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År 1788 upprättade lantmätaren Johan Törnsten från Brunflo, en stadsplan över  den 
nya staden Östersund. Stadsplanen fick ett torg med slutna hörn. 

Området kring torget indelades i 12 tomter.
Från 1791 finns en förteckning över vilka tomter i staden som då hade börjat 

bebyggas.
Här fanns apotekaren Samuel Perman (tomt 1 och 2), vagnmakare Holmberg (tomt 10 

och 11). De som då höll på att bygga var handlanden Törnstedt (tomt 8½ och 9) och 
handlanden Wiklund (tomt 11½ och 12).

År 1807 kom en första byggnadsordning för Östersund. Enligt den skulle tomterna 
kring torget bebyggas med hus i två våningar av sten eller timmer.                                       

Husen skulle placeras med långsidan mot torget.
Vid 1800-talets början bodde knappt 200 personer i Östersund. 

Rådman Fjellman beskrev situationen i staden 1830-35;  ”på torget fanns då 
uppskjutande  jord, stenar och trädstubbar, vilka dock blev till större delen borttagna 

först till den 25 augusti 1835 då konung Carl XIV Johan, på genomresa till Norge, 
passerade staden och tillbragte natten mellan den 25 och 26 augusti på 

Landshövdingeresidenset. Torget var gräsbeväxt långt in på 1800-talet. ”   
När bebyggelsen på de båda övre tomterna revs, 1866 (kyrkoherde Zetterberg) och 
1905,(arresten) och dessa införlivades i torget, fick Stortorget sin nuvarande storlek.





Plankarta över Östersunds stortorg 1865.

1. Här bodde Samuel Perman från 1794.

2. Krögare Erik Anderssons krog.

3. Konditor P.E. Sundin.

4. J.G.Borgs, ”Snus-Borgens” handelsbod.

5. Borgska teaterladan senare Festsalen

6. Prosten Zetterbergs stenhus uppfört 1804

7. Thaléns gästgiveri senare Stadskällaren.

8. Lundholms kopparslageri.

9. Handlare Hallgrens affär.

10. Per-Jonskrogen, traktör Jonsson.

11. Melanders bageri

12. Prästgården, gav namnet till Prästgatan.

13. Östersunds första folkskola.

14. Körsnär Holmqvists, senare Staverfelts.

15. Fresks diversehandel.

16. Apoteket Hjorten. C.A.Lignell.

17. Hjelmens gård, efter  handlaren Hjelm som 
sedan överlämnade den till ”Korg-Olle”

18. Stadsgården, intill 1912 Östersunds 
stadshusrätt och magistrat.

19. Fyrkanten, tidigare polis och brandstation.



Stortorget med Samuel Permans gata som skär rätt igenom torget.



Stortorget västra del Stortorget 1 och 2 (17)

Samuel Perman (1760-1839) är helt förknippad med Östersund och dess första tid som stad. 
Han utbildade sig till apotekare fick anställning vid Jämtlands apotek på Frösön vilket han 
senare även blev ägare till. 

I april 1794 flyttade han familjen och apoteket till Östersund, en stad som då endast var 8 år 
gammal. Förutom apoteket kom han även att driva en ganska omfattande diversehandel. 
1795 valdes han till Östersunds förste ordningsman. Därmed blev han stadens allt i allo. I 40 
år var det Samuel Perman som samlade borgerskapet till möten och förde protokoll över 
beslut som fattades och medlade i tvister som uppstod. Ja som ordningsman avvisade han 
även icke önskvärda individer från att slå sig ned i staden. ”Stjäl i Ås, stjäl i Brunflo, stjäl på 
Frösön och stjäl i helvetet, men stjäl inte  här i staden” eller något liknande uttryck, var 
allvarsord från stadens ordningsman till de som kommit in på brottets bana.

När general von Döbeln, på väg mot norrmännen år 1808 begärde husrum för sina officerare i 
staden, som då endast bestod av några hundra invånare, blev det ett blankt nej från Samuel 
Perman. Stadens ordningsman ville inte ha militären inne i Östersund, och så blev det, trots 
att von Döbeln, enligt sägnen hotade med arkebusering.



A E Melanders 
teckning med nedre 
hörnet av Stortorget 
på 1850-talet.

Samuel Permans hus 
till höger.

Lägg märke till 
Östersunds första 
gatljus, en enkel 
lampa, som hänger 
mellan husen.

Gatan hette då 
Drottninggatan och 
blev senare Samuel 
Permans gata.

I bakgrunden Storsjön 
och Frösön.



A E Melanders akvarellmålning , som visar nedre delen av Stortorget i Östersund på 1850-talet.



Stortorget 1. År 1788 fick Samuel Perman privilegium som apotekare i Östersund samt burskap här i staden. Först 1794 
flyttade Perman och apoteksrörelsen från Frösö läger in till Östersund. Teckning av A E Melander.



Apotekaren
Samuel Perman1760-1839

Samuel Perman är helt förknippad 
med Östersund och dess första tid som 
stad.  Han föddes 1760 i Vänersborg, 
utbildade sig till apotekare och tog 
anställning vid Jämtlands apotek på 
Frösön. 

1794 flyttade han familjen och 
apoteket till Östersund. Staden var då 
endast 8 år gammal.

Perman valdes till Östersunds förste 
ordningsman. Under 40 år var han 
stadens allt i allo.

Samuel Perman var gift 2 gånger och 
fick sammanlagt 17 barn.

På slutet av sin levnad fick han 
ekonomiska problem och fick sälja sitt 
apotek och sin fastighet.



Stortorget 1. Invigning at Samuel Permans minnesplakett 1926, med ledamöter från Föreningen Gamla Östersund.



Stortorget 1. Uppsättande av minneplaketten över Samuel Perman på det hus där han bodde. Föreningen Gamla 
Östersund styrelse är närvarande 1926. tillsammans med många intresserade Östersundsbor.



Stortorget 1. Samuel Permans huset med gamla magasinet där café Debol huserade. Caféet var livligt besökt, inte minst 
under marknadsdagarna. Lägg märke till minnestavlan över Samuel Perman.



Stortorget 1. 
Minnesplakett vid Samuel 
Permans hus uppsatt 1926

Minnestavlan, gjord av Olof Ahlberg, visar på 
Samuel Permans första hus, där han drev 
både apotek och speceriaffär och  
brännvinsbryggeri.

Lilla ladan till höger var lagerförråd.

I fastigheten har senare funnits ett stort antal 
verksamheter. Bl.a..

Sandström & Ljungqvist som hade 
bilförsäljning i bottenvåningen och kontor en 
trappa upp.

1949 flyttade ”Korg-Olles” leksaksaffär in i 
huset,  fram till 2004. 

Korg-Olles fanns tidigare i Stortorget 17, 
Hjelmens gård, på andra sidan gatan.



Stortorget Nr. 1. Här bodde först Samuel Perman. Sandström & Ljungqvists bilaffär flyttade in i huset på 1920-talet, med 
bussverksamhet på torget. På taket kunde man med stora bokstäver läsa SANDSTRÖM & LJUNGKVIST. Från 1949 hade 
”Korg-Olles” sin  leksaksaffär här. Tidningskiosk och telefonkiosk. Till höger skymtar Grand Hotell. Frösön i bakgrunden.



Stortorget 1. Bilfirman Sandtröm och Ljunqvist, Café Debol och Radiofirma.



Stortorget 1. Sandström & Ljungqvists bilaffär. Butiksfönstren vette  ut mot Samuel Permans gata. 

Kan det vara Gerda Ljungqvist med en av företagets bilmodeller?



Stortorget 1. Sandström & Ljungkvist hade sina lokaler i Samuel Permanhuset. Försäljning i bottenvåningen och kontor en 
trappa upp. Firman köpte in Bohmans bussar där den drivande kraften blev Gerda Ljungqvist. Hon var verksam fram till 
1970-talet.



Stortorget 1. Bilhandlare och  Styrelseledamöter för Sandström & Ljungqvist i affären.Bilmärket är en Oakland.  



Stortorget 1. Den byggnad som Perman bodde i, var en timmerstomme till en äldre lada från 1700-talet, som han hade tagit 
med sig från Frösön. Det var vanligt att de första husbyggnaderna i staden var timmerhuskroppar från landsbygden.



Stortorget 1 i blickfånget. I huset snett till vänster, som kallades Hjelmens gård, efter handlaren Hjelm,  höll ”Korg-Olles” till 
i början. Flyttade 1949 över till det högra huset, där Sandström & Ljungqvist höll till.  Busstation mitt på torget.



Samuel Permans gata skär genom Stortorget med pågående Torghandel. Nederst till höger Stortorget 1, Samuel Perman-
huset,  sedemera ”Korg-Olles leksaksaffär. Till vänster Stortorget 17 , Hjelmens gård. Mitt på torget till vänster, 
tidningskiosken, till höger en pissoar som senare blev en tidningskiosk.



Stortorget 17. Handlande Hjelm hade sin gård här och drev handel från 1850-talet. Västgötaknallen Carl Johan Olausson, 
som kom från Borås 1903, etablerade sig vid Stortorget. Första tiden som kringvandrande knalle. 1918 övertog han denna 
fastighet. Senare fanns här Näldens Ullspinneri.



