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Förord

Den 74:e årgången av Föreningens Gamla Östersund årsskrift överlämnas härmed
till föreningens medlemmar och övriga läsare.
I år är det 225 år sedan Östersund grundlades. Det uppmärksammar redaktionen
med en bild av staden med en särskild anteckning på årsskriftens omslag.
De 225 åren uppmärksammas även med en återblick på vad som hände för 25 år
sedan, nämligen firandet 1986 av stadens 200-åriga tillvaro. Minns ni allt vad som
hände det året?
Ida Larsson var en flicka som i början av 1900-talet förde noggrann dagbok. Denna har blivit ett särskilt projekt vid Landsarkivet där man låter skolklasser och andra
följa Idas dagar genom bl.a. besök i staden. FGÖ har medverkat ekonomiskt till att
en karta framställts över delar av centrala staden 1905. De ekonomiska medlen har
hämtats ur av föreningen förvaltade fonder. En kort artikel presenterar projektet och
kartan bifogas årsskriften. Anders Suneson har ritat kartan och Cristina Agdler har
försett den med korta informerande texter.
Årsskriften är ovanligt diger detta år, 128 sidor. Den främsta anledningen till det
stora omfånget är den artikel som berättar om Samuel August Duses upplevelser i
Antarktis de första åren under 1900-talet. Vi har övervägt att dela artikeln på två år
men funnit en sådan lösning klart olämplig. Vem skulle kunna vänta ett helt år på
den spännande fortsättningen? Vi tror att det är få som känner till Duses bedrift och
vi är därför tacksamma att Kjell Lundberg låtit berättelsen bli en del i vår årsskrift.
Förra året var det 70 år sedan Stora kyrkan invigdes. FGÖ uppmärksammar detta
genom att återge en artikel som skrevs till invigningen och som uppmärksammar de
konstnärliga kvaliteter som kyrkobyggnaden och dess utsmyckningar har.
Jamtli Lekpark var en unik företeelse i slutet av 1930-talet. Detta har uppmärksammats i en avhandling som utförts vid Jamtli. Ingrid Johnson var en av dem som
hade nöjet att som barn få delta i parkverksamheten och hon berättar livfullt sina
minnen därifrån.
Även i år får vi läsa om kvinnligt föreningsliv i Östersund under tidigt 1900-tal.
Karin Tegenborg Falkdalen har i Föreningsarkivets samlingar hämtat underlag till
en artikel om Östersunds kooperativa kvinnogille. Artikeln beskriver väl hur dåtidens förutsättningar skiljer sig från dagens.
Numera bjuder traditionen att fjolårets fotoutställning, arrangerad av FGÖ och
Jamtli i samverkan, presenteras i årsskriften. Denna gång handlar den om stadsdelen Odenslund. Läsarna får också en rapport om den konstutställning ”KånkbackAnders och annat” som föreningen visade sommaren 2010.
2

Även i år får vi ta del av Adolf Emil Melanders minnen presenterade av Johan F.
Wijnbladh. Bengt Brügge har skrivit två korta artiklar, en om Daggtorpet som nu
flyttats från I 5-området till Jamtli, samt en återblick på hur ordningen var i den
unga staden Östersund.
Sällskapet Goda Vänner är en av stadens äldre manliga ordenssällskap. Gösta
Hörnfeldt presenterar kortfattat sällskapets historia, en artikel i vår serie av stadens
ordenssällskap.
Redaktionen hoppas att årsskriften skall bjuda uppskattad läsning.
Redaktionskommittén har bestått av Bengt Brügge, Gunilla Nilsson Edler, Johan F.
Wijnbladh, Hans Lingblom och Ingvar Gustafsson (sammankallande och redaktör).

FÖRENINGEN
GAMLA
ÖSTERSUND
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25 år sedan – jubileumsåret 1986
Av Ingvar Gustafsson

År 1986 var det 200 år sedan staden Östersund grundlades av Gustav III. Detta
uppmärksammades med ett jubileumsår i Östersunds kommun. Ett ambitiöst och lyckat
program genomfördes. Kommunens arkiv har en särskild och omfattande akt om jubileet.
Tidningsklippen ur detta arkiv har varit det främsta underlaget till denna artikel som
självfallet endast redovisar en del av det som hände. Lilly Tjernberg och hennes kollegor
vid arkivet har på ett mycket tillmötesgående sätt lämnat underlag till artikeln.
Redan på nyårsafton 1985 började firandet av ”Östersund 200 år”. Folk hade
samlats på Stortorget för festligheterna. De fick höra den jubileumsfanfar som
Anders Fugelstad komponerat och Regionmusiken spelade. Landshövding Sven
Heurgren talade och Nils H. Lundgren framförde sin jubileumskantat Ett skimmer över Östersund (se slutet av denna artikel). Det var klockringning i kyrkorna och kvällens officiella festligheter avslutades med ett imponerande fyrverkeri.
I Storsjöteatern underhölls en fullsatt lokal av premiären för nyårsrevyn och i
Folkets Hus pågick Sylvester Rock. Den som önskade ett lugnare men ändå
högtidligt firande kunde delta i jubileumsgudstjänst i Gamla kyrkan.
I god tid före året 1986 hade alla hushåll i kommunen fått jubileumsalmanackan med alla planerade arrangemang inlagda.

Ett imponerande fyrverkeri inledde året då Östersund 200 år firades.
Foto: Gunne Sundström, Länstidningen. Jamtli arkiv.
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Fyra-fem års förberedelser
De organiserade förberedelserna för jubileumsfirandet hade varit igång sedan
1982. Ja redan under 1980 och 1981 hade man tagit de första initiativen. Det
var kommunalrådet Thore Holmberg som var ordförande i den kommitté som
inledde arbetet. Fritidschefen Arne Lööf utsågs ganska snart till ”jubileumsgeneral” och han kom att leda förberedelser och genomförande från sitt jubileumskansli i Västra skolan (Turistbyråns lokaler 2011). Där huserade även Arne Lööfs
medhjälpare Ingegerd Selander och Hans Tingman.
Samhällets olika delar engagerades i förberedelsearbetet. Kommunens olika
avdelningar fick uppgifter, företagen i kommunen och deras organisationer var
tidigt med, så även idrottsrörelsen. Kultur- och hembygdsföreningar planerade
aktivt för firandet. I länsmuseet Jamtli skulle det ordnas utställningar och evenemang av olika slag.
Festligheterna skulle koncentreras till tre tillfällen vilka var:
- Nyårshelgen,
- Nationaldagshelgen den 6, 7 och 8 juni och
- Den 23 oktober, stadens grundläggningsdatum och ”födelsedag”.
Föreningar och organisationer initierade, sökte stöd hos centralorganisationer
och planerade en mängd arrangemang. Mellan 30 och 40 kulturarrangemang
fanns på listan. Antalet idrottsarrangemang var ungefär lika många. Cirka 90 arrangemang av typen kongresser, konferenser, riksmöten, riksläger och liknande
planerades att genomföras. Alla planerade kultur-, idrotts och konferensarrangemang kom inte att genomföras, men de flesta blev av.
Den 22 oktober 1982 kunde man läsa i lokaltidningar (LT 22/10 1982) om
den första jubileumstallriken, av fem, som skulle kunna köpas med utgivningsdag den 23 oktober. Det var Lennart Edström från Föreningen Gamla Östersund
(FGÖ) och Göran Lidström från Domus Östersund (Konsum Jämtland) som presenterade sin gemensamma produkt. Den
första tallriken hade som motiv en
vy över staden från Östersundet
med båten ”norska yachten” i
förgrunden. De fyra följande
tallrikarna kom att ha motiven: A 4:s kanslihus (1983),
Oscarsbron (1984), en teckning från en flygbild över Stortorget 1920 (1985) och Rådhuset (1986).
Den första jubileumstallriken gavs ut den
23 oktober 1982.
FGÖ:s bild.
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En kompletterande del av Östersunds historia skulle utges under jubileumsåret. De tidigare banden 1 och 2 skulle åtföljas av del 3. I september (ÖP 11/9
1984) presenterades de som skulle göra boken. Jörgen Björklund från Umeå,
men med kontakter i Östersund, skulle vara huvudansvarig. Gudrun Pentén
skulle skriva om stadens bebyggelse, Hans Wallentin om den sociala historien
och Bosse Sundin om kulturlivet.
Självfallet kom det också protester mot firandet. En del ville ha andra arrangemang än de planerade. I LT den 8 november 1985 fanns en rubrik ”Skandal att
satsa på jubel när den sociala misären bara ökar”.
Det av Einar Hagnestad utformade Storsjöodjuret bestämdes bli logotyp för jubileumsfirandet. Detta kompletterades med att företagen tog fram olika jubileumsprodukter såsom: jubileumsgodis, TILL-bryggeriet presenterade jubileumsölet och
det fanns även jubileumsbakelser. Olika slag av minnesprylar fanns att köpa, till
exempel ett jubileumsmynt. Ett särskilt handelsbolag hade bildats bland annat för
sådan försäljning. Handelsbolaget Östersund 200 år leddes av Sven-Ivar Nordin.
Att Östersund var den enda stad i Sverige som grundades av Gustav III fick
särskild uppmärksamhet i tidningarna i början av 1985. Denna upplysning följdes av en diskussion om vad som menades med Sverige eller ”det ursprungliga
Sverige”. Hans Jacobsson redde ut begreppen. I Konungariket Sverige ingick då
det nuvarande Finland där Gustv III grundlade tre städer: Tampere (Tammerfors), Kuopio och Kaskinen (Kaskö). Hans Jacobsson menade att i ursprungliga
Sverige ingick inte Jämtland och Härjedalen; nuvarande Sverige är ett bättre uttryck, och där var Östersund den enda stad som kom till under Gustav III:s tid.
Det kan finnas anledning att här påpeka att Östersund var den enda stad som
grundades i nuvarande Sverige under hela 1700-talet.
Badhusparken fick en upprustning inför jubileumsåret. Det nuvarande utseendet (2011) är i det mesta ett resultat av denna upprustning. I LT den 10 juli
kunde man se en tecknad skiss över åtgärderna. En intressant åtgärd, som inte
kom till utförande, var att flytta det så kallade Pepparkakshuset (Strandgatan 6)
till norra delen av Badhusparken.

Firandet 1986 började
Under nyårsdagen fortsatte firandet som börjat kvällen före. Man kunde lyssna
till nyårskonsert i Sporthallen och man kunde delta i invigningen av konstutställningen ”Östersund i konsten”. Det var kostymbal med supé i Rådhuset på
nyårsdagens afton.
Under dagen hade Östersunds flygklubb flugit över staden många gånger med
banderollen ”Grattis Östersund till dina 200 år”.
Emma Gustavsson, som bodde på Sollidens äldreboende, fyllde 100 år på nyårsdagen, ett jubileum som också uppmärksammades.
Östersunds stad hade utlovat en specialdesignad vagga till alla som föddes på
Östersunds sjukhus under jubileumsåret och den första som fick en sådan var
sonen till Marita och Mats Winroth från Duved som föddes under nyårshelgen.
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Arne Lööf, ”jubileumsgeneral”
Bild: Fam. Lööfs saml.

Under de första månaderna arrangerades ett stort antal idrottstävlingar. JMK
ordnade Junior-SM och Tjej-RM i rally. Det genomfördes Norrlandsmästerskap
i bowling, Militärmästerskap på skidor, SM i parallellslalom, USM på skidor
och SM i vinterfälttävlan. Brunflo IF ordnade SM i skidorientering med stort
deltagarantal. Hemmaklubben vann där JSM i stafett med laget Tomas Persson,
Conny Larsson och Bertil Nordqvist. Det var Världscuptävlingar i skridsko på
Lövsta där Tomas Gustafsson blev 2:a på 5 000 meter och därmed tog ledningen
i Världscupen. J.O. Waldner segrade i SM i bordtennis som gick i staden. I mitten av mars ordnades Same-SM på skidor vid Skidstadion och i Mixed-SM i curling blev lag Hobring från Östersund tvåa. Det av A 4 IF anordnade Kanonlöpet
på skidor från Grytan, via Brynje och Gräfsåsen hade detta år målet förlagt till
Rådhusplanen. En extra snösträng hade lagts från A 4:s övningsfält via kasernområdet och Artillerigatan. Conny Lindahl, Åsarna och Åsa Nilsson, Mora hette
segrarna i huvudklasserna.
”Fräcka bilder” var rubriken på Lo Rindbergs presentation av jubileumsutställningen ”Kärleksbilder av Sergel” som öppnades i början av mars.
Den gamla Gregoriemarknaden återuppstod under jubileumsåret. Under
dagarna 12-16 mars var det salustånd på torget som i gamla tider. Det kom
forbönder med nordsvenska hästar till marknaden och det var travtävlingar på
Storsjöisen. Moderna tiders skotertävlingar ordnades också, men snöbristen i
staden gjorde att man behövde hämta vit vara från snötippen. Den återupptagna
Gregoriemarknaden har fortsatt årligen sedan jubileumsåret och är numera ett
stående inslag i stadens liv, ett gott minne från jubileumsåret.
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Påsken detta år inföll i slutet av mars och då anordnades det påskkärringparad
i staden. När alla var samlade på Stortorget var detta fyllt av glada, målade och
utklädda ”kärringar”. Men kärringar är nog fel ord med tanke på det mestadels
ungdomliga utseendet.
Söndagen den 6 april var det final i jubileumsårets kompositionstävling. Merit
Hemmingsson vann klassen för brudmarscher och Waldemar Swiergel den för
underhållningsmusik. I klasserna för visor och modern dansmusik segrade Jörgen Toresson respektive Eva Regnander.
I april hände bland annat att 200-åriga Östersund gratulerade 100-åriga
IOGT-NTO Jämtland. Denna händelse var nog svår att missa. Jubileumsgeneralen Arne Lööf var nämligen ordförande i det jubilerande godtemplardistriktet.
Denna månad fortsatte med konsert i Stora kyrkan där Olof Lindgrens komposition ”Konsert för cello och blandad kör efter texter av Edith Södergran” framfördes av finska kören Jubilate och cellisten Lars Blomberg. Den 21 april invigdes
den nya flygterminalen vid Östersunds flygplats/F 4 under stor pompa. Samma
dag var det stor jazzkonsert i Folkets hus med pianisten och kompositören Lars
Sjöstén tillsammans med Östersunds storband. Det första studentspexet i Östersund genomfördes av högskoleelever. Bägge lokaltidningarna hade samma bildmotiv från spexet nämligen sex nakna mansbakar mot publiken med en bokstav/
siffra på vardera skinka bildande ÖSTERSUND200.
Den sista april invigdes det nya klockspelet ”Fredsklockor i Rådhuset”. Kim
Anderzon högtidstalade. Regnet öste ned under invigningen varför rubriken
över referatet i en av lokaltidningarna blev ”Skvalmusik”. Invigningen var samtidigt inledningen till en fredsvecka med allhanda inslag som konferenser, konserter, demonstrationer och föredrag.
Svenska Lions genomförde sin årsstämma i Östersund i Pingsthelgen den 18
och 19 maj. Helgen därefter, den 24 och 25 maj, gick i gymnastikens tecken. Då
genomfördes i Sporthallen Lingdagar och en landskamp i Rytmisk gymnastik
mellan Sverige, Norge och Finland. Lördag och söndag 31 maj-1 juni firade F
4 sina 60 år som flygflottilj på Frösön med stora flygdagar. Det blev ett mycket
populärt inslag i jubileumsåret med 15 000 besökare som bland annat fick se
gamla och nya flygplan som utförde allehanda konster.
Stadens 200-årsjubileum uppmärksammades i tidningar över hela landet.
Självfallet skrevs det mest i tidningar från våra grannar i Västernorrland, Gävleborg och Tröndelag, men vissa inslag uppmärksammades från Ystad till Luleå.
Det senare gällde särskilt när något spektakulärt inträffat, gärna något misslyckande. När det meddelades att skolornas vårtermin skulle förlängas med en
vecka så att man var närvarande under det kommande kungabesöket blev detta
en braskande nyhet i lokaltidningarna vilken kom att uppmärksammas över
hela landet. Men även trevliga saker som hände under året fick också publicitet.
Världens längsta kaffebord (se nedan) blev exempelvis en väl spridd nyhet.
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Kungen och drottningen gratulerade Östersund vid Rådhuset, drottningen iklädd Sunnedräkten.
			
Foto: Gunne Sundström, Länstidningen. Jamtli arkiv.

Kungen och drottningen kom
Nationaldagen detta år inföll på en fredag. Det officiella firandet skedde framför
Rådhuset enligt gällande tradition.
Senare på kvällen var det Jubileumssoaré på Jamtli som direktsändes i TV 2.
Gunnar Arvidsson var värd och medverkade gjorde Gnesta-Kalle, Frösöflickorna, Sonny Wallentin, Bengt Bixo, Skogsby-Lasse, och Gunilla Selin. Temat för
programmet var ”Vår lilla stad”. Även detta fick stor uppmärksamhet runt om i
landet. Kvälls-Posten i Malmö hade en väl tilltagen artikel om festen.
Det var dans och upptog på Stortorget, i Badhusparken – karneval kallade
många det.
Så kom då kung Carl Gustaf och drottning Silvia till Östersund för att gratulera till våra 200 år. Det hade lagts ned mycket arbete för detta besök. I stadens
arkiv finns en av de tjockare dossiererna för denna händelse: formalia, brev till
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och från hovet, säkerhet, inbjudningar, detaljbestämmelser för olika delarrangemang vilket säkert var nödvändigt.
Jemt-Artut var benämning på denna dag. Det var fyra Lionsklubbar som åtagit sig att arrangera, självfallet under tillsyn från kommunens ledning.
Kungen och drottningen fick åka i kungens farfars fina bil en Daimler Princess
van den Plas som inlånats från Ivars bilmuseum i Hoting. Första delen i besöket
skedde vid Rådhuset där det officiella mottagandet skedde och kungen gratulerade staden på födelsedagen. Drottningen bar dagen till ära Sunnedräkten.
Mängder av människor trängdes bakom de rep som spänts upp för att markera
allmänhetens platser.
Ett rekordförsök gjordes också och det lyckades! Kungaparet fick se ”Världens
längsta kaffebord” som var dukat på Prästgatan och Storgatan samt en mellanliggande gränd från Färjemansleden till Domus och åter på Storgatan. Längden
var 1251 meter och det räckte för rekord. Ernst Skoglund från Östersund och
Richard Bowen från Guiness rekordbok visade stolta upp diplomet för tidningsfotograferna.
Kungen förrättade invigning av Tropikhuset på Frös Zoo och han avtäckte även
skulpturen ”Nordsvensk med hovslagare” av Madeleine Heldorson som finns i
anslutning till korsningen Kyrkgatan-Thoméegränd. Avtäckningen stördes tyvärr av ett bombhot mot den näraliggande Domusaffären och av att banderoller
hängdes ut från fönster i Hotell Östersund och från takvåningen på Domushuset
med texterna ”Krossa monarkin nu!” och ”Stoppa kungafjäsket”. Kungaparet
hann även med ett mycket uppskattat besök i bostadskvarteret Solberg.
Det var historisk parad genom staden och Jamtli firade 100 år bland annat
med en dräktparad genom staden i vilken 1 100 personer deltog (Initiativet
till bildandet av Jämtlands läns fornminnesförening togs vid ett sammanträde
hösten 1886.)
Den nämnda incidenten vid avtäckningen av skulpturen var självfallet en
missräkning för arrangörerna, men i övrigt gick arrangemangen väl under de
tre dagarna. En nöjd poliskommissarie Åke Breding uttalade sig för tidningarna
och sa ”Grattis alla Östersundare till ett glatt och trivsamt jubileumsfirande!
Det gjorde ni bra!”
Jubileumsdagarna uppmärksammades av pressen runt om i landet, särskilt
kaffebordet. Det senare gav tecknaren Karl-Ivar i ÖP inspiration till en bild där
gumman står bredvid gubben som ligger på kökssoffan och har det skönt.
- Skull du int te stán i da?, frågar gumman.
- Nää huvva nä! Tänk på all kaffesåmpan!, svarar gubben.
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Världens längsta kaffebord var 1251 meter långt, vilket noterades av Guiness rekordbok.
				
Foto: Hans Ohlsson, Länstidningen. Jamtli arkiv.

Midsommarfirandet sändes i radio
”Kyligt, festligt, färggrant” skrev ÖP om midsommarfirandet på Jamtli. Det
var direktsändning i radio från festligheterna där det dansades på Logen till
Bröderna Lindqvists och på banan vid Stora scenen spelade Tommys. På scenen
uppträdde Helmer Bryds Eminent Five Quartett med Doris.
Årets Expo Norr satsade extra mycket med anledning av jubileet berättade
mässgeneralen Roland Klang. Det kom omkring 54 000 besökare till mässområdet kring ishallen norr om Hofvallen. En uppskattad attraktion var veteranbilsrallyt med många deltagande fordon.
Musikveckan hade sin centrala lokal i Sporthallen och där framfördes uppskattad musik av bland andra Hans Leygraf, Gunilla Sehlin, den engelska sånggruppen The Swingle Singers. Björn Afzelius och Michael Wiehe uppträdde
på Jamtli. Mera musik på Jamtli blev det den 16 juli. Jamtlikväll hade då en
stor publik som lyssnade till Towa Carson, Lasse Lönndahl, Hasse Burman och
Charlie Normans trio.
Detta år återupptogs Storsjöyran, en stadsfest i slutet av juli. Det blev succé
trots varierande väder med sol ganska ofta men ordentligt regn någon kväll.
25 000 besökare kom under lördagen och lyssnade bl.a. till presidenten Moltas
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Eriksson. Några av artisterna var Monica Törnell, Docenterna och Evert Ljusberg. Totalt var det omkring 100 000 besökare. Storsjöyrans framtid diskuterades – återkomma eller ej?
När Gång-SM arrangerades av Brunflo IF på Åkerängs idrottsplats tog hemmagångaren Ann Jonsson tre guldmedaljer. Bo Gustavsson var den mest framstående bland herrarna. Den nya motorstadion i Lungre invigdes dagarna 9-10
augusti. I invigningsfestligheterna ingick ett folkracelopp med stadens kändisar
som förare. Kommunalrådet Per Olsson (c) vann före fritidschefen Bengt Abrahamsson vilken lyckades passera kommunalrådet Thore Holmberg strax före
mål. A 4 arrangerade Armémästerskap i budkavleorientering med tävlingscentrum i Remonthagen. 550 befäl från landets förband, skolor och staber deltog.
I månadsskiftet augusti- september anordnades Totalförsvarsdagar. Det var
förevisningar av civilt och militärt försvar vid Kungsgården och utställningar i
och vid ATS. Arméns musikplutons marsch i staden var kanske det mest uppmärksammade inslaget. Det regnade under den mesta tiden för detta arrangemang vilket skrämde bort presumtiva besökare. ”Framåt plask!”, var rubrik
över ett tidningsreportage från dagarna.
Det blev stora rubriker i tidningarna när det uppdagades att den för jubileet
byggda scenen på Stortorget var ett svartbygge. Man hade försett den med tak
vilket inte stämde med ansökan. Trots allt konstaterades att taket hade varit en
välsignelse många gånger.
En onsdagskväll i mitten av oktober gästades Östersund av Moskvas symfoniorkester med 100 musiker som spelade för publiken i den fyllda Sporthallen.
Veronika Dudarova dirigerade och solist var violinsten Grigory Zhislin. Nils H.
Lundgren hälsade orkestern välkommen i ett kort tal framfört på ryska. HansErik Dahlgren skrev i ÖP om konserten och han ansåg det hörda som en succé.
Några personer passade på att demonstrera vid Sporthallen mot Sovjets krig i
Afghanistan. Vad nu musikerna hade med det att göra kan man undra så här i
efterhand.

Så kom födelsedagen den 23 oktober
Dagarna före den 23 oktober presenterade FGÖ den sista jubileumstallriken,
den med Rådhuset som motiv.
Några dagar före födelsedagen öppnades en konstutställning där ett stort antal
jämtlandskonstnärer hyllade staden. De flesta av stadens konstgallerier deltog
också i hyllningen och konstnärsgården i Odensala anordnade en utställning i
Ahlbergshallen.
Födelsedagen den 23 oktober inföll på en torsdag, en dag då det hände mycket.
Hedersgäst, eller kanske hellre, statens representant och gratulant var talmannen Ingemund Bengtsson som anlände till festligheterna vid Rådhuset tillsammans med Jeff Picard som var klädd som Gustav III. Rådhusplatsen var fylld
med firande Östersundare. Samma dag var det invigning av utställningen Öster-
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sund 200 år i länsmuseet och det var en högtidsgudstjänst i Stora kyrkan under
ledning av biskop Bengt Hallgren. Det var officiell uppvaktning i Rådhuset
dit många gratulanter anlände och uppvaktade staden med tal, sång och gåvor.
Det var stor fest på Stortorget under kvällen. Då avtäckte Ingemund Bengtsson
skulpturen Kören som utformats av Tomas Qvarsebo. Avtäckningen ackompanjerades med sång från 400 körsångare. Under kvällen var det också festföreställning i Sporthallen, jazzkonsert i Storsjöteatern, konsert i Gamla kyrkan, sånggudstjänst i Filadelfiakyrkan och rockkonsert i Folkets hus; det var bara att välja.

Skulpturen Kören på Stortorget av Tomas Qvarsebo avtäcktes den 23 oktober.

FGÖ:s bild.

Under dagarna kring den 23 oktober fanns många jubileumserbjudanden i
affärerna. Akademibokhandeln (som då låg på Storgatan) hade reapriser och
lockade med annonsen ”Gratulerar Östersund 200 år – passa på, du kanske inte
får tillbaka på skatten före jul!” LT och ÖP gav ut specialnummer.
Dagen efter var det trängsel i Rådhuset då nyfikna Östersundare och andra
ville se de utställda gåvorna.
Föreningen Gamla Östersund genomförde sitt årsmöte, som alltid, den 23
oktober, denna gång i Länsbiblioteket. Den traditionsenliga lokalen i Rådhuset
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var upptagen för jubileumsfirande. Det blev heller inget föredrag efter mötet
och ingen supé på Temperance detta år. Det var ju så många andra aktiviteter
i staden denna festdag. Föreningens ordförande Lars Herlitz kunde under årsmötet nöjd rapportera de många aktiviteter som föreningen varit inblandad i
under jubileumsåret. Jubileumstallrikarna är nämnda. Den stora jubileumsutställningen ”Östersund 200 år” på Jamtli hade föreningen medverkat aktivt i
och det var föreningens före detta ordförande Lennart Edström som varit den
drivande i detta arbete. Stadsmuseet hade varit stängt en tid för renovering och
kunde åter öppnas den 9 mars och museet hade denna jubileumssommar 1 500
besökare. Årsskriften 1986 hade namnet ”Jubileumsårsskrift 1986” och den var
detta år extra innehållsrik och hade hela 96 sidor.

Gymnastikfest, invigning av Storsjöbadet och festlig avslutning
Efter allt festande blev det ganska lugna november och december månader. Men
några viktiga saker hände även då. Den 21 november fick gymnastikens ”grand
old man” Helmer Holmlund glädja sig åt en fullsatt sporthall där bland andra
tjugo ryska VM- och EM-medaljörer visade sina program. Länsmuseet firade
100 år den 29 november. Det nya Storsjöbadet vid Folkets hus invigdes den 11
december och det gamla badhuset på Rådhusgatan var nu endast ett minne. Till
jul fick alla hushåll i kommunen en minnesbok över jubileumsåret, en trevlig
julklapp.
Feståret avslutades på Rådhusplanen med pjäxdans till Knytta spelmanslag,
uppträdande av Roland Cedermark och Cirkus Kul och Bus. Bernt Carlsson
sjöng, Nils H. Lundgren och Marit Strindlund deklamerade och kommunfullmäktiges ordförande Gunnar Johnson talade och allt avslutades med ett imponerande fyrverkeri vid midnatt. Den festliga avslutningen av Jubileumsåret
Östersund 200 år hade även den tusentals deltagare.

