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Förord
För snart två år sedan fick jag förtroendet att vara redaktör för föreningens årsskrift.
När jag gick tillbaka i tidigare årgångar och begrundade vad mina företrädare uträt
tat tyckte jag mig stå inför ett tämligen "avbetat" fält av ämnesområden. Dessutom
har ju under de senare åren utkommit arbeten som t ex Östersunds historia del 111,
arbeten om skollivet, hantverkarna, fattigvården m m.
Tacksamheten är därför stor till de författare som kommit till hjälp vid samman
ställningen av årsskriften föregående år och den nu föreliggande.
Dessvärre måste jag också börja med att be några av dessa medhjälpare om ursäkt.
I årsskriften 1987 uppgavs Torsten Fastborg som författare till avsnittet "Ung
doms- och skolminnen från Östersund". Det var min företrädare Hans ]acobsson
som var författare även till den uppsatsen.
Efter några ganska omfångsrika nummer kring jubileumsåret 1986 blir förelig
gande årgång något mindre till sitt omfång.
Hans]acobsson skildrar några färgstarka - och penningstarka - affärsmän under
det tidiga 1800-talet samt deras relationer till varandra och till samhället i övrigt.
Många äldre minns de många små dansbanorna i stadens utkanter under 1900-ta
lets början och mitt. Kanske några har livsavgörande minnen därifrån.Göran Win
berg har tittat lite bakom kulisserna på en av dem och skildrar den ibland ganska
kärva kampen för att få en dansbana till stånd - och få behålla den.
Många har i tidigare årgångar ägnat omfattande arkivforskningar för att samman
ställa värdefulla uppsatser kring forna tider. Vår stad förändras ständigt och det ver
kar gå snabbare ju äldre man blir. Miljöer som vi upplevat som barn, elever och som
yrkesutövande moderniseras, saneras och försvinner. Redan nu är vår barndom hi
storia. Jag har sökt skildra min egen barndomsmiljö inom 15 :s kaserner främst kan
ske för att utmana andra att "gräva där du står" och söka uppteckna sina personliga
minnen från någon miljö i äldre tider.
Östersund i september 1988

Lennart Westerberg
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Några storhandlare i Östersund i äldre tid
Av Hans Jacobsson
Ehuru Östersund i viss mån grundades som handelsstad, dröjde det länge, innan
staden fick någon mer utvecklad handel. Forbönder och lanthandlare ville av delvis
lättförklarliga skäl inte flytta in i staden. Länge var den kände s k ekonomidirektö
ren Pehr Wikström, bördig från Medstugan, inflyttad 1810, den ende forbonde och
storhandlare, som hade handel i staden. Om honom se nedan!
Redan två år efter stadens grundläggning, närmare bestämt i december 1788, in
flyttade dock "handelsmannen" Nils Törnstedt till Östersund. Hans burbrev, un
dertecknat av landshövding Bunge, är daterat den 19 december s å och han tilldela
des tomterna 8 1/2 och 9 vid nuvarande Stortorget, fastigheten senare benämnd
"Freskens gård", på vilken det nuvarande huset, ett av stadens äldsta, uppfördes på
1840-talet. En av orsakerna till att Törnstedt etablerade sig som handlare i Öster
sund var nog, att han var gift med Margareta Christina Törnsten, en syster till Ös
tersunds grundläggare lantmätaren Johan Törnsten. Emellertid slutade Törnstedts
affärsverksamhet i Östersund i tragedi. Efter att ha fått s k ackord 1795 måste han
gå i konkurs 1798, varefter han flydde till Norge. Enligt ett utslag av häradsrätten
4 november 1800 hade han gjort sig skyldig till grovt bedrägeri, varför han "aldrig
inom rikets gränser må frid njuta och dess namn å en påle i Östersund anslås".
Hustrun bodde kvar i Östersund åtminstone några år.
Även övriga tidiga handlande, som erhållit burbrev i Östersund, torde inte ha bli
vit långvariga, om de ens inflyttat. Först fram på 1800-talet inflyttade några hand
lande, om vilka man vet att de bosatte sig i staden och bedrev handel där, dock an
tagligen ganska obetydlig sådan. Till dem hörde handelsmännen Jacob Hallgren,
burbrev 1805, och Eric Söderberg, nämnd i handlingarna från 1803. Bland stadens
första s k "Äldste", ett slags föregångare till stadsfullmäktige, märks två handlande:
Sundvis Boraeus och ovannämnde Pehr Wikström.
Per Jonsson alias Pehr Wikström föddes i Medstugan 1782 och dog på Lugnvik i
Ås 1859. Fadern,Jon Estensson, var kronotorpare, och han och hans hustru, Maria
Nilsdotter, hade "fulla stugan med barn". Enligt den "lefnadsbeskrifvning", tryckt
hos boktryckaren i Östersund C M Berg, som Pehr Wikström till sina söners för
skräckelse skrivit ihop, och som en av dem, grosshandlaren Per Wikström i Stock
holm, låtit köpa upp för att bränna, bars Pehr av sin mor "på armarna, då hon i sko
gen vallade boskapen". Barkbröd var vanligt i torparstugan och s k agnbröd var en
läckerhet. Vid 15 års ålder tog sig Per till Trondheim "med så litet kläder, att jag
knappt kunde skyla min kropp". Han skall ha börjat sin affärsverksamhet med att
sälja en spegel som han vunnit på lotteri. För pengarna köpte han skidor och en kan
na brännvin, for till fjällapparna och inhandlade en slaktren som såldes. Nästa gång
blev det två renar, som såldes i Levanger och så fick han kredit på en häst.
Att Pehr Wikström var ett affärsgeni kan inte förnekas och han utnyttjade alla
kontakter för att göra goda affärer. I. professor Carl Zetterströms "Minnen från
Fjällbygden och Fyrisvall", utgivna av SJ Kardell, berättas, att Per Jonsson från
Medstugan varje år uppsökte Zetterström i Uppsala och lämnade kvar sina osålda
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Ekonomidirektör Pehr Wikström.

slipstenar, med vilkas försäljning Zetterström brukade hjälpa honom, mot det att
Per Jonsson alias Wikström tog med sig en del varor som gåvor till Z:s föräldrar och
syskon hemma i Jämtland.
Det sades om Wikström att han på egen hand uppfann frihandeln, dvs att han
uppnådde ett nästan oöverträffat mästerskap att gå tullens näsa förbi. Vid ett tillfälle
skall han ha fått några lappar, kända som smugglare, att vid tullen i Duved uppträda
så misstänkt, att hela tullpersonalen satte efter dem. Under tiden lät W sina välfyllda
foror passera.
Sitt kapital placerade Wikström huvudsakligen i jordegendomar, men han var
även en tid innehavare av Ljusnedals bruk, som han 1818 övertog efter sin morbror.
I Östersunds Landsarkiv (ÖLA) förvaras en delvis defekt kontobok för Pehr
Wikström och hans affärer. Han hade tydligen sådana med en hel del av "överklas
sen" i Jämtland och annorstädes, såsom Cristopher, Eric och Sara Johanna Örbom,
Herr Major Herman Tideman, Herr Ryttmästaren och Riddaren Elof Ihre, Herr
Pehr Rissler samt Fru Anna Greta och Mademoiselle Lisa Rissler och andra. På ett
par sidor redovisas hans dåtida (o 1810) egendomar i Jämtland: Rusthållet Faxälfven
(2 000 rdr), Skattehemmanet Dito (1 111 :32 rdr), Skattehemmanet Odensala (1 022
rdr), Slandroms Färgeri med Såg och Qvarn (1 178 rdr), Trenne tomter i Östersund
(1 200 rdr). Vissa kostnader för egendomarna är också upptagna: för jordarbete och
nyodlingar fram till 1821 (sammanlagt 950 rdr), för nybyggnader (1 300 rdr), för
storskifte (80 rdr) osv.
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I detta sammanhang kan nedanstående uppgifter om Färgeriet i Slandrom vara in
tressanta: "Färgarens arfvod: 96:32 rdr, Wedhållning: 20 rdr, Drängen Sven: 10 rdr,
Skjuts: 13:16 rdr, Behållning af Wärket för år 1810: 40 rdr, Indigo från Sundsvall:
35:42 rdr."
Det var väl för sina nyodlingar liksom för sin verksamhet vid byggandet av den s k
Karl-Johans-vägen till Norge, som Pehr Wikström fick titeln ekonomidirektör. Så
som en ganska typisk uppkomling var W mycket mån om sin värdighet och han
stoltserade särskilt med att han mot slutet av sitt liv blev Riddare av Vasaorden.
Beträffande hans ömtåliga känsla för sin värdighet finns det en på sitt sätt bely
sande episod, som inträffade i maj 1843. En sockerbrukselev Vilhelm Wolfensteen,
som var i Östersund på genomresa från Härnösand till Trondheim, kom på Stads
källaren i krake! med Wikström, som bl a blev uppretad av att Wolfensteen kallat
honom, en direktör och riddare, ni. Wolfensteen spädde på med att säga, att Wik
ström inte uppförde sig som en riddare. Denne gav då Wolfensteen en örfil, åtföljd
av flera sådana. I det tumult som då uppstod stöttes Wikström "som gammal man
mot kakelugnen", som han skrev i sin anmälan mot sockerbrukseleven. Denne i sin
tur stämde direktören inför tinget för fylleri och slagsmål. Det slutade med att Wik
ström, som erkände genom ombud, måste böta för fylleri (rdr 3:16), för slag och
åkomma (rdr 1:24) samt för smädesord (3 rdr). Dessutom måste han utge skade
stånd. Det hela blev alltså dyrt för Wikström, men han hade ju råd att betala.
Som ett steg i riktning att komma sig upp kan man även beteckna Pehr Wikströms
äktenskap med Magdalena Sparrman, en dotter till förvaltare Sparrman på Huså
bruk. Särskilt på äldre dar torde han dock ha känt sig åsidosatt av hustrun och sö
nerna. I sin självbiografi betecknar W sitt "äktenskapsliv som den tyngsta och svå
raste börda". Det oaktat fick han med hustrun nio barn, som nådde vuxen ålder:
åtta söner och en dotter. Alla sönerna gick i Frösö skola, där W för att härbärgera
dem byggde ett särskilt hus, den s k Wikströmskammaren. Redan i sin livstid över
lämnade Wikström 200 000 rdr till barnen, som på det sättet fick ett för tiden myck
et stort startkapital. Man kan också säga att de mer eller mindre (med något undan
tag) förkovrade det.