Stortorget. Gregoriemarknaden, i mitten av mars månad. Gustavsbergsbacken på Frösön i bakgrunden.

Gregoriemarknaden på stortorget hade flyttats in till staden från Frösön 1798.



Stortorget med marknad.



Stortorget 17. ”Korg-Olles” fick sina affärsrättigheter på tomt nr 12 (17) på den sydvästra sidan av Stortorget, där även 
Näldens Ullspinneri hade en affär. 1949 flyttade ”Korg-Olles” över till Norra sidan av Samuel Permans gata, tomt nr 1.



Stortorget 1. Huvudsakligen tog ”Korg-Olles” sina varor från hemtrakterna i Bollebygd. Före unionsupplösningen fraktades 
hans varor sjövägen från Göteborg till Trondheim, varifrån han sedan transporterade dem till Östersund. Hans mångårige 
medarbetare Sven August Lundin 1920-t.



Stortorget 1. ”Korg-Olles” leksaksland vid Stortorget är väl förknippat med besök av barn i alla åldrar under många 
decennier. Affären har varit en tillgång  inte minst som julkappsaffär, för stora delar av befolkningen, inte bara i Östersund 
utan i hela Jämtland.



Stortorget 1. Man behövde inte vara barn för att finna sin lycka hos ”Korg-Olles” välsorterade affär, med tusentals leksaker 
på hyllorna. Här såldes också barnvagnar, korgar och korkmattor m m.



Stortorget. Under Gregoriemarknaden i mars månad, flyttade ”Korg-Olle” ut ett par stånd på torget, för att få närmare 
kontakt med kunderna.



Stortorget 1. Så  här ser Samuel Permans hus ut idag 2019, 225 är efter det första huset på platsen. 



A.E.Melanders akvarell från 1859 visar Stortorgets norra sida med 
tomterna 2 och 3. 

Tomt 2. Hökare Erik Anderssons krog. Tomt 3. Konditor P.E.Sundin



Tomt nr 2. Krögare/Hökare  E Andersson hade sin krog här. Det lilla huset till vänster därom är Samuel Permans magasin.

Tomt nr 3, innehades av  handlaren Fryckbom, senare  Konditor P E Sundin. Här inrymdes Östersund Utskänknings AB.               
I huset hade också Bohmans bussar en väntsal 1923



I fastigheten Stortorget 3 hade Bohmans bussar en väntsal. En av de första bussarna på Linjen Odensvik-Öhnet. 
Busstrafiken på denna linje startade den 1 november 1922 av K.E. Bohman. Två bussar utgick från Stortorget. den ena till 
Frösö sjukhus, den andra till  Odensala skola. 



Stortorget 2. I huset längst ner till höger, drev hökare/krögare Erik Andersson sin krog.. Han hade även en bondgård i 
Eriksberg, vilket område kom att bära hans namn. 

Stortorget 3. Hit flyttade Östersund förste konditor Per Erik Sundin (1819-1882)Han kom från Skön i Medelpad. 



Stortorget 3, hade konditor Sundin sitt konditori med serveringslokal.  Bageriet hade han inne på gården. 1853 fick han 
tillstånd att destillera brännvin. Då öppnade han även ”vinhandel” i huset som kom att bli mycket lukrativ.

I samma hus ,med gavel åt Storgatan, hade Gustaf Myrström sin Rak-och Fältskärssalong.



Stortorget 3. Myhrström, i mitten, framför sin Fältskär-&  Rakstuga. Han var alltså både  frisör och fältskär. Han fick sitt 
mästarbrev 1896. När han avled 1936 var han landets siste fältskär.  Hit gick man för att få sina mindre blessyrer 
omplåstrade. Han drog också ut tänder för en krona per tand.



Stortorget 3/Storgatan 16. I huset fanns bl.a. Lalanders kortvaruaffär, på andra våningen ett Pensionat;  Margaretas 
Matsalar och Café, som drevs av syster Wassdahl. I hörnbutiken hade Verner Lindqvist en skoaffär som sedan efterföljdes 
av affärsnamnet Skolagret. Storgatan 16 revs på 1960-talet och en ny fastighet uppfördes dit även skolagret flyttade.



Stortorget 2 och 3 revs på 1960-talets och ersatte dessa med moderna byggnader.



Stortorget 2 och 3. till höger. Här fanns Pizzeria Athena, HSB Mitt administration,

(Rakt fram Stortorget 1 med Korg-Olles affär nederst till vänster. Blev senare en skivaffär)



Stortorget 2 och 3 till höger, de röda tegelbyggnaderna. Till höger skymtar Grand Hotell.



Stortorget 4 Grand Hotell 1888-1975

Tomten nr 4, Storgatan 17, köptes av grosshandlaren och träpatronen Nils Olof Näs. Han föddes 1829 i Fors 
socken. Näs började redan som ung att göra skogsaffärer och han ägde stora skogsarealer längs Indalsälvens 
och Ljungans dalgångar och grundade sågar i Sundsvallstrakten. Han var en av grundarna till Hissmofors AB 
och Östersunds Elektriska AB.

Näs lät riva det Tängströmska rucklet vid hörnet av Storgatan och Stortorget och lät den kände 
östersundsarkitekten Adolf Emil Melander, rita Grand Hotell. Näs lät uppföra den ståtliga byggnaden som 
stod färdig 1888. Grand Hotells matsal döptes till ”Borgens sal”. Byggnaden kostade 90 000 kronor, vilket var 
en hög summa.

I bottenvåningen fanns ett schweizeri, den tidens pub med fullständig servering från kl 9 på morgonen till 
mitt i natten. Borgens sal i det äldre intill liggande huset, förvandlades till matsal, i vars mitt ett stort 
smörgåsbord alltid stod framdukat. På bordet fanns två större brännvinsbehållare, från vilka man kunde få 
den sots spirituosa, som man önskade.

Fasaden var rikt utsmyckad och hela den storslagna anläggningen var en symbol för den blomstring som 
staden upplevde under 1800-talet, när järnvägen kom till Östersund. Ett av taktornen, som hade en spetsig 
profil, kallades efter byggherren, för ”Nästippen”

När Grand var färdigbyggt sålde grosshandlare Näs anläggningen till källarmästare Herman Hansson. Flera 
ägare har passerat under åren och flera renoveringar har genomförts.

Under beredskapsåren var Grand Hotell en kär tillflyktsort för militären i Östersunds garnison.

1950 stod den nya verandan klar med en förnämlig utsikt över torget, en populär och svalkande tillflyktsort, 
för såväl stadsbor som sommarturister.

Vintern 1974/75 revs den tidigare så pampiga hotellbyggnaden för att ge plats åt Storsjöteatern och Hotell 
Winn, sedemera Radisson SAS, numera Clarion.



Stortorget 4 – det stora vita huset, mitt i bilden är Grand Hotell (1888) med långsidan mot Storgatan. Samuel Permans gata 
går genom Stortorget. Torget är livligt trafikerat och handel pågår.



Stortorget, 4, kvarteret Borgens.  Med ena sidan mot Storgatan byggde handlare Tängström 1790 sitt hus här.  Men1839, 
såldes det till rådmannen, Georg Olofsson-Risén från Rise på Frösön. Denne startade Östersunds första värdshus. Det 
kallades Riséns källare. Risén var gift med Gustava Boreus, vars fader, ägde de tomter värdshuset låg på.  



Stortorget 3/Storgatan 16 som skymtar till vänster är Sundins konditori med skylten: ”Vin och brännvinsförsäljning.”     Till höger 
Storgatan 17/Stortorget 4 är ”Riséns källare”  (Det som senare blev Borgens) Bakom det huset skymtar teaterladan. I förgrunden 
står till höger fotografen Anders Olsson som kom till Östersund 1867. I bakgrunden från vänster ses Risén (ägaren till krogen på 
Storgatan 17) Festin och handlaren Wennström



Gustava Boreus-Risén-Borg

f. 1810, var en driftig kvinna. Då 

hennes förste make, Risén, dog 

1842, drev hon krogrörelsen själv. 

Nu hade de glada medborgarna i 

Östersund fått en offentlig lokal 

och ett förlustelseställe. Här kunde 

resande få husrum, bo äta och 

förlusta sig. 1850 gifte sig Gustava 

med hattmakaren Johan Georg 

Borg från Sundsvall.  Därmed 

kom kvartersnamnet Borgens till, 

som även blev värdshusets namn 

ända tills Grand Hotell byggdes 

1887-88.



Grand Hotells bakgård.  1863 anhöll Gustava Borg hos magistraten att få anordna baler och danstillställningar för 

allmänheten och inte bara för ”Herrskapet”. Det blev avslag p g a tidigare problem med osedlighet, fylla och andra störande 

moment i området vid Torget. De bad då att få bygga ett varulager, vilket accepterades. Ladan inreddes och fick namnet 

”Borgen lada” även kallad Nya Teatern eller Teaterladan. Hit kom teatersällskap från hela Sverige och blev ett kulturellt 

centrum. ”Teatern” syns med det brutna svarta taket. 



Grävning för vattenledning vid Grand Hotell 1890. Till vänster i bild syns Borgens Teaterlada och till höger, Storgatan 15 med 
fotoateljén där fotograferna Anders Olson, Oscar Olsson och Wiktor Lundberg huserade.



