilsson Edler

På kvällen den 17 januari 2010 larmades räddningstjänsten om en brand på
Prästgatan 30 i Östersund. Byggnaden som brann var det anrika Centralpalatset
och här följer en kort berättelse om byggnadens historia.
Byggnaden ritades av arkitekt Knut Gustaf Gyllencreutz och den är ett utmärkt exempel på den stenhusbebyggelse som präglade de första årtiondena på
1900-talet i Östersund. Byggnaden har stort kulturhistoriskt värde och stor betydelse för gatubilden. Byggnaden visar tydliga influenser från jugendstilen,
bl.a. i gavlarnas mjukt rundade former, i det karaktäristiska hörntornet och i
betoningen av volymer och relief i fasaden.
Gyllencreutz föddes i Stockholm 1854 och tillhörde en anrik adelssläkt som
invandrat från Holstein. Han var verksam som arkitekt i Stockholm på 1880-talet men sökte sig till Sundsvall efter den stora branden år 1888. Där har han
ritat ett stort antal byggnader och fungerade även några år som tillförordnad
stadsarkitekt med ansvar för uppbyggnaden av stenstaden.
Han kom till Östersund år 1904 och blev snabbt den mest anlitade och tongivande arkitekten i staden. Några andra byggnader som Gyllencreutz är far
till: Saluhallen, Temperance, Rådhusgatan 32 samt Verkö slott samt ombyggnaden av Prästgatan 27, nuvarande Wedemarks, som i grunden är ett trähus från
1880-talet. Gyllencreutz grav återfinns på Norra begravningsplatsen i Östersund, på den del som ligger väster om Köpmangatan.
När Centralpalatset stod klart på våren 1906 var det en pampig skapelse som
rymde bostäder, affärer, biograf och badinrättning. Östersund-Posten från den
13 mars det året har på första sidan en annons med följande lydelse:
Centralbadet öppnas onsdagen den 14 mars kl 12 midd. för servering av alla vanliga
badformer, äfvensom medicinska bad vid föreskrift af läkare samt anbefalles i allmänhetens särskilda bevågenhet.
På sidan två i samma tidning kan man läsa en intressant artikel som fylligt
beskriver byggnadens förtjänster. Artikeln har rubriken Här badas! och redogör
för att det nu finns tre badinrättningar i staden. Givetvis det gamla kall- och
varmbadhuset nere vid stranden samt Hellströmska på Prästgatan 65.
I morgon öppnas det tredje badet med ingång från Norra Skolgränd. Denna tager priset
af sina föregångare och verkar i synnerhet inbjudande och elegant med sin präktiga tempereringsbassin, sina golf av kaolinplattor, sina porslinsväggar, sina skiljeväggar av råglas
och polerad metall samt sina charmanta duscher.
Norra Skolgränd heter numera Biblioteksgatan. Herr- och fruntimmersavdel-
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ningarna är noga beskrivna och där nämns material såsom luxferglas och hvit metallhård ripolin. Herrbassinen rymmer 16 à 18 kbm vatten. Centralbadet skall förestås av herr och fru Laurin, båda sedan flera år anställda vid badanstalten i Tranås.
Centralpalatset har stått stadigt på sin plats i 104 år och som en mycket tilltalande byggnad förgyllt centrala Östersund med sina vackra former. Otaliga är
de besök som länets innevånare har gjort i byggnaden. Besök i affärer, i banken,
på biografen, i badinrättningen, på kontor, hos tandläkare, i bostäder osv. i all
oändlighet. Den vackra hissen, med smidesväggar och grind, har burit besökarna till de övre våningsplanen.
Släckningen av branden medförde svåra vattenskador och ägaren, fastighetsbolaget Norrvidden, har ännu inte kommit till beslut om byggnadens framtid.
Byggnadsantikvarier från Jamtli har dokumenterat skadorna och fortfarande pågår mätning av fuktighet och bedömning av hållfasthet. Att analysera mätresultaten är en grannlaga uppgift och kraven på tillförlitlighet är hög. Vid tiden för
denna artikels tryckning är beslut om byggnadens framtid ännu inte fattat. Vad
bär framtiden i sitt sköte? Rivning eller restaurering?
Här följer ett antal fotografier som gör byggnadens berättelse mer fyllig.
Bilder ur FGÖ:s arkiv.
Källor:
Kjell Hansen, Fornvårdaren 20, Östersund, hus med historia, Östersund 1984.
Nils Johan Tjärnlund, Staden som reste sig ur askan, 2009.
Östersund-Posten den 13 mars 1906.