Inte bara jubilerande
Det hände annat också under jubileumsåret. Den 24 februari besökte statsminister Olof Palme länet med anledning av de många nedläggningarna av arbetsplatser som i Pilgrimstad och hos företaget Nordplåt i Östersund. Två dagar
senare deltog cirka 4 000 personer i det fackeltåg som anordnats till minne av
Olof Palme som mördats bara en kort tid efter besöket i Östersund.
Kärnkraftsolyckan vid Tjernobyl lade sin skugga över länet, främst dess norra
delar. Men även Östersundarna lät nog ofta svamp och bär bli kvar i skogarna
detta år och älgjägarna var tveksamma till årets jakt.
En åtgärd värd att minnas var initiativet från länsstyrelsen att med stöd i § 14
i Naturvårdslagen fridlysa Storsjöodjuret. Tyvärr har högre myndigheter - med
brist på humor, kan tyckas - under senare tid upphävt fridlysningen.
Det lyckade jubileumsfirandet gav stadens ledare råg i ryggen och man utarbetade snabbt en ansökan om att få arrangera vinter-OS 1994.
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Ett skimmer över Östersund

Prolog till Östersunds 200-årsjubileum
Av Nils H. Lundgren
Det låg ett skimmer över Gustafs dagar /fantastiskt utländskt flärdfullt om du vill
men det var sol däri och hur du klagar /var stode vi om de ej varit till?
Så skrev Tegnér till tredje Gustafs ära /till vitterhet och akademiskt prål
men vitterheten kom ej Jämtland nära /och folkets bildning var ett fjärran mål
Dock fanns ett lärdomsljus värt att bevara /vid Frösöskolan som sen hundra år
skänkt hut och hyfsning åt en liten skara /som mest i kyrkan satte sina spår
Men bonden slet som förr med jordens äring /med tanken fäst vid fänad hem och plog
men fann trots daglig kamp för livet näring /att egna torvans skördar var ej nog
Det krävdes salt till gröten häst för plogen /som bara fanns i fjärran köpmanstad
och därför drog igenom Jämtlandsskogen /vart år ett tåg av forors långa rad
Det var ett äventyr för enkla bönder /i vedermödorna en stilla tröst
då prutade man glatt med norska trönder /liksom med köpmän vid vårt hav i öst
Dock kvinnorna fick bära dubbel börda /med barn och djur och vakt vid hemmets dörr
men deras röster blev nog aldrig hörda /det krävdes kraftord ovanfrån som förr
Och kraftord kom med kungens egen stämma: /- Här skall en köpstad byggas punkt och slut!
Ty nu skall Jämtlands bönder handla hemma /och ej på fjärran orter som förut
- Vid Frösöns östra sund skall staden byggas /och sedan framgent kallas Östersund
här skall nu framtiden för Jämtland tryggas /byggd på den nya stadens fasta grund
Decennier gick – trots många mänskors möda /var Östersund en bondby knappast mer
I Törners stadsplan växte lantlig gröda /var gata var en stig med smuts och ler
Men plötsligt kom teknikrevolutionen /med järnväg elström telefon och bil
men ock med vaket folk som höjde tonen /med krav på rättvisa och mänsklig stil
Snabbt växte staden efter gängse mönster /en vacker stad i Svea rikes mitt
som öppnade mot fjällens värld ett fönster /där friluftslivet levdes glatt och fritt
Men åter kom det en ukas från ovan /att nu skall stad och landsbygd bliva ett
men knappast någon tackade för gåvan /som ansågs ligga bortom sans och vett
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Men nu finns gamla kyrkor och kastaler /helt inom storkommunens hank och stör
de har månghundråriga annaler /och gammal fin kultur av hög valör
Så blev besannade Sam Permans drömmar /sen släkte efter släkte gjort sin plikt
från våra hjärtan varma tankar strömma /mot dem som gjorde verklighet av dikt
Källor:
Östersunds kommuns arkiv, tidningsklipp från Jubileumsåret 1986.
Lo Rindberg (red.), Östersund jubileumsåret 1986, Länstidningen AB, Östersund 1986.
Gamla Östersund Årsskrift 1986, 1987, 1988.
Jämten 1987.

Talman Ingemund Bengtsson (t.h.) och Gustaf III (Jeff Picard) anländer till firandet vid Rådhuset. 			
Foto: Gunne Sundström, länstidningen, Jamtli arkiv.
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I Idas kvarter
Av Eva Sjögren Zipsane
Till denna artikel hör den till årsskriften löst bifogade tecknade kartan.

Ida Larsson.

”På aftonen kom Dagmar och hämtade mig
för att gå på K.F.U.M. för där skulle man få
se på scheoptikonbilder. Karin och jag och en
hel hop andra flickor
gick också. När vi
kom dit fick vi inte se
bilderna utan i stället avgudabilder och
en mängd andra saker som kommit från
Indien.”

Så skriver den 12-åriga Ida Larsson i sin dagbok den
4 oktober 1905. Det var en helt vanlig dag och en
typisk notis i hennes dagbok. Hon fick dagboken i
julklapp 1904 av tant Emma, och under det kommande året får vi följa en Östersundflicka i stort och
smått. Mest handlar det om vännerna och familjen
och vardagen. Ida och skolkamraterna rör sig i staden
– de går hem till varandra, de går på café, biografteater och marknader. Ett vanligt nöje var att åka kälke
och spark och allra helst åkte de ”lass” eller ”hängde
lass” dvs. höll sig fast bakom de slädar som körde
genom staden.

Så här ser Idas dagbok ut på omslagets framsida.
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Ida föddes 1892 i Östersund som en av sju döttrar till möbelsnickaren och
begravningsentreprenören Per Larsson. Familjen bodde på Prästgatan 12, på andra våningen. Inne på gården hade Larsson sin verkstad. Familjen var relativt
välbeställd, och av Idas berättelse förstår vi att de hade både husjungfru och
barnjungfru, vilka sedan blev till stor hjälp när Larsson blev änkeman och ensam
med sju unga döttrar 1908.
Idas vardagliga berättelse om staden i början av 1900-talet är omedelbar och
lättillgänglig. Därför passar den utmärkt som utgångspunkt för dem som vill
veta mer om staden i början av förra seklet. Genom Idas dotter har Landsarkivet
fått överta originaldagboken samt en stor mängd fotografier, som tillsammans
med material från arkiv, museum och Föreningen Gamla Östersund bildar basen för ett pedagogiskt program. Arkivstudier och stadsvandring lockar ca 600
elever per år. Efter att ha läst delar av dagboken och bekantat sig med andra källor vandrar skolklasser och andra grupper runt i staden i Idas fotspår. Med hjälp
av fotografier gör man jämförelser; Hur såg det ut då, och hur ser det ut idag.
Finns det några hus och miljöer kvar från Idas tid? Vad hände det här 1905?
Pedagogerna levandegör staden med en mängd berättelser om platser, händelser
och människor.

Per Larsson och hans sju döttrar. Bakre raden fr.v.: Thua, Hildur, Lilli och Karin. Främre raden: Per,
Elsa, Eva och Ida.
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Men det är inte lätt, varken för skolelever eller vuxna, att föreställa sig hur
staden egentligen såg ut, trots den rikliga tillgången på äldre fotografier. För
att visualisera staden som ett sammanhållet helt inledde Landsarkivet därför
förra året ett samarbete med illustratören Anders Sunesson för att ta fram en axiometrisk karta över Östersund 1905. För att möjliggöra kartproduktionen har
Landsarkivets Cristina Agdler arbetat fram ett underlagsmaterial utifrån litteratur, Landsarkivets och Föreningsarkivets samlingar samt fotografier från Jamtli
och Föreningen Gamla Östersund. De sistnämnda institutionerna har också ekonomiskt bidragit till att ta fram den första etappen av kartan.
Tanken är att Staden 1905 så småningom ska utökas med ytterligare kvarter,
men att den också ska få nya användningsområden. I en digital version av kartan
skulle det vara möjligt att kunna gå in i husen, knacka på och titta in. Kartan
skulle fyllas med liv och blod – med berättelser om händelser, verksamheter och
levda liv. Det finns ett brett intresse för staden och dess miljöer, ett intresse som
man i det vidare arbetet tänker ta vara på. Allmänheten ska uppmuntras och
bjudas in att bidra med sina egna berättelser och fotografier knutna till olika
platser i staden, och då inte bara rörande personer och händelser kring förra
århundraskiftet, utan naturligtvis ända fram till idag. På så sätt kan vi alla bli
medskapare av berättelsen om Östersund.
Samtliga bilder från Landsarkivet Östersund.

Idas far, Per Larsson, innehade en begravningsbyrå i staden.
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Två Östersundare i Antarktis
Om A 4-officeren Samuel August Duses
övervintring i en stenhydda 1903
Av Kjell Lundberg

Östersunds Ångbryggeris styrelserum 2007
Tavlan på väggen var på något vis oemotståndlig. Bland alla bryggeridirektörer från ett helt århundrade hängde en målning som i både motiv och uttryck
skiljde sig från mängden. Syftet med det möte jag var med på var att diskutera
en reklamkampanj för PrimaSkog AB men min koncentration splittrades en aning
av denna speciella bild. Vem var det på bilden och varför hängde bilden av just
denna man, med sliten ylletröja under jackan, pälsmössan på sned och lustfyllt
blickande på den öl han snart ska dricka, just här. Vad hade denna slitne gubbe
att göra bland alla välkammade bryggeridirektörer? Att det inte var den första
ölen i hans liv anar man bland annat av färgen på den imponerande näsan.
När mötet var slut ställde jag frågan men ingen kunde ge något svar. Någon
vecka senare mötte jag siste direktören vid Tillbryggerier, Bob Persson, som
däremot hade svar att ge: ”Det är ju Armas”, var det omedelbara svaret och jag
fick en livfull beskrivning av den man som kallades Armfelt på grund av sin
amputerade högerarm och som var
ett original i Östersund runt förra
sekelskiftet. Det fanns flera anekdoter om hans bedrifter, sarkasmer
och yviga livsstil. Men trots avsaknaden av sin ena arm försörjde
han sig med påhugg som bärare på
Centralstationen. Bob visste inte
vem som skaffat tavlan till bryggeriet men vi var eniga om att den
passade just där, med Armas lustfyllda blick på ölglaset med dess
efterlängtade innehåll.
”Armfelt”, målning av S.A. Duse i Ångbryggeriets styrelserum.			
Foto: Stefan Linnerhag.
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När vi någon vecka senare åter hade möte i samma lokaler kunde jag för mina
kunder berätta något om Armas men fastnade samtidigt på en ny tråd, vem var
konstnären S. A. Duse? Jag är ingen konstexpert. Mina kunskaper i ämnet är på
allmänbildningsnivå och någon Duse hade jag aldrig hört talas om.
Med Google är dock information tillgänglig på ett ögonblick och visste besked. Informationen slog ner som en bomb för mig. S. A. Duse var en Östersundare som var med på Otto Nordenskjölds expedition till Antarktis 1901-1903!
Varför kände inte jag till honom? Jag som läst ”allt” om Shackleton, Amundsen,
Scott, Nansen, Ross, Mawson och vår svenska Andrée? Hur kunde jag ha missat Duse? Jag som bokstavligen flera gånger måste ha korsat hans fotspår i både
Östersund och Antarktis? Frågorna hopade sig men låg samtidigt som en lockande utmaning framför mig.
Nu har jag kommit en bit på väg
i mina studier och vill gärna berätta
om en Östersundares lilla men dramatiska roll i polarhistorien.

En Östersundare på Antarktis
Samuel August Duse var officer
(underlöjtnant, löjtnant och kapten) och kartograf på Norrlands
artilleriregemente under åren 1895
- 1917. När han såg att Sverige,
i likhet med Storbritannien och
Tyskland, förberedde en expedition
till den outforskade kontinenten
Antarktis anmälde han sitt intresse
men inte förrän i elfte, för att inte
säga tolfte, timmen fick han besked
om att han uttagits till expeditionen. Villkoren var ganska bistra.
Samuel August Duse.
Ingen lön men möjlighet till del i
Ur boken Bland pingviner och…
”fångstvinst” vilket i klartext betydde del i värdet av de sälar och
valar som fanns i stora mängder runt Antarktis på den tiden och skulle fångas
och slaktas. Han fick själv ordna kläder men tillhandahölls sovsäck av ylle samt
mat och husrum. Tack vare sitt arbete och goda kontakter med överordnade så
ordnades personlig utrustning. Hans egen inställning var: ”trots några få dissonanser i glädjen var jag öfverlycklig. Det skulle ju för mig bli ett helt och
hållet nytt område, där jag finge pröva mina krafter, och dessutom skulle jag nu
för åtminstone en tid slippa ifrån hvardagslivets dödande enformighet i en liten
garnisonsstad”. Han beskriver i sin bok ”Bland pingviner och sälar” även sitt tidiga intresse för äventyr och hoppas få göra några viktiga insatser som kartograf.
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Antarktis 14 000 000 km2
Europa 10 180 000 km2
Satellitbild över Antarktis. Denna artikels händelser tilldrog sig längst ut på
den spetsiga halvön uppe till vänster. 		
Från Internet.

Vid denna tid, som kallas den heroiska eran från Gerlach 1896 till och med
Shackleton 1914, planerade som nämnts flera länder expeditioner till Antarktis.
Mest känt är Storbritanniens projekt med fartyget Discovery (ligger numera i
Dundees hamn) som specialbyggdes för uppdraget och där Royal Geographic
Soceity utsåg Robert Falcon Scott till ledare för sin expedition. Deras mål var att
nå så långt söderut som möjligt. Helst ända till sydpolen. Som den imperiebyggande stormakt Storbritannien var på den tiden så var expeditionen byggd på
militär medverkan och organisation. Totalt omfattade expeditionen ca 100 man
och hade mycket stora ekonomiska resurser (90 000 pund sterling) och utrustning. Expeditionen blev delvis framgångsrik och i december 1902 nåddes 82°
17’ syd, vilket var betydligt närmare sydpolen än någon tidigare expedition. Expeditionen drabbades dock av skörbjugg och vara nära att gå under på återtåget.
Självsvåldigt bestämde Scott att stanna ännu ett år för att göra ett nytt försök
nästa sommar men skickade hem en av expeditionens medlemmar som Scott
kände utmanade honom som ledare. Den hemskickade var Ernest Shackleton
som senare skulle komma att genomföra två dramatiska expeditioner och var
1908 så nära sydpolen som 16 svenska mil då han valde att vända på grund av
matbrist och räddade därmed livet.
Den svenska expeditionen hade inte tillnärmelsevis lika stora resurser utan
kämpade under ekonomisk knapphet vilket kan förklara att expeditionsmedlemmar (åtminstone på Duses nivå) inte fick någon ersättning.
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Mer än två års arbete utan lön
Expeditionens ledare var Otto Nordenskjöld, docent i geologi, och systerson
till berömde Adolf Erik Nordenskiöld
som med Vega passerade Nordostpassagen 1878-80. De ekonomiska problemen
gjorde att det såg ut som att expeditionen skulle få klara sig utan kartograf men
Duse ställde upp mot löfte om fångstvinst
när han så sent som en vecka innan avfärd
fick frågan om han fortfarande var intresserad och tvekade aldrig utan ordnade på
kort tid allt som behövdes. Men trots att
han på alla sätt var snabb i vändningarna
så var han inte klar till avresan från Göteborg den 16 oktober och anslöt därför
i Falmouth på engelska sydkusten 23 okOtto Nordenskjöld.			
Ur boken Antarctic. Två år…
tober dit han tog sig med tåg till Frankrike och båt över Engelska kanalen.
Fartyget expeditionen färdades i var
byggt i Drammen 1871 och hette från början Cape Nor men döptes om till
Antarctic då en norsk redare sökte fiskelyckan i Antarktis. Det var en sälfångstskuta och därmed förstärkt för gång i is. Hon var 41 meter lång och 9 meter
bred, bordläggningen var ek med förstärkning i fören med träslaget Greenheart.
Antarctic hade tidigare varit expeditionsfartyg både i Antarktis 1893-95 och
Arktis 1898.
Kapten på Antarctic var Carl Anton
Larsen som varit kapten även på expeditionen 1893-1895 där han upptäckte
bland annat den ”iceshelf” som ännu bär
hans namn. Han var alltså bekant med
trakterna dit man nu ämnade sig, dvs.
Antarktiska halvön, och delar av Weddelhavet. Huvudmålet var att hitta en
plats för det prefabricerade hus som
fanns ombord (byggt av ett snickeri på
St Paulsgatan i Stockholm) i vilket sex
man skulle övervintra och under ett år
bedriva forskning. Först att övervintra
på Antarktis var man dock inte eftersom
en belgisk expedition, under befäl av
Carl Anton Larsen.
Gerlach tvingades att övervintra mot sin
Ur boken Antarctic. Två år…
vilja då deras båt frös fast i isen på västra
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sidan Antarktiska halvön 1896-1897. Styrman på den resan var en ung Roald
Amundsen som så småningom skulle bli historisk flera gånger om. Bland annat
som första expedition till sydpolen 1911.

Vetenskaplig expedition
Den svenska expeditionen var, till skillnad från den engelska, en rent vetenskaplig expedition. Målet var enbart att göra studier på bergarter, fossil, väder, magnetism och samtidigt kartlägga områden och granska tidigare kartläggningar.
Vid denna tid var kunskapen om Antarktis mycket liten och, skulle det visa sig,
vissa kartor direkt felaktiga.
Antarctic var en seglande skuta
men även utrustad med ångmaskin.
Färden över Atlanten gick bra med
passage av ekvatorn och besök på Kap
Verde. Buenos Aires angjordes i mitten av december där den argentinske
expeditionsmedlemmen och löjtnanten José Maria Sobral togs ombord
och vars medverkan skulle komma
att ha stor betydelse för expeditionens
öde i framtiden. I utbyte mot att han
fick följa med så var det uppgjort att
Antarctic fritt skulle få bunkra stenkol i Ushuaia, världens sydligaste
stad, längst söderut på sydamerikanska kontinenten.
Färden över världens stormigaste
hav, Drakes Passage, gick utan problem och den 10 januari skådades de
José Maria Sobral.
Från Internet.
typiska platta isbergen som brutits
loss från shelfen, dvs. den förlängning
av de långsamt glidande glaciärer som når ut över havet. Den 11 januari gjordes
en första bekantskap med pingviner och sälar på Nelsonön norr om Antarktiska
halvön. Genast börjar slakten på sälar som kraftigt upprör Duse då det flås sälar
som kvicknat till efter bedövning med ej dödande skott.
Målet för expeditionen var visserligen att hitta en plats för övervintringshuset
men av ekonomiska skäl var man tvingade att gå med på uppgörelsen att säljakt
går före om kaptenen så önskar.
Expeditionen sökte sig emellertid söderut på östra sidan av Antarktiska halvön, gjorde mätningar av djup, temperaturer i luft och vatten, håvade plankton
och ritade kartor. Man passerade latitud 65 grader syd och nådde den 19 januari
sin sydligaste punkt där tät drivis mötte. Mitt i den Antarktiska sommaren var
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det som jämtländsk vårvinter med dagsmeja, strålande sol, vindstilla men då
och då rasade även stormar och täta snöfall. Antarctic följde iskanten åt öster
och var som längst 46 grader väst den 2 februari. Ständigt mätande. Ständigt
samlande.

Huset på Snow Hill
Den antarktiska sommaren gick fort så nu var det hög tid att hitta ett bra ställe
för övervintringen. Fören riktades därför mot väster och efter visst sökande hittade man en ö med stora bara fläckar som valdes ut som en lämplig övervintringsplats. Ön hette sedan tidigare, trots barfläckarna, Snow Hill. Under tiden 12-14
februari roddes hus (tillverkat hos J.O. Wengströms Mekaniska Snickerifabrik
på St Paulsgatan 26 i Stockholm till en kostnad av 850 kronor), utrustning och
förnödenheter för sex man iland. Men den 14 mars blev det en dramatisk flykt
undan drivisen som kom drivande från öster och riskerade att stänga in fartyget.
Under stor brådska lastades de sista lassen i roddbåtarna och därefter ett hastigt
farväl. På Snow Hill stannade vetenskapsmännen Otto Nordenskjöld och Gösta
Bodman, läkaren Erik Ekelöf, den argentinske medföljaren löjtnanten i Argentinska flottan Sobral samt de två matroserna Åkerlund och norska Jonassen.

Snow Hill

Huset för Nordenskjöld och fem ytterligare expeditionsmedlemmar uppfördes på Snow Hill.
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Mot norr
Med de små marginalerna på sin sida kom Antarctic undan den hotande drivisen
och i slutet av februari styrdes båten mot norr genom det sund fartyget var uppkallat efter. Planen var att Antarctic skulle gå norrut, bunkra i Ushuaia, segla
till ögruppen Sydgeorgien som skulle studeras och delvis kartläggas av Duse.
Så gjordes och eftersom vattnen var fulla med sälar och valar gjordes även stora
fångster. Något som intresserade kapten C. A. Larsen mycket. Han rekognoserade på Sydgeorgien den perfekta platsen för valfångstens dåtida efterhantering,
det vill säga utvinning av valolja. Den för alla väder skyddade platsen som skulle
komma att husera ett stort valkokeri ända fram till 1960-talet hette passande
nog Grytviken och fick sitt namn av Duse som när han utförde mätningar under
karteringen där hittade några gamla grytor från tidigare fångstmän.

Grytviken (vid Sydfjorden)
var ett namn som Duse satte.
Platsen kom senare att få ett
valkokeri som fanns kvar ända
till 1960-talet.
			
Karta: S.A. Duse. Ur boken
Bland pingviner och…

Vintern tillbringades i Sydgeorgien och Patagonien, dels med valfångst och
dels med forskning i trakterna kring Eldslandet där man kom i kontakt med de
indianer som utrotades bara några år efteråt när bosättare från England, Tyskland mm gjorde anspråk på land för fåravel. Att vara bofast och äga djur och
mark var ett beteende som inte stämde med indianernas livsstil. De var sedan
urminnes tider vana att det var tillåtet att äta allt som rörde sig i naturen och var
möjligt att fånga. Normalt levde de på musslor men jagade även lamadjursläktingen guanco och gjorde ingen skillnad med de nya djuren. Det ledde givetvis
till konflikter som löstes genom den starkes rätt i en regelrätt utrotning där
prisjägare sköt indianer i en grotesk offensiv med skottpengar på indianer. Idag
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finns enbart övervuxna ”kökkenmöddingar” som minner om det folk som levde
på stenåldersvis för bara etthundra år sedan. I dessa högar samlades skalen av
åratals ätande av musslor där mussellukten ligger kvar än idag. På 1950-talet
dog den siste ättlingen till de infödda.
Ushuaia var vid den tiden ett öppet fängelse, det vill säga en deportationsort
dit kriminella sändes för att avtjäna strafftid men tack vare platsens isolering
behövdes inga murar då inga rymningsvägar fanns. Men det fanns även en mer
väletablerad del av befolkningen som var intresserade av expeditionens övervintrande medlemmar som därför bjöds in på fester och samkväm.

Åter mot söder men snart blev det stopp
När det gick mot vår på södra halvklotet så styrdes färden åter söderut med syfte
att hämta hem de sex männen på Snow Hill. Den 7 november passerades Kap
Horn och Drakes Passage. Den 11 november, redan på 61 grader syd, mötte
drivis. Den is som året innan legat hela två breddgrader längre söderut. Det var
ett illavarslande tecken men med hårt arbete dygnet runt lyckades Antarctic
tränga genom det som visade sig vara ett första drivisbälte och nådde öppet vatten söder om det. Men innan det var dags för upphämtning av männen på Snow
Hill så var ett karteringsjobb inplanerat på västra sidan av Antarktiska halvön.
Det handlade om att lösa gåtan om Orleans Strait. Satt den ihop med Gerlache
Strait eller var det en ö däremellan? Den 5 december var Duse klar med sitt
uppdrag med tydlig information om att de två sunden i själva verket var ett och
lämnade området med många nya mätningar utförda och värdefull kartläggning
med sig. Nu gällde det att komma fram till Snow Hill! Med sig hade man färsk
gås, fårkött och ägg att festa på tillsammans med sina kamrater som levt på polardiet under en hel vinter.
I Antarcticsundet som så enkelt passerats åtta månader tidigare på väg norrut
mötte nu kompakt is. Larsen sökte sig därför norrut längs iskanten i tron att
finna bättre isförhållanden på östra sidan Joinville Island men var snart fast och
drev med isen åt nordost. I detta oväntade läge började resonemangen om hur
Snow Hill-folket skulle kunna undsättas. Skulle det, med den utrustning som
fanns tillgänglig, gå att nå fram landvägen över höga berg och farliga glaciärer?
I en inventering konstaterades att den enda användbara utrustning som fanns
på båten var tre sovsäckar av guancoskinn, ett tvåmanstält, ett fyrmanstält och
tre par skidor. Men Antarctic hade även såväl smed som timmerman ombord.
Snickaren och smeden tillverkade gemensamt en släde som skulle bära utrustningen för en undsättningspatrull och ur skeppets matförråd skapades dels slädproviant för färden och dels en reservdepå som skulle finnas vid startpunkten.
Planen att landvägen nå Snow Hill formades. Duse var den förste att anmäla
sig som frivillig, därefter följde geologen Johan Gunnar Andersson och norske
matrosen Tore Grunden.
Båten kom loss ur isens grepp och planen formades. De tre skulle sättas iland
på Antarktiska halvöns nordspets, därifrån skulle man skida de ca 100-150 km
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till Snow Hill dit det enligt tillgängliga men bristfälliga kartor förmodades
vara sammanhängande land. Under tiden skulle Antarctic försöka hitta en väg
genom isen men om fartyget inte nått Snow Hill senast 10 februari skulle hela
gruppen av övervintrare och undsättare åka tillbaka till startplatsen och leva
på ett utlagt matförråd. Antarctic skulle i så fall hämta hela gruppen senast 10
mars (vilket på södra halvklotet ska jämföras med 10 september). Därefter skulle
isen bli till ett allt större problem för att i april vara ogenomtränglig tjock nyis.
I likhet med många tidiga polarfarare, bland annat Scott, var Duse en dålig skidåkare men på de stora platta isflaken hade han, under tiden Antarctic
var fastfrusen, tränat en del men tyckte, inte förvånande, att det var svårt att
använda skidor och föredrog att gå. Han skulle dock så småningom upptäcka
skidornas fördelar.
Julen firades ombord, på väg mot land, med tankar på sina väntande kamrater
på Snow Hill.

Nytt år med nya utmaningar
Den 29 december mitt på dagen nåddes den nordligaste udden av Antarktiska
halvön, Ludvig Filips land som det heter, men inte förrän på kvällen hittades en
lämplig landningsplats utan glaciär. Det var en skyddad vik med barmark och
bara en liten glaciär innerst i viken. Redan ute från vattnet syntes mängder med
pingviner. Det blåste dock så hårt att man var tvungna att invänta bättre väder
innan landstigningen kunde genomföras.

Hoppets vik
110 km
Snow Hill

Det var 11 mil man skulle förflytta sig på skidor för att nå Snow Hill.
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Klockan sex på kvällen hade det mojnat och utrustningen roddes iland. Detta
var alltså i antarktisk midsommartid och så långt i söder att det var ljusa sommarnätter. Man lade upp depån med reservmat i ett som bedömdes som ett
skyddat läge och redan klockan tio samma kväll påbörjades färden mot Snow
Hill. Duse hade efter ett år av vällevnad på sjön med regelbundna måltider ökat
i vikt till 92 kg och kände sin försämrade kondition när den tunga släden skulle
dras uppför den första glaciären. Han själv (och andra) beskriver honom på flera
ställen som en kraftkarl: ”Med friskt mod beslöt jag emellertid att ge mig ut på
denna slädfärd, litande på min starka fysik och i hopp om att vi icke skulle få
någon vidare användning för våra skidor”.
Vid tvåtiden på natten slog man läger 180 meter över havet efter att ha tvingats dela slädens innehåll i två omgångar för att klara av att dra den uppför den
branta glaciären.

Ett helt nytt sund!
Glaciären bjöd på fint före. Hård yta och utan sprickor men helt oväntat började
glaciären luta nedför vilket inte stämde med den bristfälliga karta man hade
med sig. Snart visade det sig att där man trodde sig kunna åka över land fanns
ett istäckt sund. Det här var nyheter som givetvis måste dokumenteras! Den
ambitiöse kartografen gick upp på en höjd i närheten för att få överblick. För att
se bättre tog han av sig sina polarglasögon den timme som mätningar och skissande pågick. Något som skulle visa sig få ett högt pris.
Trion gav sig av ut i det frusna sundet och mötte direkt svårigheter mellan
isblock och blankis. Därför förflyttade man sig bara en kort sträcka och hittade
på kvällen en plats för sitt nattläger. På sitt Primuskök kokade man sin mat och
lade sig för natten. Duse vaknade på natten av svåra smärtor i ögonen. Hans
timme utan glasögon hade gjort honom snöblind. Men ingen nåd fanns. För att
inte riskera värre konsekvenser stannade de i tältet nästa dag för att komma undan solen. De fortsatte på kvällen med en nattmarsch som genomfördes med en
blind Duse som först gick bakom kälken och sköt på men så småningom åter tog
på sig skidorna och drog trots sitt förbundna vänsteröga och med endast ledsyn
på det andra. Men det skulle bli värre.
Nästa natt kom de tre ut i ett område med smältvattendammar med tunn
isskorpa. Ögonen var bättre men isförhållandena mycket problematiska. Från
början försökte de tre åka runt dammarna av smältvatten men snart fann man
det omöjligt och gick därför rakt igenom halvmeterdjupt isvatten. De halkade
på den blöta isen, föll i vattnet och var därmed blöta från topp till tå. Dessbättre
var det vackert väder när morgonen kom så det gick hjälpligt att torka kläderna
medan de sov i sovsäckarna i tältet.
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29 december 1902
13 januari 1903

7 januari 1903

Den 29 december startade färden. Den 7 januari tvingades man vända och den 13 januari var man
åter på startplatsen. Se även efterföljande kartbild.