Erik Johan Wikström (1812-52), den äldste sonen blev, trots att han 1829 blev re
legerad från Frösö skola, därför att han tillsammans med ett par kamrater haft
"brottslig beblandelse med en piga", välbeställd officer (löjtnant vid Jämtlands
hästjägarkår). Han var många år bosatt på gården Linehäll i Brunflo, som han fått
övertaga från sin far. Den näst äldste sonen Nils Wikström (1813-83) övertog fa
derns affär i Östersund. (Om honom mera nedan.) Färgeriet m m i Slandrom över
togs i sin tur av den tredje sonen Carl Axel Wikström (1814-55). Han titulerades
fabrikör och var en tid ägare av den f d Törnstedtska fastigheten vid Stortorget i Ös
tersund, senare och ännu benämnd "Freskens gård". En dotter till honom gifte sig
f ö med handlande Robert Fresk. Sonen nr fyra Pehr Wikström (1817-80) blev efter
studier vid ett handelsinstitut i Liibeck storgrosshandlare i Stockholm med villa på
Djurgården. Till Stockholm flyttade även sonen nr fem Zacharias Wikström (181989). Han var apotekare där men skall även ha anlagt en konservfabrik, den första i
Sverige.
Magnus Wikström (1822-62), som kommer närmast i tur, avviker något från de
övriga, liksom den sjunde sonen Olof Wikström (1826-1900). Bägge studerade i
Uppsala. Den förre blev jurist och var en tid anställd i Svea hovrätt. Han lär ha haft
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ett vekt och svärmiskt lynne och följde i två år Jenny Lind på hennes resor i Tysk
land och England. Han dog på ett hotell i London. Olofvar kanske den märkligaste
av Pehr Wikströms söner. Student i Uppsala 1847 avlade han fil kand-examen och
blev 1857 fil dr på en avhandling om staden Östersund, väl den första, ehuru kort
fattade östersundshistorien. Efter väl förrättade lärdomsprov kom O W till Sunds
vall som lärare och rektor vid läroverket där, men han var dessutom mångsidigt
verksam, såsom kommunalman, stiftare av Sundsvalls Arbetareförening, initiativ
tagare till såväl Sundsvalls som Jämtlands folkbank etc. Politiskt verksam, en tid
riksdagsman för städerna Sundsvall och Östersund i andra kammaren, ansågs han
"röd". Han förbrukade en stor del av sin ärvda förmögenhet på att hjälpa fattiga,
t ex genom att han inrättade ett s k ångkök för fattiga och arbetslösa i Sundsvall.
Samma dag som den ödeläggande sundsvallsbranden utbröt 1888 begärdes han i
konkurs. Mot att han avstod från sina politiska och sociala "griller" fick han sedan
understöd av sina bröder och han avled hos sin yngste bror 1900. Denne, vars namn
var Claes (1830-1915), kom redan i 15-årsåldern till Tyskland och sedan till Eng
land. Han etablerade sig efter återkomsten till Sverige som sågverksägare och han
ägde även ett tegelbruk, Heby, i Uppland.
Jag har sparat Pehr Wikströms verksamhet som handlande i Östersund eller rät
tare sagt "med utgångspunkt från Östersund" till sist, därför att han fram på 1830talet fick hjälp av sin son nr 2, den ovannämnde Nils Wikström, som i slutet på
nämnda årtionde även övertog affären och som fram till 1856, då han sålde såväl
densamma som t ex Änge gård, byggd på en del av Västra Odensalas ägor, för att
flytta till Sundsvall, kan sägas ha varit den verklige storhandlaren i Östersund.
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Affärskvarteren vid Drottninggatan (Samuel Permans gata) (teckning av Adolf Emil Melan
der).
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Var någonstans i staden var det då som Pehr Wikström hade sin handel? Ja, det
kan inte med säkerhet angivas, åtminstone för tiden fram till o 1830. I förteckningen
över tomtägare i Östersund, uppgjord i början på 1830-talet, upptas han för tiden
1810-1821 som ägare till tomterna 49 och 50, med bostadstomten vid Storgatan
(norra delen). Han torde dessutom ha innehaft en tomt på Prästgatan (nr 97). Senare
vet man att Pehr Wikström var ägare till tomterna 129 och 130, varav den förra vid
Köpmangatan, där Nils Wikström byggde sitt förhållandevis stora hus (senare en
del av Stadsgården). 0 1830 var tomterna ännu i Pastorskan Lundholms ägo.
Pehr och därefter Nils Wikström drev inte bara minuthandel i Östersund, utan
även grosshandel i Jämtland över huvud taget. Från den Wikströmska handeln för
seddes en del jämtländska lanthandlare med varor, t ex brännvin, kaffe, tobak, sock
er, bomullstyg, papper etc. En viss uppfattning om handelns omfattning kan man
f� genom de brev en handlare i Sikås, Hammerdal, Nils Ersson, erhållit från de båda
Wikströmarna, vilka brev delvis publicerats i Järnten 1944. En nota från 1830 kan
ge en viss uppfattning om handelns omfattning: "Nota: 3ne Bomulls dukar a 2:16;
6 d:o a 4 Rdr; 34 låd Kamelgarn 12:36; 3 halfkistor Toback 78:-; 104 1/8 kannor
Brännvin a 1 :4, Fathet dertill 5:-; 1 lispund Caffe 11:-; 37 1/2 lispund Socker a :36; 1 bok Karduspapper; 7 3/8 kannor Rom a 3:24. Quitteras. Ösd 21 Mars 1830.
P.W."
Nils Ersson tjänstgjorde även tydligen som uppköpare åt först Pehr och sedan
Nils Wikström, Det gällde uppköp av smör, talg, get-, kalv- och fårskinn samt
skogsfågel. I sina brev är de bägge östersundshandlarna måna om lägsta möjliga pris
och ber Nils Ersson hålla tyst med vilka uppköparna är.
I sitt brev från den 20 januari 1833 försöker P W få Nils Ersson att samla upp "så
mycket Valdmar till Färgning och Stampning som från Hammerdal möjligen kan
erhållas". Tidigare hade tydligen firman Selinder i Sundsvall haft hand om denna
handel, men nu talade priserna och närheten för att allmogen i stället borde sända
sina vävar till Östersund resp Slandrom för färgning och stampning.
En verklig storhandel är det fråga om, då Nils Wikström 1838 sänder sin dräng
Eric Andersson med 1 000 rdr, en stor summa pengar på den tiden, för att Nils Ers
son för hans räkning skulle köpa ca 100 "Nötkreatur: kor, kvigor och gälloxar".
För "förejulskor" skall han betala 20-22 rdr, för "senburna dito": 17-20 rdr, för
"kvigor": 14-16 rdr, för "gälloxar" efter "deras beskaffenhet". Det framgår av kor
respondensen att Nils Wikström även köpte hästar i Norge och att han hade en del
av dem på bete i Sikås.
På Änge gård, som Nils Wikström anlagt, satte han igång med ett brännvinsbrän
neri, en helt visst vid denna tid mycket luckrativ affär. Det brann dock 1854.
Det var möjligen för att kunna utnyttja sina kapitaltillgångar bättre som Nils
Wikström 1859 flyttade till Sundsvall. Där utvecklade han sig till en industriell före
tagare av betydande mått. Han kom att bli en av pionjärerna inom den västernorr
ländska sågverksindustrin och grundade Mons sågverk m fl bolag. Han var även en
av stiftarna av Sundsvalls enskilda bank. Vid sin död skall han ha efterlämnat flera
miljoner.
Om sina barn skrev Nils Wikström i ett brev till Nils Erssons i Sikås änka 1869:
"Man säger att Herrans vägar äro förunderliga, men skiftningarna i lifvet äro också
mångfaldiga. Min äldste son, 27 år gammal, är bosatt uti America såsom egendoms
ägare, min andre son Ando, 25 år gammal, har för 12 dagar sedan aflemnat 3:ne af
våra döttrar, 18, 16 och 14 år gamla uti en pension i London, han sjelf, vill Gud, in8
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träffar uti Egypten omkring 13 :de i denna månad (november), blifver under vintern
borta på resor uti Africa, Spannien, Frankrike och England."
Den ovannämnde Ando (Anders Gabriel) blev grosshandlare och konsul i Sunds
vall. En son till honom är den grosshandlare Ando Wikström, som gjort sig känd
som stordonator, inte minst till välgörande ändamål i Jämtland och Östersund. Alla
de fyra döttrarna blev fint gifta: med en Hård af Segerstad, med en von Sydow, med
en von Bahr och med den kände grosshandlaren i Stockholm Percy F Luck.
HandlandenJohan Oscar Winnberg var född i Oviken 1815 som son till majoren
] L Winnberg. Liksom sina bröder Erik Ludvig, f 1811, och Per Teodor (Dorik), f
1813, sattes han i Frösö trivialskola, där han liksom brodern Erik Ludvig gick i den
s k apologistklassen (räkneskolan), medan Per Teodor genomgick samtliga fyra
klasser i den s k lärdomsskolan för att efter studier i gymnasiet i Härnösand och uni
versitetet i Uppsala bli präst, död 1887 som kyrkoherde i Arvidsjaur.
Erik Ludvig Winnberg etablerade sig som handlande i Sundsvall och den yngre
brodern gjorde tydligen sina lärospån som handlande hos honom, innan han på
1840-talet öppnade handel i Östersund, där han fick burskap 1846. Han lär ha haft
affären i ett av honom uppfört hus på Storgatan inte långt från Torget, efter att förut
ha innehaft den Wasellska gården på Köpmangatan.
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Oscar Winnbergs ledande ställning som handlande i Östersund bekräftas av att
han var Handels- och Industriidkareföreningens förste ordförande 1847-52. Att
han därjämte var en ledande industriman i Östersund framgår därav, att han var en
av initiativtagarna till den tändsticksfabrik, som grundades i staden 1857 men som
inte bestod längre än till 1864, och att han 1856 köpte Änge gård av handlanden m m
Nils Wikström och där återuppbyggde det 1854 nedbrunna brännvinsbränneriet.
Han skall även ha anlagt den vackra björkallen upp till gården.
Liksom kompanjonen i tändsticksfabriken m m L O Hammargren trodde sig
Winnberg kunna tjäna stora pengar genom att i fabriken anställa billig, ej yrkesut
bildad arbetskraft, mest kvinnor, och i bränneriet räknade han med att tidvis kunna
framställa 1 000 kannor per dag. Så luckrativa blev nu inte dessa företag, men Winn
berg var en tid utan tvivel den högst "uppskattade" företagaren i Östersund, t ex
enligt 1856 års taxerings- och uppbördslängd för Östersunds stad: 1 600 rdr, medan
andra handlande i staden, såsom Erik Perman taxerades till 900 rdr och Carl Hof
verberg och John Ocklind till resp 800 rdr (om dessa se nedan).
Oscar Winnberg och hans hustru Martha Margareta Charlotta Engström räkna
des till societeten i Östersund. Ophelia Lundholm från Stockholm berättar i en dag
bok (om henne och dagboken, se ÅGÖ 1986) förd från augusti 1858 och ca 10 må
nader framåt, att den privatskola, i vilken hon undervisade, hade sin lokal i Winn
bergs hus i staden, kanske därför att det fanns plats där, på grund av att familjen flyt
tat ut till Änge gård. Bland de visiter hon gjorde ställdes en av de första till Winn
bergs. "De bo något utanför staden. Det har ett förträffligt läge. Från fönstren ser
man Storsjön, och någon del af fjällen syns vid horisonten."
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En del av jul- och nyårshelgen tillbringade Ophelia Lundholm hos Winnbergs,
då t ex själva julafton och "Nyårsdagen på stor middag hos Winnbergs och äfven till
qvällen". Ophelia umgicks även med ett par yngre, nyetablerade handlande, som
hade varit handelsbetjänter hos Winnberg: CL Holmgren, som uppvaktade Ophe
lia redan första dagen i Östersund, "stadens enda Kramhandlare, en mycket ansedd
och hygglig man", och P E Hammarberg, med vilken hon möjligen hade en olyck
lig kärlekshistoria.
I likhet med Nils Wikström intog Oscar Winnberg på sin tid ställningen som sta
dens främste handlande och företagare över huvud taget, men i olikhet med honom
slutade han inte som miljonär, utan måste 1869 till följd av bl a åtagna borgensför
bindelser gå i konkurs, en ful sådan, som ställde honom och hans hustru i misär.
Man tar dock inte fel, om man säger, att det inte bara var borgensförbindelserna,
som var orsaken till fallissemanget, utan huvudsakligen de dåliga tiderna fram på
1860-talet, orsakade av bl a svår missväxt. Winnberg var inte den ende handlanden
som måste gå i konkurs i Östersund. Han hade olycksbröder i bl a hans ovan nämn
da f d handelsbetjänter Holmgren och Hammarberg.
Carl Hofverberg, också en betydande handlande i Östersund, född 1817, etable
rade sig i staden 1845 och stannade där till 1869, då han flyttade till Hässjö i Medel
pad. Han var ättling i sjätte led till kyrkoherden i Berg, Jonas Sigvardi, "Storfar i
Jämtland", vars barn kallade sig Hofverberg efter berget, som dominerar kyrkbyg
den i Berg.
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Carl Hofverberg hade enligt A E Melander sin handel i det s k Zetterbergska sten
huset vid Stortorgets nordöstra del, nu rivet och med tomten som en integrerad del
av torget. Hans affär skall ha varit betydande och ännu mera vinstrik, om inte biträ
dena fått sköta den efter gottfinnande. Själv var H "en synnerligen populär, jovi
alisk och sympatisk umgängesvän, alltid upplagd för ett gott skämt, liten till växten
men pigg som en mört" (A E Melander).
Han var gift med en släkting, Edla Behm. Hon avled 1859 i samband med att hon
födde fyrlingar och efterlämnade maken närmast nedbruten. Dödsfallet orsakade
enligt Melander allmän sorg i Östersund. Vid begravningen, som försiggick i det
härligaste väder, var alla butiker och hantverkerier stängda för dagen.
Av fyrlingarna, två pojkar och två flickor, avled en flicka strax efter födseln. Av
pojkarna blev Johan Alarik kassör i Söderhamn och Per Harald veterinär i Sunds
vall. Den överlevande flickan Triola skall vid födseln ha varit så liten, att hon ned
bäddades i en karott och ställdes i kakelugnsnischen för att behålla värmen.
Den 3 mars 1859, då ännu lyckan lyste över det Hofverbergska hemmet, var
Ophelia Lundholm på stor bjudning där. "Nära 200 (?) personer, äldre och ung
dom, inte mer än tre danser, emedan Herrarne redan satt sig till spelbordet."
Handlanden i Östersund Eric Emil Constantin Perman föddes 1819. Fadern var
"handelsmannen" Magnus Perman och "dess fru" Eva Christina Fellborg. Magnus
Perman var Samuel Permans äldste son i hans första äktenskap och född 1789. Han
övertog den handel som fadern bedrev i samband med sitt apotek, men någon fram
stående handlande blev han inte. Ungefär samtidigt med fadern måste han gå i kon
kurs och dessförinnan hade han skilts från befattningen som stadskassör, därför att
han inte kunnat redovisa eller kommit på balans, som det på den tiden sades om me
ra framstående personer som förskingrat.
Magnus Perman hade utom Eric Emil Constantin sönerna: Nestor Samuel, f
1815, och Victor Emanuel Magnus, f 1818, den sistnämnde död såsom schatullma
kare i Stockholm.
Eric Perman torde ha börjat sin verksamhet som handlande i faderns affär och
övertagit densamma en tid efter faderns död 1838. Vid den exekutiva auktionen för
den Permanska konkursmassans räkning, som hölls i januari 1839, inköptes tomter
na 25 och 26 av ekonomidirektören Pehr Wikström för arvingarna till Magnus Per
man. Beloppet, 237 rdr 4 sk, skall ha insamlats som gåvor från vänner och välgörare.
Av en teckning, gjord av A E Melander, att döma skall Eric Perman åtminstone
en tid ha haft sin affär vid dåvarande Drottninggatan (nu Samuel Permansgatan)
strax sydväst om Stortorget (se bilden på sidan 00). En tid (från 1880) skall han ha
bott på Prästgatan 1 och till slut på Storgatan 31, som ägdes av hans syster Amalia
Perman.
SJ Kardell presenterar 1880 i sin dagbok sin hustrus,Jenny Perman, farbror E E
C Perman på följande sätt: "Och se där farbror Eric Perman, född omkring 1820
(1819). Var fordom handlande här i staden, sedan bruksägare (Annedal), men blef
lurad på den affären och cederade bonis (gick i konkurs). Handlar sedan med skogar
och drar sig fram någorlunda bra. Ibland kan det dock vara litet si och så. - Gubben
är godmodig och långsam i tal och handling, sofver långt in på dagen; starkt byggd
och medelstor går han sin väg sakteliga framåt på två, korta, tjocka ben. Har hak
skägg a la grofsmed. Han har _god helsa, frisk ansigtsfärg, teml. tjock mage, älskar ett
godt bord och goda spirituosa, har godt ölsinne. Men blir han het, då blir han det
med besked; och envis kan han vara, så att han blir rent af oresonlig.-"
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John Ocklind.