Centralpalatset
omkring 1907.
Prästgatan 30
och i kvarteret
Barberaren.
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Centralbiografteatern fanns i huset med ingång från Norra Skolgränd, nu Biblioteksgatan.

Centralpalatset, en bild från 1950-talet.
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Sundsvalls Handelsbank hade ingång i hörnet. Skylten ovan ingången var vackert
utformad. Observera den fina balkongen på huset Prästgatan 32.
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”Gemensamma nyttiga och
nöjsamma tidsfördrif”
Av Karin Tegenborg Falkdalen

I år fyller Föreningsarkivet i Jämtlands län 30 år. Men föreningslivets historia i
länet sträcker sig ännu längre än så i både tid och rum. I våra samlingar har vi arkiv
från drygt 4 000 av länets föreningar. Genom dessa kan vi få reda på hur människor
sedan 1800-talets andra hälft roat sig, bildat sig och vad man kämpat för och trott på.
En av de äldsta Östersundsföreningarna vi har material bevarat från är Sällskapet
Gröna Kammaren, som bildades vid 1880-talets mitt. Staden Östersund hade vid
samma tid ett livligt föreningsliv. Befolkningen ökade snabbt årtiondena kring
förra sekelskiftet i samband med järnvägens ankomst då det blev lättare att resa
till och från Östersund. Att många flyttade hit innebar samtidigt att den fick en
ungdomlig prägel, de inflyttade förde med sig influenser från andra platser och
fann också social gemenskap i föreningslivet. Nykterhetslogerna satte sin prägel
på föreningslivet, men det fanns också föreningar som hade en annan inriktning.
En typisk förening både för tiden och den utveckling staden Östersund genomgick i slutet av 1800-talet var Sällskapet Gröna Kammaren. De första medlemmarna var yngre ogifta män, många var inflyttade från andra delar av landet
och hade sökt sig till föreningen för att träffa andra i samma situation. Ett syfte
med föreningen var också att anordna olika tillställningar, då medlemmarna inte
var särskilt imponerade av det nöjesutbud som Östersund hade att bjuda på.
Därför beslutade man sig för att bilda ett sällskap ”der man någon gång kunde
samlas till gemensamma nyttiga och nöjsamma tidsfördrif”.
Sagt och gjort, den 27 oktober 1885 bildades sällskapet Gröna Kammaren
”inne i det lilla rummet innanför vestra schweitzeriet å Stadshotellets nedre våning”. Schweizeri var benämningen på ett bättre café med tillstånd att servera
alkohol. Det hade öppet från klockan nio på morgonen till sent på kvällen. Medlemmarna själva satte dock upp regler för hur mycket alkohol som fick konsumeras vid sammankomsterna. Man skulle visa upp ett städat uppförande, och
man hyllade måttligheten som princip. Även om man gärna gav en och annan
känga åt nykterhetsrörelsen:
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Godtemplarna tro att röda näsor botas genom nyktherhet.
När skall väl upplysning skingra mörkret hos Sura folk?
För att skapa en speciell känsla under mötena, som man försökte hålla en gång
i veckan, så fick medlemmarna vid inträdet nya namn som skulle användas i
föreningen. Medlemmarna hade namn som Piff, Paff, Puff, Jean, Klipp, Cent,
Clam, Strax, Zens, Rubb, Stubb, Trick, Quid, Vigg, Klan, Trax, Gask, Nick,
Skoj, Fast, Nix, Zeus, Nubb. Om någon av medlemmarna råkade använda sitt
borgerliga namn skulle de få böta fem öre.
Gröna Kammaren var inte det enda sällskap av den här typen som bildades
i Östersund under samma tid. I staden fanns även Sällskapet, Klubbsällskapet,
Jämtlands Gille, Concordias gille och Servanter Orden. Gemensamt för de olika
föreningarna var att deras syfte med verksamheten var att kombinera nytta med
nöje, med andra ord precis det som Gröna Kammaren ger uttryck för i sin programförklaring.

