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Ossian Hagbert Ferdinand Kindstrand (1839–1893), äldste son till Joel Petter och Eva 
Maria Kindstrand, var först bokhållare hos sin fader. Omkring 1890 omtalas han som 
läderhandlare till yrket och anges vara bosatt invid Gamla skolgatan. 

I kyrkobokens förteckning över "Qvarstående obefintliga personer" är han struken med 
noteringen död den 29 november 1893 å ett hotell i Kristianstad. Vad som döljer sig 
bakom denna något dunkla formulering, torde man i brist på ytterligare kända och 
tillförlitliga fakta bara kunna spekulera över. 

 1

http://solvesborgochlister.se
http://solvesborgochlister.se/gamla.html


Gamla sölvesborgare 
(överblick)
 

� 

solvesborgochlister.se 

(startsidan

På detta idylliska foto från omkring 1870 ser vi det tidstypiska hus med brutet tak och 
utvändig trappa, som garvaren Jonas Kindstrand (1779–1834) uppförde i kvarteret 
Domherren vid Östra Storgatan. Utöver garveriet fanns senare även en läderhandel 
och en liten butik för "galanterivaror" införskaffade från Köpenhamn i fastigheten. 
Genom en häftig eldsvåda i januari 1905 lades tyvärr hela gården i aska. 

I bakgrunden skymtar det stora stenhus, som överstelöjtnant Johan Fredrik Hjort vid 
Wendes artilleriregemente med hjälp av flera duktiga sölvesborgshantverkare lät 
uppföra åt sig och sin familj 1828–1830. Gården köptes på 1850-talet av doktor Jacob 
Georg Wilhelm Jacobi, som 1843–1862 var gift med Hjorts dotter Jeanette. 

Från vänster på bilden syns först en till namnet okänd barnsköterska, därefter Gerda 
Stickler (i barnvagnen), Rosalie Kindstrand (gift med Johan Peter Stickler och mor till 
Gerda), Joel Anton Kindstrand, Hildegard Kindstrand (gift med Sophus Ludvig Stickler, 
bror till Johan Peter), Eva Maria Kindstrand (gift med Joel Petter och mor till Rosalie, 
Hildegard, Ossian Hagbert samt Joel Anton) och slutligen, framför porten till 
trädgården därbakom Ossian Hagbert Kindstrand. Bröderna Stickler var båda 
lantbrukare och ägde tillsammans Sjögerås säteri i Västergötland. 
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Från Östra Storgatan i nutid. Garvare Kindstrands fastighet var belägen till höger om 
gatan på platsen för byggnaden i rött tegel (f.d. Bilbolagets försäljningslokal). Här kan 
man i fonden se samma (i dag något rosaskimrande) hus, som på det äldre fotografiet 
från omkring 1870. 
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