Även handlanden m mjohn Ocklind var genom släktskap väl förankrad i Öster
sund. Fadern var Anders Ocklind, Östersunds förste egne i staden bosatte präst.
Som äldst bland tre bröder föddes John Ocklind 1824. De yngre bröderna var lära
ren i bl a Östersund, senare rektorn i Skellefteå Carl Ocklind, f 1825, och auditören
och stadsfullmäktigeordföranden i Östersund O Em Ocklind, f 1827.
Liksom sina bröder var John elev i Frösö skola, för att så småningom etablera sig
som handlande i födelsestaden. Han intog på sin tid en ledande ställning i stadens
kommunala liv, bl a som s k illiterat rådman 1858-73. Dessförinnan hade han varit
stadens siste ordningsman 1855-1 april 1858. Han tillhörde även i många år (185671) direktionen för Jämtlands läns sparbank. Åren 1862-66 var han Handels- och
Industriidkareföreningens 4 :e ordförande. Att han avgick från den befattningen be
rodde kanske på att han från 1867 blev föreståndare för Utskänkningsbolaget, vilket
innebar att han upphörde med sin egentliga handel.
Till efterföljd av "Förordningen ang villkor för försäljning av brännvin" av den
18 januari 1855 grundades i mars s å Östersunds Brännvinshandel, ett närmast pri
vat bolag, inrättat av handlarna O Winnberg, C Hofverberg och F J Wingstedt, med
skyldighet att inleverera skatt för minst 4 000 kannor brännvin per år till dels staden
dels Hushållningssällskapet. Från 1858 sköttes emellertid Brännvinsmagasinet av
en direktion bestående av från början handlarna P Wiklund, 0 Winnberg och A P
Fjellman. Fram på 1860-talet ersattes dessa av bl a källarmästare O Thalen och b ryg
garen m m Edv Berg. Inför direktionsvalet 1867, då en särskild verkställande direk
tör skulle utses, söktes befattningen av bl a handlarna E E C Perman och John
Ocklind.
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Brännvinsmagasinet ombildades 1873 till Östersunds Utskänkningsbolag med
fortfarande John Ocklind som föreståndare, men 1876 befanns det att han ej till
fredsställande kunde redovisa bolagets räkenskaper och att bolagets finanser befann
sig i en nästan outredlig härva. Det kom då till en uppgörelse, som innebar att ett
privat bolag bildades, i vilket den senare i Östersund så betydelsefulle direktören
och företagaren Erhard Borggren utsågs till disponent.
Enligt bankdirektören Olof Ericsson, som en tid i sin ungdom var anställd som
expedit i Brännvinsmagasinet, såldes alla spritvaror från stora liggande tunnor och
tappades och utmättes i kopparmått, i storlekar från 5 kannor till 1 jungfru (1 kanna
= 2 2/3 1, 1 jungfru = 1/32 kanna = 8,3 cl) i av köpare medhavda kärl. Det minsta
som fick säljas var en halv kanna (=ett stop). Varusorteringen var inte omfattande:
brännvin, konjak i två kvaliteer, arrak och punsch samt roslikör. Priserna, bortsett
från brännvin, varierade mellan 4 och 6 kr per kanna. Brännvinssorter var Renat,
Falu och Kumminbrännvin. Årsbehovet av brännvin kom per hästskjuts i form av
80-procentig sprit till Östersund från Sundsvall. "Nedsättning" till 46-procentig al
kohol skedde genom utspädning med storsjövatten.
I sitt brev till CA Wetterberg (Onkel Adam), publicerat i sin helhet i ÅGÖ 1987,
säger kronofogden m m Veit Söderberg bl a 1858 följande: "Köpmännen i Öster
sund hafva under sista decennium gynnats af serdeles goda konjunkturer, så att de
tros hafva rotat sig bra, men så hafva de äfven förstått sig på att lefva och visa sig stin
na i kräfvan. Nu synes likväl en period hafva inträdt, som torde något tukta dem."
Vad beträffar Perman och Ocklind, så har deras framgång i affärer lett till, att de lik
som regementsskrivaren Gabriel Hallström "köpt sig jordstycken och der anlagt
sommarställen eller riktiga villor, hvarest vackra sommaraftnar tillbringas".
Ovanstående stämmer med vad jag i min bok "Hantverk och hantverkare i Ös
tersund" (tryckt 1985) hävdar, att det tidiga Östersund huvudsakligen inte var en
handelsstad utan en hantverksstad. Ännu 1847 uppgick hantverkarnas sammanlag
da taxering till 4 206 rdr 32 sk, medan de 11 handlarna endast kom upp till 2 333 rdr
16 sk. År 1856 är läget annorlunda. Inalles taxerade då de 36 hantverkarna för 7 345
rdr, medan handlandena ökade till 16, taxerade för nära nog lika mycket, nämligen
7 050 rdr. Det är alltså fullt klart att handeln i Östersund gått fram kraftigt i början
på 1850-talet liksom stadens befolkning ökat i antal. Denna konjunktur höll sig
dock inte, som redan påpekats när det gällde Oscar Winnberg, utan fram på 1860talet kom det, bl a till följd av missväxten, en kraftig tillbakagång. År 1868 fanns en
dast 14 köpmän kvar i staden.
Som påpekats i Östersunds Historia Del III av Jörgen Björklund i hans del av bo
ken "Företagande och försörjning" sidan 25 var detta inte enbart en följd av sämre
konjunkturer utan även av ökad konkurrens från de från 1864 allt fler etablerade
lanthandlarna: 1860 fanns 70 handlande på Jämtlands landsbygd, fyra år senare 163.
Som även Jörgen Björklund noterat innebär emellertid den ökande lanthandeln
också en ökande möjlighet för grosshandel att etablera sig i den i Jämtland och
Norrlands inland centralt belägna staden Östersund. En av de få handlande som
klarade krisen på 1860-talet var Robert Fresks handelsfirma, grundad 1862. Denna
firma utnyttjade sedan i hög grad med tiden den ovan påpekade goda konjunkturen
för grosshandel. Med andra ord kan man säg� att från och med 1860-talets senare del
inträdde en helt ny situation för handeln i Ostersund, då man efter nedgången kan
tala om en helt ny start för handeln i staden. Men det är en senare historia.
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Byggnadsföreningen Åvallen u p a
Av Göran Winberg
"Byggnadsföreningen Åvallen u p a" säger inte så mycket för den oinvigde, men en
dylik benämning var mycket vanlig på en förening, som på 1930-talet arbetade för
att åstadkomma en samlingslokal för profan verksamhet. "Åvallen" var och är fort
farande ett känt begrepp för många äldre östersundare. Bakom namnet döljer sig en
samlingslokal och inomhusdansbana, som låg vid Semsån mellan gamla E75 och
järnvägen mot Storlien. Den exakta lokaliseringen blir där fastigheterna Östersem
1 :225 och 1 :226 finns idag.
I början av 1930-talet var Lugnvik ett samhälle där mest arbetare bodde, och det
var vanligt att man hade ett småjordbruk som komplement till familjens försörj
ning. Kött, mjölk och ägg var viktig mat för de ofta barnrika familjerna.
Det fanns även några hantverkare, som hade sin verkstad i anslutning till bosta
den. Lugnvik tillhörde Ås kommun och gränsen till Östersunds stad gick vid Hav
remagasinet. Ås med sin rika och välbeställda jordbruksbygd med månghundrade
anor stod i klar kontrast till arbetarsamhället Lugnvik, som började bebyggas 1849.
Den samlingslokal, som fanns tillgänglig fanns i skolhuset och användes vid sidan
av skolverksamheten uteslutande till andlig verksamhet, och skolläraren bestämde
enväldigt om vem som skulle få låna lokalen. Dans och fester var portförbjudna.
Tanken på att ordna en samlingslokal hade funnits länge, en lokal där man kunde
ordna dans och fest. 1927 byggdes en utedansbana där Fjälldalens konservfabrik nu
ligger. Några dansintresserade personer från Sem i Ås var de drivande bakom dans
banan, som var åttkantig och hade plats med musiken i mitten. Lugnviks dansbana
var det officiella namnet, men fick snabbt namnet Texas, kanske beroende på att det
ibland kunde gå lite hett till.
Före denna fanns "Femöringen", en liten utedansbana belägen i den s k Kilen i
Byskogen.
Lugnviks dansbana blev inte så gammal, endast fyra-fem år, och lugnviksbornas
planer på en egen dansbana och samlingslokal började ta form.
Vid möte med intresserade för bildandet av byggnadsförening i Lugnvik den 17
juni 1931 antogs förslag till stadgar och föreningens namn blev "Byggnadsförening
en Åvallen i Lugnvik i Ås socken under firmabeteckningen Byggnadsföreningen
Åvallen u p a".
I dess första paragraf stadgas ändamålet för föreningen. "Denna förening, vilken
utövar sin verksamhet under firma Byggnadsföreningen Åvallen u p a har till ända
mål att inom Lugnviks samhälle inköpa lämplig byggnadstomt för att där uppföra
lämplig samlingslokal för i orten arbetande föreningar, anordnande av en förlustel
seplats för allmänheten mot avgift." I stadgarna regleras hur föreningen skall finan
sieras och detta skedde genom att man fick köpa s k andelsbevis till ett pris av 10 kr.
I§ 15 stadgas att överskott lämnas till Ås kommun vid händelse att föreningen upp
löses och att tillgångarna förvaltas till dess liknande förening upptages i Lugnviks
samhälle. Undertecknare av stadgarna var herrarna; A M Olsson, CJ E Lindström,
Johannes Olsson, K HJohansson samt] A Forssen.
Två av dessa var något av Lugnviks kändisar, de hade sitt finger med det mesta av
vad som rörde sig och hände i Lugnvik.
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Inlöst protesterad växel.