Medlemmarna i Sällskapet Gröna Kammaren 1886.
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De handlingar som bevarats från Gröna Kammaren är tyvärr inte alltför omfattande. Materialet består i huvudsak av protokoll från 1885 och drygt ett år
framåt, en matrikel samt några programblad och ett antal medlemstidningar.
Handlingarna lämnades först in till Föreningen Gamla Östersund, som sedan
i sin tur överlämnat dem till Föreningsarkivet. Vad kan då detta jämförelsevis
begränsade material säga oss om föreningens verksamhet och det sociala livet i
det sena 1800-talets Östersund? Tack vare den matrikel som fördes kan vi till att
börja med få en ganska god bild av den sociala sammansättningen i föreningen,
och konstatera att den bestod av medlemmar ur framförallt medelklassen.
Medlemmarna, där de flesta var i 20-års åldern, försörjde sig bland annat som
journalister, apotekare, kassörer, lärare, tjänstemän vid tullverk, SJ och Riksbank. Vi kan också följa hur ett par av dem, precis som många andra vid samma
tid, emigrerade till USA.
Något av det första medlemmarna gjorde var att starta en medlemstidning,
Elfvan, som uppkallades efter hotellchefen Amanda Nylén, som också var hedersledamot i Gröna Kammaren. Att man lade så stor vikt vid tidningsproduktion kan möjligen ha att göra med att flera av medlemmarna var journalister och
arbetade på någon av tidningarna i Östersund. Syftet med tidningen var dels att
väcka intresse bland medlemmarna för ”literära värf” dels att ”åstadkomma en
angenäm omvexling i samqvämsnöjena”. Men det visade sig svårt att få flera att
fatta pennan och fylla spalterna med intressant innehåll, redaktörerna klagade i
en skrivelse till föreningen över medlemmarnas ”likgiltighet”. De hotade med
att föreningen snart skulle mista sin Elfva om de inte fick hjälp från de andra.
Att flera av medlemmarna hade talang för att skriva avspeglas i de bevarade protokollen som har en lite vitsig, ungdomlig och humoristisk stil.
En fråga som tidigt togs upp var om kvinnor fick bli medlemmar i föreningen.
En händelse som ser ut som en tanke, eftersom föreningens medlemmar till en
början bestod av ogifta, unga män som benämnde sig själva som ”hemlösa”, ”löshästar” och i avsaknad av familj. Den kvinnliga och manliga delen av föreningen
skulle sammanträda var och en för sig men ”ungefär hvarannan vecka skulle
båda graderna träda samman till gemensamma nöjens idkande”. Man tillsatte
en särskild kommitté som skulle höra sig för om intresset hos ”de föreslagna
damerna”. I mitten av januari 1886 kom frågan om att bjuda in två damer
till det första sammanträdet, den förstnämnda möttes med acklamation medan
”stämningen ej [var] lika gynsam” mot den andra. Men medlemmarna beslutade
ändå att båda skulle bjudas in, då ”sådana skäl ej framlades hvilka kunde utgöra
något hinder”.
Föreningen diskuterade även frågan om de kvinnliga medlemmarna själva
skulle ha rätt att välja in nya medlemmar till den kvinnliga sektionen. Först
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avslogs förslaget då flera satte sig emot det, tyvärr har man i protokollen inte
noterat vilka argumenten var. Motståndet kan dock inte ha varit alltför stort, för
bara en vecka senare ändrade man sitt beslut.
Intagningen av de kvinnliga medlemmarna skulle ske vid kommande danstillställning och var och en av de manliga medlemmarna fick i uppdrag att förbereda ”sin dam” på vad som komma skulle så att de inte skulle stå ”såsom fallna
från skyarna” när ceremonin inleddes. Dans var också ett av de nöjen som ofta
stod på programmet, man anordnade så kallade lekstugor, ett annat namn på
baler. Man valde att kalla den för ”lekstuga” för att undvika ”all onödig och besvärlig stelhet”. Därför skulle de manliga gästerna undvika att bära frack medan
de inbjudna damerna uppmanades att ”lemna hightoaletten hemma”. Andra
aktiviteter man gärna ägnade sig åt var att sätta upp teaterpjäser, att anordna
föreläsningar på ”folkmål” samt utflykter.
Gröna Kammarens aktiviteter kan man se mot bakgrund av det starka intresse
för hembygden som var under uppseglande vid samma tid. Folklivsforskare reste
land och rike runt för att samla in föremål, uppteckna visor och berättelser från
förr. Landskapsmuseer och hembygdssamlingar skapades. Det var något som
även kom till uttryck i Gröna Kammarens programförklaring. Dess mål var:
att med enkla medel söka befordra en
sund frihet och glädje i de ungas sällskapsnöjen.
att genom inlärande af sådana äldre
och nyare svenska och utländska danser
och danslekar, som utmärka sig för skönhet, sans och behag, gifva större omvexling och innehåll åt dessa sällskapsnöjen;
att genom samlande af äldre folkoch dansmelodier i sin mån söka bevara
mycket vackert och värdefullt, som lefvat
och ännu lefver på folkets mun, men ofta
är dömdt att förgätas; samt
att genom uppförande af smärre dramatiska stycken, der sådan dans och
musik är inrymd, söka sprida kännedom om och smak för båda.
I dessa sina sträfvanden väljer sällskapet med förkärlek inhemska materiel.