Teater i ”Borgens” lada. 

”Borgens lada” även kallad Nya Teatern eller Teaterladan. Hit kom teatersällskap från hela Sverige och blev ett kulturellt 

centrum.



Grosshandlare Näs köpte fastigheten,  Stortorget 4,  1883 och rev då det gamla hörnhuset och lät bygga Grand Hotell.    Här med sin 
imponerande fasad med nummer,  Storgatan 17. Byggnaden stod färdig 1888. Arkitekt var A E Melander.                             
Anläggningen blev en symbol för den uppblomstring som staden upplevde under 1880-talet, när järnvägen kom till Östersund. 



Grand Hotell utmed Storgatan 17. 



Stortorget 4. Bygget av Grand Hotell  kostade 90.000:- kronor, på den tiden en ansenlig summa. I själva bottenvåningen 
fanns ett schwezeri, den tidens pub, med fullständig servering från kl 9 på morgonen till mitt i natten. Borgens sal i det 
äldre, intill liggande huset förvandlades till matsal, i vars mitt ett stort smörgåsbord alltid stod framdukat.



Annons för det nya 
Grand Hotel i
Östersund 1888.



Stortorget 4. Grand hotell med det livliga torget.



Stortorget 4. Grand Hotell uppfördes 1888 i tegel, med  ljus putsad fasad, 3½ våningar högt med markerade hörntorn. 

Den låga byggnaden till höger, som Gustava Borg lät uppföra 1861, är Grands matsal. Lägg märke till kandelabern.



”Kandelabern” eller 
gatljuset restes på 
Stortorget  i 
samband med 
stadens elektrifiering 
och var en gåva av 
grosshandlare Näs. 
Den kallades i 
folkmun 
”Näsbrännan”.



Stortorget 4. Grand Hotell  1950 med den nybyggda verandan. Lägg märke till att Wisenska bokhandeln finns inrymd i 
gatuplanet. Grand Hotell ägdes och drevs under en tid av konsul Ragnar Ohlsson, som också var ägare till Wisénska
bokhandeln. 



Stortorget 4. Grand hotell  höjde reste sig högt över den omgivande bebyggelsen och genom sin placering intill Stortorget 
fick den ett imponerande utseende. 



Grand Hotells vaktmästare. Det var dessa som hjälpte till  med att ta hand om hotellets gäster.





Stortorget 4. Barnens dags firande 1911 vid Grand Hotells uteservering. 



Torghandel på Stortorget, till vänster Grand Hotell med matsalsbyggnaden. 



Grand Hotells veranda.



Berta Hansson tar över 
Grand Hotell 1908.

När Grand Hotell  var färdigbyggt  1888, sålde 
grosshandlare Näs anläggningen till 
källarmästare Herman Hansson. 

Hansson dog redan 1908 varefter änkan Berta 
Hansson drev hotellet under många år.

1940 tog källarmästare  Ernst Bloss över Grand 
Hotell som då var nerkört. Han renoverade  
byggnaden till höga kostnader. Matsalen 
byggdes om  och värmeledning drogs in i huset.

Under beredskapsåren var Grand Hotell en kär 
tillflyktsort för militären i Östersunds Garnison.

Under en tid drevs Grand av konsul Ragnar 
Ohlsson som köpt fastigheten såväl hotell- som 
restaurangdelen. Wisénska bokhandeln som 
Ragnar Ohlsson ägde flyttade in i lokalerna.  



Stortorget 4. Då Grand Hotell stod klart 1888 skänkte grosshandlare Näs, Kandelabern, en gatlykta för att lysa upp 
Stortorget. Näs var en av ägarna i det nybildade Östersunds Elektriska AB.



Julfest på 
Grand Hotell. 
1909



Grand Hotell 
interiör.



Vid förbudsomröstningen angående alkohol 1922 uppmanade Grand Hotell att rösta NEJ. (De ville att spriten skulle få 
finnas kvar.) Uppmaningen lyder: ”Rädda Sverige undan förbudets elände, RÖSTA NEJ”



Dorith Sjölander började som 
”smörgåsnissa” på Grand Hotell 1948.

Då fanns det en stor personalstyrka; hovmästare, tio 
servitriser, fyra spritkassörskor, två kassabiträden, en 
köksmästare, 5 kockar, kokerskor, 5 kallskänkor, köks-och
kallskänkeelever, en husfru, en gårdskarl och tre musiker, 
förutom all personal till själva hotelldelen.

Grands veranda va mycket populär på sommaren, 
speciellt när det var kräftpremiär och fönstren fylldes 
med kulörta lyktor och gästerna kunde se ut över torget 
under tiden som musiken spelade, ”Lysmaskidyll”.

Dorith berättar om de komplicerade 
spritbestämmelserna, som tidigare gällde innan spriten 
blev fri 1955. Begränsningen var 10 cl starksprit och 5 cl 
gin, whisky eller likör för varje manlig gäst, en 
bestämmelse som gällde från kl 15 på dagen. Damer fick 
man aldrig servera mer än hälften av herrarnas ranson. 
Dessa spritdrycker serverades alltid tillsammans med 
mat, annars gick det inte att få ut någon sprit. 

Servitriserna hade alltid 10% på notans slutsumma som 
dricks.

En servitris skulle vara propert och snyggt klädd, 
välvårdad för övrigt, och i det fallet fanns det också stor 
yrkesstolthet.



Stortorget 4. Grand Hotells matsal.



Stortorget 4. Grand Hotells festsal uppdukad 1909 för borgmästare Isidor von Stapelmohrs jubileumsfest. Han hade då 
varit borgmästare i 30 år.



Grand hotells matsal användes flitigt av stadens välsituerade herrar.



Anders Trio spelade musik varje kväll på Grand Hotell . Både som dansmusik och bakgrundsmusik. 1944.



Musikunderhållningen var viktig på Grand hotell. Här är det amatörkapellet som övar.



Grand Hotells Ölstuga.

I husets norra hörn inrymdes 
en tid Grand Hotells 
”bakficka”, en ölstuga, som 
var en mycket populär plats 
för ett speciellt klientel av 
stadens invånare. Av den 
anledningen kunde det vara 
lite bråkigt kring ”Hörnan”. 
Men barnen i trakten 
utnyttjade situationen och 
kunde ofta få en slant av 
någon ”snäll” farbror.



Stortorget 4. Grand Hotells ”bakficka” öl-stugan.



Stortorget 4. Grand Hotells matsal inrymdes i det 1861 uppförda huset mot torget. Från början användes första våningen 
som en krog och i den andra våningen blev det en stor sal för baler och andra nöjestillställningar, som fick namnet ”Borgens 
sal”



Stortorget 4. År 1974-75 revs Grand Hotell till många Östersundares stora sorg. 



Vintern 1974-75 revs gamla Grand Hotell för att ge plats åt Storsjöteatern och Hotell Winn. Storsjöteatern
placerades i kvarteret ”Borgens” vid Stortorget. Den var klar 1978. Från början skulle både teater och hotell 
inrymmas i kvarteret ”Borgens” med hotellet mot Stortorget.  Under planeringsstadiet utvidgades 
nybyggnadsplanerna att omfatta även grannkvarteret ”Auktionisten”.   Teatern blev kvar i kvarteret 
”Borgens” medan hotelldelen lades utmed Prästgatan i både kvarteret ”Borgens” och ”Auktionisten”

2008 byggde Länsförsäkringar ”Glaskuben” ovanpå Storsjöteatern.



I samband med Östersunds stads 200-årsjubileum – 1986. Uppsattes statyn ”Kören” på Stortorget. 

Konstnär: Thomas Qvarsebo.



Stortorget 5

I övre delen av tomt 5 uppfördes 1890 en fastighet med affärslokaler i gatuplanet. 

Den första firma som fanns där var Olsson & Holmberg och därefter Bröderna Svensson. 

1930 byggdes huset om och reveterades varvid de två tidigare  taktornen ersattes med en tredje våning. 

Efterhand kom ett flertal firmor att bruka affärsytorna. 

Mellan 1920 och 1970 fanns bl a dessa affärsföretag i fastigheten:  

O J Wallin, Egendomsagentur, Mathilda Forsells frukt och Grönsakshandel, Lysoljebolaget, Matservering, 

A P Perssons Skomakeri, Holmberg och Olsson Speceriaffär, Stockholmsmagasinet, Linnemagasinet, 

Marks Lager, Bröderna Svenssons Speceriaffär en av stadens största och mest välsorterade. Ägare var bröderna Paul och 
Sven Svensson, Efter deras död tog yngste brodern Bror Svensson över affären. Med sitt homeopatiska intresse, gjorde han 
om affären till en hälsobutik.

Här fanns Kurbadet med fröknarna Lewelin och Fagerberg som ägare. Anna Lewelin var marketenterska under finska 
vinterkriget och under en tid skötte hon även serveringen vid Stocke Titt på Frösön. Hon var moster till den kände 
skådespelaren Adolf Jahr.

Vidare fanns här Hjalmar Jakobssons militär- och civilskrädderi, Lucullus matsalar, Svedbergs herr och- damfrisering, 
homeopat Signe Carlsson, Amnelius fastighetsförmedling.

Inne på gården fanns Elfgrens snickeriverkstad samt Carl Lindbergs åkeri som i början var hästanspänt.