Dags att vända?
Nästa dag var det ännu värre med blöt snösörja upp på låren och till sist nåddes
vägs ände i form av sundet mellan Vegaön och James Ross ö med öppet vatten,
uppbruten is och issörja. Stora öppna ytor med vatten gjorde vägen omöjlig och
bedömningen var att även om man tog sig fram via en lång omväg så skulle
det vara omöjligt att ta sig tillbaka med de undsatta från Snow Hill två veckor
senare. Resonemanget kretsade även kring det faktum att eftersom isen verkade
vara på väg att gå upp så skulle förmodligen Antarctic nå fram till Snow Hill
hämta de sex övervintrarna för att därefter hämta Duse, Andersson och Grunden
på samma plats där de blivit landsatta. Beslutet var fattat. Det var dags att vända
och den 7 januari styrde de åt nordväst efter det packningen lättats genom att
lägga upp en depå med halva sin packning på Vegaön.
Återtåget blev inte mindre besvärligt men till sist nåddes viken där man landsatts. Bland annat kom en dramatisk snöstorm som höll dem kvar ett par dygn
med bara en dagsetapp kvar till målet. Snöstormen, skulle det visa sig, begravde
deras matdepå på ett sådant sätt att den aldrig återfanns. Landskapet hade totalt
omformats och ingen kunde veta under vilken snöhög man skulle leta. Dessutom saknades redskap för grävning. Det landmärket där depån låg, en stor
klippa, var även den begravd. Allt var en stor snöhög och med enbart skidor och
stavar var det omöjligt att gräva i den hårda snön.
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Åter på startplatsen
Den 13 januari stod de tre åter på stranden omgivna av tjattrande pingviner.
Eftersom hoppet levde om att snart bli undsatta av Antarctic döptes platsen till
Hoppets Vik ovetande om att den storm som begravt deras depå även blev början till slutet för fartyget som fastnade och sjönk i den allt besvärligare packisen.
Besättningen tvingades rädda sig genom en dramatisk 16 dagars vandring över
isen. Nu var expeditionen utspridd på tre platser utan möjligheter till snabb
räddning och med hösten och den antarktiska vintern i antågande.
Ovetande om vad som hänt med deras båt levde hoppet både på Snow Hill och
i Hoppets Vik men hos de 22 männen som tvingats överge Antarctic var bilden
klar att inget annat återstod än att övervintra. Fartygets besättning hade räddat
med sig viss utrustning från det krossade fartyget, bland annat smedens ässja
och ett segel, innan det sjönk i packisen och de begav sig på den 45 kilometer
långa dramatiska färden över isen till Paulet Island. Mer om det senare.

12 februari 1903

Männen i Hoppets vik och Snow Hill visste inte att Antarctic förlist den 12 februari.

Både i Hoppets Vik och på Paulet Island började man, med den självklarhet
som nöden bjuder, slakta, tillaga och provsmaka de pingviner som fanns i så
stora mängder. Inte så gott men de två stora bröstmusklerna var fina köttstycken
och kallades för filéer. Utöver det innehöll pingvinerna mycket fett. Dessa två
komponenter skulle komma att hålla både de tre i Hoppets Vik och 21 av deras
22 skeppsbrutna kamrater vid liv en hel vinter. Köttet åt man och fettet blev
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bränsle i spisarna. På Paulet Island var det drag i spisen tack vare smedens ässja
som burits med över isen. I Hoppets vik tillverkades först ett och därefter ytterligare ett kök av konservburkar som fick fyr med hjälp av ett hamprep som
sparsamt skars upp i korta bitar som tjänade som veke. Spisen matades med bitar
av pingvinfett som fick smälta och brinna. De två köken kallades för tranosorna.
Men i Hoppets Vik var det en senare historia för just nu hade man ännu kvar av
fotogenförrådet och var vid gott hopp om räddning där man bodde i sitt tält.

”En vinter i elände”
Natten mot den 15 februari var tältet nära att blåsa sönder och redan den dagen
påbörjades bygget av den hydda som skulle bli deras boplats den långa antarktiska vintern. Det enda material som fanns att tillgå var sten. De bar stenar på
en bår och staplade en tjock stenvägg och skapade en inre yta som var stor som
deras tält som kom att utgöra innerväggar med stenväggarna som sköld mot
väder och vind. Det behövdes stora mängder sten som bars över stenmark vilket
slet hårt på det enda par skor var och en hade. Som takkonstruktion lade man
släden som bärande del som kompletterades med drivved, skidor och stavar och
överst en skeppspresenning man turligt nog fått med sig. Eftersom de redan
samlat på sig mängder med pingvinskinn syddes även en matta som täckte hela
golvet. Den 12 mars var det inflyttning.
Då och då gick männen till en bergstopp med god överblick över havet och
flera gånger syntes tydligt Antarctic komma till deras räddning bara för att
stunden efteråt inse synvillan och konstatera att det enda man hade att vänta var
”en vinter i mörker, köld, snusk och elände” som Duse uttrycker det i sin bok.
Han jämförde deras situation med Fritjof Nansen och Hjalmar Johansen som
övervintrade i samma belägenhet, men på Frans Josefs Land i norra ishavet, vintern 1895-1896
och finner plötsligt att de trots
allt är ganska
lyckligt lottade
med sin stenhydda, tunnan med
skeppsskorpor,
några konserver
och framför allt
att de är tre vilket alla upplevde
som en stor tillgång då det sociala livet blev
betydligt rikare.
Stenhyddan i Hoppets vik.
Foto: S.A. Duse. Ur boken Bland pingviner och…
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Mat för en vinter
Så småningom upptäcktes
att det vandrande matförrådet började glesna och
de förstod att pingvinerna
var på väg till havs. Därför
startades en slakt av pingviner som lades upp i förråd
så att man kunde klara sig
hela vintern. Duse beskriver
med fasa den otäcka slakt
de tvingas till. Bland annat
byggde de en fälla som en
stor tratt av snövallar som
slutade i en grop dit pingviner drevs och slaktades. På
en dag slaktades över 200
stycken som flåddes, styckades och lades upp i ett stort
förråd av djupfrysta pingvinkroppar. Målet var 500
pingviner men det nåddes
aldrig men förutom pingvinerna sköts även tio sälar som lades i matförrådet
mellan två stora stenblock
Duse gjorde en karta över Hoppets vik och omgivande terräng.
och därmed bedömdes att
Karta: S.A. Duse. Ur boken Bland pingviner och…
man hade mat och bränsle
för en vinter.
Ganska snart avslöjades stenhyddans brister. Trots metertjocka väggar blåste
det rakt igenom med snödrev som fyllde utrymmet mellan tältduken och stenväggen. De kom dock på råd genom att ”putsa” hyddan med snöslask som frös
till is. Men det var bara ett litet lösbart problem. Efterhand som vintern gjorde
sitt intåg blev vädret bistrare med stark kyla och extrema snöstormar som omöjliggjorde varje besök utanför hyddan. För att klara sina naturbehov hade de
förutseende nog byggt en toalett i ett hörn av förstugan. I fruset skick var problemet med exkrementer inte så stort men de dagar som töväder inträffade fick
man klart för sig att man något oförutseende byggt ”sovrummet” nedströms
avträdet. Duse hade dessutom fått sin sovplats i sovrummets lägsta del…
Mellan avträde och sovrum låg köksdelen där dagens kock hade sittplats vid
”tranosorna”. På grund av den dåliga effekten i spisarna var matlagning en heltidssyssla för var och en var tredje dag. Så snart frukosten var klar var det dags
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att börja med lunchen. Menyn var mycket enahanda. Pingvin och säl i alla tänkbara former var dieten men tack vare en låda med torkade grönsaker kunde man
variera den stekta pingvinfilén med pingvinsoppa med grönsaker. Tunnan med
skeppsskorpor var även den ett välkommet avbrott i menyn och ransonerades för
att räcka till våren.
Menyn för en dag bestod av frukost med stekkött från pingvin
eller säl samt kaffe. Middagen var
soppa av pingvin eller säl, torkade grönsaker samt stekkött. Som
kvällsvard stekkött samt te. De få
variationer man hade var tisdagens
och fredagens lunch då det även åts
konserverad sill. Det förekom även
grötkokning på korngryn. Kaffet
beskrivs dock som att till 1,5 liter
vatten tillsattes 1 matsked kaffe.
Dessutom kokte man på söndag av
sumpen från veckan och tillsatte
en matsked nytt kaffe och kallade
det hela ”extrakaffe”. Korngrynen
till gröten var mögliga och måste
rensas innan grötkokningen men
beskrivs ändå som en läckerhet i
deras kroniska kolhydrathunger.
De fåtaliga konserverna var utKöksinteriör.
satta för längtande blickar men
Teckning: John Bauer. Ur boken Antarctic. Två år…
måste dock nödvändigtvis sparas
till den förestående skidturen till
Snow Hill. Den skulle ske så snart väder och temperatur tillät men alla insåg att
det kunde som tidigast ske i september. Det kunde heller inte vänta för länge
eftersom risken då fanns att möta samma problem som nyligen stoppat dem.

Vem visste vad?
De tre var givetvis helt ovetande om Antarctics öde och spekulerade mycket
om vad som måste göras för att de skulle bli räddade. Om Antarctic gått under
med man och allt, vilket givetvis var fullt möjligt, så visste ingen någonting om
Hoppets Vik och var de befann sig. Ingen undsättningsexpedition skulle leta
just där annat än av rena tillfälligheter. Enda möjligheten var därför att bege
sig till Snow Hill vars position de själva förra vintern hade telegraferat till både
Buenos Aires och Stockholm från Ushuaia.
Gruppen på Snow Hill var helt ovetande både om männen i Hoppets Vik och
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Med en metkrok tillverkad
av ett skospänne lyckades
man fånga några fiskar
vilka blev ett behagligt avbrott i den ensidiga dieten.
			
Teckningar: John Bauer
resp. S.A. Duse. Ur boken
Antarctic. Två år…

Antarctics förlisning. På Paulet Island kände de skeppsbrutna männen till både
Snow Hill och Hoppets Vik men var bokstavligen helt strandsatta och insåg att
även deras väg till räddning var att på något sätt bege sig till Snow Hill dit hjälp
förmodligen skulle anlända förr eller senare. Men man kände även ett ansvar för
de tre männen som lämnats i Hoppets Vik eftersom de var de enda som kände
till deras position. Om de nyligen nått Snow Hill eller återvänt hade man ingen
aning om.

Konsten att förströ sig
I Hoppets vik gick tiden oändligt långsamt. Tre man instängda på ca sju kvadratmeter, långa tider förhindrade att gå ut ens korta stunder på grund av kyla,
stark vind och undermåliga kläder. Dessutom med korta dagar, precis som under
en jämtländsk vinter och hyddan upplyst endast av en ytterst svag ljuslåga av
pingvinfett. De beskrivningar som finns ger dock bilden om god stämning. Det
var tre ganska olika personer i hyddan. Vetenskapsmannen och akademikern
Andersson, den norske matrosen, säl-, och valfångaren Grunden och den påhittige, konstnärlige och gladlynte gamängen Duse som tycks ha varit en mycket
kreativ och praktisk person. Bland annat gjorde han en metkrok av ett skospänne som efter ihärdigt fiskande de få dagar det gick att vara ute resulterade i fyra
fiskar som välkommet avbrott i pingvindieten.
Duse kunde även underhålla med beskrivningar om kanonmekanismer och
automatgevärets konstruktion. Han återberättade Fältskärns Berättelser, Greven av Monte Christo, De Tre Musketörerna samt den berättelse som tycktes
engagera honom mest, Hemsöborna, där Carlssons liv och leverne beskrivs ha
intresserat honom mycket.
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Matrosen Grunden berättade historier om sina äventyr och kunde ett otal sjömanssånger och ”negervisor” som han lärt sig i amerikanska hamnar och som
han underhöll sina vänner med i den mörka hyddan.
Andersson höll långa föredrag om zoologi och geologi samt skissade på teorier
om hur det kunde komma sig att man hittade fossil av ormbunkar i Antarktis.
Att kontinenterna var på långsam drift från varandra och att Antarktis en gång
legat i varmare trakter var inte känt vid den tiden men bland annat tack vare den
svenska expeditionens resultat började den teorin formas.
De höll även på etiketten och var noga med att efter varje mål tacka för maten
och ge kocken uppskattning för dennes insatser vid de osande köken.
Men trots de tres skilda talanger och positiva livssyn så tycktes väntan oändlig. De plågades av tystnad och tristess, vände sig inåt, kröp långt in i sovsäcken,
sov och drömde om middagar, cigarrer och kvinnor. Den enda läsning som fanns
att tillgå var texten på de få konservburkar som fanns tillgängliga vilka lästes
om och om igen och när Duse tillverkade ett schackspel av ett kvadratiskt lock
från en brödburk och tomhylsor till pjäser så kom spelet bara till användning
endast ett par håglösa gånger innan det frös fast i isen i ett av hyddans hörn.
Tristessen var monumental.
Trots gott kamratskap förekom även konflikter men beskrivs som korta och
övergående och som alltid avslutades ”med ett handslag och en varm blick”.
Dock var det skönt att någon gång få komma ifrån varandra och de sällsynta
dagar som vädret tillät gick de två som inte hade ansvaret för matlagningen ut
åt var sitt håll. Någon gång hördes ett skott och då visste de övriga att det var
färskt sälkött på gång.

Stenhyddan fotograferad
2002.
			
Foto: Rune Behlin.
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Ritning över hyddan.

Ritning: S.A. Duse, ur boken Bland Pingviner och…

Mörker, köld, snusk och elände
Ett växande problem var deras enda kläder som efterhand blev allt oljigare
av den sotiga feta rök som säl- och pingvinfettet resulterade i, ända in genom
underkläderna och mot bara kroppen. Det klibbade så att skavsår och bölder
uppstod på kroppen. Dessutom miste kläderna mycket av sin värmeisolerande
förmåga. Det fanns på grund av brist på bränsle inga möjligheter att smälta och
värma vatten till tvätt av kläder. Inte ens till tvätt av den egna kroppen. Endast
en gång på hela vintern värmde Duse vatten och tvättade sina fötter som var
den enda kroppsdel som fick denna exklusiva behandling. Allt var fett, svart och
sotigt. Ansikten, händer, kläder, sovsäckar, matskålar och allt annat. Dessutom
periodvis under töväder en obehaglig rännil från deras avträde. Ett svåruthärdligt liv och ”en vinter i mörker, köld, snusk och elände”, som Duse beskriver
situationen i sin bok.
De saknade termometer och vindmätare men på Snow Hill, ca 110 km därifrån, var köldrekordet denna vinter, för Antarktis modesta, -37 grader men med
en samtidig vind på 34 meter per sekund var det givetvis livsfarligt att vara ute.
De kalla dagarna avbröts ibland av blidväder som förorsakade svårt takdropp
med stora vattensamlingar i hyddan men det var dessbättre bara enstaka dagar.
De förhärskande temperaturerna var mellan -4 och -24 grader, inte helt olik
jämtländsk vinter alltså. Men med de ”sommarkläder” man hade var utevistelse
både omöjlig och onödig då det under vintern var totalt uteslutet att förflytta sig
till den betydligt mer komfortabla stugan vid Snow Hill. Det var bara att vänta.
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Underligt nog beskriver både Duse och Andersson i sina respektive böcker att
det hade varit fel att ta sig dit och tränga sig på i deras bostad för sex och äta av
deras matförråd. En något märklig och överdriven hänsyn kan tyckas men frågan var endast teoretisk eftersom möjligheten i att ta sig dit inte existerade före
våren. Alltså tidigast i september.
Nuvarande medeltemperatur på den Argentinska forskningsstationen Esperanza Base i Hoppets Vik är -10,8 för vinterhalvåret, vilket är som för januari i
Östersund, och +0,2 för sommaren som är lika med april i Storsjöbygden.
När vintern fortfarande var kall men dagarna började bli något längre så fyllde
Duse 30 år. Den andra augusti 1903 var det födelsekalas med köttkonserv och
en sup av medicinsk sprit.
Diskussioner om lämplig tid för avfärd uppstod. Duse var inne på första dagarna i september men Andersson hävdade att tidigast 15 oktober var tänkbar.
Grunden avgjorde planeringen genom att ställa sig på Duses sida och därmed
planerades det för avfärd 1 september.

Förberedelser för avfärd
Men än var vintern hård när de började ägna sig åt olika förberedelser. Duse
gjorde nya skosulor av en tunnbotten av ek eftersom hans enda par skor var utslitna efter allt stenbärande. Grunden och Anderson sydde ytterskor av sälskinn
med hushållets enda nål som lyckligtvis slunkit med i packningen från Antarctic. Matförrådet konstaterades innehålla burkar med köttpudding, frikadeller,
fläskstek, blodpudding och får i kål. Totalt 22 mål som lockade till avfärden av
gastronomiska skäl. Men 22 mål var för lite. Man räknade med att färden skulle
ta cirka 10 dagar, kanske 20 om man tvingades ligga stilla på grund av vädret
och behövde därför 60 mål. Därför fick kocken som extra uppdrag att utöver sin
dagslånga matlagning även steka småbiffar av pingvin och säl. Dessa packades
i större bleckburkar och kallades Antarktisk konserv. Utöver detta fanns en del
mat i den depå som lagts upp när man lättade sin packning vid vändpunkten på
Vegaön. Tack vare att man ransonerat kaffet i hyddan fanns tillräckligt för att
koka riktigt kaffe under färden.
En trång sektor var bränsle. När nödvändigheten av övervintring var konstaterad i februari satte man proppen i fotogendunken förvissade om att varje droppe
var värdefull under nästa försök att ta sig till Snow Hill. Men oturen var framme
och av de 15 liter som stoppats undan återstod endast 5. Ett litet rosthål hade
uppstått och långsamt hade 10 liter av den dyrbara fotogenen läckt ut. Ingen
nåd. Bara att ställa in sig på att 5 liter måste räcka fram till Vegaön där mer
fanns i depån.
Duses och Anderssons polarglasögon hade av olika skäl försvunnit under förra
skidturen. Nu täljde man nya av en ekstav från brödtunnan där två smala springor per öga, i form av plustecken blev hela synfältet.
Det lilla tältet som blåst sönder efter förra turen lagades med bitar från det
större som skars ut från hyddans väggar.
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Datumet för den planerade avfärden passerades. Dels på grund av vädret och
dels på grund av att förberedelserna tagit längre tid än de väntat sig kom man
inte iväg. Dessutom gjorde Duse en kartering av Hoppets Vik och Andersson
slutförde sina geologiska studier av området vilket ytterligare fördröjde avfärden.

Nu eller aldrig
Den 20 september var trion beredd. När vädret så tillät skulle färden starta vilket inträffade först 29 september.
Den dagen konstaterade kocken att vädret var acceptabelt och vräkte bort
presenningen från taket. Duse tog fram sin sedan länge bearbetade brädlapp
och skar in det sista som var dagens datum. Nu löd budskapet: J G Andersson,
S Duse, T Grunden from s/s Antractic wintered here 11/3 – 28/9 1903. Tavlan
fästes på en stång, fast förankrad i husets murar och under skylten hängdes en
flaska innehållande ett brev om vilka de var, varför man kommit i denna belägenhet och vart de begav sig.

Den 29 september 1903 startade man den andra färden mot Snow Hill.
Teckning: E. Lange. Ur boken Antarctic. Två år…
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Klockan fyra på eftermiddagen startade tre beslutsamma män mot Snow Hill.
Samma väg valdes som åtta månader tidigare. Sju på kvällen slog man upp tältet
då det börjat blåsa besvärligt. Duse som frivilligt tagit på sig rollen av ”mamma” förfrös fingertopparna under matlagningen och snart var infernot över dem.
Orkanvindar, kyla, snö var givetvis ovälkommet. I tre dygn höll ovädret i sig och
alla möjligheter att ta sig mot målet var bokstavligen bortblåsta. De höll humöret uppe med del två av Anderssons föredrag om istiden i Norden och Grunden
överraskade med en, ännu efter månader i hyddan, oberättad skröna som fick
Duse och Andersson att skratta.
Den tredje oktober fortsatte färden i snö och tät dimma som begränsade förflyttningen till endast någon kilometer. Dagen därpå kom man ut i ett område
med glaciärsprickor som kunde passeras tack vara skidorna. Vid ett tillfälle var
kälken nära att försvinna men räddades och efter det valdes en längre väg men
med färre och mindre sprickor.

En egen vik
Den 6 oktober nådde åter den is där de året tidigare hade haft stora problem med
smältvatten, de fick bättre väder och kunde då se att öster om Kap Gordon vid
Vegaön var det isfritt. Det som alltså var istäckt i januari, mitt i sommaren, var
nu isfritt redan på våren. Bättre isläge alltså och därmed större hopp om undsättning från Snow Hill. Platsen där de nådde isen saknade kartor, var nyupptäckt
och fick därför namnet Duses Bukt.
Stärkta av upptäckten fortsatte man ut i sundet i rikting mot Kap Gordon.
Inom några timmar fick man uppleva det antarktiska vädrets nyckfullhet. Först
i form av plusgrader blötsnö och regn som gjorde dem blöta in på kroppen och
därefter en snabb temperaturväxling som fick kläderna att krasa på kroppen.
Man beslutade att slå läger på isen men fick då se en grupp med sälar och kände
längtan efter sälsoppa på färskt kött. En weddelsäl slaktades, tältet slogs upp
och Duse som ”mammade” med mat och omsorg började kockens arbete i tältet.
Grunden tog under tiden långsamt av sig sin vänstra sko och konstaterade
lugnt att ”Nu tror jag fanden gale mig, att det är slut med den foten”. Stortån och
grannen var förfrusna, iskalla, vita och helt utan känsel. Andersson genomförde
dock den tidens omilda behandling, snöfrottering, som efter cirka en timme fick
fart på cirkulationen. Duses soppa var samtidigt klar som de enades om var den
bästa mat de någonsin ätit. Men Grundens fot var märkt av förfrysningen.
Den 10 oktober nåddes Vegaön vid mitt på dagen. Där fanns den depå som
lagts upp åtta månader tidigare när man avbröt sitt försök att nå Snow Hill. Men
skulle det gå att återfinna fotogen, konserver och bröd? Anderson som var mest
positiv och hade tydliga bilder av hur det sett ut bestämde sig för att åka och leta
medan Duse och Grunden begav sig för att jaga säl.

Smärtans steg
Överraskande snabbt såg Andersson två svarta fläckar i snön som visade sig vara
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ledtrådar som ledde honom rakt in i skafferiet. Allt hittades och allt var i gott
skick. Han vände en vante ut och in (den var renare på utsidan) och tog med
smakprov från fyndet i form av tre brödbitar.
Nedslagna efter en misslyckad säljakt återvände hans kamrater och såg Andersson sitta på släden till synes lika håglös som dem. De såg på honom att han
förmodligen misslyckats i sitt letande. Men plötsligt sprack han upp och tillsammans kunde de mumsa bröd och jubla över tillskottet i köket.
Samma kväll konstaterade även Duse förfrysningsskador på högra foten. Andersson opererade köldblåsor med segelnålen och förband med de smutsiga trasor som fanns till hands.
Nästa dag, den 11 oktober, gjordes en rekognoseringstur åt två håll. Grunden
stannade dock i tältet för att sköta sin förfrusna fot som började se allt värre ut.
Andersson åkte ut till Kap Gordon och konstaterade att ute i sundet var det
öppet vatten och således ej framkomligt. Duse gick åt andra hållet och konstaterade att på västra sidan ön var det farbar is och att det förmodligen var bästa
vägen eftersom man annars skulle vara tvungna att korsa Vegaön med en glaciär
som var cirka trehundra meter hög och givetvis full med sprickor. Normalt sett
ett klart överstigligt mål men nu var fötter och krafter inte normala och förfrysningar gjorde saken värre. Vägvalet som man senare på kvällen bestämde sig för
skulle visa sig vara ett mycket lyckat val.

Ett oväntat möte
Den 12 oktober tände Duse köket, lagade frukost och serverade sina slitna vänner. Vädret var bra och de tre kom iväg som bestämt. Vädret var skönt och mitt
på dagen var det stopp för lunch. Duse startade matlagningen medan Anderson
var upptagen med vård av Grundens allt sämre fot. Grundens blick vilade på de
stora vita ytorna i sundet och fastnade på något som rörde sig långt ute på isen.
– Vad är det på isen?
Anderson slängde en snabb blick.
– Det är sälar, och vände sig åter mot Grundens fot.
– Det var tusan så underliga sälar som står kappraka.
Grunden hade fått fram kikaren och skrek:
– Det är människor. Två man med släde och hundar!
”Det var ord som fick trenne hjärtan att skälva”, beskriver Duse, ”oförmärkt
strök jag med min smutsiga hand en tår ur ögonvrån”.
Duse sköt av de skott han hade kvar i sin mauserpistol och fick på sig skidorna
tillsammans med Andersson. Grunden stannade kvar och fick i uppgift att värma deras bästa konserv.
Främlingarna som hade hört skotten, stannade och ändrade kursen. De två
grupperna närmade sig så småningom varandra och en ytterst förvirrad situation
uppstod.
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Duse kände på långt håll igen Nordenskjöld som gick före hundekipaget. Han
trodde sig även känna igen hundföraren Jonassen. Andersson var osäkrare. Var
det folk från Antarctic, Snow Hill eller några helt andra?
Plötsligt stod fyra män endast några meter från varandra på en ödslig is.
Fyra av de totalt cirka 150 människor som just då befann sig på hela denna
enorma kontinent på 14 000 000 kvadratkilometer (att jämföras med USA:s
cirka 9 400 000). Av det lilla fåtal människor lyckades några stycken gå rakt på
varandra.

Ett överraskande möte på isen i det
ödsliga Antarktis.
			
Teckning: John Bauer. Ur boken
Antarctic. Två år…

När de närmade sig oroades Jonassen av att det kunde vara okända infödingar
som var fientligt inställda och bad Nordenskjöld ta fram sin pistol. Nordenskjöld
hörsammade ej uppmaningen men förstod inte, trots att han blev tilltalad på
svenska, vilka han hade träffat.
– Känner du icke igen mig, frågade Duse
– Nej, det är icke så gott, kom svaret.
– Jag är Duse och det där är Gunnar Andersson.

Dåliga nyheter – och goda
Glädjen var total och ömsesidig. Duse, Andersson och Grunden var räddade.
Med hjälp av hundar och friska kamrater skulle de nå fram till Snow Hill. Även
Duse och Andersson kunde leverera goda nyheter. Snow Hills position var känd
i både Sverige och Argentina. En undsättningsexpedition skulle veta sitt mål.
Man kunde också meddela att det var öppet vatten i Antracticsundet, till skillnad från förra året då isen låg tät och ogenomtränglig hela sommaren.
Hela gruppen begav sig mot Grundens plats på isen där mat serverades och
lägret sattes upp för natten. Många var de saker de hade att avhandla och med
stor oro diskuterades olika teorier kring Antarctics öde. Var fanns båt och människor? Var de döda eller levande? Spekulationerna om deras öde var huvudämne
för kvällen.
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Nu började ett, i viss mån, enklare liv för Duse, Andersson och Grunden. De
dragvilliga hundarna gjorde ingen notis om att släden plötsligt blev dubbelt så
tung när slädens innehåll flyttades över. Det blev enklare skidåkning men samtidigt tilltog deras fotproblem, trots bättre sårtvätt och rena förband.
Den 16 oktober. På dagen två år efter avfärden från Göteborg, anlände gruppen till huset på Snow Hill. De tre var fortfarande svarta av fett sot från en vinter
med ”tranosorna”. Duse spelade forskaren Gösta Bodman ett spratt och tilltalade honom på engelska utan att bli igenkänd. Ekelöf, Sobral och Åkerlund kom
och hälsade och de normalt tuffa grönlandshundarna var märkligt återhållna i
sitt uppträdande i kontakterna med de mystiska svarta männen.