Albert Melker Olsson, född 28 april 1895, allmänt kallad "Lång-Olle", var lägen
hetsägare och maskinbiträde vid SJ-verkstaden i Östersund.
Lång-Olle var byns starke man vad gällde kommunalpolitiken i Lugnvik. Han
var socialdemokrat, men trots detta hade han ett mycket stort inflytande i kommu
nalpolitiken i det så borgerliga Ås.
Johannes Olsson, född 29 juni 1890, var lägenhetsägare och elektriker.
Johannes var även en av drivkrafterna bakom Lugnviks Elektriska, som distribu
erade elström till lugnviksborna och som startades 1918.
Det skulle emellertid dröja ända till den 6 juni 1936 innan man kunde anordna
den första danstillställningen, och Lugnvik hade därmed fått sin egen samlingslokal.
Denna kunde man fritt använda utan att behöva gå till myndighetspersoner och på
deras villkor få disponera lokalen.Ytterligare ett skäl till anskaffandet av lokalen var
naturligtvis att Lugnviks föreningar fick ett ställe där man kunde utöva sin verksam
het.
Föreningen ansökte om registrering hos Länsstyrelsen den 15 oktober 1931 och
fick dess godkännande den 22 oktober samma år.
Kassaboken började man att föra i december 1931 och från bokslutet detta år kan
man utläsa att föreningen upptagit ett växellån på 750 kronor. 47 andelar såldes till
sju olika personer varierande från 1 till 10 andelar. Växelräntan uppgick till 13:13
kronor. Skälet till lånet var att föreningen köpte in en utställningshall för 725 kro
nor från en utställning på Gustaf III torg 1931. Denna skulle användas som bygg
nadsmaterial för den kommande lokalen. För att komma igång med verksamheten
inköptes också en spikutdragare för 4:50 kronor samt bokföringsböcker till ett pris
av 24:15 kronor.
Lämplig tomt för Åvallen hittades vid Semsån mellan den då nybyggda Åsvägen
(gamla riks 14 och E75) och järnvägen mot Storlien. Tomten utarrenderades av en
av föreningens styrelseledamöter, Johannes Olsson, till en kostnad av 25 kronor per
år och första arrendet betalades ut 1932. Den 20 mars 1933 betalades 25 kronor för
ritningar till bygget, som nu kunde starta med den från utställningen inköpta Skogs
hallen. Ekonomin var till en början ansträngd och mellan 1932 och 1936 var fören
ingen tvungen att ta upp lån för att kunna betala ränta på lånet, och växlar gick i pro16

test. Bättre ekonomi fick man från den 6 juni 1936 då första dansen anordnades. Bil
jettpriset var 25 öre, Gustaf hade namnsdag och det var en 24-gradig solskensdag.
290 personer besökte premiärdansen och serveringen gav ett överskott på 59 kronor
och 3 öre.
Den 22 juli 1937 hade föreningen fått ekonomi att köpa in marken som man tidi
gare arrenderat med beteckningen Kvarnplatsen I:3 av Johannes och Märta Olsson.
Tomten var 1,9 hektar stor och köpeskillingen var på 1 200 kronor, vilket enligt kö
peavtalet skulle erläggas vid undertecknandet. Detta skedde tydligen inte eftersom
köpebrevet förnyades den 14 april 1939. Från kassaboken under åren 1936-1939
finns ingen utgift som tyder på att köpeskillingen är betald. Endast ett lån på 400
kronor den 21 maj 1937 talar om någon större utgift. Märta Olsson är osäker på om
några pengar över huvud taget betalades för tomten. Hon var emot hela tomtaffären
eftersom familjen behövde marken för bete till korna. Den 29 maj 1939 betalades
förskott på lagfart, vilket tyder på att fastighetsaffären genomfördes. Redan den 14
juni 1934 styckades tomten av för ett eventuellt köp till en kostnad av 75 :65 kronor.
Samtliga handlingar rörande Kvarnplatsen är bortsorterade och finns inte att tillgå
hos inskrivningsdomaren vid tingsrätten i Östersund.
Kassaböckerna ger värdefulla upplysningar om hur föreningen utvecklades, drev
sin verksamhet samt en god uppfattning om kostnads- och prisläget.
Genom att "läsa mellan raderna" får man många intressanta upplysningar om
händelser, som sätter fantasin i rörelse om vad som verkligen hände.
Mellan 1936 och 1954 anordnades dans sommartid onsdag och lördag, och Åval
len användes även för privata fester och att fira högtidsdagar.
1 januari 1954 överförs Lugnvik till Östersunds stad, och visst samarbete mellan
Åvallen och staden påbörjades, bl a svarar staden för att en lekpark anordnas på
Åvallens tomt. Under 1956 pågick förhandlingar mellan Åvallen och Östersunds
stad om att staden skulle överta mark och lokaler mot skälig ersättning. Motivet var
att få fram pengar till reparationer. Från kassaböckerna finns inte något som tyder
på några större reparationer av lokalerna, som nu stått sedan början på 1930-talet.
Den 15 juli 1957 undertecknades köpekontraktet med en köpeskilling om 15 000
kronor. I köpeavtalet finns stadgat att byggnaderna inte ingår i köpet, att säljaren
arrenderar fastigheten kostnadsfritt i 20 år, att pengarna skall användas till repara
tioner samt att man inte får arrangera offentlig dans.
Reparationerna kostade tydligen mer än vad som var beräknat.
Åvallen försöker nu att få Östersunds stad att även förvärva lokalen, men detta
avvisas. Man för även förhandlingar med konditor Sixten Sjödin, känd musikkafe
ägare i Östersund.
Den 26 september 1961 träffades en uppgörelse mellan Östersunds stad, Bygg
nadsföreningen Åvallen u p a samt konditor Sixten Sjödin. Östersunds stad köpte
av Åvallen samtliga byggnader och inventarier för en köpeskilling av 9 959:80 kro
nor, vilket var en ackordssumma från ursprungliga 11 191 :24 kronor fördelat på 16
fordringsägare. Jämtlands läns sparbank var den största fordringsägaren på 6 287
kronor, men denna summa deltog icke i ackordet. Skulden till sparbanken var i
form av ett lån, vars ränta inte var reglerad sedan den 1 april 1960 och amortering,
som inte var reglerad sedan den 1 oktober 1958. Åvallen gjorde en uppgörelse med
banken om ett nytt lån på 5 400 kronor den 15 april 1961, men banken krävde att
räntan fram till den 1 april 1961 skulle regleras innan lånehandlingen underteckna
des. Lånehandlingen blev aldrig undertecknad.
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Åvallen.

Vid detta avtals undertecknande gick Byggnadsföreningen Åvallen u p a i graven
eftersom man förband sig att "föranstalta om föreningens upplösning". Konditor
Sixten Sjödin fick arrendera marken jämte byggnader och inventarier mot att han
erlade ett arrende om 1 000 kronor per år under 10 år. Han skulle efter dessa 10 år
"därest han på ett tillfredsställande sätt drivit servering och uthyrning av lokalen"
få äganderätten till byggnaderna och inventarierna, samt få förlängning av arrendet
vad avsåg fastigheten Kvarnplatsen 1:3. I arrendekontraktet stadgades vidare att
Sjödin avsåg att driva servering, att upplåta lokalen till slutna fester, att eventuellt
anordna offentlig dans och att i viss utsträckning sommartid bedriva kaferörelse.
Slutligen fick inte fastigheten disponeras för camping. Detta var sannolikt inskrivet
för att hindra zigenare att slå upp sina läger kring Semsån vid Åvallen, vilket var
vanligt på 1950-60-talen.
Enligt Sixten Sjödins änka Gerda Sjödin drevs rörelsen i mycket blygsam skala på
Åvallen. Makarna Sjödin hade ett musikkafe på Prästgatan och detta skulle avyttras
som Sjödin uttryckte sig, men han misslyckades, vilket han åberopar i brev till Drät
selkammaren den 14 januari 1965. Han anhåller där om att få bli löst från sitt arren
dekontrakt, och samtidigt föreslår han att fabrikör Olov lvarsson får överta kon
traktet. I brevet omtalar Sjödin att överlåtelsen sker med förlust emedan han har
kostat på åtskilligt och häftar i skuld till Folkbanken.
Den 24 februari 1965 tecknades ett hyresavtal mellan Östersunds drätselkamma
re och fabrikör Olov lvarsson för tiden 1 februari 1965 till 31 december 1968. Hy
resgästen avsåg att bedriva tillverkning av monteringsfärdiga sportstugor. Någon
annan verksamhet fick enligt avtalet inte bedrivas, och därmed är Åvallen färdig
som samlingslokal. Hyran var 100 kronor per månad.
I varsson bedrev tillverkning av monteringsfärdiga sportstugor fram till 1978.
Hans kontrakt förnyades i tre år 1968, och därefter muntligt. lvarsson hävdar att
han bedrev verksamhet i lokalerna ända fram till 1978. Åvallen revs strax efter 1
oktober 1978. Något rivningsbeslut finns ej i Östersunds byggnadsnämnds arkiv, ej
heller någon notering hos tekniska kontoret.
18
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Andelsbevis tillhörande Bengt Lago.