Gröna Kammaren bjöd gärna in till ”lekstugor”.
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Liksom många andra samtida föreningar var det si och så med inbetalningen
av medlemsavgifterna. Frågan återkom vid mötena om vad som skulle ske med
de medlemmar som trots påminnelser ändå inte betalade sin avgift. En del av
medlemmarna verkar självmant ha slutat medan andra blev uteslutna på grund
av dålig betalningsförmåga.
Långt senare har en av medlemmarna fört in anteckningar om sina kamrater i
matrikeln. Tack vare dessa får vi en god bild av deras levnadsöden, om de stannade kvar, flyttade och hur de försörjde sig.
Ett exempel är medlemmen Gustaf Sundberg som gavs följande beskrivning.
I Sällskapet Gröna Kammaren hade han smeknamnet Thrax, som var en beteckning för en halv porter.
”Föddes i Östersund i en liten kammare i stora byggningen på gården No vid Prestgatan kl. 6 på morgonqvisten d. 14 januari 1860; rökte sig sjuk första gången den 16
januari 1864 i glädjen öfver att han fått i marknadsgåfva en ny pipa och – en bror;
var 1867 så pass långt kommen att han kunde studera Anabasis i öfversättning och
Olai Petri postilla samt plundra trastbon; sprang barfota som gatpojke några år, rökte
upphittade cigarrstumpar och tjenstgjorde som frivilligt stadsbud; genomgick Östersunds
allmänna läroverk sakta och makligt med tre ”anmärkningar”, en örfil och några luggar.
Blef student d. 12 juni 1882; e.o. notarie vid Riksbankens afdelningskontor d. 3 sept.
1883; är R.B.D. och tycker mycket om råbiff och porter. Afgick ur sällskapet januari
1886. Inträdde der åter oktober samma år. Död i Östersund 1888.”
En annan medlem, Jacques Lagercrantz, var anställd vid Statens Järnvägar i
Östersund. Han valdes in i Gröna Kammaren i maj 1886 och fick då namnet
Wigg. Han kom ursprungligen från Jönköpings län där han också tog sin studentexamen innan han började studera vid Uppsala universitet. I mars 1886
blev han antagen som elev vid SJ:s trafikavdelning i Östersund och året därpå
fick han anställning som ”ordinarie stationsskrifvare”.
En tredje medlem, Werner Sällvin, var född i Hudiksvall 1864 och flyttade
till Östersund sommaren 1879. Han tog studentexamen vid läroverket 1883
och året därpå inledde han sin journalistkarriär på Jemtlands Tidning, för att
sedan fortsätta till Aftonbladet och så småningom vidare till Sundsvalls Posten.
Detta är några exempel på att även ett litet arkiv kan ha mycket att berätta om
en förening, dess medlemmar och den tidsperiod de verkade i.
Bilder: Föreningsarkivet.
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Källor:
Arkivmaterial
Föreningsarkivet i Jämtlands län:
Sällskapet Gröna Kammaren i Östersund, 3 vol.
Tryckta källor och litteratur
Brügge, Bengt, Stortorget i Östersund: Med utvikningar (Bräcke, 2005).
Festin, Eric, ”Gröna Kammaren”, Jämten 1937.
Sundin, Bosse, ”Folkrörelser och kulturliv”, i Östersunds historia del III. Red. Sten Rentzhog, Ulla
Andersson (Östersund, 1986).
Tegenborg Falkdalen, Karin, ”Fornnordiska förebilder”, Jämten 2010.
Uppslagsverk
Nationalencyklopedin (NE).
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Funderingar kring ett foto
Av Robert Fresk

I släktens album finns ett foto som jag funderat mycket över. Som vanligt finns
inte minsta anteckning på kortet. Året är ungefär 1890 och åtta ungdomar ska
från Östersund ge sig ut på fjällvandring. Det är ett ateljéfoto men klädsel och
utrustning är den som används på färden som börjar med ångbåt till Hallen och
troligen hästskjuts upp till Bydalen för övernattning. Sedan vandring över Västfjället till Sällsjö fäbodar, en kort båttur till Sällsjö samt vandring eller hästskjuts
till Mörsil och ångtåg hem.