1974/75 revs huset och här uppfördes Storsjöteatern och Hotell Winn, senare SAS Radission hotell, därefter Clarion hotell.



Stortorget 5, byggdes 1890 och renoverades på 1930-talet. Huset inrymde många olika butiker, bl a Bröderna Svenssons speceriaffär.

Här byggdes hotell Winn 1974 blev senare  SAS Radisson hotell och  därefter Clarion Hotell . Här finns också Jämtlands 
Länsförsäkringars huvudkontor.



Stortorget 5. Mellan 1920 och 1970 fanns bl a dessa affärsföretag i fastigheten:  O J Wallin, Egendomsagentur, Mathilda 
Forsells frukt och Grönsakshandel, Lysoljebolaget, Matservering,  A P Perssons Skomakeri, Holmberg och Olsson 
Speceriaffär, Stockholmsmagasinet, Linnemagasinet, Marks Lager, Bröderna Svenssons Speceriaffär 



I fastigheten Stortorget 5, startade diversehandeln Olsson & Holmberg, med Olof Olsson från Brunflo f.1841 som delägare. Han 
kallades ”Buller-Olle” för sin kraftiga stämma. Han var volontär vid Jämtlands Hästjägare Corps på Frösön och deltog som frivillig i 
dansk-tyska kriget 1864. Han fick medaljen Dannebrogen för sin insats. För att få en lönsam sysselsättning startade han affärsrörelsen 
där man sålde bl a tvål och papper o liknande, med sin kamrat Axel Holmberg.  Rörelsen upphörde 1907.   



Stortorget 5/ Prästgatan 18-20. LM = Linnemagasinet, SM = Stockholmsmagasinet.



Stortorget 5/ Prästgatan 18-20, med Stockholmsmagasinet och Linnemagasinet, AB Mark & Co samt                      Bröderna 
Svenssons speceriaffär.



Stortorget 5 rakt fram. Butiker i gatuplanet, bostäder i de övre våningarna. Prästgatan till höger. Längst bort kan man 
skymta Cellfängelset 1861-1970.



Stortorget 5 , år 1936 då Östersunds stad  firade sitt 150 års jubileum. Borgmästare Iwan Wikström talar.



Stortorget 5. Parkering på torget.



Stortorget 5.. Hjalmar Jakobssons militär- och civilskrädderi, Lucullus matsalar, Svedbergs herr och- damfrisering, 
homeopat Signe Carlsson, Amnelius fastighetsförmedling. Inne på gården fanns Elfgrens snickeriverkstad samt Carl 
Lindbergs åkeri som i början var hästanspänt.



Stortorget 5 revs 1974 och ersattes med Storsjöteatern och Hotell Winn, SAS Radisson och senare Clarian. Jämtlands 
länsförsäkringar flyttade in i lokalerna och byggde 2008 Glaskuben på toppen.



Stortorget 6 (och 13 enligt stadsplanen)

Stortorget hade under de första hundra åren, i den övre delen och nedanför nuvarande Prästgatan 
två tomter som var bebyggda med två fastigheter  vilka nu är införlivade med torget.

På tomt nr 6 uppförde kyrkoherden och prosten i Brunflo församling teologie doktor Zetterberg 
(1739-1807) år 1804 stadens första stenhus i två våningar. 

Huset hade ett bra läge med hänsyn till marknaderna på torget och innan det revs utnyttjades den 
nedre våningen som speceriaffär med silltunnor stående utanför ingången. Från den övre våningen 
hade man utsikt över hela torget.



Melanders teckning av övre delen av gamla Stortorget. Tomt 6. Fastigheten till vänster bebyggdes 1804 av prosten i Brunflo, 
teologie doktor  Zetterberg. Östersunds första stenhus. I bottenvåningen  fanns en handelsbod. Huset revs 1866. Därefter 
införlivades tomt 6 med Stortorget. Huset till höger är Östersunds första folkskolebyggnad 1858. Folkskolan flyttade 1880 
till kvarteret Kålhagen och istället flyttade flickskolan in. Flickskolan flyttade 1894 till egna lokaler vid Rådhusgatan. 
Skolhuset revs 1905 och tomten införlivades i Stortorget. Lägg märke till spruthuset, vaktkuren och brandkårens kanon. 



Stortorget 7. Östersunds första folkskolehus från 1858. Den förste skolläraren var Lars Anton Lindahl f.1829. Han kom till 
Östersund 1848 och tjänstgjorde till 1884. Han levde som en del andra medborgare i staden. Han gick på morgonen till 
någon krog och tog sig en ”bäsk” i ett brännvinsglas, till frukosten en sup och toddy samt på kvällen ett glas punsch.



Stortorget 7. Östersunds första folkskolehus 1858. Senare Haqvin Lindgrens Diversehandel 1891.I övervåningen bodde 
handelsmannen med sin familj



Stortoget 7. Huset med gaveln mot torget är Östersunds första folkskolehus 1858.  Det nedre våningsplanet bestod av en större 
skolsal och några mindre rum. I den övre våningen hade läraren sin bostad som bestod av fyra rum och kök. Ursprungligen kallades
tomten för ”Stadshustomten” och innehöll då en mindre stenbyggnad, stadshäktet, som brann ned 1816. 



Stortorget tomt 7 (13 på kartan) huset med gaveln ner mot torget är Östersund första folkskolehus. År 1858 stod det färdigt för att 
ta emot sina första elever.  Här startade även flickskolan (elementarläroverket för qvinnlig ungdom) 1884. Huset inreddes 1891 till 
affärsfastighet och dit flyttade ett av stadens större handelsföretag Haqvin Lindgrens Diversehandel.



Stortorgets övre del   - Prästgatan 17, 19, 21, 23, 25, 27

Prästgatan 17 Stadskällaren.

Prästgatan 19 var från början en kryddgård. Därefter ett tvåvånings gatuhus byggt 1880. Hattmakare G. Söderström var 
ägare. Omkring 1910 förvärvades fastigheten av hemmansägaren Jonas Jonsson från Dvärsätt och på grund av hans 
”skenhelighet” i affärer, som dock ej var ojusta, blev hans fastighet kallad för ”Guds Rike” omväxlande med ”Himmelriket” 
benämningar som fortlever ännu i våra dagar.

I ett tidigt skede i husets affärshistoria återfinner man här urmakare Theodor Holms affär och F O Tannlunds Snus- och 
tobakshandel.

På platsen kom vidare under 1950-talet ett flertal affärslokaler att få rum. Karlströms skoaffär, Wadmans herrekipering, 
Tannlunds Tobaksaffär och Appelqvist Ur- och Glasögonbutik. Därefter kom Ost och vilt att saluföra sina delikatesser, 
Restaurangen Sarajevo intog en stor del av husets affärsyta och den efterträddes av restaurang Simon och Victor och 
därefter restaurang Sir Winston. 

Prästgatan 21 Sparbankshuset – byggdes 1914-15, med påbyggnad mot Kyrkgatan 1954.

Prästgatan 23 Traktören – här bedrev  traktören Per Olov Jonsson värdshusrörelsen ”Per-Jonskrogen” från 1850-
talet.Krögare Jonsson bedrev värdshusrörelsen vid Stora torget så sent som i början av 1880-talet. Till Prästgatan 23 
flyttade först Oscar Carlssons Manufakturaffär  in sedan Bröderna Lundholms järnhandel , som tidigare fanns på andra 
sidan Sam. Permans gata.                       Adolf Lundholm hade sin bostad ovanpå affären, men det var Folke Bylander som 
skötte butiken. I huset fanns senare  även Hedströms Manufaktur AB och Maja Nilssons Damfrisering. Vägg i vägg med 
järnhandeln låg Östersunds-Basaren som i folkmun kallades ”Halleluja-boden” eftersom ”makarna Eriksson” hade 
anknytning till Frälsningsarmen. Huset revs och på samma plats uppfördes 1971 varuhuset Traktören med livsmedelshall, 
Hübenettes bokhandel.

Prästgatan 25 Handelsbanken – år 1828 ägdes tomten av ekonomidirektören Pehr Wikström som år 1849 sålde den till 
Bagare Johan Gustaf Melander för 2.500:-

Prästgatan 27 Wedemarks – Här låg stadens första Prästgård, som också tjänade som skola och kyrka.



Stortorget övre med Prästgatan 19, (det vita huset) som byggdes 1880, har haft ett antal butiker som hyresgäster. 
Prästgatan 21  är Sparbankshuset, byggdes 1914-15.



Stortorget/Prästgatan 19. Här har funnits ett stort antal butiker genom åren, t ex: Tannlunds tobaksaffär, Ost och Vilt,                   
Restaurangerna Simon och Victor och Sir Winston. 



Stortorgets övre del med Prästgatan  19 (det vita huset till höger.) Huset till vänster därom är Stadskällaren på                 
Prästgatan 17.  Året är 1948 och Stadskällaren brinner som bäst. Därav de många åskådarna. 