"Lugnvik nästa! Håll i plånböckerna! Detta lär man enligt en vitsmakare ha ropat
på linjebussarna åt Åshållet då denna Östersunds norra stadsdel var ett tillhåll för
tattare och annat löst folk ..."Så skrev man i Östersunds-Posten den 28 april 1950,
då Lugnvik fortfarande tillhörde Ås kommun, fyra år senare skulle Lugnvik inför
livas med Östersunds stad.Att Lugnvik haft lite dåligt rykte bland folk i allmänhet
och bland okunnigt folk i synnerhet, därom råder ingen tvekan, men att få belägg
för detta är betydligt svårare. Man har hört så mycket berättas och då blir det till slut
en förvanskad sanning enligt ordspråket, att om man spottar tillräckligt mycket på
en sten så blir den blöt.De människor som jag samtalat med om Åvallen antyder att
det kunde gå lite hett till, men ingenting är påtagligt och självupplevt. Detta står i
klar kontrast till uppfattningen hos de som var aktiva inom styrelsen.
Bengt Lago, styrelseledamot och ordförande i föreningen i olika perioder under
åren 1943-1961 och ofta tjänstgörande ordningsvakt, hävdar att det gick lugnt till
och att det alltid var mycket folk vid danserna besökarna ville dansa och inte bråka.
i
Han menar att det inte var sämre ordning på Avallen än det var på Folkparken, Fu
ruparken eller Vitgården och att man ofta hade flera ordningsvakter än nödvändigt.
Bråkiga dansbesökare portförbjöds offentligt med namn i ortspressen, vilket hade
en avskräckande inverkan.
För att få fram fakta kring Lugnvik och Åvallen har jag gått igenom protokollen
1936-1949 från fattigvårdsstyrelsen, i egenskap av nykterhetsnämnd, i Ås kom
mun. Under denna tid finns tre fall av fylleri varav två i Lugnvik.Perioden 1950-51
finns särskilda noteringar i fattigvårdsstyrelsens protokoll som anger anhållan för
fylleri. 11 fall noteras i Lugnvik och samma person återfinns flera gånger.En person
får varning för onyktert leverne och en person blir satt på alkoholistanstalt.Noteras
bör att Johannes Olsson, en av de första styrelseledamöterna i Åvallen var under ti
den 1949-50 ledamot av länsnykterhetsnämnden.Den 29 december 1951 har fattig
vårdsstyrelsen sitt sista sammanträde och Ås kommun går sedan i graven den 31 de
cember.
I 2rotokollen från kommunalnämnden perioden 1936-1951 finns inga noteringar
om Åvallen annat än de skriftväxlingar i samband med att Oscar Hamrin anhöll om
att på en grannfastighet till Åvallen få försälja "varm korg från vagn". Kommunal19

nämnden avstyrker hans framställan med motiveringen "Det kan tänkas att en del
ungdom samt personer som avvisas från dansbanan kunde få ett kärt tillhåll kring
korvvagnen samt fylla och oreda uppstå." Oscar Hamrin får sin resolution från
landskansliet efter fem månaders skriftväxling.
1952 skedde kommunsammanslagningen så att Ås kommun kom att ingå i Röd
öns kommun. Från fattigvårdsstyrelsen och kommunalnämndens protokoll åren
1952-53 finns ingenting noterat om Lugnvik och Åvallen. Från nykterhetsnämn
den i Östersunds stads protokoll åren 1954-1960 noteras endast ett fåtal fylleriför
seelser och andra myndighetsingripanden i samband med alkoholförtäring.
Av dessa protokoll under en period av 25 år, och med dessa få noteringar om
onyktert leverne och för övrigt ingenting som låg inom fattigvårdsstyrelsens kom
petensområde, kan inte andra slutsatser dras än att lugnviksborna och Åvallen fanns
inom lagens råmärken. Till Åvallen kom naturligtvis folk från andra platser än
Lugnvik, men människorna kom ändå dit för att dansa och ha trevligt tillsammans.
I historien om Åvallen kan man med lite fantasi läsa mellan raderna om styrelsens
alla vardagsproblem, och imponerande är det djupa engagemang man kände inför
sina uppgifter att på alla nivåer driva sin samlingslokal. Allt var ideellt arbete, utan
skälig ersättning och några problem att fylla sin fritid hade man säkert inte.
1986 slöts cirkeln, exakt 50 år efter det att första dansen anordnades på Åvallen.
Den nybildade Lugnviks Folkets Hus och Parkförening arrangerade då sin första
offentliga dans på en provisorisk dansbana på Persudden. Danserna har fortsatt un
der 1987-1988 och föreningen har planer på att permanenta anläggningen. Arbetet
�ed dansbanan bygger helt på frivilliga insatser utan tanke på ekonomisk ersätt
nmg.
Människorna i Lugnvik har trots TV, video och andra utbud av fritidsaktiviteter,
ett intresse och ett behov av en egen lokal dansbana där man kan njuta av dans och
feststämning i den jämtländska sommarkvällen, och sommaren 1988 har åtminstone
varit lyckad ur vädersynpunkt.
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Att bo i kasern
Av Lennart Westerberg

A4:s kaserner vid Nygatan (nuvarande Regementsgatan) vid sekelskiftet. Den breda gatan
upp mot Kanslihuset skulle föra tankarna till europametropolernas paradgator.

Det är nu 95 år sedan Östersund blev militär garnisonsstad. Tidigt på morgonen
torsdagen den 28 september 1893 urlastade det första extratåget med artillerister vid
Östersunds central och tog de nyuppförda kasernerna vid dåvarande Nygatan i be
sittning. Det var det första batteriet av nyuppsatta Kungl Norrlands artillerirege
mente som anlänt från Härnösand över Sundsvall. Några dagar senare kom nästa
batteri och under sommaren 1894 de övriga fyra från Karlsborg och Stockholm.
Varje batteri för sig var organiserat sedan förut och utgjordes av yrkeserfarna
officerare, underofficerare, hantverkare och värvade underbefäl och meniga. Alla
var nykomlingar i staden och dialekter från Skåne och Göteborg blandades med
idiom från Stockholm och Karlsborg.
Officerarna bjöd också på nya inslag i gatubilden. Uniformerna utgjordes av kep
pi (ibland med plym), attila med snörmakerier, ridbyxor och stövlar med sporrar
vars "klirr" bärarna säkert inte sökte hämma. Som en pikant kontrast mot allt det
blå, gula och gyllene bar norrlandsartilleristerna höga orangefärgade kragar._
Det måste ha varit ganska brokiga bilder på perronger och lastkajer när de långa
extratågens 20 vagnar lossades och urlastades. Där var kanoner och ammunitions
vagnar, packlådor och köksutrustning, musikinstrument och matporslin, hästar
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Regementspastorn vid A4, Petrus Stefanus Öberg.

och seltyg. Officerare, underofficerare och hantverkare åtföljdes också av sina fa
miljer med möbler och annat bohag. Det var ett helt litet samhälle som kom till Ös
tersund och säkert fanns där åtskilliga små "lokaliseringsobjekt" som storögda
blickade mot de snöpudrade_ Oviksfjällen och den höstruggiga lilla stadens tunna
bebyggelse där de nu skulle ha sina nya hem.
Kasernernas vasastilinspirerade front mot staden påminde om en borg vilket yt
terligare accentuerades av spetsiga järnstaket, kedjor och de myndiga mörsarna av
1832 års modell. Bakom murarna fanns också bostäder för underofficerare med fa
miljer, dels i varje batteris våningsplan för "expeditionshavande styckjunkare", dels
i en särskild underofficersbyggning i söder vid nuvarande Återvändsgränd. Anord
ningen med befälets förläggning i nära anslutning till förbandets meniga var ett
gammalt arv från landets fästningar och huvudstadens gardesregementen där famil
jebostäder fanns med samma ingång som de meniga och där det förutsattes att expe
ditionsgöromål skedde i bostaden. Redan under 1700-talets början bodde kom
mendant, hantverkare m fl med sina familjer inom vallarna på Kronstads skans på
Frösön.
Med sina tinnar och torn, järnstaket, kasernvakt, musikkår, klädsel och främ
mande dialekter bildade norrlandsartilleristerna ett eget samhälle i staden. Dess
utom grundades den 3 november 1893 också Norrlands artilleriregementes försam
ling med egen präst, egen kyrkobokföring och egna kyrkliga förrättningar. Under
hela församlingens tillvaro, till den 11 mars 1927, var Petrus Stefanus Öberg rege
mentets själasörjare. Till sitt yttre lär han ha sökt sina förebilder bland regementets
högre befäl, barsk och karsk, älskande natur och friluftsliv. Bakom fasaden en ärlig,
trofast och förstående medmänniska med stor humor och glimten i ögat.
22

A4:s underofficerare vid mitten av 1890-talet.
Sittande på golvet,från vänster: Andreas Gustaf Tullström, Axel Lundgren, Kristian Larsson
och Anders Rosenqvist.
Sittande från vänster: Benjamin Sjöström, Efraim Ström, Victor Dahl, Per Lindholm, F Lund
qvist och Ludvig Eriksson.
Stående, främre ledet från vänster: Gustaf Wickman, Nils Ljunggren, Carl August Olsson,
Robert Scharin,]an Boden och Frans Jacob Hammargren.
Stående, bakre ledet från vänster: Wilhelm Persson, Otto Wilhelm Löfdahl, Karl Fredrik Löf
dahl, Per Loy, Lars Johan Källgren och Anders Rosenqvist.

Församlingen omfattade mellan 500 och 600 personer. Däri innefattades då också
officerarna med sina familjemedlemmar vilka bodde utom kasernstaketen, underof
ficerare och hantverkare med familjer samt underbefäl och meniga, vilka utan un
dantag var ogifta.
Församlings böckerna, vilka kompletterades ända till 1940, ger en uppfattning om
artilleristernas bakgrund och familjeförhållanden. Officerarna kom oftast från gar
nisonsstäder i söder och avslutade i regel sin militära bana vid något annat artilleri
förband. U nderofficerarna var också främlingar i Jämtland. De rekryterades bland
värvade meniga och volontärer, men blev som regel regementet trogna i hela sitt mi
litära liv. De meniga kom som regel från andra norrländska landskap. Att de inte
kom från Jämtland berodde sannolikt på en bestämmelse från 1749.
De värvade artilleristerna som bar vanligt son-namn anmodades i regel att anta
annat släktnamn. I rullorna förekommer bland underofficerarna sådana "tagna
na�n" som Ståhlbrand, Bodin, Scharin, Loy, Brewitz, Oden och Brolin.
An i dag torde det bland föreningens medlemmar finnas personer som döpts in
om Norrlands artilleriregementes församling.
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Fram till 1875 års lönereglering var visst befäl vid de indelta landskapsregemente
na anvisade att bebo särskilda gårdar som tillhörde Kronan, s k militärboställen.
Det var de befattningshavare som genom sin tjänst hade skrivgöromål året runt, bl a
kompaniernas fanjunkare och sergeanter som då avdelade ett rum i bostaden som
expedition.
Även sedan boställsinrättningen upphört kring 1878-1880 förutsattes att befälet
hade fast bostad inom kompaniområdet på landsbygden och där förde sin expedi
tion.
När indelningsverket började avskrivas och 1901 ersattes med allmän värnplikt,
ökades också tjänstgöringstiden från 90 till 240 dagar och härordningen omfattade
därför också ett mycket stort byggnadsprogram för nya kasernetablissement i stä
derna.
Man utgick då från byggnadsnormer från 1883 vilka angav att bostäder för under
officerare skulle inrättas i varje kompanis våningsplan. Fanjunkare m fl skulle dis
ponera två rum och kök om 66 kvadratmeter, varav ett rum tillika expedition. Gift
sergeant skulle bebo ett rum och kök om 44 kvadratmeter och ogift sergeant ett 17,5
kvadratmeter stort inrett rum.
I samband med att byggena sattes igång, bl a i Östersund, bildades underoffice
rarnas första fackliga organisation "Svenska Underofficersförbundet" den 19 okto
ber 1907. Bland grundarna fanns styckjunkare Jan Bodin, A4, och fanjunkare Jo
hannes Sakarias Svanberg, 123. Det verkar nästan som bostadsfrågan var det som
initierat förbundets tillblivelse då dess första åtgärd var att söka förbättra villkoren.
1908 begärdes bl a:
- att bostäder skulle beredas utom kasernbyggnaderna
- att trädgårdstäppor skulle beredas varje underofficer på Kronans mark
- att lägenheterna skulle utgöras av tre resp två rum och kök
- att viss valfrihet i bostadsförhållandena beviljades
I den mån arbetslägena tillät tog man hänsyn till underofficersförbundets önske
mål. Bl a uppfördes inom A4 1910 en ny underofficersvilla vid nuvarande Biblio
teksgatan med särskild grind i staketet mot gatan.
I övrigt ansågs det på många håll "alldeles nödvändigt att kompaniadjutanterna,
vilka såsom jämförelsevis gamla ofta torde vara gifta, för den militära ordningens
skull hava sina bostäder inom de respektive kompanivåningarna".
Den 8 april 1911 invigdes under högtidliga former Fältjägarregementets nya ka
serner i Östersund. Var och en av de tre kasernerna inrymde en bataljon om fyra
kompanier med ett kompani i varje våningsplan.
I varje våning fanns också en fanjunkarlägenhet med tre rum och kök och 80
kvadratmeters bostadsyta samt en lägenhet för gift sergeant med två rum och kök
och 60 kvadratmeters bostadsyta. Skilt från bostäderna låg kompaniets expedition
som var fanjunkarens ordinarie arbetsplats.
I kanslihuset fanns bostäder för regementsväbel och regementstrumslagare samt
i anslutning till arbetsplatserna för förrådsförvaltare, köksföreståndare, vaktmästa
re, maskinist och hantverkare. Dessutom fanns bostadsrum för ogifta, t ex för en
sergeant i varje kompaniplan, för ogifta yngre officerare, sjuksyster, husmor och
viss serverings- och mässpersonal.
Bostäderna var för sin tid rymliga och med god standard och trivseln verkar redan
från början varit god för de flesta inflyttade.
Men inte för alla. Flera rycktes plötsligt från hemmiljön på landsbygden där de
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15:s kaserner vid mitten av 1930-talet. Planteringarna på grönytorna bestod delvis av ganska
rara buskar och träd, t ex ekar och fruktträd som hämtats från kasernofficeren, kapten Gösta
Paykulls gods Vallox-Säby i Uppland.