Längst till höger står min faster Lotti, född 1870, med hatten kokett på sned,
en snidad träkåsa att dricka ur och ett underligt, långt och spetsigt föremål intill.
Är det en penna eller kniv? Ringen på ringfingret berättar att hon är förlovad
med Kalle Tirén, ett av de konstnärliga syskonen Tirén från Oviken, och senare
mest känd som upptecknare av samisk musik. Men Kalle uppvaktade tydligen
även andra flickor, och när Lotti får reda på detta kastar hon ringen i hans ansikte,
bryter förlovningen och lever sedan ogift resten av sitt 91-åriga liv.
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Lotti utbildar sig till sjukgymnast och arbetar i Ryssland, Tyskland och Italien.
När hon i december 1911 återvänder till hemgården Marielund i Odensala berättar Brunflos kyrkoböcker att Charlotte Fresk inflyttat från ”konungariket Italien”.
Man riktigt ser prästens nöje att skriva detta som omväxling med de vardagliga
noteringarna om flyttning till och från Lockne eller Marieby. Lotti tar hand om ett
sädesmagasin på gården och bygger efter egna ritningar om det till sitt hem för
resten av livet. Hon har en stor och skogrik tomt och anlitar där sin ”vedgubbe”, en
äldre man som sågar ner några träd och tillverkar hennes årsbehov av ved.
Intill Lotti står hennes kusiner Acke Melander, född 1853, och (troligen) Maria
Moberg, född 1868. Acke var ursprungligen lantbrukare utanför Sigtuna men
ägnade sig senare åt lyckade aktieaffärer. Maria skötte under många år firma Robert Fresks bokföring. Lottis yngre syster Wendla, född1872, står därnäst med
toppig hatt. Man skulle kunna tro att de båda systrarnas yviga hattar kan förvandlas till myggskydd men så är tydligen inte fallet. Wendlas dotter berättade
att mamman under vandringen blev så myggbiten att hon grät strida tårar. Det
är tydligen hattmodet år 1890 vi ser.
I studentmössa längst till vänster står Leonard Groth som tog studenten i Östersund år 1889. Han är son till fängelsedirektören i Sundsvall och blev själv
senare borgmästare i samma stad. Utrustningen med blomportör och gevär tyder
på en ambitiös ung man som ska samla in intressanta saker på fjället.
I främre ledet från höger två bröder Fresk: Robert, född 1874, och David, född
1869, den senare min pappa. Robert suger på en pipa för att visa hur han tänker
skydda sig mot myggen. David har en rejäl näverkont medan broderns packning
ser mera problematisk ut – hur ska han bära den?
Den mörka flickan längst till vänster var svår att placera. Den mörka hyn och
den kraftiga, böjda näsan ger ett ”utländskt” intryck. Hon har halvhandskar och
ett långt paraply med intressant handtag. En av mina kusiner gissar på någon av
flickorna Norrman på Slandrom. Robert Fresks svärmor bor som änka kvar på Slandrom men hyr ut del av gården till en lantmätarefamilj Norrman med döttrarna
Anna och Ester. Dessa är jämnåriga med barnen Fresk och alltså fullt tänkbara som
medvandrare på fjället. Familjen flyttar senare till Umeå där båda flickorna gifter
sig och får barn. Men något bevis är det ju inte och gåtan fortfarande olöst. Var hitta
någon som kan identifiera flickan med den mörka hyn och böjda näsan?
I släktforskarföreningen berättade Ingmar Bergström vid ett senare tillfälle om
”Min anfader indianen”. En svensk resenär i Sydamerika köpte på ett torg i Anderna en ung indianpojke och tog med honom till Sverige. Här blev han sjöman
med efternamnet Agorander (agora är latin för torg). En ättling fyra generationer
senare gifte sig med lantmätare Norrman på Slandrom.
Pang! Där fanns plötsligt förklaringen till det utländska utseendet och – kanske
– flickans namn! Jodå, Ingmar tittade på kortet, som han inte tidigare sett, och
konstaterade: detta är med 99 procents sannolikhet min farmor Anna Norrman!
Ett problem mindre!
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Sundsvalls Handelsbank fanns i slutet av 1800-talet på Storgatan 25 (kvarteret Barberaren). Här fanns
också stadens telegraf- och telefonstation åren 1894-1912 vilket framgår av den imponerande telefontrådsgalgen på taket.							
FGÖ:s bild