Äntligen hela och rena
Efter allt hälsande fick de tre sätta sig på en låda utanför huset för fotografering.
Därefter öppnades dörren och en enastående bekvämlighet blev med ens tillgänglig. Vatten värmdes på spisen och tre man fick tvätta sig rena i stora zinkbaljan. Därefter fick de rena kläder från de övrigas, vid det här laget, uttunnade
förråd och serverades kaffe med mjukt bröd. Doktor Erik Ekelöf såg över deras
såriga frostskador och konstaterade att det var sämre än man trott.
Bodman klippte håret på alla tre. De vägdes och mättes. Duse hade förlorat
9,5 kg i vikt sedan han lämnade fartyget i december förra året och vägde alltså
82, 5 kg.

Före tvätt och klädbyte dokumenterade expeditionens fotograf de tre: Fr. v. J.G. Andersson,
T. Grunden och S.A. Duse.
Foto: Gösta Bodman. Ur boken Bland pingviner och…
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Han fick åter tillfälle att läsa vilket först kändes märkligt och inledningsvis
tvingades han bokstavera men kom snabbt in i sitt vanliga lästempo. På kvällen serverades middag med dessert och vin samt punsch till kaffet. De största
njutningarna beskriver Duse dock vara att borsta tänder och att gå och lägga sig
mellan lakan.
Endast fem dagar efter ankomsten var det öppet vatten vid Cap Gage och således ej möjligt att ta sig till eller från ön från den sidan utan båt. Omvägen runt
ön hade tagit minst två veckor och därmed hade åtminstone Duse och Grunden
försatt sina fötter i så dåligt skick att amputation med all sannolikhet blivit
oundviklig. Kanske man rentav gått under på isarna. Tiden hade onekligen, med
minsta möjliga marginal, varit på deras sida.
Nu var båda konvalescenter i huset på Snow Hill och fick höra de boende i stugan berätta om besvikelsen förra sommaren när alla packat sina saker och varit
resklara men tvingats att åter packa upp för ännu en övervintring. Här fanns det
dock rikliga förråd på mycket men de hade lidit brist på kött och bränsle varför
man även här hade skjutit sälar, ätit sälkött och eldat sälspäck.
”Missmodiga och olyckligt lottade hade de känt sig men när vi anlände förändrades deras bild av sin situation”, beskriver Duse.

Oväntat besök och därefter omedelbart uppbrott
Den 4 november var Duse bättre i foten och ute på banan igen i form av en alltigenom njutbar tur till Lockyerön. Fint väder, lätt utrustning, rena kläder, bra
skor, bättre i foten och hundspann gjorde färden ytterst angenäm då han utförde
kartering av ön i stor arbetsglädje.
Den 8 november stod
Duse och Jonassen och
spejade över isen då
fyra människoliknande
figurer syntes röra sig.
Duse hämtade kikaren
och kunde konstatera
att han och Jonassen
sett rätt. Då endast två
boende på Snow Hill
saknades så handlade
det uppenbarligen om
minst två andra människor. Han gick in och
meddelade sin upptäckt
men där trodde man det
Den 4 november 1903 möttes expeditionsmedlemmar och personal
rörde sig om kejsarpingfrån det argentinska undsättningsfartyget Uruguay på isen vid
Snow Hill.
viner. Duse och Jonassen
Teckning: John Bauer. Ur boken Antarctic. Två år…
gick ändå gruppen till
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mötes med hopp om att snart möta några ur besättningen från Antarctic som
kommit över isen. När man möttes visade det sig vara kaptenen och tre man från
ett Argentinskt undsättningsfartyg som nått fram. Skulle man vara glad eller
ledsen? Båda känslorna kom över dem. Visserligen var de förmodligen räddade
men fortfarande ovetande om Antarctics och sina vänners öde. Hade båten gått
under och alla var döda eller fanns både båt och besättning någonstans bland
Antarktis isar?
Argentinarna kunde berätta att två undsättningsexpeditioner startats. Deras
argentinska och en svensk. Överenskommet var att de skulle samarbeta men när
ingen svensk båt anlände eller hörde av sig lämnade Uruguay, som den argentinska båten hette, Ushuaia den 1 november för att därigenom minska risken att
missa den korta sommaren i Antarktis. Givetvis var den nationella omsorgen om
Sobral en viktig del i deras undsättningsexpedition men även Argentinas roll i
en antarktisk expedition vilket innebar internationell ära. Men oavsett vilket så
resulterade det i de svenska och norska männens räddning.
Men nu var ingen tid att förlora. Uruguay var inget fartyg för gång i is och
hade turligt nog inte mött någon sådan på resan till Snow Hill förrän man mötte
den iskant där båten nu låg på sydsidan av Seymourön som är grannö till Snow
Hill. Fartyget låg nu i ett utsatt läge, helt utan skydd för isen, så därför sattes
packning av allt som skulle medföras hem igång omedelbart och med full energi. Duse bad dock att han och Grunden skulle slippa deltaga i detta eftersom
han hade en viktig del av ett påbörjat karteringsarbete av just Seymourön ogjort
vilket han ansåg sig hinna slutföra påföljande dag med assistans av Grunden.
Han lyckades, tack vare sin höga ambitionsnivå, få en sista dag för kartering.
Därför följde de med kapten Julian Irizar när han återvände till båten på kvällen. Men under deras cirka fem kilometer promenad över isen fick de båda klart
för sig att det skulle vara en stor och onödig risk om de fördröjde hemfärden ens
med en dag. De överlade därför en stund i sitt tält, kokte kaffe och ändrade sina
planer och vände åter mot Snow Hill för att packa för snabb avfärd.

Fler oväntade besök
Klockan tre på natten var de därför åter vid Snow Hill och möttes av en jublande
Sobral.
– Larsen ligger där upp och sover! Var hans budskap.
Han fortsatte berätta att vid elvatiden hade hundarna börjat tjuta och skälla
och från huset syntes några personer nere vid isen men männen i huset trodde
att det bara var Duse, Grunden och några från den argentinska båten och gick
därför inte ut för att möta de nyanlända.
När ingen kom in blev Bodman fundersam, gick ut och till sin glädje mötte
han de personer alla just nu mest längtade efter att träffa. Sex man från Antarctic med kapten Larsen i egen hög person i spetsen! Jublet och hurraropen ekade
länge över Snow Hill den kvällen.
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Duse och Grunden lämnade Sobral och sprang på sina ömma fötter upp till
huset på Snow Hill som nu huserade hela 14 personer och fick efter hårdför
väckning ta del av Larsens berättelse om Antarctics förlisning, deras 16 dygn
långa vandring över isen till räddningen till Paulet Island och övervintringen i
stenhuset. Med tanke på de 17 besättningsmän som fortfarande befann sig i det
hårda livet på Paulet Island beslöt man att omgående, mitt i den ljusa sommarnatten, att öka takten, packa allt som skulle med och med hundspann köra det
över isen till väntande Uruguay.

Risk för ny katastrof
Redan klockan tio nästa dag var därför alla på plats och allt klart för lastning när
Antarktis nyckfulla väder åter ändrade planerna. Det blåste upp en hotfull vind
och snart stormade det. Ankaret lossnade från bottnen, fartyget kom på drift
och stod snart på grund. I den tilltagande vinden och på grund av tilltagande
ebb blev slagsidan värre. När så Uruguay träffades midskepps av ett drivande
isflak såg det kritiskt ut. Fartyget hotade att kantra på grund av trycket från det
stora isflaket men lyckligtvis vreds fartyget något trots att det stod på grund och
isen gled under förfärliga ljud längs skrovet. Snart stod Uruguay åter fri från is
men fortfarande på grund. De hade bara att vänta. Sent på eftermiddagen lyfte
tidvattnet fartyget av grundet. Vinden avtog något och plötsligt var Uruguay
fri men fortfarande var vinden för hård för att båten skulle kunna lastas säkert så
kaptenen valde det säkra och gick ut på djupare vatten och ankrade för natten.
Alla resenärer måste därför i den isande motvinden återvända till det tömda
huset där alla vrår fylldes av människor som försökte sova men lyckades dåligt
trots förra nattens uppståndelse och vaka.
Morgonen kom med bättre väder och en ny marsch över isen. Duses fot var i
dåligt skick, han kom efter och åkte därför i den sista båten ut till Uruguay.

En skön signal
I bra väder styrde Uruguay mot Pauletön dit man anlände klockan tre på natten. Inget liv syntes men sedan Uruguay signalerat tre gånger med ångvisslan
kom alla ut ur huset och ner till stranden där känslosamma scener utspelade
sig. Här var alla betydligt mer tärda av den tuffa övervintringen. Det hade
varit svårt att skaffa mat trots ganska god tillgång på pingviner men man
hade inte förmått lägga upp det förråd som behövdes för vintern på samma
sätt som i Hoppets Vik. Bland annat beroende på att pingvinerna snabbt lärde
sig att männen med käppar var farliga och därför flydde pingvinerna undan i
snön genom att lägga sig på mage och åka kälke i nedförsbacken. Ingen här
hade kommit på idén med pingvinfällan. Det hade heller inte varit samma
tillgång på säl. Däremot hade man, till skillnad från Snow Hill, haft riktiga
fiskeredskap och fått hela 14 000 fiskar på krokarna vilket blivit basen i deras
kosthållning.
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Antarctics undergång
Nu förmedlades även berättelsen om Antarctics undergång den 12 februari. I
sina försök att hitta väg genom isen till Snow Hill tog de stora risker och gick
in dit de aldrig skulle begett sig om det inte varit för det tvingande läge som
rådde. Ganska snart fastnade Antarctic och drev med isens rörelser. Isen var en
blandning av halvmetertjocka isflak, infrusna isberg och skruvad is i lager på
lager. I driften, påverkad av vindar och havsströmmar, utsattes skrovet för stora
påfrestningar och sprang till sist läck. Trots kontinuerligt pumpande med både
manuella och ångdrivna pumpar lyckades besättningen inte hålla jämna steg
med vattnet eftersom det hela tiden uppstod nya sprickor och regelrätta hål i
skrovet. Antarctic var samtidigt både en döende jätte och ett flarn i en hårdför
oändlighet av is.

Den 12 februari 1903 sjönk Antarctic bland ismassorna.
Foto: C.A. Larsen. Ur boken Antarctic. Två år…

Båten hade till sist krossats i packisen och besättningen kunde tack vare långsamt förlopp få med sig så mycket utrustning och personliga saker de lyckades
transportera. Planen var givetvis att nå fast land. Den närmaste ön var just Pauletön som passerats några dagar tidigare då Antarctic drev i isen med den hårda
nordliga vinden. Nu stod 20 man på isen med berg av utrustning som sorterades
efter behov och nödvändighet. Hur mycket gick att ta med sig? Svåra dilemman
uppstod när valet stod mellan fotografiplåtar eller extra kläder. Växtsamlingar
mot verktyg. Duses karteringar mot extra skor.
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Till sist var alla överväganden gjorda och trots hårdför sortering var det inledningsvis optimistiska elva båtlaster utrustning som skulle släpas och bäras över
isen. Med sig hade man en liten roddbåt och de två valbåtarna som var stora,
otympliga och tunga men samtidigt mycket bärkraftiga och sjövärdiga. Det var
dock ingen lek att släpa dem över skruvis.
Pauletön låg 20 sjömil bort, d v s cirka 37 kilometer. Men det var då det. För
det skulle visa sig att isen rörde sig än hit och än dit. Ibland fick de hjälp av
havsströmmar att komma närmare Pauletön men nästa dag upptäcktes att de
under natten åkt baklänges och gårdagens slit syntes som bortkastat. Vid något
tillfälle var Dundéeön inom räckhåll men så ändrade isen riktning igen och allt
förändrades. Isen var ett moras av åsar, stup och öppna rämnor som öppnade sig
och slöt sig på ett livsfarligt sätt. Männen gick på ett gigantiskt gungfly. Det
var ett omänskligt slit att transportera all den utrustning som valts ut och efterhand lämnades, glömdes och förlorades stora delar av utrustningen på isen trots
att alla förstod att varje sak skulle kunnat vara av mycket stort värde under den
hårda övervintring som var oundviklig.
Så småningom hade den antarktiska sensommaren påverkat isen så de öppna
vattenytorna blev större mellan de drivande stora isflaken. Det var nödvändigt
att gå vakt för att snabbt kunna bryta nattlägret om det isflak man bebodde
plötsligt brast. Livet blev därmed osäkrare men det erbjöd även vissa möjligheter. Emellanåt var vattenytorna så stora att båtarna kunde lastas och ros betydande sträckor. Först med besättning och därefter fick några man ro tillbaka efter
utrustningen som nu reducerats till endast två båtlaster. Ofta påverkades båten
av strömmen så att färden blev både riskabel och slitsam. Det var en hopplös
och allt farligare situation att luffa runt på isen i än den ena, än den andra riktningen. Den 28 februari var det plötsligt öppet vatten ända till Paulet Island,
vädret var bästa tänkbara och man bestämde sig därför att sätta allt på ett kort.

En riskfylld rodd
Valbåtarna lastades absolut fulla med såväl all utrustning som alle man. Då var
det bara någon tum kvar till relingen. Alla var erfarna sjömän och insåg att om
en båt förliste skulle den andra, på grund av överlast, inte kunna göra någonting
för de övrigas räddning för i så fall skulle det enda resultatet vara att båda båtarna kapsejsade och alla drunknade. Samtliga insåg både faran och samtidigt att
detta förmodligen var deras enda chans att nå Paulet Island eller land över huvud
taget. Klockan 8.40 började rodden. Alla var tvungna att sitta stilla på samma
plats i båten och lyckligtvis så strök båtarna mot botten vid Paulet Island och
den temporära räddningen 6,5 timmar senare.
Några dagar därefter var all is borta och i det öppna vattnet försökte fyra man
ro till Snow Hill dit det fågelvägen var ca 55 km. Syftet var endast att ge sig
till känna och informera om position och belägenhet och sedan återvända, inte
att flytta in i Snow Hill eftersom det lilla huset var byggt för 6 man och erbjöd
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inga som helst möjligheter att husera ytterligare 22. De gav sig av i gryningen
men tvingades vända på grund av hårt väder och var åter kl 3 på eftermiddagen.
På Paulet Island byggde 20 utsatta män ett hus i mer traditionell stil med
väggar, sadeltak, fönster och dörrar. Byggmaterialet var även där den enda tillgängliga – sten. Man hade även viss tillgång på trä och verktyg. Inledningsvis
hade man från Antarctic släpat med sig plankor men dessa hade efterhand lämnats på isen när lasten måste lättas. Som ryggås och takkonstruktion användes
hopsurrade båtshakar och åror. Taket täcktes med ett segel som, efterhand som
jaktlyckan stod dem bi, täcktes med sälskinn i lager på lager.
Huset var 6 meter långt och 5,5 meter brett. En förstuga och vindfång byggdes som även användes som kök där smedens ässja fick sin plats och användning.
Därför undveks i ”sovrummet” det oljiga sot som färgade Hoppets Vik-folket
svarta.
En annan skillnad var att väggarna byggdes med grova stenar i ett yttre och
ett inre lager med ett grus- och guanofyllt mellanrum som gjorde huset nästan
vindtätt.

Vinterbostaden på
Pauletön när expeditionen lämnade den
1903.
		
		
Foto: Gösta Bodman.
Ur boken Antarctic.
Två år…

Samma långa kalla vinter
Övervintringen gick sin gilla gång i samma kalla klimat som rådde vid Hoppets
Vik. Mindre pingvin, men mer fisk tack vare tillgång på riktiga fiskeredskap
och samma tillgång på säl utgjorde basen för menyn. Huset klarade sig bra i
stormarna även om det var lika kallt inne som ute. Långa tider var ett liv i sovsäckarna det enda tänkbara. Några glädjeämnen var påsk och midsommar som
firades så grundligt mat, utrustning och väder tillät. Varje söndag festade man
med cacao till frukost.
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En sorg drabbade alla den 7 juni då den 21-åriga matrosen Wennersgaard
avled i lunginflammation. Marken var för hård för en grav så han sveptes i sovsäcken och placerades i, för en sjöman värdiga former, en av båtarna i väntan på
våren då han skulle jordfästas.
När vädret tillät missade aldrig kapten Larsen möjligheten att bege sig till öns
topp på 385 meter för att spana över isen. Genom att avläsa isens rörelser fick
han kunskap om strömmar och isförhållanden som skulle komma honom till
nytta på både kort och lång sikt.
I augusti började planeringen för hur man skulle kunna förflytta sig till Snow
Hill och den undsättning som förr eller senare förmodligen skulle komma. Det
var man förvissade om men vetskapen om deras nuvarande position på Pauletön
fanns inte hos någon annan än de själva så därför var det nödvändigt att ge sig
till känna.

Sex starka sjömän mot Hoppets vik
Planen var att sex man skulle ta en av valbåtarna och först bege sig till Hoppets
Vik för att undsätta de som lämnats där tio månader tidigare, om de fortfarande
var kvar där. Därefter skulle man gemensamt förflytta sig till Snow Hill dit undsättningen förr eller senare skulle komma. Var omständigheterna gynnsamma
skulle det gå att ro. Om inte skulle det bli ett trixande i drivisen som alla helst
ville undvika. Färdproviant dimensionerades för 20 dygn och rätt dag inväntades som dock ej inträffade förrän 31 oktober då stora vattenytor låg öppna.
Redan klockan fem på morgonen gav man sig av, först med hjälp av åror men
så småningom hissades seglen som gav god fart. Vinden ökade successivt under
dagen så att man klockan fem på eftermiddagen fann tryggast att ta ”iland” på
ett isflak där man åt och förberedde sig för övernattning. Isflaket minskades
dock oavbrutet genom krockar med isflak och isberg och snart såg det hotande
ut. Risken var att det skulle kantra och hela expeditionen glida ner i sörjan av
isbumlingar där båten skulle bli kaffeved och människor krossas eller drunkna.
Men turen stod dem bi och deras isflak anslöt sig snart till ett drivisbälte med
stabilare förutsättningar. Båten drogs upp på ett betydligt större isflak, ställdes
på kant och i lä av den lade sig den sex man starka besättningen att sova. Det
hårda vädret tvingade dem kvar dagen därpå. Klockan tio på kvällen väckte
vakten, båtsman Olsen, de övriga med goda nyheter. Vinden hade mojnat och
isläget förbättrats. Båten sattes i och i månsken roddes båten i så kallade klaror
av öppet vatten mellan isberg och isflak. Det var månsken och svag nordlig vind
som hjälpte dem åt rätt håll. Det konstaterades även att deras vistelse på drivisen
förflyttat dem fem sjömil åt rätt håll. Turen var med dem.
Men bara för en kort stund för snart mötte nylagd is. Spegelblank nyis som
var ca 2-3 cm tjock. Nu övergick rodden till ishackande ”fot för fot” som kapten
C A Larsen beskriver det. Det gick mycket långsamt framåt och var oerhört ansträngande så en ö som fanns på babordssidan lockade. Efter hårt arbete nåddes
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ön, båten drogs upp och snart surrade Primusköket. För en gångs skull var det
vindstilla, solen stod högt och efter maten kunde man ligga och sola sig i det
sköna vädret.
Tidigt på morgonen kom vinden åter, vågor bildades som krasande bröt den
tunna isen och båten sattes i efter en kaffefrukost. Både vinden och strömmen
var med dem så det gick fort undan. Vinden blev dock allt hårdare så när ett
landområde siktades fann man för gott att sätta sig i säkerhet. Vid en barfläck
lyckades man få upp båten på land trots att det rådde ebb. Till sin glädje hittade
de mängder med pingvinägg som koktes och stektes. De samlade även in ett
ansenligt förråd av ägg som lades i båten. Sent på kvällen den 4 november tillät
vädret åter sjöfart med valbåten och färden styrdes mot Hoppets Vik som nu låg
inom räckhåll och nåddes sent på kvällen dagen därpå. Snart hittades hyddan
och de av Duse, Andersson, Grunden lämnade meddelandena som lästes med
både stor lättnad och rörelse.

Äntligen perfekt väder
Nu var målet Snow Hill men vädret hade försämrats och omöjliggjorde avfärd
ända till den 7 november då havet låg helt stilla. Avfärd skedde redan kl 4,20.
I gynnsamma förhållanden med stilla hav och strömmarna delvis med sig gick
det fort undan och sex man rodde i skift oavbrutet till klockan två på natten
då is hindrade deras väg i sundet mellan Cockburn Island och Cap Gage. Isen
rekognoserades och enigheten var total att det nu var helt istäcke fram till Snow
Hill. Avståndet var ca 20 kilometer. Trots bra väder och gynnsamma strömmar
var dock 17 timmars oavbruten rodd ett kraftprov så behovet av vila var stort.
Båten drogs upp, mat lagades och de föll i sömn fram till klockan 11 nästa dag.
Frukost lagades, packning gjordes i ordning, blessyrer sågs över och klockan
3 på eftermiddagen lämnades den präktiga valbåten på isen och fotvandringen
började. Isen var mjuk och moddig och mycket tung att ta sig fram igenom men
upprymda av att snart återse sina kamrater togs inga pauser och klockan 10 på
kvällen stod de på stranden vid huset på Snow Hill. Att det var bebott syntes
tydligt och därmed kunde farhågan att undsättningen redan var avklarad fara sin
väg. Snart var husets alla invånare på benen. Glädjen var stor och frågorna haglade. De sex männen bjöds på kaffe, mjukt bröd och en riktig säng och somnade
förmodligen ganska lyckliga sent på natten bara för att strax därefter bli väckta
av Duse som just återkommit från Uruguays ankringsplats och tvunget måste
prata en stund med sin vän kapten C A Larsen.
Men det var med mycket små marginaler männen hann fram eftersom det redan nästa dag var dags för avfärd med den argentinska kanonbåten Uruguay som
i utsatt läge låg och väntade vid Symouröns sydsida. Kapten Irizar hade förklarat
att väntan på saknade personer inte var aktuell. Det var ett alltför riskabelt projekt med tanke på att Uruguay inte var en båt för gång i drivis och att isen när
som helst kunde täppa till passagerna till fritt vatten. Däremot så var han helt
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öppen för eftersökningar bland öarna beroende på isläget där man förmodade att
eventuella överlevande från Antarctic kunde förväntas befinna sig.

22 man och 6 000 ägg
På Paulet Island var de kvarvarande upptagna med att under mycket bråk och
tjatter samla in nyvärpta ägg från försvarande pingviner. Förvissade om att det
var endast nu äggen kunde tas. De gick från rede till rede och fick hugg, hack
och slag från de tuffa pingvinerna när deras enkla stenreden skattades på sitt
innehåll. Ingen visste säkert om räddningen verkligen skulle komma denna
sommar så ingen möda sparades i samlandet. Kanske var det därför att det kunde
vara en del av maten för nästa vinter som nu insamlades. Därför fanns förutom
14 personer även 6 000 ägg i stenhyddan den natt Uruguay lät ångvisslan meddela sin ankomst. Havet var spegelblankt och längst fram i den första båt som
nådde land stod Östersundaren Samuel August Duse som en galjonsbild och
hälsade sin vän Skottsberg med en chokladbit och en cigarett.
Innan ön lämnades lades en stor matdepå i stenhyddan för eventuella skeppsbrutna i framtiden (något som den skeppsbrutne Schackleton kände till och
försökte därför nå Paulet Island med sin expedition i april 1916 men drev längre
norrut på Weddelhavets is och missade depån men räddade sig genom en makalös båtfärd till Elefantön och därefter seglats till Sydgeorgien). Allt avslutades
med en kort ceremoni vid unge matrosen Wennergaards grav där man satte ett
nytillverkat träkors med hans namn. Det blev naturliga slutpunkten på den
förfärliga vistelsen på Paulet Island.

Ett sista besök i Hoppets Vik
Under sällsynt stillsamma väderförhållanden gjorde Uruguay ett besök i Hoppets
Vik där Anderssons fossilsamlingar fanns för avhämtning. Endast Andersson,
Grunden och Nordenskjöld rodde iland. Duse stannade ombord. Förmodligen
tog han en cigarr och några glas cognac med sina återförenade expeditionskamrater och de generösa argentinska räddarna.
Överfarten av Drakes Passage var gungig men den 18 november nåddes Staaten Island i Eldslandet där det fanns telegrafstation. Massor med telegram sändes
och mottogs. Dock hann ej svenska svar nå fram innan det var dags för avfärd.
Men lyckliga telegram om expeditionens räddning hade nått anhöriga i Sverige
och Norge. På vägen mot Buenos Aires besöktes även Santa Cruz Island där vissa
inköp av livets nödvändigheter kunde göras. Till exempel representativa kläder
eftersom man fått bud om att en stor mottagning förbereddes i Buenos Aires.
Den 30 november ankrade Uruguay på Rio de la Plata. Det skedde i en undanskymd vik där man låg i hemlighet. Dels för att snygga till båten inför sin
storstilade entré men även för att förberedelserna inte var riktigt klara. Buenos
Aires rustade för storkalas!
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Fest i stan
Mottagningen skedde den 2 december och festen varade i en hel vecka. Miljoner
människor ville se hjältarna från Antarktis och hela världsstaden var på fötter.
Stadens största tidning ställde ett helt våningsplan på en av stadens förnämsta
adresser till deras förfogande och endast en broders plötsliga död fick presidenten att avstå från att bjuda dem till det rosa presidentpalatset.
Bland alla hyllningar och presenter fick man även erbjudandet att fritt medfölja fraktfartyget Tijuca, tillhörande Hamburg – Südamerikanische DampshiffGesellshaft, som skulle avgå den 10 december. Ett erbjudande som tacksamt
togs emot.
Tijuca anlände till Hamburg den 6 januari och två dagar senare gjordes tågresan till Köpenhamn. Därefter färja till Malmö där en jättelik sångkör mötte med
blommor och ”Jag vet ett land upp i högan nord”.
Expeditionen upplöstes i Stockholm under former som inte är beskrivna i någon av de böcker jag läst. Förmodligen var det hyllningar men knappast av
den sydamerikanska karnevalsvariant som pågick i flera dagar. Det var sannolikt
både känslosamma men hastiga avsked när alla nu var så nära sina familjer och
efterlängtade hem.

Några ur Antarctics befäl och besättning vid hemkomsten till Sverige i januari 1904.
Ur boken Antarctic. Två år…
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En god vän ringde och det blev en lång resa
I februari 2001 ringde min gode vän urstockholmaren Rune Bohlin.
– Nuru Lundberg har jag hittat resan för oss, hehehe…
Under en skidtur till Sylarna och Helags 1992 hade han berättat för mig en
episod om Shackleton som led skeppsbrott i Weddelhavet 1915. Expeditionen
väntade ett år på den långsamt roterande isen, kom loss (inte särskilt långt från
Paulet Island) och seglade och rodde till Elefantön för att därefter segla med
sexmetersbåten James Caird, till Sydgeorgien. Seglatsen var hela 1 200 sjömil
över öppet hav och prestationen att finna denna lilla nål i stora Sydatlantens höstack anses vara en av världshistoriens allra största bedrifter på världshaven. En
mycket fascinerande historia som öppnade något av en ny värld.
Hemma efter turen lånade jag Shackletons bok om äventyret och efter det ägnade jag tio år att till och från läsa ”allt” som fanns om tidiga polarfärder i söder
precis som min kompis i Stockholm. Tyvärr, skulle det visa sig, missade både
han och jag en viktig del i detta, nämligen den historia du just läst.
I januari 2002 åkte jag och min kompis på den resa han hittat. Det var
Äventyrsresor och DN som arrangerade en jubileumsresa etthundra år efter
Nordenskjölds övervintring på Snow Hill. Resan gick via Buenos Aires med

Expeditionens hus på Snow Hill fotograferat 2002 och en ritning av huset.
Foto: Rune Bohlin. Ritning ur boken The Swedish hut…
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mottagning på det Svenska konsulatet med argentinska ministrar närvarande så
även i vår tid var det en angelägenhet på hög nivå för Argentina. Vi gjorde även
ett besök på den räddande båten Uruguay. Vidare till Ushuaia och därifrån med
den före detta svenska isbrytaren Njord, ombyggd för så kallad expeditionsturism, över Drakes Passage till Pauletön, Snow Hill och Hoppets Vik. Allt finns
kvar. Huset i Snow Hill var nyligen underhållet och i mycket gott skick. Möbler,
spis, sängar står som de gjort sedan 1903. Det kalla och torra klimat som råder
på Antarktis gör att trä håller hur länge som helst. På stranden nedanför huset
finns en av deras båtar begravd till relingen i sanden men ännu ganska hel och
utan synbar förruttnelse. På Paulet Island står husets stenväggar märkvärdigt
intakta och i Hoppets Vik finns stenhyddan kvar. Där finns numera även den
argentinska forskningsstationen Esperanza som tog emot oss på bästa tänkbara
sätt. Vi gick även till stenhyddan på stranden, tittade en stund och återvände till
gummibåtarna som tog oss ut till Polar Star (som Njord numera hette). Inte visste jag då att jag trampat samma stenar som en annan Östersundare gjort hundra
år tidigare. Hade jag gjort det så hade mitt intresse varit betydligt större för
vilka stora stenar som utgjort ”frysbox” för pingvinkroppar, över vilken glaciär
deras färd mot Snow Hill hade tagit sin början o s v. Det är med viss beskvikelse
över min egen brist på research som skulle ha gjort en fantastisk resa än mer
intressant med den bakgrund jag har idag. Den historia som rullades upp tack
vare mitt möte med Duses målning av ”Armas”.

