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Östersundare som varit elever 

vid Frösö trivialskola 

Av Hans]acobsson 

MOTSTÅ DARNA till att Frösö trivialskola flyttades till Östersund framhöll, att in
vånarna i staden i mycket begränsad omfattning skickade sina söner till skolan. De 
55 östersundare, som gått i Frösö skola, huvudsakligen under skolans sista 30 år 
fram till 1847, är dock ett inte så ringa antal, drygt 10 procent av dem som inskrevs 
i skolan från vårterminen 1821 till och med vårterminen 1847. Med hänsyn till att 
stadens befolkning fram till 1850 var synnerligen liten till antalet och att det till om
kring 1810 knappast fanns några födda i Östersund, som kunde gå i skolan, är anta
let östersundare i Frösö skola långt ifrån obetydligt och kan väl mäta sig med t ex 
dem, som var födda på Frösön. 

Liksom de allra flesta eleverna vid Frösö skola kunde inte östersundarna, trots att 
det inte var längre än ca en mil till skolan från staden, vanligtvis bo hemma utan mås
te under lästerminerna bo i det s k kontuberniet, ett slags internat. Ekonomidirek
tören Pehr Wikström byggde ett särskilt hus på Frösön för sina åtta söner, som 
frekventerade skolan successivt från läsåret 1822/23 till läsåret 1845/46. 

En statistik över östersundarna i Frösö skola ger besked om att 20 gått ut klass IV, 
22 gått i den s k  apologistskolan (eller före 1821 apologistklassen, även kallad räk
neklassen) samt att resten efter att ha intagits i klass I (från 1821 benämnd den nedre 
avdelningen) slutat i denna klass eller i klass Il (från 1821 benämnd övre avdelning
en) (alltså = 13). 

Elever från skilda samhällsklasser 

Från vilka samhällsklasser kom de frösöelever, som var östersundare, eller med 
andra ord, vilken var deras sociala ställning? Någon verklig överklass kan man inte 
tala om men väl om en ståndspersonklass, om man till ståndspersoner räknar office
rare, präster, civila ämbetsmän, läkare, apotekare etc. Söner till ståndspersoner var 
21 (två officerssöner, fyra prästsöner, nio söner till civila ämbetsmän, två söner till 
läkare och fyra till apotekare). Antalet söner till handlande var 18 och till hantverka
re 14. Vad beträffar de två sistnämnda grupperna var det i de flesta fall fråga om sö
ner till storhandlare ( ekonomidirektör) och storhantverkare, så i stort sett kan man 
säga att de socialt och inte minst ekonomiskt stod lika högt som ståndspersonsöner
na. Det är med andra ord svårt att urskilja någon underklass bland östersundsele
verna, det skulle i så fall vara fråga om två elever: Ossian Fredriksson, möjligen son 
till en dräng, och Erik Östman, son till en dagsverkskarl. 

Vad kan man då säga att det blivit av de östersundare som gått i Frösö skola? Ja, 
i endast 36 fall har det lyckats mig att få reda på det. Det är som man kan förmoda 
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en ganska brokig samling av yrken, som det är fråga om, t ex tre präster, två office
rare (löjtnanter), sju civila ämbetsmän (landssekreterare, kronofogde, kammarskri
vare, notarie, postmästare, tullförvaltare, auditör), två rektorer, tre apotekare, en 
advokat, en bankdirektör, en bankkamrerare, en folkskollärare, minst fyra handlare 
(varav två grosshandlare), två garvare, en guldsmed. Uppåt ett 10-tal kan sägas ha 
bytt yrke, t ex tre apotekare som sålt sina apotek och blivit handlare resp fabrikör. 

Vilka stannade efter skolgången kvar i Östersund och vilka gav sig iväg till andra 
delar av landet resp till utlandet? Om minst 15 kan det sägas att de förblev östersun
dare. Bland andra senare vistelseorter kan nämnas: Luleå, Skellefteå, Sundsvall, 
Stockholm, Kristinehamn, Ljungby. Minst tre har dött i utlandet i resp England 
(London), Frankrike (Marseille) och USA (se den biografiska förteckningen). 

Påfallande är att det bland östersundarna i Frösö skola är så många bröder. Inte 
mindre än 41 har någon bror eller några bröder i skolan. Den wikströmska brödra
skaran om åtta bröder är redan nämnd. Närmast i antal kommer de fyra bröderna 
Perman, de fyra bröderna Thelberg och de likaledes fyra bröderna Åström. Sedan 
har vi tre bröder Amneus, tre Ocklind och tre Söderberg. Resten utgörs av sex 
brödragrupper om två. 

Olika falla ödets lotter 

När man närmare går in på en del av de östersundska frösöelevernas öden, så måste 
man säga liksom när det gäller frösöelevernas öden över huvud taget, att olika faller 
ödets lotter. En kunde sluta som miljonär, en annan som tiggare. Nedan skildras ett 
antal speciellt utvalda öden. 

Både farfadern, överstelöjtnanten Anders Johan Amneus och fadern Pehr Amne
us till de tre bröderna Per Erik, Carl Zacharias och Nestor Leonard Amneus var ma
gasinsförvaltare och som sådana bosatta i Östersund. Den förre dog i Östersund 
1821, den senare där 1850. 

Liksom sin äldre bror kyrkoherden i Haverö Anders Johan Amneus d y, f 1804 i 
Ljusnedal, valde Per Erik prästyrket. Efter prästvigning i Uppsala 1834 blev han 
bl a pastorsadjunkt i Nätra i Ångermanland, där han gifte sig med prostens dotter 
Klara Henrietta Borgström. Efter en tid som kyrkoherde i Bjurholm i Västerbotten 
efterträdde han så sin svärfar som kyrkoherde i Nätra. 