88

Stortorget för 125 år sedan. Marknad 1885.		
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Boklista 2009
Av Kerstin Ellert
Nedan presenteras litteratur som utgivits under året 2009 och som berör Östersund.
Som tidigare görs den avgränsningen att endast litteratur som berör Östersunds stad
(Östersunds församling) tagits med.
Blombäck, Liselott: Från folkhem till bostadsakut: om rivningar av moderna bostadshus i mindre tätorter. Östersund: Jamtli, 2009. Serie: Jamtli rapport, 1654-2045; 24.
ISBN 978-91-7948-226-8.
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Konstutställning

”Kånkback-Anders och annat”
6 juni – 24 juni | kl. 12 – 16 dagligen

Stadsmuseet – Ahlbergshallen
i samarbete med Jamtli och Östersunds konstklubb.
Vernissage_A4_stående_test.indd 1

2010-06-01 14.46

Under några veckor i juni 2010 visade FGÖ i Ahlbergshallen ett 40-tal målningar ur föreningens
konstsamling som omfattar cirka 300 verk. Denna bild visar affischen som inbjöd till utställningen.
Närmare 500 personer besökte utställningen och många blev kvar länge, mindes och lämnade i
många fall kompletterande upplysningar om de utställda tavlorna. Vi fick bland annat veta att det
finnst ytterligare minst två målningar av Kånkback-Anders. En artikel om utställningen kommer
att finnas i årsskrift 2011.
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Verksamhetsberättelse 2009
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund, FGÖ, får härmed avge följande
redogörelse för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2009.
Föreningens funktionärer har under året varit:
Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Adjungerad ledamot
Adjungerad ledamot
Arbetsutskott, AU

Revisorer
Revisorssuppleanter
Intendent
Museivärd
Klubbmästare
Redaktionskommitté