Stortorget övre med Prästgatan 17, 19 och 21. Barnens dags firande 1910



Stortorget/Prästgatan 19. Delikatessbutiken Ost & Vilt som sålde lokala produkter. Restaurangen Simon & Viktor. 1970-tal



Stortorget övre/Prästgatan 21.Huvudbyggnaden uppfördes 1876 samtidigt som grannens, traktören Per Olof Jonssons 
byggnad, efter branden samma år. Från 1870-talet ägde kopparslagare A A Lundholm gården och tomten där han hade sin 
verkstad. Familjerna  bodde på övervåningen. År 1880 öppnade August och Gustaf Lundholm järnvaruaffär i hörnhuset.



Bröderna Lundholms 
Jernkramhandel 1880

Järnhandlare Johan Adolf Lundholm 
blev delägare i Lundholms 
järnvaruaffär. Poserar här 1910 utanför 
affären Prästgatan 21. 



Stortorget/Prästgatan/Samuel Permans gata. Till höger  fastigheterna Prästgatan  17, 19, 21, sistnämnda Lundholms 
kopparslageri och järnhandel.  Längst bort skymtar Cellfängelset. Lundholms järnhandel revs 1914 för att ge plats åt 
Sparbankshuset. Järnhandeln flyttade då över Samuel Permans gata och blev Prästgatan 23.



Stortorget övre/ Prästgatan 17=Stadskällaren, 19=nuv Sir Winston 21=Lundholms Järnhandel



Prästgatan 21 Sparbankshuset. Byggdes 1914-15.  Arkitekter var G F Hagström &  BLF Ekman. Huset skulle invigas 15 oktober 1915, 
men då det saknades fönster i butiken i bottenvåningen uppsköts invigningen.  Banken hade sina lokaler på andra våningen medan 
andra affärer inrymdes i fastighetens gatuplan. Här fanns Sidenhuset, Malmströms herrekipering Melanders foto, Steens 
missionsbokhandel.                                                             



Stortorget/Prästgatan 21. Sparbankens personal under jubileumsåret1947 då Sparbanken fyllde 100 år. Bankens dåvarande 
lokaler var inrymda på andra våningen i Sparbankshuset.



Stortorget övre/Prästgatan. Sparbankshuset under byggnad 1914 med gaveln ut mot Samuel Permans gata. Sparbanken  
uppförde även en påbyggnad av Sparbankshuset 1954 efter Samuel Permans gata fram till Kyrkgatan 40. I de 
sammanbyggda delarna inrymdes banklokalerna i gatuplanet. Togs i bruk 1956.



Sparbankshuset på Prästgatan 21 har vackra utsmyckningar som man måste stanna upp för att kunna se. På fasaden mot Prästgatan  
återfinns ett mans- och ett kvinnohuvud och på fasaden mot Sam. Permans gata återfinner man två ekorrar.  utförda av den då 20 
åriga Karolina ”Lina” Eriksson från Fyrås, i sten från Gusta i Brunflo. Hon blev senare en nationellt hyllad skulptör



Stortorget/Prästgatan 21. Sparbankshuset med butiker i gatuplanet.1963.



Stortorget/ Prästgatan 21 Sparbankshuset. Under en tid fanns här Steens Missionsbokhandel. En av hans stora 
försäljningsframgångar  var att sälja biblar till stadens konfirmander. Han försåg torghandlarna med påsar och 
omslagspapper för sina varor.  Martin Steen var KFUM-entusiast (KFUM var starkt i Östersund). Då fyra barn blev utan sina 
föräldrar, som hade dött i Spanska sjukan, behövde barnen inte skingras, utan de fick sitt hem hos Martin och Signe Steen. 
Flickan i familjen blev missionär och dog i feber i Kina, äldste sonen for till Amerika och de yngsta pojkarna fick arbete i 
Stockholmsområdet.



Stortorget/Prästgatan 21. Sparbankshuset 2019.



Stortorget/Prästgatan 23 är Lundholms Järnhandel som nu har flyttat. Prästgatan 25 är Handelsbankens hus. Byggdes 1920 
efter ritningar av Rådhusets arkitekt F B Wahlberg.

OBS dekorationen ovanför ingången till Handelsbanken är utförda av Olof Ahlberg. 



Stortorget/Prästgatan 21 – Sparbankshuset och Prästgatan 23 – Traktören – byggnaden stod klar 1971..



Stortorget/Prästgatan 21 – Sparbankshuset, Prästgatan 23 – Lundholms järnhandel (Traktören), Prästgatan 25 –
Handelsbanken (tidigare Melanders bageri)



Stortorget/Prästgatan 23 Traktören Jonsson tomt. Lundholms järnaffär, Hedströms manufaktur AB,.

Huset revs och på samma plats uppfördes 1971 varuhuset Traktören och Hübenettes bokhandel. 



Stortorget/Prästgatan 23. Här till höger bedrev traktören=krogägaren Per Olof Jonsson, ”Per-Jonskrogen” redan från 1850-
talet.



Stortorget/Prästgatan 25  Handelsföretaget ICA genomför en annonskampanj med sina vita lastbilar på Prästgatan  framför 
Lundholms järnhandel



Till höger – Prästgatan 27 nuvarande Wedemarks konditori, tidigare Östersunds första Prästgård.

Prästgatan 25 nuvarande Handelsbanken, tidigare bagare Melanders fastighet. OBS entrén av Olof Ahlberg.

Prästgatan 23 nuvarande Traktören tidigare Lundholms järnaffär.  



Prästgatan 25. 

År 1828 ägdes tomten av 
ekonomidirektören Pehr Wikström 
som år 1849 sålde den till Bagare 
Johan Gustaf Melander för 2.500:-
När Wikström sålde till Melander 
tillförsäkrade han sig dock en 
mindre lägenhet en trappa upp i 
bagarstugan på innergården.

1857 sålde Melander halva tomten 
till Traktören Jonsson.

Det Melanderska huset byggdes 
troligen omkring 1850 med 
brödbutik på nedre botten och 
bostad på de övre våningarna samt 
ett bageri i ett gårdshus.

Huset flyttades 1921 till bakre delen 
av tomten med adress Kyrkgatan 44 
och här byggdes samma år 
Handelsbankens hus.

Teckning av A E Melander



Situationsplan över den 
Melanderska tomten  vid 
Prästgatan 25 på1880-talet.

Bagare Melander kom till Östersund 
från Stockholm 1849 för att få en 
utkomst för sig och sin familj. Det var 
mycket slit och arbete för att få det 
att gå ihop. Familjen hade fyra barn 
varav sonen Adolf Emil Melander 
född 1845 kom att bli den mest 
kände. Han blev en berömd arkitekt. 
Han ritade bl a i Östersund. Grand 
Hotell, Norra skolan och Jemtlands-
Postens hus. Han flyttade senare till 
USA och fick andra pris för sitt 
förslag till Kongressbiblioteket i 
Washington. Han ritat ett antal 
byggnader i Stockholm, flera kyrkor i 
Sverige och Finland. Han dog i 
Stockholm 1933.



Gårdsbild av Melanderska gården, numera Handelsbanken. Gården blev senare flyttad till Kyrkgatan 44. Fr. v. 1. okänd, 2. 
Emil Melander f. 1875 d. 1935, 3. adoptivbarnet Ellen Sundberg, 4. Gunhild Melander f. 1877 d. 1901 dotter till Milda, 5. 
Milda Melander, 6. Arvid Melander f. 1879 d. 1912, 7-9. okända bagare. Fotot troligen taget 1891.



Stortorget/Prästgatan 25, Melanderska huset flyttades 1921 till bakomliggande tomt med adress Kyrkgatan 44. På denna 
plats uppfördes då Handelsbanken.



Stortorget/Prästgatan 23 – Traktören.  Prästgatan 25 – Handelsbanken.2019.



Stortorgets södra del. 

Om du står på Prästgatan, ovanför trappan,  ner mot Stortorget och tittar till vänster, så ser du fyra fastigheter, i det som kallas 

kvarteret Buntmakaren. Buntmakare är en gammalt ord för Körsnär, Pälsvaruhandlare.

Det första huset, Prästgatan 24 eller Stortorget 10. Huset byggdes 1907 och påbyggdes 1917. 

Det andra huset,  Stortorget 8,  är f.d Saluhallen. Huset byggdes 1903-05 och från början var det tänkt att stadens rådhus 

skulle ligga här. Huset är i tre våningar och från balkongen talar varje år den ”Jämtländska Republikens president” under 

musikfestivalen, Storsjöyran.

Det tredje huset, Stortorget 6, är en avknoppning från Freskens gård. Här låg tidigare en Texaco-mack. Denna revs och här 

byggdes Lundvallshuset 1934, ett hus i fyra våningar. Dit flyttade apoteket Hjorten 1934. För att få plats med huset revs 

en del av östra gaveln av Freskens hus, med Nya caféet, som då ägdes av familjen Lundvall. 

Det fjärde huset är just Freskens gård, (Stortorget 6),  Stadens äldsta bevarade hus. Huset byggdes på 1790-talet av 

handelsmannen Nils Törnstedt.  Han var gift med Margareta Christina Törnsten, syster med stadens grundläggare, 

lantmätaren Johan Törnsten. Det var då stadens största hus. Handlaren Fresk flyttade in sin verksamhet här 1872 med adress 

Stortorget 6/ Storgatan 19



Flygvy över Stortorget. Till vänster på Stortorget tomterna med beteckningarna 10, 8, 6.