En vy från Snow Hill 2002. 		

Foto: Rune Bohlin.
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Författaren Duse
Jag vet också att Duse skrev i Östersundsposten under signaturen Sam Sellén.
Han var uppenbarligen en mycket aktiv person och började skriva detektivromaner om privatdetektiven och advokaten Leo Carring och kallades ett tag
”en svensk Conan Doyle”. Så småningom kom det dock fram att åtminstone
några av ”hans egna” romaner endast var översättningar. Någon har påpekat att
böckerna har mer än slumpartiga likheter med utländska deckare av den tyske
författaren Paul Rosenhayn. Det hann bli totalt 14 romaner.
En av dessa heter Antisemiten, kom ut 1921 och handlar om en illasinnad
judisk diamantliga som har ambitioner att infiltrera och agera för att ta över
Sveriges ekonomi men turligt nog finns det en mystisk man med slokhatt som
”tar hand” om ligans medlemmar, en efter en, och undanröjer hotet mot Sverige.
I slutet visar det sig att den mystiske mannen är bokens hjälte. Det är Antisemiten själv som tidigare varit utsatt för judars ondska och nu gör vad han kan
för att ”slå tillbaka”. På bokens omslag finns såväl hakkors som en nidbild av
en jude med uppenbart hotfullt utseende. Huruvida Duse hade egna nazistiska
sympatier eller inte undandrar sig för närvarande mitt bedömande. Likaså om
det är hans egen roman och intrig med hans egna ord och budskap eller bara en
aningslös översättning av någon annans tendentiösa historia. Utgivningsåret var
långt innan de händelser skedde som är det allra mörkaste kapitlet i Europas
historia.
Men frågan kvarstår. Var han en tidig bärare av det nazistiska budskapet eller bara aningslös detektivromantiker som av tillfälligheter hittade en i sin tid
lättköpt story som kunde översättas?
Jag har ingen orsak att vare sig försvara eller
döma Duse men det finns en motsägelse i att
anklaga honom både för plagiat och antisemitiskt budskap. Antingen det ena eller det andra
känns som rimligt.
Med historiens facit och kunskap om vad som
hände 10 - 20 år efter utgivandet är det enkelt att
ha klara uppfattningar. I aningslöshet om vad som
skulle komma var kanske 1920-talets fientliga
”judar” den tidens illasinnade fiender som behövdes av dramaturgiska skäl precis som filmhjältars
”tyskar”, ”ryssar”, ”indianer” och ”kineser” behövdes på 1950, -60 och -70-talen för att hjälten
skulle få sin utpekade fiende. Att det antisemitiska budskapet var en av orsakerna till de fruktansvärda händelser som skedde under 1940-talet
är det få som motsäger men kunde någon förutse
En av Duses detektivromaner är
Fallet Dagmar.
det 1921 och var det ett medvetet budskap som
Foto: Hans Lingblom.
kommunicerades? Kanske. Kanske inte.
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En då välkänd Östersundare?
Huruvida Duses hemkomst till Östersund var föremål för speciell uppmärksamhet vet jag inte men har för avsikt att försöka ta reda på det men rimligen måste
det ha uppmärksammats.
Den 26 mars 1904 gick han åter i tjänst
på A4, nu som kapten och den 14 juli
1907 gifte han sig med Ellen Amalia
Dahlén från Sundsvall och tillsammans
fick man en son. Familjen bodde i prästgården på Gröngatan.
År 1908 målade han den imposante
Mattis ”Armfelt” Olsson. En, som jag ser
det, imponerande målning med uppenbara kvaliteter i ljus och uttryck. Det har
sagts mig att dåvarande bryggeridirektör
var frimurare i Sankt Johanneslogen Arcturus i Östersund, precis som Duse, så
kanske var det orsaken till att denna tavla
Ellen Amalia Duse och sonen Krister.
kom att placeras i bryggeriets styrelseFGÖ:s bild.
rum.
På Internet hittas en text om en ny loge, S.t Andreas Brödraförening Urania:
”Den 22 februari 1914 konstituerades den nya frimurarlogen St. Andreas Brödraföreningen Urania. Föreningens förste ordförande blev landssekreteraren J.
Eurenius. Vice ordförande blev kaptenen vid Norrlands Artilleriregemente S.A.
Duse.” Han hade dock varit aktiv som frimurare och ämbetsman tidigare. År
1911-1915 var han andre ceremonimästare och 1915-1916 var han förste ceremonimästare och målade även ett porträtt av S:t Johanneslogen Arcturus förste
ordförande mästare, Carl Ankarcrona. Samuel August Duse slutade sin tjänst på
A4 1917 och tillträdde som major vid A1 där han arbetade fram till sin 55-årsdag den 2 augusti 1928 då han gick i pension.
Han var ytterst mångkunnig och praktiserade så skiftande verksamheter som
oljemålning, skulptur, författade detektivromaner, skrev tidningsartiklar och
detektivgåtor två gånger per månad för ett femtiotal tidningar. Han skrev även
några teaterpjäser samt var en av Sveriges mest anlitade populärvetenskapliga
föreläsare.
Under perioden 1922 – 1927 var han ordförande i Travellers Club. En titel
som han med viss råge kan sägas ha jobbat ihop till. Under några år ingick han
i styrelsen i Svenska Författarföreningen.
Duse fick på olika sätt motta uppskattning. Mest värde satte han på orden från
Antarctics kapten och sedermera valfångaren C A Larsen om ”Duses kraftfulla
manlighet, trofasta kamratlighet och förmåga att hålla humöret uppe även under de mest brydsamma förhållanden”.
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De sista åren plågades han mycket av huvudvärk och tvingades även amputera
ett ben som ett lika senkommet som ovälkommet resultat av hans äventyr några
decennier tidigare. Han dog den 9 februari 1933 knappt 60 år gammal.
Otto Nordenskjöld var docent i mineral och geologi under expeditionen och
utnämndes till professor i geografi 1905, året efter hemkomsten då han även
gifte sig med en norsk kvinna. Tillsammans fick man sonen Gustav. 1923 blev
Otto Nordenskjöld rektor för Göteborgs Handelshögskola. 1928 blev han påkörd av en buss och avled i sviterna den 2 juni.
José Maria Sobral, som var född 1880, begav sig till Sverige 1905 och studerade geologi vid Uppsala Universitet och doktorerade 1913. 1906 gifte han sig
med Elna W Klingström och tillsammans fick de nio barn varav fyra föddes i
Sverige och fem i Argentina där han var ledare för Gruv- och Hydrologidepartementet. Åren 1930-31 var han åter i Skandinavien, nu som konsul på Argentinas ambassad i Norge.
Kapten Carl Anton Larsen hann inte mer än hem till Norge innan han var på
väg söderut igen. Redan samma år startade han ett företag tillsammans med flera
intressenter från Norge och Argentina. På Sydgeorgien, i den av expeditionen
upptäckta och av Duse karterade Grytviken, etablerade de ett valkokeri. Det
skedde utan kännedom av, och än mindre vederbörliga tillstånd från, Storbritannien som ansåg sig äga ögruppen och ledde till viss diplomatisk palaver.
Industrin utvann olja av de tiotusentals valar som fångades i vattnen runt Sydgeorgien och Antarktis. Tio år senare återvände han till Norge som en rik man
för att fortsätta sin valexploatering genom att utveckla idén om utvinning av
valolja ute till havs på stora industrifartyg med en flotta av mindre fångstbåtar
omkring sig. Han dog 1924, sextiofyra år gammal i sin valbåt i Rosshavet i
Antarktis men valkokeriet i Grytviken var i drift ända in på 1960-talet och
står idag kvar med rostiga oljecisterner och hus utan fönster där pingviner och
sjöelefanter flyttat in.

Landmärken efter Duse
Samuel August Duse har satt sina spår både på land och kartor över Antarktis.
Duses Bukt eller Duse Bay som det står på nuvarande sjökort är redan nämnd
men i det av Duse, Andersson och Grunden upptäckta sundet, som fick namnet
Prins Gustavs Sund (syftande på Gustav V), finns en liten ö som heter Rödön.
På det nu gällande sjökortet står den nämnd på engelska, alltså Red Island, men
på Duses ursprungskarta från upptäckten står det klart och tydligt Rödön. Med
självklar sannolikhet syftar namnet på vår egna jämtländska Rödö. Kanske hade
Duse en relation dit eller så skiftade ön i rött i solljuset och att namnet därför
landade både i Duses medvetande och på hans karta.
Ytterligare en poäng i sammanhanget är att Hoppets Vik ligger på 63° syd
och Östersund på 63° nord.

58

Rödön, i dag Red Island, Duses Bukt, i dag Duse Bay och Mötesudden i dag Cape Well-met var då
nyupptäckta platser som gavs namn av Duse och hans färdkamrater. Idag är det platser med engelska namn
på gällande sjökort. Mötesudden var alltså den plats där det oväntade men välkomna mötet mellan Duse
och Nordenskjöld skedde.
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Hoppets Vik är alltså något av en geografisk spegling av vår nordliga plats på
jorden. Ljusets skiftningar mellan ljus sommar och mörk vinter är identiskt men
med ett halvårs skillnad. Även klimatet påminner till viss del. Vinterns medeltemperatur skiljer inte speciellt mycket när man jämför mellersta Norrlands
inland och fjälltrakter och Antarktiska halvöns nordligaste spets med normala
5-15 grader kallt med någon tödag då och då. Expeditionens lägsta temperatur var -37 grader vilket är några grader lägre än våra normala vintrars lägsta
temperatur. Däremot är sommaren hos oss betydligt varmare då deras sommars
medeltemperatur är som vår april. Det är därför ganska enkelt för oss att identifiera oss med deras yttre förhållanden i vårt eget skinn och våra egna ögon. Deras
hårda vindar upplever vi dessbättre sällan. Stormar och orkaner är vardgsmat.
Däremot är det givetvis omöjligt att identifiera sig med en vinter i en stenhydda med rök, os, dåliga kläder, kyla och snusk.
Några reflektioner jag gjort är att det givetvis var illa planerat att inte ta med
vinterkläder och bättre skor från Antarctic när man gick iland för att över land
försöka nå Snow Hill. Förklaringen består av två delar. Dels var man naivt övertygade om att det skulle bli en kort vistelse i land. Antingen skulle Antarctica
nå Snow Hill, precis som Duse, Andersson, Grunden, där man åter skulle gå
ombord eller så skulle man bli hämtade i Hoppets Vik efter att ha tagit med sig
de sex männen från Snow Hill. Det handlade om maximalt en månad innan alla
skulle vara ombord igen. Inga andra alternativ beaktades.
Den andra förklaringen, som Duse skriver i sin bok, var att vinterkläderna
behövdes på Antarctic för den händelse att det var öppet vatten när man träffats
vid Snow Hill. I så fall skulle nämligen Antarctic, i forskningssyfte, fortsätta
söderut till man mötte isen och där skulle det vara betydligt kallare och det
skulle vara onödig last på en redan tungt lastad kälke med de tre männens vintergarderober. Det låter dock som en efterhandskonstruktion och ursäkt för sin
dåliga planering.
En annan slarvig åtgärd som ledde till onödigt armod var att den depå som
innan avfärden mot Snow Hill lades upp vid Hoppets Vik täcktes i en svår snöstorm och inte kunde återfinnas. Det misstaget får nog tillskrivas okunskap och
brist på erfarenhet. I Amundsens böcker beskrivs konsten att lägga upp depåer
och märka ut dem så att de enkelt kan hittas och då handlar det mer om att
söka öppen terräng än att söka kontakt med stenblock som samlar oberäkneliga
snödrev.
För mig som Östersundare har det varit en fascinerande tid när Duses äventyr
har rullats upp i stort och smått men jag söker fortfarande svaren på flera frågor
om vem han var. Kanske kommer svaren från någon av de ”Dusar” som bor i
Sverige idag eller andra med kunskap om honom.
Den som vet något får gärna kontakta mig på telefonnummer 070-325 40 73
eller kjell.lundberg@syre.se.
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Källor:
Duse S. A.: Bland pingviner och sälar. Minnen från svenska sydpolsexpeditionen 1901-1903.
Stockholm 1905.
O. Nordenskjöld, J.G. Andersson, C.A. Larsenn: Antarctic. Två år bland sydpolens isar I-II.
Stockholm 1904.
F. Goldberg, L. Wiklander, R. Capdevila. The Swedish hut in Antarctica. The construction and
preservation of the Nordensjöld hut in Snow Hill Island, Antarctica. Stockholm 2001.
Svenskt biografiskt lexikon, del XI. Stockholm 1945.

Så här föreställer sig tecknaren Klaus Rossbach hur de tre överlevarna såg ut när de mötte
Nordenskjöld på isen den 12 oktober 1903.
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Konstutställningen
Kånkback-Anders och annat
Av Gunilla Nilsson Edler

Historien passerar ständigt framför våra ögon, öron och övriga sinnen. Det alldagliga idag är historia i morgon. Det som inte samlas in, fotograferas, nedtecknas eller på annat sätt dokumenteras tonar sakta bort i takt med tidens
gång. Föreningen Gamla Östersund samlar sedan år 1923 på staden Östersunds
minnen i all upptänkliga former och kan på så vis ge aspekter också på nutiden.
Samlingen av konst består idag av drygt 300 verk. Det är i huvudsak äldre bildkonst, utförd i många olika tekniker och av olika kvalitet. Många av verken visas
i de fasta utställningarna i föreningens lokaler i Stadsmuseet.
Men det stora flertalet av konstverken förvaras i föreningens lagerutrymmen.
Många av verken behöver restaureras och tas om hand av konservator för att
klara sig in i framtiden.
Det är ett stort arbete
Konstutställning
som åligger en ideell för”Kånkback-Anders och annat”
ening med ambition att
6 juni – 24 juni | kl. 12 – 16 dagligen
förvalta stadens historia.
Konst som inte visas
för allmänheten förblir
okänd för det stora flertalet. För att, i någon mån,
råda bot på detta arrangerade föreningen, under
tre veckor sommaren
2010, en konstutställning på Ahlbergshallen.
Inför utställningen gjordes ett gediget arbete av
Carl Henric Rastner och
Staffan Lindqvist, vilka
inventerade föreningens

Kånkback-Anders, målning
av Barbro Dillner, odaterad.
Foto: Lasse Thoresson.

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

2010-06-01 14.46
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alla konstverk. Där förtecknades konstnärens namn, verkets storlek, teknik,
skick, förvaringsplats mm. Därefter gjordes ett första urval av tänkbara verk och
konstnärer. Tanken med utställningen var att bjuda besökarna på en resa genom
staden Östersund med dess byggnader, torg, gator, broar och personligheter,
från olika decennier och i olika årstider.
Till arbetsgruppen knöts Cristina Wistman, Jamtli, som bidrog med värdefull
hjälp vid slutligt urval av konstnärer och verk, samt planering av hängning. Det
var ett drygt arbete att få alla verk på plats och här gjordes en gedigen arbetsinsats av Roland Bergström.
Den målning som fick ge namn till hela utställningen visar Kånkback-Anders,
klädd i yllerock dekorerad med ”ordnar” och allehanda grannlåt. Utställningen
innehöll totalt 45 verk av 33 konstnärer och fyllde alla rum i Ahlbergshallen.
Vernissage hölls den 6 juni, med invigningstal av Cristina Wistman och officiell invigning förrättades av Karin Thomasson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Christina Wistman (t.h.) höll invigningstalet och Karin Thomasson förklarade utställningen
öppnad. Göran Falkerby ingick i arbetsgruppen som arrangerade utställningen.
						
Foto: Ingvar Gustafsson.
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I sitt invigningstal sade Christina Wistman bl.a.:
”Det var en förmån att få ta del av Föreningen Gamla Östersunds konstutställningsprojekt redan i dess inledande fas och jag lärde mig mycket i den arbetsprocessen
om staden Östersund, där jag bott i endast åtta månader. I urvalsprocessen för utställningen blev staden åtminstone delvis min.
Under en relativt stor del av mitt liv har jag arbetat med konstsamlingar och konstmagasin är en del av min vardag, men magasinsarbete blir sällan vardagligt. Det
finns få saker som jag finner lika spännande som att upptäcka samlingar i magasin.
FGÖ:s konstmagasin är inget undantag. Ur ett magasinsmaterial kan en berättelse –
eller flera – om konsten, om samlaren/samlarna och samlingen utvecklas och sedermera
presenteras i exempelvis en utställning. Det är något speciellt att också hänga utställningar, att vara kreativ på riktigt, att känna av konsten, dess motiv och stämningar
och försöka få ihop en helhet, en visuell berättelse som håller.
FGÖ:s konstsamling består av dryga 300 verk, målningar, teckningar och grafik
i första hand. Alla dessa 300 verk kan inte visas samtidigt och ett urval har varit
nödvändigt att göra. Två kriterier har varit vägledande i urvalet: historiskt intresse
och konstnärlig kvalitet. I vissa verk sammanfaller dessa. FGÖ:s konstsamling är inte
en elitsamling, det är heller inte en konsthistorisk samling med syftet att berätta konstens historia. Det är en unik konstsamling i det att den har fokus i att spegla staden
Östersund och stadens befolkning.
Sålunda kan vi i den här utställningen möta väl kända konstnärer som Torsten
Fridh, Anton Genberg, Maria Kardell, Paul Sahlin och en mycket ung Johan Tirén,
men sida vid sida med dem har vi arbeten av en monogramkonstnär som P. V-m och
den ännu anonyme Egron. Oavsett konstnär, handlar utställningen om Östersund.
Här finns sakliga porträtt av stadens byggnader lika väl som poetiska skildringar;
här finns förslag till byggnadsprojekt som Nya kyrkan och Rådhuset och här finns
porträttet av Kånkback-Anders, ett av stadens original på sin tid, tillsammans med
skådespelaren Emil Fjällström i en av hans roller. Tillsammans berättar verken i utställningen om vår stad och människorna här, så det är bara att gå på upptäcksfärd
i den öppna skattkista som utställningen är.”
Besöksantalet invigningsdagen var närmare 150 personer. Utställningen visades dagligen till och med den 24 juni och ideellt arbetande medlemmar och
andra personer var värdar. Totalt antal besökare uppgick till cirka 500 personer,
vilket känns tillfredsställande.
Besökarna var mycket intresserade och några kunde vandra runt i timtal, och
minnas sin barndoms kvarter och händelser. Vi vill passa på att tacka de besökare som bidrog med att identifiera och lokalisera motiv samt med kunskap om
några av konstnärerna. Dessutom kom några besökare tillbaka med gåvor till
föreningen. Sammanfattningsvis var det en lyckad satsning som förhoppningsvis
får efterföljare.
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Inga-Britt Hammarlöf och
Carl Henrik Rastner samtalar om motivet på en av
utställningens verk. Rastner lade ned omfattande
arbete i förberedelserna för
utställningen.
Foto: Ingvar Gustafsson.

Karamellfabriken på Bangårdsgatan, målning av H.
Lenné, 1931.
Besökare kunde upplysa att
karamellfabriken låg där
Östersunds teaterverkstad
ligger i dag. Byggnaden
bakom var bostäder för SJanställda.
Foto: Conny Lagé.
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Österängen, akvarell av Gustaf Adolf Geijer, 1933.

Utsikt över Oviksfjällen, målning av Maria Kardell, odaterad.
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Foto: Conny Lagé.

Foto: Conny Lagé.

Rektor Ebba Wichman och elever vid flickskolan, målning av Torger Saether, 1925.
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Foto: Conny Lagé.

Fältjägarofficerare blev timmermän
när Daggtorpet flyttades
- en ideell kulturgärning
Av Bengt Brügge

Daggtorpet under uppförande på Jamtli.			

Foto: Bengt Brügge.

När Fältjägarregementet upphörde förestod stora förändringar inom kasernområdet. Det gamla Daggtorpet med omgivande byggnader fick inte vara kvar.
Den 15 september 2008 skulle byggnaderna vara avlägsnade för att bland annat
ge plats åt ett kommunalt daghem.
Det blev bråda dagar för Fältjägarföreningen, torpets ägare, med ordföranden
Åke Hjelm i spetsen. Skulle det gamla torpet tåla en flyttning eller skulle det
rivas? I så fall skulle det bli ett femte uppförande allt sedan det byggdes på
stranden av Indalsälven i Gevåg 1834.
Genom förhandlingar med Jamtlichefen Henrik Zipsane och Jamtlis styrelse
ställdes ett vackert markområde till förfogande inom det skyddade Jamtliområ68

det. Det blev räddningen för Daggtorpet. Nu var dess framtid säkrad och Jamtli
en attraktion rikare.
Ett 20-tal ideellt arbetande officerare inom Fältjägarföreningen ställde tidvis
upp och svarade för torpets nedtagning och paketering samt flyttning till vinterförvaring på Jamtliområdet. Våren 2009 påbörjades arbetet med upptimringen
av torpet, något som förhoppningsvis skulle vara klart hösten 2010. På grund
av arbetsläget ändrades dock tidpunkten till sensommaren 2011 då invigningen
planeras äga rum den 18 september. Anordnandet av garnisonsmuseum i Teknikland Optand tog de flesta i anspråk under vår och sommar 2010.
Dragonen Pehr Olofsson Dagg (1808-1851) och hans familj bodde i torpet
vid Gevåg under tolv år tills Pehr Dagg drunknade under timmerflottning i Indalsälven 1851. Pehr Dagg var för övrigt morfarsfarfar till skribenten av denna
artikel. En gång fältjägare alltid fältjägare!
1865 flyttade ättlingar till Dagg in i torpet. Det var familjen Nordensson som
bodde kvar där med sina barn till en bit in på 1900-talet. 1938 sålde familjen
torpet för ett vänskapspris av 200 kronor till Kungl. Jämtlands fältjägarregementes kamratförening (det officiella namnet som numera oftast ersätts med
Fältjägarföreningen), som lät uppföra det norr om Jägarvallen. Sedan flyttades
torpet 1978 innanför kasernstaketet, till Lugnet, där det var bättre skyddat mot
åverkan och dessutom fanns i anslutning till regementets museum. Nu är den
femte och, förhoppningsvis, sista flyttningen av torpet avklarad. En förnämlig
placering bland Jamtlis övriga kulturbyggnader blev slutmålet.
Föreningen Gamla Östersund har ur Linda Olséns donationsfond lämnat ett
bidrag till torpets uppförande på Jamtli, en välkommen gåva som glädjer Fältjägarföreningen.

Klart för invigning.			

Foto: Bengt Brügge.
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Ny kyrka i Östersund
Av Ingrid Rydbeck

Förra året, 2010, var det 70 år sedan Stora kyrkan invigdes. FGÖ vill uppmärksamma
detta genom att återge denna artikel som var införd i tidskriften Konstrevy nr 5-6 1940.
Artikelns text är ordagrant återgiven. De svart-vita bilder som fanns i den ursprungliga
artikeln har ej kunnat återfinnas. Dessa har här ersatts med nytagna bilder med ungefärligen samma innehåll. Vissa smärre olikheter är oundvikliga på grund av att vissa
ändringar i kyrkans interiör skett under de 70 åren. Några bilder av detaljer på kyrkans
utsida har uteslutits då ”tidens tand” ändrat förutsättningarna för bra bilder.
Vid stranden av Storsjön med utblick över Frösön och de fjärran fjällkedjorna
ligger Östersunds nya kyrka. Den ligger på en fri slänt mor sjön, nästan i stadens
utkant. I den klara norrlandsluften reser den sin skarpa silhuett så rankt och så
högt att man tycker det gyllene korset på kyrkans torn borde synas, inte endast
över Östersund och trakten kring Storsjön, utan över hela länet.
Östersund har inte på samma sätt som de sydligare residensstäderna en kyrklig
tradition. Med desto större iver och entusiasm har man gått in för det nya, stora
kyrkobygget. Förr fanns endast den hundraåriga så kallade gamla kyrkan, en
vanlig vit trivsam landskyrka i trä. Med den hast som de norrländska städerna
vuxit dröjde det inte länge innan den var för trång och i mer än fyrtio år har man
planerat att bygga en ny och större kyrka. 1936 beslöt till sist kyrkofullmäktige
att uppföra kyrkan i kvarteret Braxen enligt förslagsskiss av professor Wahlman
framlagd redan 15 år tidigare och anslog medel därtill. 1937 fastställdes ritningarna av K. Maj:t och i september 1938 lades grundstenen. Om förberedelserna
för kyrkobygget tagit fyrtio år har man sedan haft desto mer brått att föra upp
sin nya kyrka. På mindre än två år har den vuxit upp och konstverk beställts
för att smycka portal, predikstol, kyrkklockor och kor. Vad resultatet blivit om
arkitekt och konstnärer lämnats mera tid för sina respektive uppgifter vet man
inte, men man konstaterar att Norrland med Östersunds kyrka så som den nu
står färdig fått ett av sina förnämsta byggnadsverk – inte minst konstnärliga
utsmyckningen.
Överst på vardera sidan om den enkla portalen, såsom enda utsmyckning på
kyrkans strama yttre, löper en fris i grå granit utförd av skulptören Olof Ahlberg.
Den skildrar i en serie bilder Jämtlands kristnande: å den ena sidan Olav den
Helige, Arnljots sändemän överlämna gåvor till Olav den Helige; Kyrkor byg-
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Östersunds nya kyrka.

gas och folket vinnes för kristendomen. På den andra sidan: Olof Skötkonung i
Östersund; Gudfastson kristnar Jämtland och reser runstenen på Frösön; Stennphin (Staffan) predikar för vikingarna, följes av präster och munkar som lära dem
att bygga kyrkor. Det är säkerligen något av det bästa Olof Ahlberg gjort. Naturligt och självklart har han berättat och komponerat serien av händelser. Materialet tycks också passa honom ovanligt bra. Han har här inte frestats till den
överarbetning och detaljrikedom som stundom stör i hans bronser. Att han som
gammal jämtlänning varit särskilt gripen inför denna uppgift är tydligt. Relieferna på kyrkoporten ha en ursprunglighet och naivitet som är helt avväpnande.
Dessutom har han på ett mycket lyckligt sätt anpassat skulpturen efter arkitekturens krav. På håll anar man den skulpterade frisen endast som ett ornament.
Det är först när man kommer på kyrktrappan som reliefen i frisen framträder. Det
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är säkert lyckligt att Ahlberg givit frisen en så stram och återhållsam karaktär. En
kraftigare, livfullare relief skulle med det klara ljusets starka slagskuggor stört
det rena, lugna intryck som nu är kyrkans största förtjänst.
Om Ahlbergs fris först på nära håll kommer fullt till sin rätt, så är väl förhållandet det motsatta med Hilding Linnqvists stora fresk som ända från ingångsporten dominerar hela kyrkans interiör, där den mäktig och hög reser sig
bakom altaret vid kyrkogångens slut. Den liknar till formen ett gotiskt valv, ett
väldigt färgat kyrkfönster. Liksom ljuset som silar genom de brokiga glasen i
gamla fönstermålningar oftast ger kyrkorna deras stämning, så anger också den
stora fresken i Östersunds kyrka ett stämningsackord som sprider sig till kyrkans
alla delar. De vita väggarna, de höga spetsiga kyrkfönstren som obehindrat släppa
in det svala dagsljuset skulle fått ge kyrkan en alltför puritansk kyla om inte
fresken funnes där med sin rika, fylliga färg.
Vid den högtidliga invigningen ofta upprepat tema den gamla psalmen ”Härliga Majestät vi alla för Dina fötter nedfalla”. Den sjöngs som inledningspsalm
och den återkom i den kantat som Oskar Lindberg komponerat för tillfället.
Det ligger ett stolt självmedvetande i den psalmens Gudstro. Den har mycket
litet med kristen puritanism och ödmjukhet att skaffa men triumferande hyllning och känsla för prakt. När vid invigningen psalmen unisont sjöngs av hela
församlingen och den mäktiga melodin steg upp i de höga valven slog det mig
att samma majestätiska resning ägde också kyrkans fresk samma triumferande en
aning profana prakt.
När man ser den från läktaren lyser fresken med en rik värma som hos gamla
medeltida glasfönster, persiska miniatyrer eller målningar av Linnqvist själv från
naivisttiden. Den festliga men kyliga färgskalan från Maraboufresken med dess
commedia-dell-arte-stämning har så gott som försvunnit. Reminiscenser finnas
i himlen och marken kring såningsmannen högst uppe i freskens valv. Där få vi
omigen uppleva den skärröda grekiska jorden, den lysande himlen med tornande
moln. Men ju längre ner konstnären kommit på fresken, desto rikare värme har
han givit sina färger: Den djupblå sjön mot vilken det förmörkade trädet avtecknar sig, fikonträdets blågröna blad, Kristusfigurens röda mantel de fåvitska
jungfrurnas klädnader som ibland med rödlila skuggor och gulvita dagrar för
tanken till El Greco…
Kompositionen har anpassats efter fältets höga, smala format och växer liksom
sicksack inåt, uppåt. Kristusfiguren som placerats i freskens nedre del en aning
till vänster dominerar hela kompositionen. Konstnären har som huvudmotiv valt
tre av Jesu liknelser, Såningsmannen, Den barmhärtige Samariten och Brudgummen kommer (ned de fem visa och de fem fåvitska jungfrurna). Dessutom förekommer det fruktbara och det förtorkade trädet, såningsmannens sorg när han
finner att ovänner sått ogräs i hans åker. Runt kring Kristusgestalten i den djupröda manteln äro de visa jungfrurna grupperade. En av dem är klädd i jämtländsk
nationaldräkt från Marie by, en annexförsamling till Östersund. Hon håller i
handen en gammaldags lampa, också från trakten. Det är de enda detaljer som
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Altaret i Östersunds kyrka med Hilding Linnqvists fresk.
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Hilding Linnqvist: Kristus och de visa jungfrurna. Detalj av fresken.