Peter Berg
Sven-Erik Tornving
Gunilla Nilsson Edler
Ingvar Gustafsson
Göran Falkerby
Tomas Frank
Kjell Hoffman
Sten Wadensjö
Mikaela Gustafsson
Ulla Hasselberg
Carl Henrik Rastner
Jan Johansson
Charina (Ödlund) Knutson, Jamtli
Gunnel Österberg, Kvinnliga föreningen Gamla Östersund
Peter Berg
Sven-Erik Tornving
Ingvar Gustafsson
Gunilla Nilsson Edler
Sven-Ivar Nordin
Gunnar Engström
Eva Eklund
Gunnar Nord
Sten Wadensjö
Tomas Frank
Carl Henrik Rastner
Ingvar Gustafsson
Bengt Brügge
Gunilla Nilsson Edler
Mats Lundin
Johan F. Wijnbladh
Sven Åke Breding
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Årsmötet hölls torsdagen den 26 mars 2009 i länsbibliotekets samlingssal, ca
70 medlemmar var närvarande.
Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar utdelades till Frälsningsarmén ett
bidrag ur Anna och Gottfrid Romans understödsfond. Föreståndaren KjellGunnar Bergman kunde inte närvara, men har sänt tack till FGÖ.
Till Ingvar Gustafsson utdelades ett stipendium ur Margareta och Robert
Berghagens stipendiefond för hans arbete som redaktör för bokverket Jämtlands fäljjägareregementes historia.
Medlemsantalet den 31 december 2009 uppgick till ca 670, varav 39 nya
medlemmar har registrerats under 2009.
Högtidsmötet hölls traditionsenligt den 23 oktober i stadens rådhus, där
drygt 130 medlemmar deltog. Programdelen bestod i en konsert av Black
Velvet, en mässingssextett, och av information från styrelsen om föreningens
verksamhet. Årsskriften presenterades och delades ut. Samma kväll återinvigdes
Stortorget och FGÖ deltog med en fotoutställning som visade torget under föregående århundrade. Utställningen var i Storsjöteaterns foajé och visades under
en vecka med drygt 5000 besökare.
50-års jubileum genomfördes den 18 juni med öppet hus i museet på kvällen. Programmet innehöll föredrag av Tomas Frank om museets historia samt
fotoutställning. Ca 50 pers deltog.
En av föreningens fotogruppper anordnade traditionsenligt en uppskattad
fotoutställning med namnet ”En bit av Söder” i Jamtli foajé. Utställningen
besöktes av ca 3000 personer under den aktuella tiden.
Föreningen har under året samarbetat med andra föreningar i arrangemang
som bussutflykt till Östersundsgårdar och föreläsning med Merete Mazzarella,
samt med City Östersund vid olika tillfällen under året. Traditionsenligt uppmärksammades nationaldagen i samarbete med kommunen och olika föreningar.
Dessutom har föreningen i egen regi ordnat föreläsningar och vandringar, bl a på
norra begravningsplatsen.
FGÖ har under året också deltagit i Brukarrådet för Stadsmuseet/Ahlbergshallen med deltagande från kommunen och övriga hyresgäster.
Arbetet som remissinstans har ökat när det gäller namnförslag på gator, vägar
och områden, ävensom rivningsansökningar och planarbete.
Redaktionskommittén har producerat en 96-sidig årsskrift, i vilken presenteras artiklar med anknytning till stadens historia under 130 år, 1889 – 2009.
Stadsmuseet har varit öppet för allmänheten lördagar klockan 12.00–15.00
under perioden sept-maj och under sommarmånaderna juni – augusti dagligen
klockan 10.00–16.00. Besöksantalet uppgår till ca 1200 personer.
Styrelsen har under året sammanträtt vid 13 tillfällen, och arbetsutskottet
när så erfordrats.
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
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forskning om Östersunds historia samt Carl Lignells fonder I, II och III.
Ordförande sammanfattar
Föreningen kan blicka tillbaka på ett bra verksamhetsår med en stadig medlemskår och nya medlemmar tillkommer kontinuerligt.
Enda smolket i bägaren är att vi inte nådde ända fram med nytt Stadsmuseum
på Jamtli. Med den djupa finansiella kris Sverige och omvärlden drabbats av är
det ändock fantastiskt att finansieringen till 3/4 var klar. Det visar att det finns
intresse för kultur, vår förening och Jamtli.
FGÖ fortsätter att utvecklas och fler fotogrupper är under bildande, tillgängligheten ökar och snart är hemsidan i bruk. Behov av fler forskarplatser och
modern teknik är morgondagens fråga för FGÖ.
Östersund den 12 februari 2010
Peter Berg

Sven-Erik Tornving

Göran Falkerby

Ingvar Gustafsson

Gunilla Nilsson Edler

Tomas Frank

Sten Wadensjö

Kjell Hoffman
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Nya medlemmar 2009
Ingegerd Andersson
Elisabeth och Alf Arwehed
Aina Berg
Eva-Li och Örjan Berglund
Örjan Bertilsson
Pia Björnhed
Gunnar Ekberg
Agneta Eriksson
Eivor Eriksson
Ville Fredriksson
Eva-Lis Gullberg
Daniel Höglund
Ingrid och Sven Erik Johansson
Birgitta Lindgren

Barbro Lindström
Inger Lindström
Jan Lundstedt
Gertrude och Gunnar Nord
Maria Olsson
Inger och Åke Pellving
Rut och Åke Rudolfsson
Micke, Gittan, John, Joel,
Johnnie och Johannes Sidén
Eva Staffansson
Gunilla och Christer Thorslund
Anneli Wågberg
Margareta och Robert Ögren

Givare till årsskriftsfonden 2009
Förteckningen avser inbetalningar bokförda på föreningens PG-konto under perioden 1 januari – 31 december 2009.

Eriksson, Sven Bertil
Eriksson, Örjan
Eskilsson, Elvi och Arne
Falk, Lars
Fors, Eric
Frank, Tomas
Fresk, Birgit och Robert
Gabrielsson, Kjell
Gissler, Solveig och Sture
Gulle, Bengt
Gustafsson, Sonja och Ingvar
Göransson, Nils-Eric
Haase, Christer
Hakkarinen, Helena
Hallén, Lennart
Hammar, Elvy och Bo
Hammar, Olle
Hansson, Bertil
Hansson, Gunnar
Hansson, Sven ”Lima”
Haraldsson, Ulf
Hasselberg, Ulla
Hellström, Thomas och Lööf, Ulla-Britt
Hemmingsson, Cleo och Anders
Hemmingsson, Olle
Herlitz, Ebba och Lars
Herlitz, Hans
Herlitz, Ingabritt och Staffan
Herlitz, Irene och Nils