Stortorget 10/Prästgatan 24 . Huset byggdes 1907 med påbyggnad 1917. Huset revs 1962. (Saluhallen till höger hade byggts 
under åren 1903-05.) Huset ägdes en tid av körsnär Karl Holmqvist – kvarteret fick namnet Buntmakaren som betyder just 
pälshandlare. I pälsaffären arbetade två gesäller, en sömmerska samt en lärling vid namn Anton Andersson, denne antog 
namnet Staverfelt och som med tiden övertog rörelsen under namnet Staverfelt&Son. 

På tredje våningen  mot Stortorget hade Charlotta Granbom och därefter Georg Lingsell sina fotoateljéer.



Stortorget 10 / Prästgatan 24. I hörnhuset fanns Jämtlands Kreditbank. Utåt torget fanns Olga Norrgrans konfektaffär samt 
Forsbergs kappaffär som sedan övertogs av Ernst skoglund under namnet Modellen. Intill konfekt affären hade Oscar och 
Hildur Claréus en brödbutik. Han skötte bakningen och hon brödförsäljningen.



Stortorget 10/Prästgatan 24. Interiör från 

Jämtlands Kreditbank.1915. Till höger 
stående bankvaktmästare P H Wallin



Stortorget 10/Prästgatan 24.  I fastigheten hade bankkamrer Hagelberg  (1867-1924) sitt hem.



Stortorget 10/Prästgatan 24. Olga Norrgrens konfektyraffär eller karamellbutik. Fr v. Fru Aronsson och frk Pierre. 



Storgatan 10/Prästgatan 24. På andra våningen låg ”Tre Tallar” ett dans och musikkafé som blev ett 
söndagseftermiddagsnöje för jazzälskare.



Stortorget10/Prästgatan24. År 1963 fanns en modern byggnad på plats. I hörnet mot torget fanns Mac Donald, där fanns 
tidigare modebutiken Modellen. Längs Prästgatan fanns tidigare även Lingsells Fotohandel som senare övertogs av Bengt 
Weilert. Kvar finns Larssons Guld. 2019.



Stortorget 8/ Saluhallen. Högra huset. Byggdes 1903. Arkitekt Kurt Gyllencrantz. Mycket av den livliga torghandeln, som pågått 
sedan stadens begynnelse 1798 då marknaden flyttade in från Frösön, försvann 1945-46 då stadens fullmäktige tvingade in den i 
Saluhallen. Man angav hygieniska skäl för åtgärden. Detta gällde bara matvaruhandeln, övriga säljare hade kvar sina tidigare revir.



Saluhallen

Omedelbart till höger om Buntmakaren 3 uppfördes 

åren 1903-05, det i gammal stil byggda 

SALUHALLSHUSET. Tidigare var det tänkt att 

rådhuset skulle ligga här, och att saluhallen skulle 

ingå i denna byggnad.

Huset som är i tre våningar samt en vindsvåning 

ritades av arkitekten Knut G. Gyllencreutz. 

Bottenvåningen har en stenfasad medan övriga 

våningar putsats.

Den första affären som öppnades i saluhallen var en 

fruktaffär, därefter en slakteriaffär samt en 

fiskbutik. 1910 fanns det dessutom en delikatess-

och speceriaffär. 1920 fanns det tio handelsmän 

under samma tak.



Stortorget 8/Saluhallshuset. Solbergs efterträdare, Stalanders livsmedelsaffär 1949 i Saluhallen.



Stortorget 8./ Saluhallen. AB Östersunds Ångbageri 1943



Stortorget  8. Omkring 1960 var det cirkus i Östersund. Då passerade ofta djuren med sina djurskötare genom staden. Från Nystedts 
brödaffär bredvid saluhallen spred sig dofterna av färska limpor, något som tydligen frestade en av cirkusens elefanter. Kunderna i 
affären blev chockade när den trängde sig in i affären. När elefanten trumpetade av glädje svimmade en av de kvinnliga kunderna.



Saluhallen

Under 1940-talet utökades verksamheten i och med 

att delar av torghandeln nödgades flyttade in i 

saluhallen. Stadens fullmäktige beslutade 

nämligen 1945-46 att den 150 åriga 

matvaruhandeln på torget ,av hygieniska skäl, 

skulle flyttas inomhus.

I Saluhallen har kommersen skötts av bl.a. slaktare 

Thåberg från Frösön, charkuteristerna  bl a Gustaf 

Stalander,  bröderna  Gustin och Ragnar Forsberg. 

Gunnarssons livsmedel, Åkerströms Frukt och 

Grönsaksbutik.                                                      I 

I anslutning till Saluhallen har det även funnits en 

brödbutik som bl a innehades av Familjen 

Nystedt.                                                                   

Även en hälsokostbutik fanns i markplanet.

I fastigheten har det även funnits kontorslokaler för 

bl.a Skandia försäkringar, Grapenfeltsgruppen

AB,   FFNS Arkitekter i Östersund, och   

Lennart Örnberg/Karin Mobrings kontor för 

inredningsuppdrag och arkitektoriska uppdrag.

En trappa upp i huset hade de tre systrarna 

Sillström en syateljé.   

I markplanet idag finns flera affärer och krogen 

Bishop Arms. 2019. 



Stortorget 8 och 6 . Saluhallen, Texacomacken,  Nya Caféet och Freskens gård.



Stortorget 8/Saluhallen. På Stortorget handlades det med allt möjligt. Päls- och skinnhandlarna höll till i nordöstra delen av 
torget. Nestorn Olof Magnusson från Orrviken började sin kommers redan 1882 och sonen tog över 1924. De hade en 
strykande åtgång på varg- och hundskinnspälsar, skinnluvor, renhudar och fårskinn. 



Stortorget. Gregoriemarknaden 1950. På höstmarknaden i September och under Gregoriemarknaden i Mars vimlade det 
av ”lösa” skinnhandlare. De hade inga stånd, utan drev omkring med en bunt rävskinn över axeln, men de handlade även 
med gråverk som ekorre, mård och tamdjursskinn



Stortorget 8 Saluhallen och Stortorget 6 Texacomacken/Freskens gård i bakgrunden. Livlig handel på torget.



Stortorget 6. Året är 1926 och en av Bohmans bussar tankas vid Texaco bensinstation, som låg mellan Saluhallshuset och 
Freskens gård.



Stortorget 6. Här i en del av Freskens gård, öppnade Matilda Lund år 1870 Nya Caféet . På trappan står Erik Mårtensson och 
Gulli Hermansson utanför caféet 1963.



Stortorget 6.På Freskens tomt byggde familjen Lundvall (efterträdarna till Fresks) 1934 ett boningshus i fyra våningar. Det 
ritades av arkitekt O. Harring och byggdes som apotekshus och här flyttade apoteket Hjorten in från Storgatan 24. Apoteket 
flyttade senare (1974)  till dåvarande Föreningssparbankens hus på Prästgatan 51.



Stortorget 6 

På den plats där tidigare 
Texacomacken låg, byggdes 
Lundvallshuset 1934, ett hus i fyra 
våningar. Dit flyttade Apoteket 
Hjorten samma år.

För att få plats med  huset, revs en 
del av östra gaveln av Freskens hus, 
som då var i Lundvalls ägo.

Resterande del av Freskens hus ses 
till höger. 2019.



Stortorget 6. Apoteket Hjorten. Lägg märke till porträttet till höger av stadens förste apotekare Samuel Perman.

Apoteket flyttade 1976 till Prästgatan 51. Polarn och Pyret har haft lokaler i fastigheten.



Stortorget 6/ Apoteket Hjorten. Personalstyrkan samlad.



Stortorget  6. Freskens hus.

Det första huset byggdes här redan på 1790-talet av handelsmannen Nils Törnstedt.                                                                                
Hans burbrev undertecknades av landshövding Bunge 19 december 1788 och han tilldelades då tomterna ½8 och 9 vid 
Stortorget. (Numren enligt gamla stadsplanen.)                                                                               
Här uppförde han stadens då största hus. Efter en konkurs rymde Törnsten till Norge 1798.

Han var gift med, Margareta Christina Törnsten, en syster till Östersunds grundläggare, lantmätaren Johan Törnsten. 
Hustrun bodde kvar i Östersund under några år.                                                                               

År 1805 ägdes huset av en mamsell Floor och därefter av en artillerist och krögare vid namn Mattias Öfelt.                                          

1840 byggde krögaren Thalén upp hörnhuset på samma grund som det Törnstedtska huset från 1790-talet hade legat.             
Här bedrev han handel med sprithaltiga drycker under namnet ”Brännvinsmagasinet”                                             
Olof Thalén hade även rörelser på flera andra ställen i staden. Han var även rådman, dock utan juridisk utbildning.

Robert Fresk som kom till Östersund första gången 1862 övertog då den Wikströmska affären vid Stadsgården vid 
Köpmangatan.                                                                                                                            
År 1872 flyttade han upp affärsrörelsen till hörnet Stortorget/Storgatan. 



Robert Fresk, 1838-1889       
12-barnsfar, handelsman, 
rådman, bankir blev endast 
50 år.

Robert Fresk, från Värmdö,  inledde sin 
karriär i  broderns affär i Sundsvall. 
Med denne gjorde Fresk affärsresor till  
Östersund i samband med 
Gregoriemarknaden och här blev han 
kvar.   1862 övertog han den 
Wikströmska affären vid Stadsgården, 
innan han år 1872 flyttade upp 
affärsrörelsen till västra hörnet vid 
Stortorget.