med sina familjer länge varit rotfasta. För många innebar det inramade boendet i en
från samhället i övrigt avskärmad kasern ett tvång och ett inkräktande på den per
sonliga friheten.
Författarens farfar, Sigfrid Emanuel Westerberg, var född 1871 och blev 1895 ser
geant vid Fältjägarregementet. Han tjänstgjorde första åren på trupp och sedan hu
vudsakligen som "sjukvårdssergeant" vilket inte medförde några särskilda förplik
telser när det inte var möten på Frösö läger. 1897 gifte han sig och köpte i samband
därmed en mindre fastighet i Vagled på Frösön. För att d ryga ut den magra lönen
drev han där ett mindre jordbruk.
Om några år räknade han med att bli fanjunkare och därmed "expeditionshavan
de" vid något kompani. När han byggde om sin bostad lät han därför lojalt inreda
ett särskilt skriv- och expeditionsrum för framtida behov. 1910 blev han fanjunkare
och kompaniadjutant vid 10. kompaniet och följaktligen anvisad tjänstebostad i
fanjunkarlägenhet i tredje våningen i kasern 111. Där var han tvingad att bo.
Men familjen växte, det åttonde barnet "var på väg", fanjunkarlägenheten blev
för liten och det var svårt att avstå från den extrainkomst de fyra kossorna gav. Så
kom det sig att familjefadern under mötestiden var tvingad att bo skild från sin stora
familj. Efter särskild framställning fick han dock hyra ut den stora lägenheten till en
yngre kollega och behålla ett rum för eget bruk. Varje år begärde han "tillstånd att
vistas" i Vagled när det inte fanns några värnpliktiga inne. Det beviljades utom
onsdagar och lördagar. Dessutom fick han några veckors ledighet under för- och ef
tersommaren. Naturligtvis tärde ibland detta cyklande mellan fjöset i Vagled och
"etablissementet" i Östersund på familjefriden.
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Sergeant Johan August Berglund född 1874 med hustrun Ruth född 1884. Foto från omkring
1913 i sergeantlägenheten i tredje våningen kasern 1.

Genom 1921 års lönesystem bjöds större frihet vid nyttjandet av tjänstebostäder
inom kasern. I förekommande fall utbetalades då bostadsersättning. Den 1 septem
ber 1921 avgick min farfar, Sigfrid Emanuel Westerberg, med pension.
Den 30 oktober 1933 inflyttade min familj i fanjunkarlägenheten i första våning
en i den tredje kasernen inom IS :s kasernområde. Familjen utgjordes av mina för
äldrar, två systrar, ett hembiträde och jag själv som då var sex år gammal. Under de
tolv åren vi bodde där utökades familjen med ytterligare tre döttrar.
Inom kasernområdet bodde 30 familjer och antalet barn under 15 års ålder var un
gefär 50-60. I denna utpräglat maskulina miljö var de kvinnliga familjemedlemmar
na praktiskt taget det enda feminina inslaget.
Bestämmelserna för boendet fanns inarbetade i olika reglementen och präglades
av ordning och sparsamhet med t ex elkraft, vatten och värme. Genom höga, tagg
trådskrönta staket och beväpnade poster bildade kasernområdet en liten värld för
sig. "Synnerlig uppmärksamhet skall ägnas åt att förebygga, att obehörig förbindel
se äger rum mellan etablissementet och dess omgivningar" stod det skrivet och detta
kom att gälla även oss barn. Det var med en viss stolthet och känsla av betydelse som
jag mottog en särskild passersedel att uppvisa för vaktposten vid inpassering. Men
säkert var det också besvärande för dem som väntade besök av vänner och släktingar
"utifrån". De åtföljdes oftast till dörren av en till tänderna beväpnad krigare.
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Musikfanjunkare Carl Bernhard Jansson på sin 50-årsdag den 10 april 1933. Vid 50 år avgick
fanjunkarna med pension,flyttadefrån tjänstebostaden och skildes från grannar och kamrater.

Även på annat sätt trängde sig soldatlivet in i vårt hem: hornsignalerna morgon
och kväll, kommandoord och vapenskrammel från gården, tunga tramp från korri
dorer och trapphus och skratt och tjoande från de angränsande logementen om
kvällarna. Då "exercis ett" länge ansågs som den viktigaste övningsgrenen rev de
många "harvande" plutonerna upp massor av damm som lagrade sig på de rutiga
fönstren.
Lägenheten utgjordes av tre rum, kök och en stor hall på sammanlagt 80 kvadrat
meter. Dessutom fanns matkällare, vedkällare och ett vindskontor. För att de i loge
menten sammanpackade soldaterna skulle ha erforderlig luftvolym så blev det högt
till taket även i lägenheterna- 3,5 meter. Till en början hängde gardinerna lite "kort
kort" över fönsterbräderna och taklamporna bleka och ensliga högt där uppe.
Uppvärmningen av kompaniutrymmena skedde genom varmluftcirkulation till
vilken lägenheterna ej var anslutna. Det var nog bra att vi undslapp den soldatge
menskapen men då rummen i stället länge uppvärmdes med höga kakelugnar så blev
vedåtgången avsevärd.
Rinnande varmvatten och dusch saknades. Vedspisen av märket "Näfveqvarn"
var sammanbyggd med en kopparcistern som levererade nödtorftigt varmvatten.
Familjerna hade vissa tider tillgång till regementets badhus och särskild tvättstuga
och mangelbod. Ibland när behovet av storrengöring av oss barn var synnerligen
akut kunde det ske med rotborste och såpa i tvättstugan varifrån hjärtskärande skrik
trängde ut.
Denna bostadsstandard var säkert ganska vanlig under 1930-talet. Hyran var 80
kronor i månaden, dvs 12 kronor per kvadratmeter och år vilket var 3:60 lägre än
på den civila bostadsmarknaden vid denna tid.
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I kasernområdets sydöstra hörn fanns underofficerarnas "planteringsland", en
blom- och kryddoftande liten idyll som familjefäderna ömt vårdade under som
markvällarna.
Fäderna kunde också köpa s k "kronportion" i regementets matinrättning och
det föll ofta på barnens lott att avhämta "andra frukosten" i köket. Och fars portion
var så tilltagen att det räckte också för oss barn. Varje månad kunde vi också "hämta
provianten". Sannolikt grundande på någon mycket gammal befälsförmån köpte vi
mjöl, socker, frukt, kaffe m m i regementets proviantmagasin för ytterst förmånliga
_
pnser.
Det inhägnade regementet var som en "stad i staden". Där fanns en liten handels
bod och möjligheter "att fika" i marketenteriet. Vid sjukdom kunde regementets lä
kare Gustaf J anson eller Torsten Åstrand besöka oss i hemmet. Och var behovet av
omplåstring akut - vilket det ofta var för oss barn - så kunde vi vända oss till den
snälla syster Ebba i stället för att höra mor varva jod och borsyra med bannor och
förebråelser.
Vi hade tillgång till bibliotek och biograf, till gymnastikhus, idrottsanläggningar
och regementets badplats i Göviken. Vid artistuppträdande för de värnpliktiga, mu
sikkårens konserter, korum och julottor var som regel platser reserverade även för
de anställdas anhöriga.
Det stora övningsområdet gav tillfällen till friluftsaktiviteter, bär- och svamp
plockning. Några fäder tillhörde regementets jaktlag som arrenderade jakträtten på
övningsfältet. Det inhägnade området med dess förläggnings-, utspisnings- och
andra servicefunktioner utnyttjades ofta vid större sk' dtävlingar som vi kunde följa
från bästa åskådarplatser.
Det var ordning och reda på regementet och det ingav en viss trygghetskänsla.
Trivseln och grannsämjan främjades genom ett rikt föreningsliv och tillgången till
mässar. Många fäder utövade idrott, hästsport och skytte och regementets idrotts
förening hade en tid en särskild ungdomssektion för 10--17-åriga pojkar. En av de
av oss barn mest uppskattade evenemangen var julfesten i underofficersmässen där
snickarmästare Nicanor Lindquists söner debuterade med fiol och dragspel, seder
mera "Lindquistarna".
Det innebar alltså en hel del fördelar att bo inom kasernområdet. Det tyckte våra
föräldrar och det tyckte vi barn - fast inte alltid av samma orsaker. Vår uppfostran
var ganska sträng och konsekvent. Man skulle inte "skämmas bort" på 1930-talet.
Det var väl inte heller alltid som fäderna hann ändra uppträdande och röstläge när
de kom in från kaserngården. Man skulle stå för sitt ord, passa tider, inte avbryta
äldres samtal, tacka för maten och hälsa på de vuxna som var fars kollegor eller för
män. Djupast bockade vi för "Översten". Tidigt lärde vi oss också att med "halt och
front" och avtagen huvudbonad hälsa när örlogsflaggan till tonerna från ett jägar
horn hissades och halades.
Men för oss pojkar var kasernområdet också de många möjligheternas land och
företagslusten och iderikedomen var stor. Det var inte heller särskilt mjuka leksaker
vi handskades med och det förekom incidenter. Då kom ofta bestämmelser som be
gränsade vår rörelsefrihet - för en tid. Gymnastikhuset - där vi en tid inte fick vara
-förvandlades till djungeln där vi lekte "Tarzan, apornas son" och djärvt under vil
da skrik kastade oss mellan lianerna - linorna. Det kom en trupp till gymnastikut
bildning. Enda gömstället var i en plint - som också användes av de gymnastiseran
de. Det var spännande.
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Julfest på underofficersmässen vid mitten av 1930-talet. Sittande på golvet tredje från vänster,
Rolf Wigur, sedermera generalmajor och militärbefälhavare, bakom honom Sune Svensson,
känd travkusk, sittande på stol, tredje från vänster är redaktören och sjätte och sjunde i samma
rad är bröderna Lindqvist som redan då underhöll med fiol och dragspel. Stående, andra gos
sen från vänster är Sven-Ivar Nordin, bankdirektör och föreningens skattmästare.