anknyter till svenska eller jämtländska förhållanden. För övrigt har konstnären
mycket historiskt noggrant och omsorgsfullt sett till att föremål, klädedräkt,
växter äro historiskt och geografiskt vederhäftiga utan att därför förfalla till etnografiska spetsfundigheter. – Men med den förkärlek Linnqvist alltid haft för allt
orientaliskt, för vackra föremål, dräkter, blomster har det fallit sig naturligt för
honom att utnyttja alla dessa rekvisita på ett självklart dekorativt sätt i fresken.
Längst nere i vänstra hörnet knäböjer en av de visa jungfrurna bland blekt lila
liljor som Linnqvist funnit och tecknat under sin vistelse i Grekland. De äro typiska medelhavsblomster och finnas även i Palestina. Samma är förhållandet med
ranunclerna under den barmhärtige samariten. Krusen och lamporna äro tecknade efter gamla krus och oljelampor från Palestina. På det större kruset bakom
kvinnan syns i relief ett granatäpple och en druvklase, symboler för det gamla
Israel. Porten bakom fikonträdet är grekisk från Kristi tid.
Liksom genom en klyfta snett nedifrån och uppåt genom kompositionen har
konstnären skilt det som symboliserar de uppbyggande, fruktbärande krafterna
från de nedrivande och kulturfientliga. Runt kring Mästaren och de visa jung74
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frurna växer de vackraste blomster ur marken och över dem sträcker fikonträdet
sina kraftiga grenar tyngda av saftiga frukter. Marken under klippan med mannen och den barmhärtige samariten är en enda blomsterbädd och ur själva den
kala klippan över honom växer ett blommande träd också det symbol för de
uppbyggande krafterna för kärleken själv som spirar ur intet.
Men på klyftans högra sida på den torra marken med förtorkade växter och
stenar står eller sitter de fem fåvitska jungfrurna med åtbörder av djup förtvivlan,
ångest och resignation. Det är kanske freskens allra vackraste del. Rörelsen och
rytmen hos dessa figurer har en sådan mänsklig uttrycksfullhet att den ersät-
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ter bristen på ett levande uttryck i ansiktena. Gripande är också mannen som i
förtvivlan bryter den blå tisteln över sitt huvud. För övrigt tycks det mig som
om frånvaron av dramatiskt liv (och stundom tyvärr även levande uttryck) i ansiktena på figurerna i Hilding Linnqvists måleri i detta sammanhang snarare är
en tillgång än en brist. På långt håll är det inte möjligt att uppfatta annat än rörelsernas uttrycksfullhet. På nära håll skulle dramatiskt intensiva ansikten verka
störande och påträngande. Med den placering fresken har direkt bakom altaret är
det välgörande att den på nära håll ger intryck av en dekorativ gobeläng och inte
konkurrerar med det som sker vid altaret.
För övrigt tycks fresken öka i uttrycksfullhet och lyskraft ju mer man avlägsnar
sig från den. Väggfältet som konstnären fått sig tilldelat är inte mindre än 170m²
och är dessutom i höjdformat. Tillgången till en läktare har därför här liksom när
Linnqvist målade fresken i Marabous matsal inte betytt så litet när det gällt att
överblicka kompositionen.
Freskens placering i en nisch innanför det vita valvet ger den dessutom djup
och rymd, förmedlar övergången till kyrkans vita väggar.
Man häpnar över att konstnären på knappt ett år kunnat fullborda detta gigantiska arbete. En av anledningarna att han lyckats är väl paradoxalt nog freskens
väldiga format och höjdsträckning som tvingat honom att lägga huvudvikten på
avståndsverkan. Det är mästerligt det sätt på vilket han kunnat beräkna förenklingen i teckning och avväga färgmotsättningarna för det stora avståndet utan att
målningen, även om den förändrar karaktär, därför på nära håll förlorar i sammanhang och helhetsverkan.
Den enda konstnärliga utsmyckning av kyrkans interiör vid sidan av fresken är
Olof Ahlbergs figurer på predikstolen.
Denna är gjord i cubamahogny och relieferna äro överdragna med äkta guld.
Likaså dekoren på tak och gesimser. Arkitekten har inte velat att de förgyllda relieferna patinerades. Kanske är det fördelaktigt för helhetsverkan, men för skulpturen är det fatalt. Reflexerna bli våldsamt hårda och framhäva en viss överarbetning och skarphet i linjerna.
Olof Ahlberg har också smyckat de tre kyrkklockorna med reliefer och dessa
komma i malmen bättre till sin rätt.
Vi ha här tyvärr inte plats att gå in på det alltigenom gedigna konsthantverket
från Jämtlands hemslöjd. Licium, Borgila, Guldsmedsbolaget…
Huvudintrycket av den nya norrlandskyrkan är resning och harmoni.
Med reservation för vissa detaljer tycks samarbetet arkitekten och konstnärerna
emellan varit ovanligt gott, nära idealiskt. Arkitekturen och konsten har här icke
inkräktat på varandras domäner utan samverkat till en rik, levande enhet.
Man gläds åt att vi här i landet ännu trots världsbranden utanför kunna fullborda byggen och stora fritt skapade konstverk i kyrkans och statsmakternas hägn.
Ty konsten – det som förtjänar detta namn – är en av de starkaste symbolerna för
och bärarna av andlig frihet.
Samtliga foton av Hans Lingblom.
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Predikstolen med reliefer av Olof Ahlberg.

Kyrkan byggs. En akvarell av David Cederberg. 			
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Minnen från Jamtli Lekpark
1938-1939
Av Ingrid Johnson
Inledning av Sten Rentzhog

Barn på Jamtli – ett märkligt initiativ
Under 1930-talet hade vi en synnerligen självständig och initiativkraftig ”landshövdingska”, Hanna Rydh. Som vice ordförande i styrelsen för Heimbygda och länsmuseet
tog hon flera viktiga initiativ.
Ett var ”Parkleken” på Jamtli, som pågick 1937 – 1947. Under sommarmånaderna
kunde barn komma till Jamtli varje vardag mellan klockan elva och fem. Förutom Heimbygdas egna insatser finansierades verksamheten genom bidrag från staden och en mindre
avgift för varje barn.
På Jamtlis uppdrag har verksamheten nyligen undersökts av Eva Eriksson, som visar
att det kunde komma 30 – 50 barn per dag, och att det sammanlagda antalet deltagare
brukade uppgå till drygt 100 för varje sommar (Parkleken på Jamtli 1937-1947,
rapport från Jamtli 2010).
På de följande sidorna berättar Ingrid Johnson om sina upplevelser från dessa somrar.
Själv har jag inte lika livliga minnesbilder, men fastän jag var med flera år senare måste
verksamheten ha bedrivits likadant då. Lekarna, mjölken och bullarna, den gamla dansbanan Jamtamot, minns jag precis som hon berättar det. Många gånger har jag undrat
om det var omedvetna minnen från denna tid som gjorde det så självklart för mig att satsa
på museer och barn.
Ett av Hanna Rydhs motiv verkar ha varit socialt ansvarstagande. Behovet av barnomsorg diskuterades livligt just vid denna tid.
Men en minst lika viktig ambition var att förnya och föryngra museiverksamheten. Det
är något som vi i Östersund kan vara stolta över. Jag vet inget annat svenskt museum som
insåg behovet av barnverksamhet, annat än skolklasser, före slutet av 1960-talet. Inte ens
i andra länder har jag funnit någon motsvarighet.
Även om det verkar vara Hanna Rydhs idé, så föll hennes förslag troligen i god jord.
Känslan för gränslös museiverksamhet långt bortom vad vanliga museer sysslade med, var
djupt rotad inom Jamtli, både hos den krets av starka och engagerade kvinnor som stod
bakom det mesta av verksamheten, och hos den outtröttlige museichefen Eric Festin. Inte
förvånande var det Festins bortgång och tillträdet av en ny landsantikvarie som gjorde
att verksamheten upphörde.
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”Klätterdjungeln”.

		

			

Ingrid Johnsons bild.

Minnen från Jamtli Lekpark
Jag sitter en vacker sommardag på en bänk vid Gulleboden på Jamtli och tänker
tillbaka. Gulleboden fanns i mina kvarter på norra stadsdelen, vid korsningen
Prästgatan-Färjemansgatan (nu Färjemansleden). Den var inte lik någon annan
dagligvaruaffär som det handlades i. Den hade ett annorlunda sortiment och var
alltid intressant att besöka. Ja, karamellstrutarna och silltunnorna kände man
ju igen, men allt det andra som fanns där… Gullebodens alla utrymmen var
utnyttjade på ett effektivt sätt. Spikar och krokar överallt. Gulleboden på Jamtli
är just som jag minns den.
Nu känner jag en sådan nostalgi att bara få flanera på Jamtli, och att bara få
minnas. Det är så värdefullt att kunna bevara vår lokala kulturhistoria för oss
själva, för våra barn och för framtiden.
När jag tittar upp mot området som gränsar mot Hofvallen kommer många
minnen från mina somrar 1938-1939. Jag var då 6-7 år och tillbringade oftast dagarna på Jamtlis lekpark, Jamtli kallades då för Hof. På Jamtli bedrevs
det barnparksverksamhet. Föreningen Heimbygda bedrev verksamheten och
Östersunds kommun gav ekonomiskt stöd. Målgruppen var mest förskolebarn
som bodde i närområdet. Dock fick barnens föräldrar betala en krona och femtio
öre per barn och månad. Barnen fick komma de dagar de ville, när föräldrarna
kanske arbetade eller hade andra göromål.
Jag vill gärna skriva ner vad jag minns från den tiden. Det är längesedan, det
har ju gått nästan ett helt liv. Jag vill skriva om detta därför att det har gett mig
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Samling framför Jamtamot.					

Ingrid Johnsons bild.

och tusentals andra Östersundsbarn många fina och värdefulla minnen för livet.
Lekparken, som jag nu ska försöka att återge några minnen ifrån, låg vid Jamtlis huvudentré, nedanför Hofvallens idrottsplats. Vaktmästaren på Jamtli hette
Sven Breding, han hade koll på allt och såg till att det var ordning och reda i
området.
Restaurangen, som ser likadan ut nu som då, serverade varje dag mjölk och
släta vetebullar. Föreståndaren hette Elisabeth Westerlund, om inte mitt minne
sviker mig. Hon hade en liten svart hund, en skotte som hette Morris.
För ett stadsbarn som jag och för många andra var det en ynnest att få vistas
på Jamtli. En lugn och rofylld oas, fylld med glada, glammande, lekande barn
och snälla lektanter. ”Tanterna” hette, om jag minns rätt, Harriet Lindahl och
Ellen Palmkvist.
Så här i efterhand minns jag bara varma och soliga dagar. Men visst, vid närmare eftertanke så lekte vi någon gång då och då inne på Jamtamot , och de var
de dagar som det regnade. Jamtamot fungerade också som dansbana på sommarkvällar, då köptes det dansbiljetter i en liten kur utanför.
Det var ett stort område som var disponerat för oss Östersundsbarn. På vårt
område fanns en förvaringsbod där vi hade våra leksaker, kärror, sandhinkar, spadar ocha annat. Det var mycket noga med, att den som plockade ut saker också
skulle återställa dem på sin rätta plats. Ordning och reda fick vi lära oss. Det
fanns också en liten lekstuga med veranda. Där var det oftast flickorna som hu-
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Vid sandlådan framför Jamtamot. Tredje från vänster i sittande raden är Ingrid Jonsson. I stående raden
från vänster: den andre Rolf Sjöö, fjärde Gretel Ulestam, femte Kerstin (Olsson) Strömberg, sjätte AnnMarie (Kallin) Johansson. 			
Ur Vanja Sörlins saml., Jamtli arkiv.

serade, men den uppläts ju också till pojkarna. I stugan fanns det vackert målade
möbler, spis, porslinsservis och köksutrustning. Det bakades och lagades mat
hela dagarna. Maten som lagades serverades alltid ute på den lilla verandan. Råvarorna bestod av bland annat maskrosblad, smörblommor och annat som fanns
att hitta inom området. Det diskades, tvättades och pysslades med dockorna.
Det fanns också sandlådor, gungor, slänggungor, gungbräden, klätterdjungel,
rutschbana, en plaskdamm och kaniner i en bur.
Vi hade varje dag besök av en tam trana. Jag
vill minnas att vi kal�lade den för Petter Trana. Andra som var barn
på den tiden minns den
som Pelle Trana. Hur
som helst så var den alltid mitt ibland oss.
Tranan Petter/Pelle och från
vänster Ingrid (Mickelsson)
Johnson, Ing-Mari (Andersson)
Ade, senare med artistnamnet
Mari Ade. Ingrid Johnsons bild.
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Mitt på dagen samlades vi i en stor ring, på gräsmattan eller inne på Jamtamot, därefter fick vi sätta oss ner och då kom personal från restaurangen med
mjölk och släta vetebullar. Mjölken drack vi ur muggar, gissa om det smakade
gott. Detta mellanmål är något som alla barn i vuxen ålder kommer ihåg, då var
det en speciell atmosfär, lugnt och avkopplande.
Ibland tog vi oss en promenad tillsammans med någon av ”tanterna” ner till
ankdammen som låg nedanför restaurangen, det var alltid uppskattat.
Hade något barn ramlat och slagit sig, vilket ju hände någon gång då och då,
var föreståndaren tant Harriet framme och tröstade, och med bomull och vätesuperoxid tvättade hon rent och plåstrade om. Det sved, och av vätesuperoxiden
liksom kokade det i såret, men bra blev det.
Denna lustfyllda och pedagogiska verksamhet var fylld av glädje och stora
barnaskaror.
Resultatet av allt detta blev belåtna föräldrar och bruna och friska barn.
Eva Eriksson (Jamtli) Jamtli, Vanja Sörlin (Lindkvist), Kerstin Strömberg
(Olsson), Anna Britta Nilsson, Barbro Persson (Olander), Sten Rentzhog och
jag Ingrid Johnson (Mickelsson) har samtalat kring denna verksamhet. Barbro
vill tillägga att hon än idag kan känna och minnas doften av nybakade bullar
och god ljummen mjölk.

En glad Ingrid (Mickelsson) Johnson på lekställningen ”Klätterdjungeln”.
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Alla 42 samlade framför lekstugan.				

Ingrid Johnsons bild.

Hopp från Jamtamot. Längst t.v. Kerstin (Olsson) Strömberg, i mitten Göran Karlsson och längst t.h.
Ingrid (Mickelsson) Johnson.
			
Ingrid Johnsons bild.
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Vid lekställningarna. Bakom planket i bakgrunden finns Hofvallen.		

Ingrid Johnsons bild.

Vid Jamtli har Eva Eriksson genomfört en studie/utredning om parkleken på Jamtli. Studierapporten finns
i: Parkleken på Jamtli 1937-1947. En studie av en utomhuspedagogisk verksamhet på ett friluftsmuseum.
Eva Eriksson 2010.
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”Full rättvisa åt de båda parterna
inom konsumenthushållet”
Om Östersunds kooperativa kvinnogille
Av Karin Tegenborg Falkdalen
Trots att det var kvinnorna som hade huvudansvaret för hushållens inköp var det männen som bildade de kooperativa föreningarna och satt i dess styrelser. Men hur skulle man
öka kvinnornas inflytande och engagemang inom kooperationen? Detta blev upptakten till
de kvinnogillen som bildades runt om i landet vid förra sekelskiftet. Gillena skulle både
vara en ”länk mellan husmödrarna och de kooperativa idéerna” och genom upplysning
vinna de ”oförstående för rörelsen”. Ett av dessa var Östersunds kooperativa kvinnogille
som bildades 1910.

De kooperativa kvinnogillena skulle i första hand propagera för de kooperativa idéerna och den lokala
butiken. På bilden uppför det kooperativa kvinnogillet i Järpen en tablå med kooperativa varor.
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På bara några år bildades ett 130-tal gillen med omkring 4 000 medlemmar
runt om i landet. En tidningsartikel från samma tid ger en bakgrund till gillesrörelsens snabba framväxt.
”Länge, allt för länge har den kooperativa rörelsen i Sverge fått vara enbart männens
hjärtesak. Männen ha bildat de kooperativa föreningarna, männen ha varit de som utgjort medlemmarna, männen ha tjänstgjort som styrelseledamöter, och då vi kommit för att
hålla kooperativa föredrag har publiken utgjorts av män.”
Den 6 mars 1910 samlades ett femtontal husmödrar på inbjudan av den förste
Konsumföreståndaren i Östersund, Hjalmar Degerstedt, för att lyssna till ett
föredrag om kvinnogillenas ändamål och syften. Efteråt beslutade sig tolv av de
inbjudna att bilda Östersunds kooperativa kvinnogille med fru Josefina Johansson som ordförande.
När gillet bildades fanns tre kronor i kassan och för att få fart på verksamheten beslutades det att medlemmarna skulle skänka intäkterna från en dags
arbete till föreningen. För att föreningen snabbt skulle växa sig större började

Medlemmarna samlade i samband med 20-års jubileet år 1930. I mitten, längst fram sitter föreningens
första ordförande, Josefina Johansson.
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man med att försöka värva nya medlemmar bland vänner och bekanta. Men det
verkade inte ha hjälpt nämnvärt då frågan om gillets överlevnad skulle bli ett
återkommande diskussionsämne de följande åren. Gillet tyckte att man bedrev
sin verksamhet i motvind, att antalet medlemmar var för få och att det var svårt
att få riktig fart på verksamheten. Det var inte ”lönt att offra tid på en förening
som icke kommer något vart, eller har något stöd varken från den ena eller andra
av kooperatörerna.”
Detta var en erfarenhet som de delade med andra gillen. Det fanns nämligen
en osäkerhet i vilka frågor gillena skulle arbeta med och man hade också svårt att
skapa inflytande i de andra kooperativa organisationerna där männen var i majoritet. Många av de manliga kooperatörerna uppfattade också gillena som väl
kritiska då de hade synpunkter på butikernas varor och utbud. Medlemmarna i
Östersundsgillet bestämde sig dock varje gång då frågan om föreningens framtid togs upp för att trots allt fortsätta med verksamheten.
Föreningen var också självkritisk, dess möten var många gånger alldeles för
dåligt besökta. Det kan ha att göra med praktiska omständigheter, det var svårt
för medlemmarna att få tiden att räcka till. Kvinnorna skulle ju som goda husmödrar först ta itu med skötseln av hem och hushåll innan de kunde gå iväg på
mötena. Det avspeglar sig också i att gillet, liksom många andra föreningar vid
samma tid, hade sena mötestider. Oftast började man inte sammanträda förrän
vid klockan nio på kvällarna. Till att börja med höll man till på Café Svecia, och
i den kooperativa butiken på Storgatan 39. Så småningom kom man att hålla
sina möten i det kooperativa Kafé Frams lokaler på Prästgatan 45 (där Kärnan
nu ligger), men föreningen försökte samtidigt hitta en lokal som låg närmare
Odenslund där de flesta medlemmarna var bosatta.

”Organisationer av idag kräver kunniga kvinnor”
Under första världskrigets krisår och varubrist strömmade medlemmarna till.
Kvinnogillets uppgift blev då att ”samla alla kooperatörers kvinnor och bibringa
dem kooperationens grundprinciper”. I mitten av maj 1917 kunde man i Östersund ta del av ett cirkulär från förbundet där gillena uppmanas att ”hålla arbetet
vid liv och ej slöa till”. Arbetet med att sätta in medlemmarna i de kooperativa
idéerna och andra frågor som ”stå oss kvinnor nära” måste fortsätta trots de svåra
tiderna.
Att upplysa och att bilda var en viktig del inom den kooperativa rörelsen,
och kom också tidigt att nästan bli synonymt med den kooperativa idén. Med
hjälp av upplysning skulle såväl goda kooperatörer som medborgare skapas. Det
är tankar som även återkommer i protokollen för Östersunds kooperativa kvinnogille.
Det var kvinnan som hade huvudansvaret för familjens konsumtion. Det ställde i sin tur krav på henne att agera som en medveten, sparsam och rationell
husmor då familjens konsumtion ytterst påverkade samhällets produktion. Att
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kvinnan skulle vara en ansvarstagande konsument, som undvek att handla på
kredit, och istället gjorde väl genomtänkta inköp avspeglas också i begrepp som
”hemmets finansminister”, vilket användes ofta inom kooperationen när kvinnans roll diskuterades.
Andra frågor som avhandlades under de första åren var bland annat bildandet av ett kooperativt matlag, ett mjölkmagasin och anordnandet av kurser i
barnavård, matlagning, och klädsömnad. Ett annat ämne som ofta togs upp var
behovet av agitationsturnéer i länet. Syftet var att stödja de gillen som var under bildande. Östersunds kvinnogille fick flera propåer från centralt håll om att
hjälpa till med att starta andra gillen i länet. Det gjorde man gärna, men man
ville samtidigt ha hjälp med agitationen, ”då kooperatörerna här uppe i Jämtland icke tycker sig ha något intresse eller förståelse för kvinnogillenas betydelse
och vi själva anse oss för svaga att anordna en föredragsturné”.
Medlemmarna började så småningom själva besöka flera platser och tala för de
kooperativa idéerna. I början av 1930-talet besökte Östersundsföreningen bland
annat Rossbol, Brunflo, Ås och Strömsund för att hjälpa till vid bildandet av nya
kvinnogillen.
Föreningen hade även kontakt med andra kvinnoföreningar i Östersund. Man
besökte varandras möten och samarbetade kring frågor rörande bland annat
nykterhet, kvinnans rösträtt och kvinnlig värnplikt. Medan kvinnogillets medlemmar stod arbetarrörelsen nära hade lokalavdelningarna av Vita Bandet och
FKPR (Föreningen för kvinnans politiska rösträtt) en mer borgerlig prägel. Men
föreningarna hade det gemensamt att man arbetade för att kvinnor skulle bli
mer insatta i samhällsfrågor och därmed bli mer delaktiga i det offentliga livet.
Östersunds kvinnogille tog tidigt upp frågan om att medlemmarna skulle börja
diskutera politiska frågor för att få större vana att argumentera offentligt, men
man tog också initiativ till kurser inom området.
Styrelsen uppmanade också vid flera tillfällen medlemmarna att gå de olika
studiecirklar som anordnades då det krävdes ”ingående studier” för att ”kunna
följa med dagsfrågor i sociala och ekonomiska ting”. Under perioden växte
också antalet deltagare i de kurser som anordnades, medlemmarna hade blivit
alltmer medvetna om att ”organisationer av idag kräver kunniga kvinnor vid
de poster de insättas att arbeta vid”. Medlemmarna i Östersundsgillet började
med tiden tröttna på att det var svårt att skapa verkligt inflytande i de andra
kooperativa föreningarna där männen hade en fortsatt stark ställning. Det var
oftast mannen i familjen som var medlem i den lokala konsumentföreningen
och därmed till skillnad från sin hustru innehade rösträtt. Det var först i början av 1950-talet som det blev möjligt med en dubbelanslutning i en ekonomisk förening.
I början av 1930-talet kom kvinnogillet i Östersund med ett förslag. Det var
en slags kompromiss man presenterade. Rösträtten skulle fortfarande tillkomma en medlem i varje hushåll, däremot skulle båda parter i det konsumenthushåll som betalat sina insatser ha ”rätt att närvara, yttra sig och framställa
88

förslag” vid olika kooperativa möten. Det var inte mer än rätt då:
Kvinnan är den som sköter administrationen inom hemmet och bör kvinnan
–husmodern därför ha de bästa betingelserna för att praktiskt deltaga i de,
inom kooperationen verkande organ, medlemsråden, förvaltningsråd och styrelser.
Föreningen bedrev också social verksamhet. Man stod kvinnornas semesterhem
i Genvalla nära och understödde verksamheten ekonomiskt. Semesterhemmet
bjöd i sin tur in medlemmarna, ”behövande arbetarkvinnor oberoende av deras
politiska hemvist, då verksamheten är opolitisk äro kvinnogillets medlemmar i
mån av behov och plats välkomna som semesterhemmets gäster”. Kvinnogillet
försökte också hjälpa där man kunde; fattiga änkor, barnkrubban Emanuel var
några som fick bidrag från föreningen. Depressionen, de ekonomiskt ansträngda
tiderna, påverkade också gillets verksamhet. Bland annat beslutade man efter ett
”varmhjärtat tal” att skänka en summa pengar till organisationen ”Fattiga barns
bespisning”. Likaså gjorde sig händelser i andra länder påminda, gillet sände till
exempel pengar till ”Spaniens lidande folk” under det spanska inbördeskriget.
1960 firade Östersunds kooperativa kvinnogille sitt 50-års jubileum. Ordföranden konstaterade i samband med festligheterna att arbetet för kooperationen

Från 50-års firandet år 1960. Medlemmarna bär här sina gillesdräkter. I bakgrunden en affisch som
visade att kvinnor kunde påverka kooperationen genom att handla rätt varor.
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måste fortsätta. Det gick inte att vila på gamla lagrar:
Ibland kan man fråga sig, blir något uträttat i gillet? Det tycks som om vi
sentida gilleskvinnor har allting så väl tillrättalagt för oss. Men ingenting är så
farligt som dessa tankar. Visst har vi mycket att arbeta för och vi kvinnor måste
lika väl nu som förr slå vakt kring kooperationen.
Berättelsen om Östersunds kooperativa kvinnogille blir samtidigt en berättelse om samhällets utveckling vid samma tid. Gillet fortsatte tillsammans
med andra kvinnogillen i länet och landet att arbeta för de kooperativa idéerna
tillsammans med frågor som rörde kvinnors rättigheter, konsumentfrågor, studieverksamhet, socialt engagemang och internationellt samarbete. På 1960-talet bytte kvinnogillena namn till konsumentgillen så att även män kunde vara
medlemmar. Föreningen är idag nedlagd, men den hann även med att fira sitt
80-års jubileum.
På Föreningsarkivet förvaras idag flera arkiv från kooperativa kvinnogillen
runt om i länet.
Bilder ur Föreningsarkivets samlingar.
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Melanders blandade minnen
Av Johan F. Wijnbladh

När publicerandet av Adolf Emil Melanders minnen från Östersund på 1850-talet nu återupptas skulle man kunna beskriva årets avsnitt som ”blandade minnen”. Först återges hans personliga skildring av olika typer av vad han kallar
”Renhållningsverksamhet” där han även låter associationerna spela fritt. Eftersom han här bl.a. nämner det första tivoli som fanns på Frösön så har det varit
naturligt att i år återge hans särskilda Tivoliskildring. När det gäller oförvägna
lekar nämner han Jonas Genberg. Om denne, egentligen djupt tragiske man, har
han en separat kortare skildring som har sin naturliga plats i årets skrift.
Som vanligt har jag endast ändrat stavningen från gammalstavning till modern stavning. Däremot har jag inte på något ställe bytt ut ord eller ändrat
ordformer. Även interpunktionen är i princip oförändrad. Man får inte peta och
ändra i Melanders målande språk.