Fresk blev rådman, bankdirektör samt 
minut- och grosshandlare.

Robert Fresk avled i magkräfta 1889 
endast 50 år gammal. Firman drevs 
dock vidare av änkan och barnen, men 

såldes 1899 tillbröderna A W 
och J A Lundvall



Freskens gård  och 
Apoteket Hjorten vid 
Storgatan/Stortorget.

Robert Fresk var med i den 
väckelserörelse som startades av 
prosten Ernst Arbman i Sunne.             
Hans kristna övertygelse gav honom 
anledning att hugga sönder 
vintunnorna i sin affär med påföljden 
att innehållet strömmade ut på gatan.

Detta till trots stod det 
”Brännvinsmagasinet” på affärsskylten 
ut mot torget.                                                      
Men den kanske kom till efter att 
Robert Fresk överlämna affären till sin 
efterträdare.

Huset har under alla år behållit den 
gamla stilen med en liggande s.k. 
”Östersundspanel”. Mot gatan var det 
dekorerat med geometriska listverk.

I bakgrunden ses Apoteket Hjorten 
med adress Storgatan 24.



Stortorget 6. Freskens gård. Studentparad över Stortorget. Uppe till vänster ligger Östersunds första folkskolehus. 



Stortorget 6/Storgatan 19. Robert Fresks affär i slutet av 1800-talet, med  en rejäl kassaapparat.  Här var det ordning och 
reda.



Robert Fresks affär Stortorget/Storgatan - Magasinsbyggnaden inne på gården. Förutom huset vid torget ägde Robert Fresk 
en lantgård i Odensala, Marielund, uppkallad efter hans hustru Marie. Här är familjen Fresk (12 barn) på väg ut till 
lantstället Marielunds gård. 



Fresks familj ute på deras ”lantställe” Marielund. Vilket fått sitt namn efter Robert Fresks hustru Marie.



Stortorget 6/Storgatan 19. Grosshandlare J A Lundvall med maka Brita år 1920 i bostaden Storgatan 19, d v s ovanvåningen 
på speceriaffären. Bröderna Jonas Albert och Anders Widar Lundvall köpte Fresks 1899 och familjen har drivit företaget 
ända fram till vår tid. Nu finns företaget i Odenskogs område med Lillänge. 



Stortorget 6/Storgatan19. Delar av Familjen Lundvall, som köpte Fresks redan 1899,ses här tillsammans med några av  
arbetarna 1931 på innergården Storgatan 19. Familjen Lundvall behöll namnet Fresk som var ett inarbetat varumärke, känt i 
hela Jämtland. 



Stortorget 6/Storgatan 19. Fresks personal 1951 uppställda på innergården Storgatan 19.



Stortorget 6/Storgatan 19. Robert Fresks affär i hörnet. Robert Fresk och hans familj drev verksamhet här från 1872-1899, 
därefter såldes den till Familjen Lundvall som byggde vidare på Robert Fresks goda rykte. De införde nya varor i sortimentet,
utvidgade partirörelsen.   Affären vid Storgatan var uppdelad i två avdelningar. En för matvaror och en färghandel. 



Stortorget6/Storgatan 19.Fresks hade flera inriktningar i sitt sortiment.  Här livsmedel.Med tiden kom Fresks att dela på 
partihandeln och speceriaffären. ”Fresks specerier” skildes från den övriga verksamheten under 1930-talet. År 1961 såldes 
kolonialvarurörelsen till grossisten Isaksson&Co som två år senare sålde den till Hakonbolaget.



Stortorget6/Storgatan 19. Interiör i Fresks speceriaffär, här en tidigt variant av snabbköp. 1950-talet. 



Stortorget/Storgatan. Fresks speceriaffär med manuel betjäning 1953.



Stortorget 6/Storgatan 19. År 1936 övertog Fresks AB Östersunds Färghandel, som hade funnits sedan 1914. 



Stortorget 6/Storgatn 19. Interiör av Fresks färghandel. 1950-talet.



Stortorget 6/Storgatan 19. Inne på Freskens gård finns ett magasin bevarat i ursprungligt skick, uppfört 1904, av de nya 
ägarna Lundvall, i tre våningar, numera med putsat tegel. Byggnaden ritades av stadsingenjören Adolf Kjellin. 



Stortorget 6/Storgatan 19. Innergården till Fresks affär hade stora lagerlokaler. Företaget var ett grossistföretag som sålde 
till lanthandlare och butiker i hela Jämtland och Västerbotten. 



Stortorget 6/Storgatan 19. Freskens innergård 1960-tal.



Stortorget 6/Storgatan 19. Freskens hus har stort kulturellt värde med anor ända från 1790, och är därför numera 
kulturminneskyddat. I huset har funnits flera affärer te x Landbys, Jakt&Fiske Service, Gå och Löpkliniken (nuvarande) Fr



Stortorget/4 Storgatan 24. Apoteket Hjorten fram till 1934. (Det låga huset till höger. Slutet av 1800-talet. Rivet 
1953.)Apotekare Per Nyholm övertog rörelsen efter Samuel Perman och flyttade verksamheten till Storgatan 24. Han var 
verksam under åren 1826-42. Han hade även en krog i huset där han ordnade fest. 1843 Övertogs apoteket av Carl Lignell



Stortorget 4/Storgatan 24. 1843-1855 ledde apotekare Carl Lignell verksamheten, därefter kom apotekare  C M Justelius. 
Apoteket bestod av ett envåningshus, sammanbyggt med ett tvåvåningshus som sträckte sig nedom hörnet mot Stortorget. 
Övre våningen var bostad och de andra byggnaderna användes för apoteksrörelsen såsom laboratorium m m. Själva 
apotekslokalen var inrymd i byggnaden mot torget. Vid apoteket fanns fem apotekare anställda och farmaceuter samt fyra 
drängar. Där fanns även en läskedrycksfabrik vars vattenbehov kördes från Trefaldighetskällan på Frösön.

1934 flyttades apoteket till det nybyggda huset Stortorget 6  



Stortorget 10/Storgatan 24. Studentparad  drar fram på Storgatan över Stortorget, tidigt 1950-tal. Huset i bakgrunden är 
Stortorget 4, sammanbyggt med apoteket Hjorten. I nedre planet i denna fastighet fanns damekiperingen NOVA. Längs 
Storgatan fanns i markplanet Grelsons bröd, Bengtssons Glasögon, Asplunds blommor och Jean Svenssons Pappershandel. 



Stortorget 4/Storgagtan 24. Under många år passerade löparna i Östersunds stadslopp Stortorget 4. Här leder IFK Östersund före IF 
Castor. I Huset u bakgrunden fanns i övre våningen kafé Gillet. Huset i bakgrunden som länge var ganska risigt revs 1953 och ersattes 
med ett modernt hus med namnet Hornbloms Modevaruhus på gaveln. Huset kallades även Garbohuset.



Stortorget 4/Storgatan 24.  År 1920 utfärdades 12 trafikbevis till olika chaufförer i Östersund. Här står taxibilarna uppställda.



Stortorget 4/Storgatan 26  brinner i början av 1950-talet. Huset rivs 1953 och ersätts med en modern byggnad.



Stortorget 4/Storgatan 24. 1953 (efter branden) revs hörnhuset nedanför Freskens gård och ersattes med en modern 
tegelbyggnad. Här inrymdes Holmbloms Damkonfektion i gatuhörnet. Senare Agnes Olsson parfymeri. Huset kom även i 
folkmun att kallas Garbohuset. Det sägs att Greta Garbo hade satsat pengar i bygget.



Stortorget4/Storgatan 24. Nybygget av ”Garbohuset” 1953. Tillfälliga affärer i området under byggnadstiden.



Stortorget 6 till vänster= Freskens gård.  Till höger Stortorget 4 =Holmbloms modevaruhus, senare Agnes Olsson 

Parfymeri och Salonger.. Huset kallades även Garbohuset, (eftersom Greta Garbo hade investerat pengar i byggandet av 

huset.) I förgrunden en av de två kiosker som fanns på Stortorget och var kända mötesplatser för bl. a. stadens ungdomar.



Stortorget/Storgatan. Snöröjning 1963. Grand Hotell skymtar till höger.



Stortorget 6, till vänster= Fresks, Stortorget 4 till höger, Holmbloms damkonfektion, senare Agnes Olssons parfymeri. Asia
Wok Restaurang, Landstingshälsan, Pizzeria Kosmos, Firma Låstjänst samt Hobbyboden.    Lägg märke till tidningskiosken 
till höger. Storgatan är enkelriktad med mycket biltrafik. Utefter Storgatan Törner konditori.





Stortorget 4/Storgatan 24. Holmbloms modevaruhus, Agnes Olssons parfymeri m m. Till höger Passagen med affärer och 
restauranger. 2019.



Stortorget 4 Passagen. Nils Adamssons butik för sjukvårdsprodukter. 



Stortorget 4 med Passagen. Här fanns Glasögonhuset, Panduro, Frisör Attityd, Landstingshälsan, Asia Wok Restaurang, 
Firma Låstjänst m fl.  Passagen tunneln 1958.