Stallet var en underbar och spännande värld. Vi hetsade varandra till djärvhet men
d�r förekom också mer ordnad ridutbildning under fanjunkare John Wigurs led
ning.
Det var liv och rörelse under de årliga regementsmötena och särskilt spännande
var det när de omaka inlejda hästarna skulle anspännas två och två för en stor kok
vagn. Det kulminerade när musikkåren klämde i med regementets marsch.
Det var oroväckande lätt att komma åt ammunitionseffekter och vi samlade krut
under hela året inför den årliga storsmällen den sista april.
Under 1930-talet härjades ålderklassen ofta av svåra epidemier. Då kunde något
sjukdomshotat kompani "isoleras" i ett särskilt tältläger på övningsfältet. Vi um
gicks tämligen fördomsfritt med de "misstänkta" och fann möjligheter till extraför
tjänster genom att tillhandahålla snus, cigarretter och tidningar. Att ingen blev
smittad har alltid förvånat.
Vi levde ibland farligt. Men det var roligt.
Påverkade denna "farliga", auktoritära, maskulina och "våldsamma" omgivning
mera bestående våra sinnen? Jag tror inte det. Det var inte heller självklart att vi poj
kar skulle "gå i fars fotspår" och bli militärer. I min generation var vi nog bara en
två-tre stycken som valde den militära banan och skälet var då oftast att det bjöd på
en billig utbildning, t ex vid Försvarets Läroverk.
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Årsberättelse
Styrelsen för föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörelse för
verksamhetsåret 1986-1987.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Lars Herlitz, ordförande
Sven-Erik Tornving, vice ordförande
Sven-Ivar Nordin, skattmästare
Lennart Westerberg, redaktör
Arne Eskilsson, sekreterare
Gunnar Nilsson, klubbmästare
Rolf Trehn
Suppleanter:
Håkan Larsson
Arne Dahlin
Göran Winberg
Revisorer:
Stig Nillbrand
Åke Andersson
Revisorssuppleanter:
Hadar Dahlöw
Kjell Wahlström
Som intendent har Bertil Nilsson tjänstgjort.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträden.
Föreningens årsmöte hölls på stadens födelsedag tillika stadens 200-årsdag, den 23
oktober i Hörsalen, Länsbiblioteket. Årsmötet bevistades av 89 medlemmar.
Genom de omfattande festligheterna i staden under jubileumsdagen hade beslu
tats, att något särskilt program under årsmötet inte skulle ordnas. Som avslutning
på mötet framförde Nils H Lundgren sin prolog "Ett skimmer över Östersund".
Tidigare under jubileumsdagen hade riksdagens talman Ingemund Bengtsson in
vigt den stora jubileumsutställningen på Länsmuseet "Östersund 200 år". Utställ
ningen som ordnats i samarbete med Föreningen Gamla Östersund har rönt ett
mycket stort intresse och hållits öppen ända till den 23 augusti 1987.
Stadsmuseet har under sommaren 1987 hållits öppet varje dag från och med den
22 juni till och med den 9 augusti. Ett varmt tack till de medlemmar som ställt upp
som vakter och härigenom gjort en fin insats för föreningen.
Som tidigare år varit fallet har tillhandahållits bildmaterial och lämnats uppgifter
ur föreningens samlingar till myndigheter, institutioner, företag och enskilda per
soner.
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En av sryrelsen utsedd kommitte har träffat företrädare för Föreningen Bevara
Ångaren Ostersund. Diskussion har förekommit angående tidvis deposition av
kompass och skeppsklocka som tidigare tillhört ångaren men som nu genom gåva
är i Föreningen Gamla Östersunds ägo. Kommittens arbete är ännu inte avslutat.
Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga.
Föreningens femtionde årsskrift utdelas vid årsmötet.
På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor.
Under tiden 1oktober 1986-30 september 1987har följande medlemmar avlidit:
17oktober 1986 Förrådsarbetare FolkeThorgerson
StyckjunkareTorsten Carlsson
8november
Stensättare Eric Larsson
9november
Kamrer Alfred Alström
22december
Lokförare Svante Jonasson
9januari 1987
Bankdirektör Carl H Brinkman
14januari
Lokförare Allan Eklund
18januari
Revisor Gunnar Andersson
27februari
Tågkontrollör Ernst Cederberg
7mars
Bankkamrer Karl-Erik Uddegård
5 april
Kommunalarbetare Nils Giden
10 april
Hälsovårdsassistent Eric Grahn
24april
Arkitekt Robert Berghagen
25 april
Frisörmästare Axel Lundin
1juni
Målarmästare Olle Björk
7juni
Stationsförman Anders Ring
6juli
Direktör Karl Lignell
19juli
KylteknikerTage W Carlsson
29juli
Entreprenör Gustaf Wiktor Renström
21september
Vid föregående årsmöte hälsades 15 nya medlemmar välkomna till föreningen.
Föreningen har den 1 oktober 1987 498 medlemmar.
Betr föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till revisionsbe
rättelsen.
Östersund den 23 oktober 1987
Lars Herlitz

Arne Eskilsson
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INVALDA MEDLEMMAR 1987
Kassör Stig Almqvist
Prästgatan 6 E
831 31 Östersund

Taxeringsdirektör YngveJönsson
Ängegatan 4 A
831 37 Östersund

Kapten Bengt Briigge
Älgstråket 7
831 43 Östersund

Stadsarkitekt Bo Larsson
Landgången 10
831 61 Östersund

Aukt revisor Lennart Olof Eliasson
Imatragatan 184
163 26 Spånga

F d lokförare Svante Lindgren
Karlslundsvägen 11
831 42 Östersund

Löjtnant Olle Ericsson
PI 1410 Ångsta
830 21 Tandsbyn

Adjunkt Bo Lindhammar
Ankarskatarvägen 68
941 34 Piteå

Lagerförman Sven Hansson
Fjällgatan 21
832 00 Frösön

Musiker Örjan Lindqvist
Fridgårdsgatan 6 B
831 48 Östersund

Advokat Olle Hillström
Prästgatan 65
831 34 Östersund

Fanjunkare Sven Lindström
Regementsgatan 8 A
831 41 Östersund

Smidesmästare Sven Uno Hult
Strandgatan 17
831 30 Östersund

TeleteknikerJan Malmberg
Brunflovägen 23 A
831 37 Östersund

Bokhandlare Peter CurtJohandy
Jungfrudansen 76, 6 tr
171 56 Solna

Fastighetsägare Pelle Oden
Prästgatan 42 A
831 33 Östersund

Avd chef Bengt ErikJohansson
Näldenvägen 3
830 44 Nälden

Konstnär Bo Anders Perman
Saltskog Gård
151 47 Södertälje

DirektörJan ErikJohansson
Tallåsv�gen 25
831 42 Ostersund

F d lokförare Alf Lage Sterner
S:a Torlandsgatan 24 C
831 47 Östersund

Skoldirektör AlvarJonsson
Rosengången 9
831 61 Östersund
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FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
Ekonomisk sammanställning per 1987-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital

Årsskriftsfonden ....................
Eget kapital ...........................

32.018:20
14.160:18

Tillgångar

Postgiro .................................
Banktillgodohavande:
PK-banken ......... 3.404:60
Nordbanken ....... 42.456:55

46.178:38

317:20
45.861:18
46.178:38

Vinst- och förlust Konto
Kostnader

Årsskriften ............................
Annonser och trycksaker .......
Uppvaktningar ......................
Portokostnader ......................
Kontorskostnader ..................
Möteskostnader .....................
Skatter ...................................

32.383:25
2.667:645:2.776:90
2.927:576:80
3.966:-

Årets överskott ......................

45.941:95
1.694:20
47.636:15

Intäkter

Årsavgifter ............................
Försäljning:
Böcker ................. 5.556:25
Fotomappar ......... 1.753:Vykort ...................... 67:Användningsavgifter ............. .
Inbetalningar till års
skriftsfonden
(överf till föreningen)
Räntor ..................... 2.066:90
årsskriftsfonden ........... 2.173:-

24.300:-

7.376:20
75:11.645:-

4.239:90
47.636:10
47.636:15

Utgående Balans Konto
Tillgångar

Postgiro .................................
Banktillgodohavande:
PK-banken .......... 6.085:55
Nordbanken ...... 36.562:25

5.224:78

Skulder och eget kapital

Årsskriftsfonden ....................
Eget kapital ...........................

42.647:80
47.872:58

34.191:20
13.681:30
47.872:58

Östersund 1987-09-30

Sven-Ivar Nordin
Skattmästare
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MUSEIFONDEN
Ekonomisk sammanställning per 1987-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital
Eget kapital ...........................

69.759:53

Tillgångar
Banktillgodohavande:
PK-banken ......... 39.978:Nordbanken ....... 29.781:53

69.759:-

Vinst- & Förlust Konto
Kostnader
788:Försäkringspremie .................
2.610:Inköp av minnestallrikar ........
Tryckkostnad vägledningar ....
museet ............
666:70
skyltar ............. __3_ 8_9 _: _
4.453 :70
4.163:55
Årets överskott ......................
8.617:25

Intäkter
Försäljning minnestallrik
Restlikvid royalty minnestallrik ....................................
Räntor ...................................

1.430:2.400:4.787:8.617:8.617:-

Utgående Balans Konto
Tillgångar
Banktillgodohavande:
PK-banken ........ 36.129:25
Nordbanken ...... 37.793:83

Skulder och eget kapital
Eget kapital ...........................
73.923:08
Östersund 1987-09-30
Sven-Ivar Nordin
Skattmästare
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73.923:-

LINDA OLSENS DONATIONSFOND
Ekonomisk sammanställning per 1987-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital
Eget kapital ...........................

70.382:40

70.382:40

Tillgångar
Banktillgodohavande:
PK-banken .......... 2.889:20
Folkbanken ........ 14.161:25
Nordbanken ....... 53.331:95

70.382:40
70.382:40

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader
Årets överskott

19.530:30
19.530:30

Intäkter
Återbetalning av B-skatt
Räntor ...................................

8.815:10.715:30
19.530:30

Utgående Balans Konto
Tillgångar
Banktillgodohavande:
PK-banken .......... 6.833:05
Folkbanken ........ 24.164:70
Nordbanken ...... 58.914:95

Skulder och eget kapital
Eget kapital ...........................
89.912:70
89.912:70

89.912:70

89.912:70

Östersund 1987-09-30
Sven-Ivar Nordin
Skattmästare
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ANNA OCH GOITFRID ROMANS UNDERSTÖDSFOND
Ekonomisk sammanställning per 1987-09-30
Ingående Balans Konto
Skulder och eget kapital

Eget kapital ...........................

58.774:81

Tillgångar

Banktillgodohavande:
PK-banken ........................

58.774:81

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Årets överskott

5.586:-

Intäkter

Ränta .....................................

5.586:-

Utgående Balans Konto
Tillgångar

Banktillgodohavande:
PK-banken ........................

Skulder och eget kapital
64.360:81

Eget kapital ...........................