Renhållning, tivoli och tragik
Av Adolf Emil Melander

Renhållningsväsendet
Ehuru staden var en av de yngsta i Sverige hade den ändå en sorts renhållningsorganisation, vilken i all sin enkelhet var både gemytlig och effektiv.
Denna renhållning var så organiserad, att invånarna själva höllo rent var och
en utanför sin dörr.
Det var nog ingen lagbestämmelse, som tvingade dem till detta, men som
regel utan undantag sopades stadens alla gator och torg och rengjordes alla diken
varje lördagskväll under sommaren så att dammet och glädjen stod i högan sky.
För en främling måste det ha förefallit högst egendomligt, om han anlände
till Östersund en dylik rensopningsafton, då stadens alla herrar, fruar, madamer,
barn, tjänare och tjänarinnor beväpnade med skottkärror, rakor, spadar och kvastar i full fart och under muntert glam i sitt anletes svett fejade och pyntade vår
lilla stad till helgen. Även gårdarna fingo dessa kvällar en släng av kvasten och
spaden. Nytt granris lades framför förstugukvisten, och inne i rummen ströddes
repad en eller finhackat granris över de nyskurade golven, detta sistnämnda till
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stor förtret för alla, vilka voro vana att tassa omkring i strumplästerna.
Angående detta stadens rengöringsbestyr var det som en tyst överenskommelse bland samhällets alla invånare, att all yttre rengöring skulle vara avslutad, då
klockorna i kyrkans torn, med sina för Östersund så egendomliga och korrekta
tempon, ringde in helgen, vilket alltid skedde på slaget sex.
Efter helgens inringning var allt arbete för veckan slut, hela universum andades frid. Högtidsstämningen behärskade alla, och sysslor av mer eterisk natur
blevo nu aftonens lösen. Kärleksfulla mödrar och systrar ställde nu sina steg till
kyrkogården, där de ansade om anhörigas gravar och ditställde friska blommor
och kransar av förgätmigej, maria kåpa¹, tusensköna m.fl. enkla blommor. En
annan del av befolkningen, i synnerhet ungdomen, iklädde sig sina helgdagskläder för att i den stilla sommarkvällen göra utfärder i båt på vår härliga Storsjö
eller företaga promenader över bron utåt den förtjusande Frösön till Öne, då här
och var företogs lekar och dans i det gröna.
Lekarna som jag erinrar mig från denna tid voro:
”Flickorna gå i dansen med rödan guldband.”
”Det kommer en gosse från skogen.”
”Hej säj, så får du mej.” etc.
Medan de unga lekte lågo mödrar och tanter på knä framför några hopsamlade
stenar, mellan vilka de hade uppgjort eld under en därå balanserande kaffepanna
och blåste av alla krafter för att få elden att brinna. Gubbarna slogo sig vanligen
helt makligt ned i gräset med sina medhavda pluntor, medan de väntade på kaffetåren, och vi småbarn hoppade glada omkring, lyckliga över tillvaron.
En tid i min grönaste ungdom var även doktor Risslers vackra ställe Hornsberg
på Frösön, numera tillhörig förvaltare Sundeman,² med sin näpna infartsväg till en
skuggrik och i engelsk stil anlagd liten park, där Rissler själv på ett mycket egendomligt sätt ansat om en del granar och den ståtliga tallen vilken genom lusthusets
tak vid sjön gjorde god effekt i landskapet, en behaglig tillflyktsort och ett gärna
besökt ställe på lördagsaftnar. På detta lilla idylliska ställe voro alla hjärtligt välkomnade av den vänsälla ägaren, vilken här i sin park mellan två granar uppsatt en
stor grönmålad slänggunga i lådfason. Denna gunga var en synnerligen stor dragningskraft, i synnerhet på ungdomen. Den rymde fyra vuxna personer och användes
mycket flitigt av såväl gamla som unga. Ett av konststyckena med gungan var, att
två personer stående i den, mitt emot varandra och fasthållande sig i sidostolparna,
gåvo sig själva fart, ända tills gungan gjorde volt. Stadens jungfrur voro synnerligen orädda och skickliga i denna halsbrytande sport.
¹ Daggkåpa (Alchemilla vulgaris) är ett samlingsnamn för en mängd småarter av släktet daggkå-

por. Andra namn på daggkåpan är: Daggskål, Vår frus kåpa, Vår frus mantel (Vår fru = Jungfru
Maria, Jesu moder). Namnet Marie kåpa torde syfta på jungfrufödseln och komma av att daggkåpans frukt (en nöt) bildas på rent vegetativ väg.

² Rolf Ivar Edmund Sundeman (enligt Frösö församlings husförhörslängd 1894–1904 Inspektoren), förvärvade Hornsberg år 1900 av färgaren och rådmannen Ander Peter Fjellmans änka, Brita.
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Doktor Risslers Hornsberg.

Nu har för länge sedan doktor Rissler upphört både med att roa allmänheten
och att göra promenader till tivoli,³ där han förr mycket troget och punktligt
och ända in i sena ålderdomen intog sin aftontoddy såvida ej vädret hindrade
honom ifrån att gå den några hundra meter långa vägen. På de allra sista åren
lät gubben, då han blev matt i sina fortkomstledamöter, här och var längs denna
väg uppsätta vilsäten.
Hornsberg är försvunnet, d.v.s. det gamla måleriska Risslerska Hornsberg;
den lilla trevna, skära manbyggningen, vilken var i fullkomlig harmoni med
landskapet, har fått ge plats för en anspråksfull villa i modern stil, de säregna
granarna vid infartsvägen äro förväxta, tallen genom lusthusets tak är försvunnen och den estetiska ägaren likaså, vilken härigenom besparas att se den vandaliserande moderniseringen av sitt tusculum. Färgare Fjellman, som efter doktor
Rissler blev ägare av detta sköna ställe, hade tyvärr varken känsla, blick eller
förmåga att på ett pietetsfullt sätt vårda denna minnesrika och härliga pärla.
Det var ock nämnda doktor Rissler som på sin tid lät hopsätta och på högra
sidan av den långa sjöbron på Frösösidan uppställa den ännu där kvarstående
runstenen, den enda kända i Jemtland.
³ Landsarkivet i Östersund (ÖLA) har inga äldre kartor över Frösön. En av de äldsta frösökartorna

på ÖLA är en ”Plan af Hornsberg utstakad år 1885 av Hugo Ruuth, civilingenjör”. På den finns
”Tivoligränd”, belägen öster om Rådmansgatan och Nygatan, och som går från Runda torget ner
mot Hornsberg (doktor Risslers tidigare bostad). Den ledde dock inte ner till det Tivoli som Melander åsyftar utan till det av Godtemplarrörelsen 1890 anlagda Tivoli vid dåvarande Hornsagatan
8 och 10. Tivoli är i dag namnet på kvarteret. ”Melanders Tivoli” låg söder om bron, och skildras
i avsnittet ”Tivoli” nedan.
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En annan renhållningsorganisation i det lilla samhället var duschassociationen för
rentvagning sommartiden av egen lekamen. För detta ändamål uppfördes på
närmast liggande lotter och kålhagar, och där förhållandena voro lämpliga, små
duschhus av misstänkt utseende och med en tunna på taket. Till denna tunna
leddes på träbockar långa öppna trärännor, utgående från någon på en högre
nivå än duschhusets tak liggande vattensamling, dike eller uppdämning. Ibland
användes ingen tunna, utan fick vattenstrålen spela fritt in genom hålet i taket.
Om ett dylikt duschhus förenade sig flera familjer, eller och betaltes av abonnenterna viss avgift till ägaren för hela sommaren.
Vi pysar hade duschvattenuppdämningarna till lekplats för barkbåtar etc och
det hände ibland, att vi, då vi fingo syn på någon av samhällets jungfrur, vilken
styrde sina steg till duschen, vi i det rätta ögonblicket, lyftade av en del av vattenrännan, varigenom följden blev, att jungfrun fick duscha utan vatten. Ibland
öste vi ock jord i rännan, då blev det ett fasligt kolorum4 under strålen, ty på
den tiden förstodo sig ännu ej Östersunds jungfrur på de nyttiga gyttjebaden.
En gång hände vid ett dylikt tillfälle, att den duschande nymfen kom direkt
från strålen springande efter oss, men naturligtvis utan resultat den gången,
men som staden var liten och vi voro välkända, blev följden, att, då vi en annan
gång på annat ställe träffade samman med den förbittrade damen, och då blev
det avbasning för gamla synder.
Jag tror, att dessa duschhus nu ha försvunnit allesammans utom ett i närheten
av gamla häktet, vilket bär namnet Cavallins.5

Cavallins dusch.
4

= kakalorum = kackel. (Hellquist ss. 488 och 433).

5

Häradsskrivare Carl Cavallin (f 1816 gift med Catharina Dorotea Festin f 1824) bodde i fastighet 103 som ägdes av handlanden Sundin. De hade en son och två döttrar som var jämnåriga med
Melander
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Stadens manliga befolkning badade mest i öppna sjön och från båt, och vi
småpojkar tumlade om här och där vid stränderna.
Då ångfartyget Jemtland låg förankrat utanför staden, som ofta hände, var
dess hjulhus ett med förkärlek använt ställe för konsthoppning och dykning.
Ett favoritställe för våra timslånga bad var utanför Hornsberg bortom bron.
Här hade vi förtjusande roligt, ty vi fingo leva och gasta så mycket vi kunde och
behagade, utan att ägaren gjorde den minsta anmärkning. Även gubbåkern6 på
Frösön, med sin lada vilken en del av försommaren var kringfluten, användes
som badställe, men ansågs vara av underordnad rang.
Timmerflottor, vilka ofta lågo vid stadens stränder, voro synnerligen omtyckta
ställen för de pojkar, som kunde simma.
Från besöken vid badställena på Frösön kommer jag ihåg en mycket farlig
sport, som vi på vägen dit ut idkade, nämligen att promenera på räcket av den
mer än sexhundra alnar långa och tre alnar7 höga bron över Östersundet. Naturligtvis voro vi vid dessa övningar barfota. Detta vågstycke var ett av våra
prov på mod, och var och en, vilken genomgått detta prov, fick därefter en mer
framskjuten rang i våra lekar. Det var nämligen den ljuva tiden, då bedrifterna
ej behövde vara så stora för att förskaffa en, en framstående ställning i samhället.
Medan jag är inne på badfrågan, vill jag omnämna hjälten bland alla badhjältar. Det var en gosse vid namn Genberg,8 vilken badade i öppna sjön så tidigt
om vårarna, att han simmade mellan kringflytande isstycken, och beundrades
naturligtvis kolossalt av oss alla.
Bland våra lekar på sjön, och av ganska farligt slag var att om vårarna hoppa
på lösa kringflytande isstycken från det ena till det andra, och märkvärdigt nog
hände aldrig vid dessa oförvägna lekar någon allvarligare olycka än ett kallt bad
då och då.
Att hoppa eller rättare springa på lösa timmerstockar i sjön var en ej mindre
rolig och farlig lek, som vi om somrarna mycket övade. Vi måste då alltid vara
barfota, och största svårigheten låg uti att kunna göra helt om, då vi kommo till
den längst ut liggande stocken.

Tivoli
Det är allt ganska fint av ett samhälle på ett halvt tusental invånare att bestå sig
med ett utvärdshus. Östersunds utvärdshus var Tivoli. Varifrån namnet kommit
eller vem som varit dopförrättaren vet jag ej.

6

Antagligen är den identisk med det som i dag är kvarteret ”Gubbåkern” på Frösön vid Storsjöns
strand söder om Ruthsvägen, bebyggt med bland annat Södra Strandvägen 5.
7 600 alnar = 356,27 meter lång och 3 alnar = 1,78 meter hög.
8 Jonas Genberg f 1841 och d 1885. Melander berättar om Jonas Genberg i avsnittet ”Ett sorgligt
öde” nedan.
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Detta nöjesetablissemang hade ett vackert läge vid landsvägen som ledde till
Frösö läger, och mången främling torde ha farit det stolt förbi, utan att ha haft
en aning om dess tillvaro.9
Hela anläggningen bestod av några ståtliga barrträd på en mot sjön sluttande
kulle mitt för grindarna till egendomen Fritzhem.
I den lilla täcka Tivolidungen – park kan jag ej gärna kalla platsen – fanns en
obetäckt kägelbana med ett brädskjul i ena ändan och en mindre brädpaviljong
för förfriskningar, uppförd mot gaveln av en timrad rödmålad bryggeribyggning, och innehållande endast ett stort rum, å vars väggar i ramar hängde en
sorts kolorerade pennritningar – à la Dardel – ur Bellmans liv, och utförda av en
löjtnant Myhlfeldt.

”Melanders” Tivoli med kägelbanan.

Det är sant, att detta tivoli var obetydligt, ja tarvligt, men jag kan dock försäkra, att stadens befolkning här hade många glada och angenäma stunder. Och
platsen var ej minst rolig för oss pojkar, i synnerhet som vi förstodo konsten
att här förena nöje med nytta. Nöjet bestod uti att resa käglor, och nyttan i att
inhösta tolvskillingar. 10

9

Före detta stycke är ett avsnitt överstruket av Melander men ger en information om Tivoli:
Tivoliparken var varken omfångsrik i anläggning eller synnerligen storartad i sin utstyrsel, men
den verkade Norrlandsnatur, och detta var ju en ärlig etikett. Detta Tivoli i miniatyr låg särdeles
vackert och oinhägnat intill landsvägen som förde till Frösö läger.
10 Ungefär 25 öre.
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Den publik, som mest frekventerade detta förlustelseställes kägelbana, var officerare och handlande, och någon gång hantverkare – längre ned på rangskalan
gick det aldrig. Ovanpå den förutnämnda paviljongen var anordnat med bänkar
och där samlades de slåendes dam- och herrbekanta, för att åse spelets gång och
intaga förfriskningar. Av dessa – herrarna förstås, damerna fingo vi aldrig någonting av – nedkastades till oss på banan en tolvskilling för varje slagen eller,
rättare ramlad, bataljon. Och ju senare det led på kvällen, ju gladare de spelande
blevo, ju tätare skymningen föll, dess oftare, märkvärdigt nog, föll ock bataljonerna och tolvskillingarna. Jag kan dock ej helt och hållet fritaga oss resare ifrån,
att vi icke ibland justerade spelets gång genom att hjälpa de slående så snart vi
sågo att de inom kort skulle ha vunnit slaget. Vi gjorde ju härigenom endast de
slående och oss själva en tjänst.
En sommarafton, då detta tivolis samlade sällskap var, vad man kallar, upp i
gasken, beslöt man sig för att supera i det gröna och på Handlande Hammarbergs förslag placerades matbordet mitt på landsvägen å backens topp. Här sutto
nu damer och herrar i glatt lag kring det dukade bordet medan alla vägfarande
å ömse sidor fingo avvakta sällskapets uppbrott för att kunna fortsätta sin väg
framåt.
Valborgsmässoafton och därpå följande dag eller första maj var det ganska
livligt på Tivoli, men däremellan var det ganska gästfritt, och det fanns dagar, då den ende besökande var stamkunden, den gamle vänsälle dr Rissler från
Hornsberg.
Några år fram i tiden fick en kärlekskrank bryggare det infallet att ända sitt
liv just i den ovannämnda kägelbanan.
Och efter ytterligare några år följde en
vriden bagare bryggarens exempel med
den skillnaden blott att han valde bryggeriet till plats för självavrättningen.
Efter den betan var det totalt slut med
Tivoli, och platsen inrangerades snart
av oss pojkar bland spökställen.
Nu är hela denna anläggning ett minne blott. Bryggeriet med den därintill
liggande serveringsbyggnaden slutade
sin tillvaro genom vådeld. Kägelbanan
revs bort, och själva backen med sina få
men förtjusande barrträd blev utjämnad för att apteras till upplagsplats för
trävaror.
Det var även i Tivolibacken som en
ung bonde, Pelle i Knytta, jämte några
andra unga bönder en mörk höstafton
lågo i försåt för samt överföllo och illa
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misshandlade Lasse i Glasätt, då han kom åkande här förbi på väg till sitt hem.
Pelle fick därför en tids fritt härbärge på häktet i Östersund och jag vill minnas,
att han mot kontant erkänsla åtog sig ensam hela överfallet.

Ett sorgligt öde.
Denna gosse (= Jonas Genberg red. Anm.) var ända från barndomen kvick och
djärv i alla sina förehavanden, såg bra ut, var flitig i skolan och kom sedermera i
handel. Vid jämförelsevis unga år började han i Sundsvall egen affär som diversehandlande och drev upp sin affär så otroligt, att han en gång var innehavare av
mer än ett tjugutal butiker i olika delar av Medelpad och Jemtland. Han var en
gåpåare, djärv och beräknande i sina affärer, och förtjänade stora pengar men, här
fanns nämligen ett betydelsefullt – men – han var född till skojare, och kunde
aldrig tillvinna sig något som helst anseende eller förtroende. Då Karlstad år
1867 ödelades genom vådeld, sammankallades Sundsvalls köpmän för att göra
en insamling till de brandskadade, men Genberg blev ej ombedd att vara med.
Han blev nu rasande och hyrde själv och befraktade ensam en hel ångbåt med
spannmål, mjöl m.fl. matvaror för de brandskadade i Karlstad.
Då någon familj från Östersund gjorde resan till Stockholm via Sundsvall,
förhyrde G. ångbåt och gjorde dem sällskap ända ut till Brämön, allt för att visa
penningens makt. Så ville han i ett nu, på en stor väl uttänkt kupp (tjuvknep)
fördubbla sin redan ganska betydande rikedom och till den ändan reser han till
södra Sverige och uppträder hos sina stora kreditorer och förklarar för dem, att
hans ställning är ohållbar och frågar, om de vilja taga femtio procents ackord,
eller intet. De gingo i fällan – och han gjorde en vinst på några hundratusen kronor. Men hut går hem, som ordspråket säger, och han rusade i vild fart mot sitt
eget fördärv. Hans vilda spekulationer och okontrollerade affärer började verkligen bliva mindre hållbara, och nu sökte han med ljus och lykta efter en rik svärfar, som ej hade för många arvingar, men mycket pengar. Men de rika svärpapporna
och deras flickor nappade ej på kroken, men trägen vinner och till sist lyckades
han få en flicka med 80 000 kr och utan pappa – ändå något. Denna stackars
människa hade ej varit med, då krutet uppfanns – och några få år efter ett olyckligt äktenskap, störtade allt samman, och nu flyttade den barnlösa, utblottade
familjen till en obetydlig lägenhet i Digernäs i Jemtland. Här framlevde den
i stor fattigdom några år, och av den förr så stiliga och levnadsglada mannen
fanns nu kvar endast en oigenkännlig man med torftig dräkt. Så en dag kom
min bror åkande vägen fram i Digernäs,11 förbi Genbergs bostad, där det är stor
folksamling. Han stiger ur åkdonet och går in i lägenheten där en förskräcklig
syn möter honom. På ena sängen låg G. med genomskjuten panna, och på den
11

Av Melanders framställning kan man tro att Genberg bodde i Digernäs, men enligt Sunne
församlings husförhörslängd bodde han och hustrun i det av henne ägda Fanbyn nr 2. Där hade de
under de sista året en inneboende.
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andra sängen och överbredd med ett lakan ligger hans maka, även hon skjuten,
och båda äro döda. På golvet intill hans säng låg en hög av ved och spånor, vilka
varit antända, men slocknat av sig själva. Genberg hade synbarligen först skjutit
sin hustru, sedan anlagt mordbrand och därefter skjutit sig själv. 12
Illustrationer: Melanders teckningar som finns i FGÖ:s samlingar.

12

Jonas Genberg föddes den 30 december 1841 i Sunne och gifte sig den 16 oktober 1873
med Charlotte Nensén, född den 26 november 1856. För såväl Jonas Genberg som hans hustru
Charlotta står i kolumnen för Frejd och särskilda anteckningar ”Medborg. förtroende”. De flyttade till Fanbyn (nuvarande Fannbyn) 1880 (från Brunflo). I husförhörslängden tituleras han f.d.
grosshandlare.
Enligt Sunne församlings husförhörslängd 1884-1893 var det den 23 maj 1885 som Genberg
dödade sin då 28 åriga hustru och tog sig själv av daga när han var 43 år. I husförhörslängden
anges Genberg dödade med revolverskott först sin sängliggande, vansinniga möjligen medvetslösa hustru, och
sedan sig sjelf, efter att innandess hafva anlagt eld inom och utom det rum de bebodde hvilken eld dock af
snart tillkommande kunde släckas.
Enligt död- och begravningsboken för Sunne begravdes Jonas Genberg den 4 juni, med anteckningen I tysthet begraven, medan hustrun fick ”vanlig” begravning den 7 juni.
Vad som utlöste mordet och självmordet framgår inte. Emellertid kan man, av studier av Sunne
tingslags protokoll från 1880-talet konstatera, att Genberg sedan flera år låg i ett antal ekonomiska processer bl.a. med sin kusin poliskonstapel Anders Genberg i Östersund. Anders Genberg
hade stämt Jonas Genberg. Anders Genberg hävdade att Jonas Genberg inte redovisat intäkterna
från en auktion 1879, tillskansat sig en skänk till underpris, fifflat med växlar o.s.v. Innan alla
processerna var klara berövade Jonas Genberg sig och hustrun livet.
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Odenslund i backspegeln,
FGÖ:s fotoutställning i Jamtli 2010

Bebyggelsen i Odenslund började uppföras under 1870-talet. Det var oftast arbetare och järnvägsfolk som uppförde sina hus i området. Men även personer
med högre positioner i samhället lät uppföra sina bostäder här, t.ex. borgmästaren Johan Julius Rosén som var en av de första. Det sades av en av stadens
ledande personer att det var en ”vild” bebyggelse. Nu hade inte stadens ledning inflytande över detta, då marken ingick i Odensala bys område i Brunflo
socken. I slutet av 1800-talet hade bebyggelsen blivit omfattande och år 1900
fick denna tätort status som municipalsamhälle med bl.a. egen ordnings- och
hälsostadga. Mycket snart därefter menade företrädare för Östersunds stad att
Odenslund borde införlivas med staden. Det fanns praktiska skäl för detta i form
av gemensamma anläggningar för vatten, avlopp m.m. År 1918 inkorporerades
Odenslund i staden och kom att utgöra en av stadens fem stadsdelar. Stadsdelen
Odenslund kom efter hand att utökas till att omfatta områden fram till travbanan och Östra begravningsplatsen.
Fotogruppen som arbetade med denna utställning bestod av: Örjan Velander,
Sven ”Lima” Hansson (avliden 2011), Stig Modin, Kjell Nilsson och Lars Örjan
Sjölin.

Odenslunds municipalsamhälle samt jordlägenheterna Hårdänge, Furutorp och Katrinelund på en karta
upprättad 1905. Odenslunds municipalsamhälle markeras med gröna gränser. Vid siffran 1 möter
dåvarande Drottninggatan (nu Samuel Permans gata) Litsvägen. Vägen vid siffran 2 gick från A 4:s kasernområde till A 4:s körfält (numera bostadsområdet Körfältet). Stuguvägen fanns ej då. Det blå strecket
är ett s.k. krondike. Det är detta som givit namnet Krondikesvägen. Vid 3 låg Änge bryggeri och vägen dit
västerifrån, ungefär där nuvarande Ringvägen går, hette Bryggerigatan. Vid 4 Odenslunds skola. Vägen 5
är Brunflovägen.

100

1

2
4

3

5

101

Nedre Odenslund. Vy över kvarteret Solrosen taget från Stora kyrkans torn i slutet av 1940-talet.
							
Foto: Viktor Lundberg.

Nedre Odenslund. Vy över kvarteren Sippan och Näckrosen taget från Stora kyrkans torn i slutet av 1940-talet.
		
					
Foto: Viktor Lundberg.
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Kvarteret Solögat, Stuguvägen 36. Fotot taget ca. 1940. Fastigheten ägdes vid denna tid av Thure och
Märta Svärdfeldt.

Kvarteret Blåklinten. Slåtterarbete mellan nuvarande Allégatan och Södra Gröngatan. Året är 1909 och
inägorna tillhörde Nils Petter Agerbergs gård, Brunflovägen 3.
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Kvarteret Solrosen, Brunflovägen 1. Rosénsgården, senare kallad Thomsongården. Här bodde Östersunds
förste borgmästare Johan Julius Rosén 1858-78. Fastigheten övertogs av häradshövding Johan August
Thomson. Thomson var första ordförande i Odenslunds municipalstämma. Municipalstämma var det beslutande organet i ett municipalsamhälle och motsvarade kommunalstämman i landskommuner.

Kvarteret Solrosen, Brunflovägen 3. I gårdshuset startades den första enskilda mineralvattenfabriken 1898.		
Foto: Oscar Olsson, 1904.
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Kvarteret Gullvivan, Brunflovägen 19. Olof Anderssons gård, 1915.

Kvarteret Astern, Linnégatan 6-8. Fotot taget 1910.
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Kvarteret Astern, Furutorpsgatan 15.

Kvarteret Konvaljen, Hantverksgatan 18. Dåvarande ägare Martin Jönsson, skänkte en stor bit av sitt
potatisland till Östersunds stad när Allégatan drogs fram. Foto från 1912.
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Kvarteret Hyacinten. Aron Sundströms gård i Odenslund. Från vänster på gården: Aron,
Emma och Emmy Sundström, Stina Walltin med Henrik, Olov Walltin, mormor Walltin,
Hertha och John Sundström. På balkongen står från vänster: Paulina Gunnarsson, ”GammelStina”, Emma Eliasson med barn och Karl Eliasson.

Kvarteren Tulpanen och Blåklockan. I bildens övre vänstra del syns Änge bryggeri med
personalbostäder och mälteriets fyrkantiga torn. Märk gatans landgångar av trä istället
för trottoar. Fotot taget 1916 från taket på Brunflovägen 25.
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Gården vid Änge Bryggeri omkring 1908. Till vänster på kuskbocken sitter utköraren Eugen Lundholm.

Kvarteret Linnéan, Mariavägen 1, Odenslundsskolan. Klass 4 med lärare Nils A Larsson, år 192930. Elever bakre raden fr. v.: Sten Jakobsson, Elov Olsson, Hugo Andersson, Axel Wideman. Mellersta
raden fr. v: Teodor Borg, Sigurd Sjödin, Bertil Strandberg, Åke Jönsson (senare Dannevall), Gunnar
Bratt, Åke Nordlund, Sven Wallskog, Arne Bohjort. Främre raden fr. v.: Ingrid Åström, Helny Enarsson, Zaima Ahlqvist, Ester Lundholm, Anna-Lisa Ödholm, Inga-Lisa Wetterling (Ögren), Britt
Lindqvist, Margit Höög (Lenberg), Runa Thor, Sven Karlsson (Kylsberg) och Walter Svärdfeldt.
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Kvarteret Valhall. Sporttjänsts fabrik för skidvalla, Håsjövalla. Tillverkningen skedde under krigsåren på
1940-talet. Byggnaden var en före detta smedja som Sporttjänst hyrde av kommunen.

Kvarteret Stormhatten. Kvarteret byggdes under senare delen av 1950-talet.
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Del av Södertorg. Torget fylldes med vedtravar under krigsåren1939-1945. Som namnet anger så låg detta
torg i stadsdelen Söder men i omedelbar anslutning till Odenslund.

Kvarteret Syrenen, Ängegatan 14. Köket till fastigheten som 1942 ägdes av major Per H. Vagenius.
(se även Rolf Östlunds kompletterande uppgifter nedan.)
Foto: Oscar Olsson.
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Kvarteret Konvaljen, Ängegatan. Molanders affär med Frösön och Oviksfjällen i bakgrunden.
(Se även Rolf Östlunds kompletterande uppgifter nedan.)

Ängeparken. Änge gårds mangårdsbyggnad tjänstgjorde en tid kring sekelskiftet som
tingsställe och fick därför namnet Gamla tingshuset. Huset nyttjades senare bland annat
som skola och militärförläggning. På bilden ses Carolina Maria Brännberg i parken,
1903 (tidigare har kvinnans namn angetts vara Lena Bromberg eller Lina Bremberg,
men senare forskning har fastlagt det ovan angivna).
(Se även Rolf Östlunds kompletterande uppgifter nedan.)
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Kvarteret Konvaljen, Ängegatan 17. Grosshandlare Allan Östlunds gård. Foto: Oscar Olsson, 1920.