Stortorget 4 med Passagen. Restaurang Passagen 1960-talet.



Stortorget 4 ,med passagen till vänster, med bl a Panduro,  samt tomt nr 12  (17) (enligt gamla stadsplanen) rakt fram. Nu 
Stortorget 2. Det här var ju Hjelmens gård från slutet av 1850-talet där sedan ”Korg-Olle etablerade sig. OBS Se vidare 
Stortorget 1.



Stortorget 2. (17) till vänster. Det som kallas Hjelmens gård. (Se beskrivningen för Stortorget 1)

Här hade Näldens Ullspinneri sina lokaler 1903-46.



Stortorget 2. (17) Här hade Näldens Ullspinneri sina lokaler från 1903 till 1946. Ullspinneriverksamheten bedrevs vid 
Nälden i Näskotts socken. Det handlade om spinneri, tillverkning, färgning och beredning av vävnader. Omkring hälften av 
den ull som användes importerades från Australien och Sydamerika, resterande ull inköptes i Sverige.



Stortorget 2. (17) Näldens Ullspinneri hade en betydande försäljning  genom  sina 225 ombud i hela landet. Tack vare 
handeln vid Stortorget blev det en omfattande distribution genom postverket. Som en följd härav inrättades ett postkontor i 
huset.



Stortorgets nedre del. Lägg märke till de två kioskerna. De var viktiga mötesplatser för stadens ungdomar.  I det lilla huset 
på torget hade staden turistinformation.



Stortorget, tidningskiosken 1963 – löpsedlarna förkunnar Dag Hammarskjölds död.



Stortorget.  Helmer Avén utanför sin kiosk på - 1940-talet. Stadens enda godiskiosk.                                                    
Lägg märke till bilen med gengasaggregat.



Marknadstorget, ceremonitorget, samlingsplatsen.

Stortorget har alltid varit ett centrum i Östersund. 

Det har varit den allmänna samlingsplatsen, där människor träffats och utbytt tankar.Här har handel pågått i 200 år.

Stadstorget i kvarteret Staden, var namnet i 1788 års stadsplan. Det var den kände och lärde lantmätaren Johan 
Törnseten (1738-1796) som upprättade och utstakade den första stadsplanen för Östersund, fastställd av                         
kung Gustaf III 1788.                                                                                                        
Törnsten styrde staden under de första åtta åren. Som stadens verkligen planläggare och styresman har han blivit 
hedrad genom gatunamnet Törnstens gränd.

Flyttningen av Gregoriemarknaden från Frösön till Stortorget 1798 var av stor betydelse för stadens och torgets 
utveckling.

Som medelpunkt för senare tiders högtider och festivaler har Stortorget blivit en centralpunkt för Storsjöyrans
genomförande.

Gatan som korsar torget i öst- västlig riktning hette från början Regeringsgatan 1788, därefter Drottninggatan 1865 
och slutligen Samuel Permans gata efter förre apotekaren och stadens förste ordningsman Samuel Perman (1760-
1839).

När det gäller Prästgatan, som löper förbi den övre delen av torget, så hette den tidigare Hantverkaregatan 1788.               
Sitt nuvarande namn fick den 1846 efter den år 1827 uppförda Prästgården på Prästgatan 27 som utgjorde bostad för 
stadspredikanten intill 1902, då den nya prästgården vid Gröngatan 33 togs i bruk.

Storgatan som leder rätt över den nedre delen av Stortorget hette från början Stora Gatan 1788, men övergick i 1847 
års stadsplan att kallas Storgatan.



Stortorget. Prästgatan och Storgatan korsar torget.



Stortorget. Samuel Permans Gata skär genom torget förbi residenset ner mot Storsjön.



Stortorget. Gregoriemarknad i mars månad 1905. Gregoriemarknaden hade funnits på Frösön sedan 1200-talet, flyttade in 
till Östersund 1798.



Stortorget. Torghandeln har anor ända sen medeltiden. Gregoriemarknaden fanns på Frösön på 1200-talet. Den flyttade in till den 
nyanlagda staden Östersund i slutet av 1700-talet och blev en betydelsefull inkomstkälla för staden, men orsakade också en del 
bekymmer med många utifrån kommande besökare som uppträdde olämpligt. Skolhuset med gaveln mot torget.



Stortorget. Torghandeln har varit viktig för Östersund som handelsstad, för hela Jämtlands län. En torgdag 1930 kunde det 
vara 93 försäljare av fläsk och kött som samsades på torget. Och priserna. De finaste kotletterna kostade 1.50 kilot och 
sidfläsk 80-90 öre. Det var hård konkurrens mellan de ordinarie handlarna och de tillfälliga. Det fanns bönder som åkte in till 
stan med en slaktad kalv eller gris och dumpade priserna till glädje enbart för kunderna.



Stortorget. Grönsaker från Frösön och den kringliggande landsbygden, var uppskattade varor bland Östersundsborna. 



Stortorget. Marknad. Frukthandlare Pettersson. 1969.



Stortorget 1960-talet. 



Stortorget. Marknad 1960-70- tal. ”Vi flytt int´” Protest mot avfolkningen i länet.



Stortorget 1886. Estrad uppbyggd på torget för att fira stadens hundraårsjubileum 1886. Första folkskolan till höger. 
Zetterbergska huset är rivet.



Stortorget. Hästuppvisning. Hästen har varit en betydelsefull del av Jämtens liv. Stortorget var en betydelsefull plats där 
man kunde sälja och köpa hästar.



Stortorget. Högtidsfirande på torget.



Stortorget. Östersunds stad firar 150 år – 1936. Borgmästare Iwan Wikström talar, vänd mot kornprinsparet Gustav Adolf 
och Louise.



Stortorget. Kronprins Gustav Adolf högtidstalar när Östesunds stad  fyller 150 år – 1936. 



Stortorget. Artilleriregementet  A 4, skjuter salut på torget 1936 i samband med Östersunds stads 150 års jubileum. Grand 
Hotell i bakgrunden.



Stortorget. Barnens dagsfirande 1950. Att uppmärksamma barnen med en speciell dag har en lång tradition i Östersund. Det låg i 
Barnens dagföreningens intresse att ordna barnfester för barn och där barnen själva medverkade. Den första barnens dag firades i
Stockholm 1905 och i Östersund fanns det etablerat på 1910-talet.



Stortorget. 1 Maj demonstration 1960



Stortorget.  Demonstration för hjälp till Biafra i Västafrika. I Nigeria pågick ett inbördeskrig mellan 1967-70 där en folkgrupp i en 
provins ville bryta sig ut och bilda ett eget land Biafra, med påföljd att stridigheter bröt ut och många människor blev lidande med 
svält och sjukdomar som följd. Människor på Stortorget ville visa sitt stöd för det nya landet och få stopp på kriget.



Stortorget 1900. Begravningsprocession passerar över Stortorget på väg till Norra Kyrkogården. Den avlidne har varit 
medlem i Godtemplarrörelsen. IOGT.



Stortorget. Fältjägarregementets musikkår spelar 1936 i samband med stadens 150-års jubileum.

I Bakgrunden Grand hotell.



Stortorget. Studentfirande tidigt 1900-tal. Det var alltid stora festligheter i samband med studentavslutningen. Stortorget 
var en given plats att samlas på.



Stortorget 1911 Pauvres honteux festen = (de skamsna fattiga,) beteckningen för de som  tidigare varit välbeställda ståndspersoner 
men  som hamnat på obestånd. På1800-talet gjorde man åtskillnad mellan "vanliga" fattiga och de sämre ställda med bakgrund 
från borgar - och överklassen. Därför fanns det institutioner som pauvres honteux med syfte att ekonomiskt bistå dessa. 



Stortorget. Insamling till behövande. Allt är välkommet, även en grepe.



Stortorget. Lotteriförsäljning  1947. På trappan Köpman Hugo Bergkvist och överstelöjtnant Pousette. Stugan användes 
också som turistinformation.



Stortorget. 1960-talet. I 5:s musikkår spelar på torget framför Grand Hotell.



Stortorget är platsen för stadens stora musikfestival Storsjöyran. Den äger rum varje år i början på augusti. Den har anor 
från 1963. Musikfestivalen, i sin nuvarande form från 1983 är den största i Sverige med ungefär 40.000 inlösta besökare. 
Besöksrekordet slogs 2009 då Lady Gaga uppträdde på Stortorget med 26.200 som åskådare.



Storsjöyran 1963. Som en manifestation mot utsugningen av Jämtland och den tilltagande avfolkningen utropades 
Republiken Jamtland år 1963 av Yngve Gamlin, (den förste presidenten) och samma år initierades republikens inofficiella 
”frihetsfest” Storsjöyran. I samband med detta startades även en lokal befrielsefront, Frihetsrörelsen, som ett svar på 
myndigheternas planer på att slå ihop Jämtlands län med Västernorrland. Senare presidenter: Moltas Eriksson, Evert 
Ljusberg. Vid Storsjöyrans avslutning, vid 12-slaget på lördagskvällen, håller presidenten sitt tal till folket på Stortorget.



Stortorget, pyntat inför julen 1960-talet. Frösön i bakgrunden med slalombacken, Gustavsbergsbacken.



Östersunds årets stadskärna 2019 firades på 
Stortorget.