64.360:81

Östersund 1987-09-30

Sven-Ivar Nordin
Skattmästare

ANTAL AKTIVA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN
491 st
Medlemstal i föreningen den 1 september1987 ................................
Nyinvalda medlemmar 23 oktober1987 .......................................... ___...;..21_s_t
512 st
1 st
Överförd till passiv medlem ............................................................
Avlidna medlemmar1/91987-31/81988 ......................................... ___l_l_s_t
so_o _st
Medlemstal i föreningen den 1 september1988 ................................ __
_
_
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AVLIDNA MEDLEMMAR
(t o m 31/8 1988)
1987 21/9 GWRenström
14/10 Sven Magnusson
19/12 Sven Lenne

1988

6/1
3/2
23/2
24/2
18/4
11/5
15/6
2/8

Gunnar Orrje
Erik Ringström
Harry Österholm
Carl Söderberg
Nils Mattsson
Nils Erik Håkansson
RolandFerm
J OBergfors

FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
under tiden 23/10 1986 - 22/10 1987
Alström, Viola och Alfred,

10 st färgfotografier från kv Majoren och kv Auditören samt ett
vykort på Prästgatan 40.
Från Hjalmar Jacobssons Skrädderi 36 olika gåvor omfattande
Berndtsson, Gerd,
Östersund
bl a 3 st stora tillskärarsaxar, gesäll- och mästarbrev, diplom:
"Hovlevverantör" med separat brev, olika minnesdiplom, för
Bratt, Gun, Frösön
tjänsttecken i silver och guld, mönsterböcker: "Civil" och
"Uniformer", 21 st foton, arbetsbetyg, rockmodell i kartong,
utlärningsbevis och tidningsurklipp.
Gusti Cederbergs sterbhus, 13 st pennteckningar, karikatyrer, en akvarell (från Stora Kyr
kans byggnadstid). Tidningsklipp om blivande församlingsgår
Östersund
den samt en brevsamling om gåvor till ett församlingshem i Ös
tersund.
1 st kontrollmått, använt vid rälsläggning på Inlandsbanan.
Dannevall, Sigurd,
Östersund
Eriksson, Nils Erik, Sveg
Fotografi: "Lärare och elever vid Östersunds Seminarium
1898--1899".
Ferm, Roland, Östersund Fotografi från branden Prästgatan 51 omkring 1903.
Glasad och ramad tavla: "Apropå Jubileumsvinjetten 1986,
Fridlund, Walter,
Storsjöodjuret presenterades i JT redan den 9/12 1922."
Östersund
Eriksson, Sonja, Strängnäs Två fotografier tagna av fotografen Tideman (givarens far).
1) Brandbil utanför brandstationen bemannad med Scharin,
Berg, Brenne och Eriksson. 2) Zackrissons Bilskolas övnings
bil (gengas) i Badhusparken vid Västra stationen.
Ramat och glasat fotografi: "Lärare och elever vid Östersunds
Gustafsson, Märit,
Östersund
Seminarium 1898--99".
Jacobsson, Hans, Östersund 1) En pärm med handlingar rörande FGÖ:s årsskrifter.
2) Oknutt-medlemsblad för Johan Nordlander-sällskapet med
artiklar av: Lars Rumar, Gudrun Penten, Hans Jacobsson,
Hans Wallentin, Jörgen Björklund, Catarina Lundström, Bo
Johan Estvik samt Mats Rolen: "Läsvärt om 200-åring". (Ös
tersund)
Frösön
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Jämtlands läns Museum,

"Kvarterstavla över Östersund" (120 x 130 cm) från Länsmu
seets utställning med anledning av "Östersund 200 år", samt 18
st fotografier från nämnda utställning.
Kristiansson, Valborg,
Ramat och glasat fotografi: "Jämtlands Läns Seminarium
1911-1913".
Hackås
Lalander, Per, Östersund Ramad och glasad tavla (56 x 66 cm). Motiv: "Prästgatan 30",
ritad av arkitekten Knut Gynencreutz år 1902.
Modig, Marit, Frösön
10 st bundna vykort med motiv från Östersund och Jämtland,
samt ett vykort "Rådhuset i vinterskrud".
Nilsson, Erik, Östersund
3 st fotografier, varav två glasade och ramade, "Skogsauktioner
på Grand Hoten i oktober 1957".
Nilsson, Maria, Östersund "Medborgarens bok år 1892". 34 st spelkort från östersundsre
vyn "Den Lustiga Leken" av Gunnar Granström och Erik Rudås. De 34 korten lika med revyprogrammet och med reklam på
kortens baksida. 3 st vykort, ett med skidåkande damer (skid
tävling) omkring år 1910, de båda andra från utstänningen år
1920 samt 12 st fotografier från Östersund och Jämtland.
Oden, Äke, Sollentuna
Två tidskrifter: 1) Jämtlandssol år 1907. 2) Nordanfrån år 1908.
3 st foton från musikverksamheten i Östersund på 1920-talet.
Emaljskylt med text: "Denna station skall lämna kvitto å appa
Olsson, Torsten, Frösön
ratavgiften, 20 öre, för samtal utan periodavgift. Begär kvitto.
Kungl Telegrafstyrelsen."
Peyron, Claes, Stockholm Tre fotografier: 1) Agnes Peyron på Kungsgårdens kökstrappa
år 1917. 2) Claes Peyron till häst på väg tin fältskjutning i Östersund sommaren 1916. 3) Studenttåget genom Östersund år
1917.
1) Låtit översätta ett informationsblad om museet till finska
Rimmö, Nils-Olov,
språket, "Vägledning genom Stadsmuseet i Östersund".
Östersund
2) "Restaurantvagn medföljer tåget", matsedel och turlista 15
maj-3 september 1939".
1) Artikel i Svenskt Biografiskt lexikon om Edvin Valdemar
Rumar, Lars, Östersund
Magnusson (Effe), originalkopia. 2) Brevväxling med Redaktör Sven Wanin. 3) 15 st kopior om Effe från Pressmuseum.
Sandberg, Maja, Östersund 25 st personfotografier, alla med namn.
Sonden, Gunilla, Östersund 2 st klädhängare med reklamtext: "Sandström o Fherm, Herr
skrädderi, Östersund" samt "Modehuset Desiree".
1 st gammal vagnslykta, total höjd 40 cm, tillvaratagen vid riv
Starlander, Nils, Frösön
ning av ett gammalt stan menan Storgatan-Köpmangatan.
Minnesplakett från utställningen i Östersund år 1945 samt en
Sundgren, Torbjörn,
gammal sparbössa, Jämtlands Kreditbank, med nr: 310.
Östersund
Svensson, Lilly, Östersund Ett fotografi på rektor Anton Svensson.
Ramad och glasad tavla, Motiv: "Grand Hotel."
Svensson, Sven-Erik,
Östersund
7 st fotografier "Storsjöteatern och Hotell Winn under byggnad
Uhlin, Nils, Frösön
hösten 1976".
1 ex av FGÖ:s årsskrifter 1970--1979.
Wiken, Anna-Britta,
Östersund
7 st kupletthäften från revyer i Östersund åren 1919, 1922, 1924,
Österberg, Folke,
1925, 1926, 1927 och 1930.
Östersund
Östersund
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Förteckning
över givare till Årsskriftsfonden
Almerud,Bertil
Andersson,Bengt
Andersson, Egon
Andersson, Gustaf
Andersson, Sven
Andersson, Valle
Anse, Hans
Bergfors, J 0
Berggren, Krister
Bergholm, Kjell
Bergström, Ivar
Bergström, Erik
Berndtsson, Olle
Billengren, V
Bogren, Lennart
Bohman, Ossian
Bohman, Per
Boman, Stig
Borg, Viktor
Bostrand,Bo
Bovidson, Thure
Brant-Lundin, Christer
Breding, Sven-Åke
Brolen, Sture
Bruno,Björn
Briigge,Bengt
Burman, Erik
Byström, Knut
Bäckman, John
Cappelen-Smith, Ulf
Carlsson,Bengt
Dahl, Eric
Dahlberg, Nils
Dahlbäck, Åke
Dannevall, Sigurd
Dovner, Carl-Olov
Edenbo, Thorsten
Edholm, Thorsten
Edling,Bertil

Edström,Bengt
Edström, Lennart
Edwall, Olle
Edvinsson, Folke
Ekevärn, Gunnar
Eklund,Ale
Eklund, Leon
Elgelid, Sten
Eliasson, Lennart
Eliasson, Oskar
Engman, Hans
Engström, Eric
Ericson,B 0
Ericsson, Eric
Eriksson, Evert
Ericson, Gunnar
Eriksson, Gunnar
Ericson, Sven-Eric
Eriksson, Åke
Falck, Lars
Fastborg,Anders
Fastborg, Torsten
Fastesson, Lennart
Ferm, Roland
Folestad, J E
Forslund, Martin
Fredriksson,Bo
Friman, Gösta
Frisk, Edvin
Gissler, Lennart
Gissler, Sture
Gra:ve,Bertil
Grindborg, Lars
Gunn, Harry
Gustafsson, H
Gärdin, Tore
Hagberg, Gunnar
Hagsäter,Bror
Hallberg, Lars

Hallberg, Olle
Halvarson,Bertil
Halvarsson, Gösta
Hammar,BoA
Hammarstedt, Ragnar
Hansson,Bertil
Haraldson, Ulf
Hedenmark, Hans
Hedlund,Axel
Hedlund, Åke
Hellerot, Gunnar
Heligren,Allan
Hellquist, Gunnar
Hellmen, Ola
Henriksson, Rune
Herlitz, Hans
Herlitz, Nils
Heurling,Bror
Holm, Nils
Horneij, Erik
Hult, Sven-Uno
Hållstedt, Carl
Hägerström, Ragnar
Ingmanson,Bengt
Jacobsson, Ragnar
Jansler, Åke
Jernberg,Arne
Johandy, Curt G
Johansson,Bertram
Johanson, Nils
Jonasson, Sven
Jonsson, Lars
Junehag, Helge
Konow,Anders
Krohne, Göran
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Langeen, Gustaf
Langeen, S
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Larsson, Håkan
Larsson, Ivar
Leander, Gösta
Lindblom, Torsten
Lindgren, Thore
Lindgren, Torsten
Lindman, Carl-Gustaf
Lindström,Sven
Lundh, Bengt
Lund, Karl Erik
Lundberg, Iwan
Lundberg, Knut
Lundgren, Nils H
Lögdberg,Gunnar
van der Maaten,Jan
Malmberg,Jan
Mattsson, Nils
Modin, Fredrik
Modin,Sven
Masten, Carl
Masten, Carl-Eric
Myrström,Gustaf
Mårdberg,Sune
Nehrer,Evert
Nilestam, Knut
Nillbrand,Stig
Nilsson, Bertil
Nilsson,Erik
Nilsson,Gunnar
Nilsson,Gunnar N
Nilsson,Gösta
Nilsson,Göte
Nilsson, N G
Nilsson,Sven Olof
Nohlman, Nils
Nordling,Sven V
Nordstedt, Lennart
Norgren, Kjell
Nyström,Sven
Näsström,A
Näsström, Christer
Olsson, Olof
Olsson,P 0
Orvegård, Olof
Orvegård, Rolf
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Otterfalk,Gunnar
Owen,A
Pagels, Olle
Persson, Bertil
Persson,Gunnar
Persson,Joel
Persson, Karl-Axel
Pettersson, Kjell
Prag,Sven
Pålstam, Bengt
Rahm, Bertil
Rickheden, Åke
Råbock,John
Sandberg, 0 P
Schmidt,Eric
Selander,Gustaf
Selander,Sven
Sjöström, Rune
Stein, Bengt
Sten,Gösta
Stenberg, Folke
Sterner,Alf
Stigenius,Göran
Ströberg, T
Ström, Carl-H
Sundberg,Sven
Sundgren,Torbjörn
Sundqvist,Axel
Sundstam, R
Sundström,Elis
Sundström, Lennart
Sundström, Rolf
Suwe,Gunnar
Svedberg, Lars
Swenson, Olof
Svensson,Sven-Erik
Söderqvist,Allan
Trehn, Rolf
Törnberg, Olle
Uhlin, Nils
Uddegård, Karl-Gustav
Uddegård, Nils F

Wadman,John
Wahlström, Kjell
Wallin, Rune
Walltin,Gusten
Ward,Gunnar
Weinhagen,Allan
Velander, Örjan
Wenner, Birger
Werleryd, Roland
Werner, Ulf
Vestberg, Ingemar
Westman, Odd
Westvall,Erik
Witell, Bo
Wigen,John
Wigur, Rolf
Wiklander,Svante
Wiklund, Ingvar
Wikström, C G
Wikström,Gunnar
Wisvall, Åke
Ågren,Gunnar
Öberg,Arne P
Örnberg, Bertil
Örnberg,Erik
Österberg, Folke
Österholm, Harry
Österholm, Roland
Östlund, Nils
Östlund, Rolf
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Baksidans omslagsbild:
Gamla teaterns framtid har länge varit omdebatterad. Husfråga med dubbel utgång??
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