Ahrlin, Siv och Vidar
Anderson, Åke
Andersson, Ingrid-Lisa och Bengt
Andrews, Mait och John
Anse, Hans
Appelqvist, Kurt
Arwehed, Elisabeth och Alf
Backman, Bertil
Bengtzon, Åke
Bergman, Staffan och fam
Bergström, Roland
Berndtsson, Siw och Olle
Björk, Knut
Borg, Marie och Jan
Borg, Viktor
Breding, Maud och Åke
Burman, Lennart
Dahl, Doris och Bengt
Dedering, Bertil
Edström, Bengt
Elvgren, Lennart
Engman, Hans
Engström, Barbro och Sandhagen, Erik
Engström, Gertrud och Gunnar
Enström, Kerstin och Bo
Ericsson, Nils
Ericsson, Sigge
Eriksson, Erik
Eriksson, Gunnar
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Olofsson, Olle
Olsson, Oskar med fam
Oskarsson, Inga-Britt och Rune
Pagels, Olle
Palmqvist, Åke
Persson, Barbro och Bertil
Persson, Christina och Bob
Persson, Eva och Olle
Persson, Gunnar
Pettersson, Kjell
Pålstam, Britta och Bengt
Rasteby, Monica och Walther
Rehnsbo, Eva
Ringbro, Yngve
Ringvall, Maj-Britt och Sven
Rosendahl, Ove
Rosenius, Olle
Rönning, Fredrik
Sandberg, Bengt
Sedvallsson, Maud och Gunnar
Selander, Sven
Sidén, Kjell G
Sjöström, Christer
Stein, Astrid och Bengt
Stenfors, Gunilla och Olle
Sthengel, Maj-Britt och Björn
Ström, Ingrid och Carl-Hugo
Sundström, Lennart
Swahn, Ingrid och Bengt
Swedberg, Lars
Svedberg, Sören
Svärd, Helge
Svärd, Kerstin och Gunnar
Söderqvist, Gunni och Allan
Tengvard, Kjell
Trapp, Roland
Uddegård, Karl Gustaf
Uhlin, Hans
Wahlström, Kjell
Wahlström, Sig-Britt och Sven-Olof
Velander, Kerstin och Örjan
Wenner, Miett och Lennart
Westerberg, Tore
Wigen, Staffan
Wigur, Rolf
Wijnbladh, Ulla och Johan
Wikström, Ragnhild och Lars-Erik
Wärdell, Lars
Zakrisson, Birger
Åsgårdh, Åke
Ödmark, Sigrid och Anders
Ögren, Margareta och Robert
Österman, Birgitta och Per-Erik
Östlund, Rolf

Herlitz, Leena och Per
Hoffman, Berit och Kjell
Holm, Christer
Holmström, Björn
Håkansson, Leif
Höög, Bengt
Ingmanson, Bengt
Jacobsson, Ingrid och Ragnar
Jemteborn, Tord
Jernekrantz, Alfons
Johansson, Jan
Johnson, Ingrid och Alf
Johnson, Stig
Jonsson, Jerker
Jonsson, Kjell
Jonsson, Lars
Jämtnäs, Nils-Erik
Jönsson, Asta
Jönsson, Birgitta och Tage
Krohné, Elisabet och Göran
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Kålen, Alf
Larsson, Emmie och Håkan
Larsson, Ewa och Sören
Larsson, Rolf
Ledin, Lennart
Leijon, Bertil
Liljegren, Anita och Klas
Lindgren, Lars Göran
Lindgren, Thore
Lindow, Anette och Lennart
Lindqvist, Örjan
Lundberg, Kjell
Lundstedt, Bernt
Makenzius, Glenn
Meijer, Margot och Sten
Modin, Stig
Modin, Sven
Molund, Kjell
Mosten, Carl-Eric
Månsson, Kåre
Nehrer, Eva och Christer
Nillbrand, Anneli och Stig
Nilsson Edler, Gunilla
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Göte
Nilsson, Kjell
Nilsson, Monica och P-G
Nilsson, Ulf Douglas
Nordin, Börje och Eli
Norgren, Birgitta och Kjell
Nyström, Sven
Nässén, Lillie och Nisse
Näsström, Christer
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