Kompletterande uppgifter från Rolf Östlund
Vid fotoutställningen om Odenslund på Jamtli fanns några foton som jag vill berätta
något om. De är tagna av den kände östersundsfotografen Oskar Olsson år 1920. Det
fanns tre foton från Ängegatan varav två från nr 14. Det huset byggdes på 10-talet av
majoren vid I 5 Per E. Vagenius. En bild är från köket. Man ser där vedspisen och bakom
en kopparbehållare, som är en varmvattenberedare, som är konstruerad på så sätt att den
varma röken från spisen via ett rökrör genom behållaren värmer upp vattnet som finns
där. För övrigt finns där flera detaljer som många känner igen bland annat en gasspis och
en gnisttändare som hänger på väggen. Ängegatan 14 övertogs sedermera av löjtnanten
vid I 5 P. M. Nordin och den 1 maj 1958 köpte Rolf och Gudrun Östlund huset och
då fanns varmvattenberedaren kvar inbyggd och urkopplad. På den andra bilden från
Ängegatan 14, som är tagen från husets övervåning, ser man närmast husets hängställning. Det grå huset på andra sidan gatan med nr 15 är Molanders Livs där man bland
annat hade ett särskilt kylrum för mjölk. På granntomten närmast till höger fanns för
övrigt en så kallad vedgård. Nästan längst till höger och bortom syns en hög byggnad
”Järnvägshuset” som än i dag finns kvar i hörnet Rådhusgatan-Brunnsgränd. Rakt över
gatan till nr 14 finns huset nr 17, som min far Allan Östlund köpte 1937. På andra
sidan tomtgränsen till nr 14 och 16 ligger Ängeparken, med Tingshuset, som begränsades i söder av Ringvägen, på vars andra sida fanns Änge bryggeri, vilka namn var för sig
har sin egen historia. Beträffande vårt hus på Ängegatan 14 och Ängeparken finns ett
särskilt samband på så sätt att fru Vagenius var parkbarnlektant. Vid stadsfullmäktiges
sammanträde den 17 maj 1938 beslöts att fruarna Doris Lekander, Märta Olsson, Anna
Lindqvist-Petersson, Margit Harward och Signe Färnlöf skulle omhänderha lekparksverksamhet i Ängeparken. Vid sammanträde den 27 maj i Drätselkammaren redovisades en utredning daterad den 5 maj 1938 där parktantverksamheten i Ängeparken
redovisades och där bland annat upptogs en kostnad för staket som var gräns mellan
Vagenius fastighet och lekparken.
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Var det bättre ordning förr i vår stad?
Av Bengt Brügge

Kring Stortorget låg många av stadens krogar. En bild från omkring år 1900.

Bild: FGÖ:S samlingar.

Allt sedan Samuel Perman (1760-1839), som stadens ordningsman, försökte
hålla ordning i Östersund, med en befolkning på några hundra personer, har det
väl varit lite si och så med ordningen. Han hade säkert för övrigt fullt sjå med
sina två äktenskap och sjutton barn att hålla ordning på sin egen familj.
I sitt hus vid Stora torgets nedre del hade han full uppsikt över den lilla staden
och dess invånare. Hans välkända uttryck som löd ungefär så här ”stjäl i Ås och
stjäl i Brunflo och stjäl på Frösön och stjäl i helvetet, men stjäl inte här i Östersund”, var en varning till stadens eventuella busar. Ja, det var på den tiden.
Den första krogen fanns redan 1786 nere vid färjsundet intill den von Engeströmska gården, stadens första bebyggelse. 1788 fick krögerskan Kerstin Dretz
burskap att verka som krögare på platsen.
År 1812 var madam Cristina Edström krögare i staden, med rättighet att
verka som ”traktörska för bättre folk”.
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Nya krogar växte upp
När krogarna sedan växte upp och blev fler och fler var det ett annat klientel
som ställde till oordning i Östersund, fyllhundarna, som genom sin högljuddhet, ofta i samband med slagsmål, störde idyllen, speciellt vid marknaderna i
staden.
Följande krogar eller affärer växte upp i anslutning till torget under mitten av
1800-talet, vilket gjorde att det inte var några större problem för behövande att
stilla sin törst: Brännvinsmagasinet, Zetterströmska vinhandeln, Riséns källare,
Borgens krog (föregångaren till Grand Hotell), Grönborgs bryggeris filialaffär
med ölkrog i källaren, Odenska ölkrogen, Fröken Billmarks ölutskänkning, Robert Fresks handel med spanska och andra viner, Johanssons källare, ölkrogen i
Lignells hus. Ja det fanns fler, men med en befolkning på 2 000-3 000 personer
var det fullt tillräckligt för den lilla staden.
Efter några krogbesök var det kanske inte så konstigt att Håkan Larsson från
Smedsåsen, som 1840 besökte stadens marknad och blev berusad till den grad
att han levde om och svor högt i den Risénska källaren. Han blev tillsagd av
självaste landsfiskalen att hålla sig lugn, men i sitt okontrollerade tillstånd tog
han ingen hänsyn till den höga myndighetspersonens uppmaning, utan kastade landsfiskalen över ända så att denne föll pladask till golvet. Det var inget
som man gjorde ostraffat och vid följande ting fick han böta för överfallet med
200 daler silvermynt, för dryckenskap 6 riksdaler och 12 shilling banco och
för marknadsfridsbrott 3 riksdaler och 16 shilling banco jämte ersättning till
vittnena.
Brännvinshandeln ägde rum i privat regi, men lämnade genom skatter ett
betydande tillskott till stadens kassa. Med dessa medel avlönades en stadsfiskal,
stadens vaktmästare, stadsläkaren samt finansierades fattigvården.
Genom beslut i Östersunds municipalstyrelse beslutades genom1855 års
brännvinsreform att förbjuda all husbehovsbränning och att för försäljning av
brännvin anordna ett enda utminuteringsställe.

Brottsligheten en helg i mars 1892
Ett halvsekel efter Samuel Permans död kunde följande hända under en vanlig
helg i Östersund enligt dagspressen. ”Lördag eftermiddag den 3 mars 1892 blev
liksom föregående vecka ytterligare tre män insatta i finkan, utanför vilken folkmassor skockades och stimmade. Sinnena voro således i jäsning och under natten
blefvo två personer överfallna och illa slagna.
Arbetaren Albert Engström, till börden värmlänning, men anställd i byn
Namn, Frösön, blev omkullslagen mellan kl 12-1 på natten. Sparkad och illa
slagen av fem eller sex personer, om hvilka han för öfvrigt ingen annan upplysning kan lämna, än att de voro berusade.”
”Å gården till fröknarna Sundbergs hus vid Köpmangatan blev senare på
morgonen, förmannen vid vattenledningsarbetena, Lindell, öfverfallen af två
okända personer.”
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”Ute i Änge , der man skaffat sig öl i söndags, begingos också en mängd
excesser af busar. En del av dessa begaf sig äfven utom bryggeriets område och
in på possessionaten Löwenadlers, hvarest blomsterrabatter nedtrampades och
ett ohyggligt lif fördes. Notarien Löwenadler som begaf sig ut för att afstyra
oväsendet, öfverfölls och en yngre broder, som sedan försökte hejda lymlarnas
framfart, vardt omkullslagen och sparkad. Först när en del karlar tillhörande
gården blefvo synliga, begåvo sig våldsverkarna af.”
”I natt ägde ett öfverfall rum hvars följder ännu står i vida fältet, ehuru det synes vara fara för lifvet. Vid ett-tiden blef nämligen omkring 40-årige fotografen
A.W. Björkman från Oviken, i närheten af Gröngatan, så illa slagen, antagligen
med gärdsgårdsstörar, att han utom svåra skador i hufvudet, även fått bröstkorgen intryckt. Han vårdas på lasarettet. Björkman hade på aftonen suttit uppe
hos gårdsegeren J.P. Burman och spelat kort med honom och skomakeriarbetaren Germundsson hvarvid oenighet och gräl utbrutit, men ej slagsmål. Det hade
äfven förtärt rusdrycker, ehuru ej mycket. Senare gick var och en till sitt, men
antagligt är att ofvannämnda personer sprungit ifatt Björkman och misshandlat
honom. De äro anhållne för öfvervåld och förhör pågår när tidningen lägges i
pressen. Björkman lefver ännu, men tillståndet är ytterst betänkligt.”

I gården Lugnet fanns vissa tider krog. Den besöktes bland annat av resande norrut och norrifrån. Förbi
Lugnet gick vägen till Lit (den väg som gick från Köpmangatan, över nuvarande kaserngården på I 5,
ÖSK-stugan, Rannåsens västra del, Kånkbacken, Kläppe, Åsmundgården och till dåtidens bro över Indalsälven med brofäste vid Lits kyrka).
			
Akvarell av A.E. Melander i FGÖ:s samlingar. Foto: Conny Lagé.
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Supandet förstörde mycket
Det enda som stod i en spansk geografibok om Sverige var att ”landet ligger
långt i norr och där håller folket på att supa ihjäl sig”.
I boken om Östersunds historia berättar Christian Genberg, som på 1880-talet var lärling vid ÖP:s tryckeri, om det ohämmade supandet bland hantverkare
och andra. Genberg fick dagligen börja sitt arbete med att springa spritärende
åt sina äldre kamrater. Måndagarna var automatiskt en fridag och även tisdagar
ibland. Då tog sig gesällerna ledigt och låg uppe på vretlotterna i Karslund
och söp och spelade kort. När brännvinet tog slut skickade man efter mer från
Brännvinsmagasinet vid Stora torget . Brännvinet levererades i bleck- eller träkaggar. Några glas användes aldrig utan man söp direkt ur kaggarna.
Godtemplarrörelsens insatser för att bekämpa det våldsamma supandet och
därmed ge familjerna större trygghet kan inte nog värderas. Tusentals personer
trädde in i leden och 1883 hade man byggt världens största godtemplarhus i trä,
nuvarande Gamla teatern. Det här året var 700 av stadens ca. 3 000 invånare
anslutna till godtemplarrörelsen.
De nuvarande krogarna runt det nya Stortorget gör allt för att sommartid flytta ut på de plattformar som äro byggda i anslutning till torget, men den dåliga
överskådligheten försvårar erhållandet av serveringstillstånd för spritdrycker.
För övrigt så är senare stängningstider för stadens krogar något som kanske borde beivras i ställe för att uppmuntras. Allt för ett friskare och nyktrare samhälle.
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I denna årsskrift har under senare tid artiklar om stadens ordenssällskap (motsvarande)
publicerats. I år har turen kommit till Sällskapet Goda Vänner. Denna artikel är även
publicerad i Hornsbergskrönikan 2011.

I denna årsskrift har under senare tid artiklar om stadens ordenssällskap (motsvarande)
publicerats. I år har turen kommit till Sällskapet Goda Vänner. Denna artikel är även
publicerad i Hornsbergskrönikan 2011.
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Den första styrelsen var från vänster: ordf. Axel Berndtsson, sekr. Calle Svärd, skattmästare
Gustaf Berndtsson och J. J. J:son Juhlin.117
Vice ordf. Leonard Holmström och klubbmästare E.
O. Ahlström är inte med på bilden.
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Rättegångssaker.
Fiskhandlanden Ernst E. Boson var för någon tid sedan instämd till rådhusrätten för bristande
hållning av snygg gata. Vid rättegångstillfället infann sig svaranden i egen ganska hög person,
vilket resulterade i (troligen på grund av hans kända goda målföre) att målet mot honom
avskrevs utan vidare. Intresserade kunna få del av detaljer vid sammanträffande med sagde
Boson; redaktionen känner nämligen inte 118
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När GV fyllde 75 år sade stormästaren Erik Ringström, intervjuad i ÖstersundsPosten, att framgångsreceptet med att som goda vänner kunna hålla sams efter så
många år bestod i tre oskrivna regler: Prata aldrig politik, hjälp varandra och håll
fruarna utanför. Av allt att döma påstods detta med en utsökt känsla för vad som
är journalistiskt gångbart, samtidigt som det var en retsam passning till damklubben. Damerna hade alltid varit med på sällskapsaftnar och fester. På utflykter, julfester och utfärder till GV-stugan deltog hela familjer. Men det fanns en rågång i
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Interiör från GV:s lokaler på Risslersgatan 19 B, Frösön.

Interiör från GV:s lokaler på Risslersgatan 19 B, Frösön.
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Muntrationer
Muntrationer var det som det s.k. muntrationsrådet, numera programrådet, svarade för. Under den programpunkten har bröderna genom åren livats upp av
de mest skiftande ämnen i form av föredrag, kåserier, film- och bildvisningar,
informationer, undersökningar, fältövningar, studiebesök samt naturligtvis sång
och musik. Visor och egna kupletter sjöngs av bröderna Birger Bohlin, Emil
Fjellström och Hjalmar Lind. 1915 inköpte sällskapet ett pianino ”med god
ton” till nytta och nöje för sina medlemmar. Man startade en manskör och så
småningom en musikensemble. Under 1940- och 1950-talen hade vi en fin kör
med bl.a. Holger Torgerson, som blev en radiofavorit som medlem i kören ”Sov
i ro”. Harry Dahlgren försökte på 1970-talet återskapa den körtradition, som
kännetecknade GV:s tidigare decennier, men trots hans entusiastiska ledning
var kören inte tillräckligt övningsvillig för att nå den av maestro uppsatta ribban. Musik har dock även i fortsättningen utövats av egna förmågor till allas
glädje. På senare tid har dragspels- och jazzmusik inte sällan stått på programmet. Idag har vi ett eget jazzband där våra medlemmar ingår.
På senare år har intresset för kurser i egen regi av många olika slag breddat
medlemmarnas fritidsintressen. Det kan gälla matlagning, curling, bridge, golf
och så deltar många av oss förstås i den årliga pimpeltävlingen på sjön Svänglingen.
Sällskapet Goda Vänner fyller nästa år 110 år, vilket är en aktningsvärd ålder
för en lokal förening utan bindning till nationella eller internationella kedjor
och som inte heller har den status som herrklubbar av det mer förnäma slaget
stoltserar med. Överlevnadsförmågan ligger i vad namnet anger, vilket medför
en avspänd stämning att umgås i. 1922 hade medlemsantalet nått 100 för att på
1970-talet nå en topp på 140. Nu har vi sedan 1990-talet drygt 60 medlemmar.
Bilder ur Sällskapet Goda Vänners samlingar.
Källor:
Protokoll och andra bevarade anteckningar från sällskapet Goda Vänner.
Östersunds historia III, Jörgen Björklund, Gudrun Pentén, Bosse Sundin, Hans Wallentin.
Gjallarhornet 31:1 och 31:3.
Tidningsartikel ur Östersunds-Posten.
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Boklista 2010
Av Kerstin Ellert

Nedan presenteras litteratur som utgivits under år 2010 och som berör Östersund.
Som tidigare görs den avgränsningen att endast litteratur som berör före detta
Östersunds stad (Östersunds församling) tagits med.
Aggestam, Josefin och Andersson, Mats: Vägen till meningsfull sysselsättning :
utvärdering av Mica - daglig verksamhet i Östersunds kommun. Malmö: Centrum
för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö högskola, 2010. Serie: Malmö högskolas
utvärderingsrapporter, 1654-7462 ; 2010:2. ISBN 978-91-7104-355-9.
Bäckman, Peter: Frostbett : kriminalroman. Östersund: Jengel, 2010. ISBN 97891-88672-61-2, 91-88672-61-1.
Jemtå, Anette, Espell, Anette: Kärleken till reumatikersjukhuset i Östersund
1969-1998. Östersund: Jengel, 2010. ISBN 978-91-88672-66-7, 91-88672-66-2.
Knutson, Charina: Jamtli: ett museum som inte liknar något annat: a museum
like no other. Östersund: Jamtli, 2010. ISBN 978-91-7948-232-9, 91-7948-232-5.
Lagerström, Staffan: Så gott vi minns: Jämtkraftminnen 1990-2010. Östersund:
Jämtkraft, 2010. ISBN 978-91-633-7875-1, 91-633-7875-2.
Rådhuset i Östersund: foton, byggnadsritningar, möbelritningar, möbelinventering, historik. Östersund: Östersunds kommun, 2010. Finns även som pdf-fil på
Östersunds kommuns hemsida.
Skoglund, Wilhelm och Westerdahl, Stig: Historien om Färgfabriken norr: relationell estetik möter gammal militärstad. Östersund: JiLU, 2010.
Utredning av s/s Thomée: rapport 20101124 / Kultur- och fritidnämndens kansli.
Östersund: Östersunds kommun, 2010.
Östersund: kommunkarta. Skala: 1-25 000. Östersunds kommun: KartPartner,
2010.
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Verksamhetsberättelse 2010
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund, FGÖ, får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för kalenderåret 1 januari– 31 december 2010.
Föreningens funktionärer

Mandatperiod

Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Adjungerad ledamot
Arbetsutskott, AU

2010
2009-2010
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2009-2010
2010-2011
2009-2010
2009-2010
2010-2011
2010

Revisorer
Revisorssuppleanter
Indentent
Museivärd
Klubbmästare
Redaktionskommitté

Peter Berg
Sven-Erik Tornving
Gunilla Nilsson Edler
Ingvar Gustafsson
Göran Falkerby
Kjell Hoffman
Sten Wadensjö
Tomas Frank
Carl Henrik Rastner
Mikaela Gustafsson
Helene Bernhardsson
Gunnel Österberg, Kvinnliga FGÖ
Peter Berg
Sven-Erik Tornving
Gunilla Nilsson Edler
Ingvar Gustafsson
Gunnar Engström
Gunnar Nord
Eva Eklund
Lars Lundstam
Sten Wadensjö
Tomas Frank
Carl Henrik Rastner
Ingvar Gustafsson
Bengt Brügge
Gunilla Nilsson Edler
Johan F. Wijnbladh
Mats Lundin
Hans Lingblom

2010
2010
2010
2010

Medlemsantalet uppgick den 31 dec 2010 till ca 670, varav 34 nya medlemmar har registrerats under 2010.
Medlemsavgifter har varit oförändrad 200 kr för enskild medlem och till123

kommande 50 kr för familjemedlem.
Årsmötet hölls 25 mars 2010 i länsbibliotekets samlingssal. 60 medlemmar
var närvarande. Diplom och blommor överlämnades till Anders Edvinsson som
erhållit Berghagens stipendium om 5000 kr. Anders berättade om sin forskning
och uppsats rörande kommunal rösträtt under 1800-talets andra hälft.
Styrelsemöten har hållits vid 14 tillfällen och AU har träffats vid två tillfällen
samt nödvändiga telefonmöten.
Högtidsmötet hölls traditionsenligt den 23 oktober i stadens rådhus, där omkring 110 medlemmar deltog. God mat och dryck samt trevlig samvaro präglade mötet. Ordföranden informerade om föreningens verksamhet, bland annat
om den lyckade konstutställningen som anordnades under försommaren och om
fotoutställningen Odenslund som öppnades på Jamtli dagen efter högtidsmötet.
Deltagarna fick också en presentation av samarbetet med landsarkivet om Idas
karta, en tecknad beskrivning av stadens centrala delar år 1905. I slutet av högtidsmötet bjöds på fin jazzmusik framförd av Vanja Steinholz kvintett.
Årsskriften var klar för utdelning vid högtidsmötet den 23 oktober. Även i
år har den 96 välfyllda sidor med historiska texter och bilder om Östersund från
olika tidsperioder. Värt att notera är det stora inslaget av kvinnor som artikelförfattare, halva antalet.
Konstutställningen ”Kånkback-Anders och annat” öppnades den 6 juni i
Ahlbergshallen. Där visades ett 40-tal målningar ur FGÖ:s samlingar som omfattar cirka 300 verk. Motiven var ofta hämtade från staden och de 500 personer
som besökte utställningen hade många minnesvärda kommentarer att lämna.
Utställningen var öppen under tre veckor. Syftet med utställningen var, förutom
att visa en del av föreningens konstinnehav, att berätta om FGÖ och fånga besökarnas intresse för stadens historia. Med den mediala uppmärksamhet som
föreningen fick i samband med utställningen, och det stora antalet besökare, må
vi väl anse att vårt mål nåddes. I samband med utställningen påbörjades renovering och översyn av konstsamlingen.
Fotoutställningen ”Odenslund i backspegeln” anordnades i Jamtli kafé och
öppnades den 24 oktober och fanns på plats till slutet av november. Ett stort
antal besökare tog del av bilder från det tidigare municipalsamhället som 1918
inkorporerades i staden. Som tidigare år kommer bilderna från utställningen att
finnas i årsskrift 2011.
I föreningen arbetar nu 4 fotogrupper med inscanning av vårt bildinnehav,
samt arbetet med att för allmänheten i utställningsform visa intressanta bilder
från det gamla Östersund.
Kulturföreningar i samarbete, KFIS. Den 16 nov föreläste Agneta Pleijel
om sitt författarskap. FGÖ ingår tillsammans med sex andra föreningar i KFIS
Arbetet som remissinstans fortsätter att öka när det gäller namnförslag på
gator, vägar och områden, ävensom angående rivningsarbete och planarbete för
kommunen.
Ett intressant samarbetsprojekt har startat med Landsarkivet om en illustrerad
karta över Östersund 1905, ”Idas karta”. Etapp 1 sträcker sig över 16 kvarter
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från cellfängelset till gamla kyrkan.
Genom Linda Olséns donationsfond har föreningen gett bidrag till Fältjägarföreningen för återuppförande av Daggtorpet på Jamtlis område.
FGÖ förvaltar följande fonder och stiftelser för vilka särskild redovisning
lämnas. Linda Olséns donationsfond, Anna och Gottfrid Romans understödsfond, Margareta och Robert Berghagens fond för historisk forskning om Östersunds historia samt Carl Lignells fonder I, II och III.
Ordförande sammanfattar
Föreningen har haft ett bra verksamhetsår att lägga till handlingarna. Antalet
kontakter ökar också stadigt. Genom årsskrift, konst- och bildutställningar, föreläsningar, hemsida och stadsmuseum har vi ca 10000 kontakter under ett år.
Med dagens teknik ökar också tillgängligheten på våra bilder, filmer och konst.
Östersund den 8 februari 2011
Peter Berg

Sven-Erik Tornving

Gunilla Nilsson Edler

Ingvar Gustafsson

Göran Falkerby

Kjell Hoffman

Sten Wadensjö

Tomas Frank
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Nya medlemmar 2010
Jan Bergquist
Laila From
Ulla Britt Halvarsson
Karin och Staffan
Hammarqvist
Bengt Hansen
Ingemar Hägg
Inger och Elov Jonasson

Robert Kallin
Stina och Leif Landin
Siv Lindholm
Staffan Lindqvist
Kerstin och Torbjörn
Lundqvist
Lars Lundstam
Anita och Örjan Lööf

Ulla Nordberg
Lil Margerete
Nordin
Iren Näsström
Viktor Olofsson
Maj-Britt Saltin
Anneli Strömgren
Maj Britt Stuguland

Björn Svensson
Gunilla Waldebo
Mattias Warg
Christina Wistman
Ulla-Britt och Björn Åslund

Givare till årsskriftsfonden 2010
Förteckningen avser inbetalningar bokförda på föreningens PG-konto under perioden 1 januari - 31 december 2010.

Ahrlin, Siv och Vidar
Alftrén, Bertil
Andersson, Bengt
Andersson, Bertil och Lillemor
Andersson, Ingegärd
Andersson, Sven-Olof
Andersson, Åke
Andrews, Mait och John
Anse, Hans
Appelqvist, Kurt
Arwehed, Elisabeth och Alf
Axelsson, Sture
Backman, Bertil med fam
Bengtzon, Åke
Berg, Aina och Peter
Bergman, Karin och Staffan
Bergström, Roland
Björk, Knut
Bohman, Ragnar
Borg, Marie och Jan
Breding, Maud och Åke
Brügge, Bengt
Carlsson, Bengt
Cederberg, Bo
Cronheden, Inger och Rolf
Dahl, Doris och Bengt
Dedering, Bertil
Dixelius, Håkan
Doll, Sune
Edström, Bengt
Edström, Gunnar
Elvgren, Lennart
Engström, Barbro och Erik

Engström, Gertrud och Gunnar
Enström, Gunilla och Rolf
Enström, Kerstin och Bo
Eriksson, Bertil
Eriksson, Gunnar
Eriksson, Sven Bertil
Eskilsson, Elvi och Arne
Falk, Lars
Falkerby, Gunnel och Göran
Frank, Tomas
Fresk, Robert
Gabrielsson, Kjell
Gissler, Solveig och Sture
Gulle, Bengt
Gunn, Anita och Harry
Gustafsson, Ingvar
Haase, Christer
Hallén, Lennart
Hammar, Ingemar
Hammarqvist, Karin och Stefan
Hansson, Bertil
Hansson, Sven ”Lima”
Haraldsson, Ulf
Hasselberg, Ulla
Hemmingsson, Cleo och Anders
Herlitz, Ebba och Lars
Herlitz, Hans
Herlitz, Ingabritt och Staffan
Herlitz, Irene och Nils
Herlitz, Leena och Per
Hoffman, Berit och Kjell
Holm, Christer
Holmberg, Bror
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Olofsson, Olle
Olsson, Oskar med fam
Orvegård, Olof
Ottosson, Agne
Palmqvist, Åke
Persson, Barbro och Bertil
Persson, Christina och Bob
Pettersson, Britt och Karl-Erik
Pettersson, Kjell
Pålstam, Britta och Bengt
Rasteby, Monica och Walther
Rehnsbo, Eva
Ringvall, Maj-Britt och Sven
Rosenius, Olle
Rydell, Nils Magnus med fam
Rönning, Fredrik
Sandberg, Bengt
Sedvallsson, Maud och Gunnar
Sjöström, Christer
Stein, Astrid och Bengt
Stenfors, Gunilla och Olle
Stigenius, Göran
Ström, Ingrid och Carl-Hugo
Sundström, Lennart
Swahn, Ingrid och Bengt
Svensson, Björn och Siv
Svärd, Helge
Svärd, Kerstin och Gunnar
Svärd, Otto
Sånefjäll, Hans
Tengvard, Kjell
Tornving, Maud och Sven-Erik
Trapp, Roland
Uddegård, Karl Gustaf
Uhlin, Hans
Wahlström, Kjell
Wahlström, Sig-Britt och Sven Olof
Walltin, Olle
Velander, Kerstin och Örjan
Wenner, Miett och Lennart
Wernmark, Karin och Björn
Westerberg, Tore
Wigen, Staffan
Wigur, Rolf
Wijnbladh, Ulla och Johan
Wikström, Ragnhild och L-E
Winberg, Lennart
Zakrisson, Birger
Åslund, Ulla-Britt och Björn
Älmeby, Monica
Ödmark, Sigrid och Anders
Ögren, Margareta och Robert
Östlund, Jan

Holmström, Björn
Husberg, Staffan
Håkansson, Leif
Höög, Bengt
Jacobsson, Ingrid och Ragnar
Jernekrantz, Alfons
Johansson, Bertram
Johansson, Jan-Erik
Johnson, Ingrid och Alf
Johnson, Stig
Jonsson, Jerker
Jonsson, Kjell
Jonsson, Lars
Jonsson, Rune
Josefsson, Åsa och Alf
Jönsson, Asta
Jönsson, Birgitta och Tage
Jönsson, Siv
Jönsson, Yngve
Krohné, Elisabeth och Göran
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Kylsberg, Inger och Sven
Kålen, Alf
Larsson, Carin och Ulf
Larsson, Emmie och Håkan
Liljegren, Anita och Klas
Lindgren, Thore
Lindman, Ulf
Lindow, Anette och Lennart
Lindqvist, Lars med fam
Litfeldt, Elinor och Christer
Lundberg, Kjell
Lundstedt, Bernt
Medin, Doris och Bengt
Meijer, Margot och Sten
Modin, Stig
Molund, Kjell med fam
Mårtensson, Anders
Mårtensson, Maj-Britt
Nillbrand, Anneli och Stig
Nilsson Edler, Gunilla
Nilsson, Göte
Nilsson, Kjell
Nilsson, Ulf Douglas
Nilsson, Ulla och Lennart
Nord, Gertrude och Gunnar
Nordin, Eli och Börje
Nordin, Lilmargarete
Norgren, Birgitta och Kjell
Nossbrandt, Kjell
Notfors, Eva och Daniel
Nyström, Sven
Olofsson, Gittan
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Under 2011 har arbeten med förändring av Badhusparken påbörjats. Så här såg parken ut för 90 år sedan.
Längst ut kallbadhuset och en småbåtshamn och i bakgrunden Oscarsbron, som revs 1936.
FGÖ:s bild.
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