Den yngre brodern Nestor Leonard blev efter sin skolgång på Frösön postskri
vare i Östersund. Sedan fortsatte han sin postmannabana som t f och ordinarie post
mästare i Luleå. 

En kusin till östersunds-amneusarna var Nils Göran Räden, vars mor var född 
Amneus. Liksom sin kusin Nestor Leonard blev han efter sin skolgång skrivare på 
postkontoret i Östersund och t f postinspektor där. Emellertid övergick han till tul
len, blev gränsridare och till slut tullförvaltare i Duved. 

En framgångsrik östersundare bland frösöeleverna var Anders Petter Fjellman, 
född 1824 i Östersund, död 1893 på Frösön. Fadern var färgaren och rådmannen 
Erik Fjellman, ursprungligen torparson från Ström, och modern Inga Stalin från 
Sta i Åre. År 1845 fick Anders Petter i faderns efterföljd burbrev som färgaremästa-
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re. Som den enligt A E Melander "arbetsamme, äregirige och driftige" man A P 
Fjellman var drev han utom färgeri en garn- och vävnadshandel, vilken så småning
om övergick till AG Dahlman. - Raden av förtroendeposter som Fjellman inneha
de är betydande: illiterat rådman 1863-93, ordförande i Fabriks- och Hantverksför
eningen 1860-86, direktör i Sparbanken 1856-58, verkställande ledamot i Filial ban
ken 1859-69 samt till sist verkställande direktör i Sundsvallsbankens kontor i Ös
tersund 1870-87. Han kunde med fog kalla sig bankdirektör. 

AP Fjellman var även pionjär för "den s k villastaden på andra sidan Östersunds
bron, utgående från egendomen Hornsberg", där enligt SJ Kardell grosshandlare N 
0 Näs och Fjellman "hafva uppdelat området i tomter" och där Fjellman själv upp
fört "en storartad villa". 

Den med tiden mycket förmögne A P Fjellman var gift med Brita Sahlstedt, dot
ter till handlanden m m Erik Sahlstedt, som omkom på fjället redan på 1830-talet. 
En syster, Sara Emilia Fjellman, var gift med en annan östersundsk frösöelev, Nils 
Jacob Helldahl. 

N J Helldahl uppges i matrikeln vara född i Östersund men sannolikt var han 
född 1825 i Härnösand men kom bara några år gammal med fadern guldsmedsmäs
tare Nils H elldahl till Östersund senast 1829. Modern Sophia Elisabeth Sellstedt var 
dotter till den östersundske guldsmeden Olof Sellstedt. Efter sin tid som elev i Frösö 
skola gick Nils Jacob i lära hos fadern men fullbordade sin lärogång som guldsmed 
i Gävle. Från 1845 var han självständigt verksam i Östersund som bl a gravör. Bur
skap som guldsmed fick han följande år, då fadern drog sig tillbaka som guldsmed 
och blev kakelugnsmakare. 

Tidvis torde guldsmeden Helldahl cl y ha haft en betydande produktion. Hans 
mästerstycke är kalken till kyrkan i Frostviken. På 1860-talet blev det emellertid 
sämre tider och konkurrensen hårdnade, så att han i slutet på årl 864 måste begära 
sig i konkurs. 

Redan före konkursen hade Helldahl skaffat sig ett hemman i Ås, som han lycka
des behålla och dit han flyttade. Utanför Ås dog han av slag under en fisketur på 
Storsjön i november 1893. 

Tre bröder Ocklind 

Något bör sägas om de tre bröderna Ocklind. Två av dem förblev efter sina studier 
östersundare. Den äldste, handlanden och rådmannen John Ocklind har jag presen
terat i artikeln "Några storhandlare i Östersund i äldre tid", införd i årsskriften 
1988. Utom som rådman var han engagerad i Östersunds kommunala liv som sta
dens siste ordningsman. Mest känd var han på slutet som föreståndare för Utskänk
ningsbolaget (för spritdrycker) från 1867. Dessvärre måste han avgå som sådan 
1876, därför att han inte tillfredsställande kunde sköta dess finanser. 

Den yngste av bröderna Ocklind: Olof Emanuel är utom som auditör och vice 
häradshövding mest känd som ordförande i Östersunds stadsfullmäktige i 23 år un
der tiden 1867-93. Han fick representera staden vid flera betydelsefulla tillfällen, 
t ex 1879, då Östersund första gången fick järnvägsförbindelse, vilket bl a firades 
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med en storslagen fest på Gästgivaregården, då Ocklind bl a harangerade järnvägs
byggarna med överdirektören Hahr i spetsen. I juli 1882 fick han så taga emot Oscar 
II för invigningen, bl a i Storlien, av den färdiga mellanriksbanan till Trondhjem. 
Inför stadsfullmäktige, magistraten etc hälsade O E Ocklind Hans Majestät på per
rongen vid järnvägsstationen i Östersund välkommen. Sven Johan Kardell, som 
själv var en skicklig talare, menar i sin Dagbok, att Ocklind tyvärr inte hade ordet 
i sin makt, men att han var "klok och praktiskt duglig, behärskad och vinnande i sitt 
uppträdande". - "Han var ingen öfverlägsen intelligens, men en slug karl, som för
stod att kryssa sig fram mellan partierna". 

Kardell tillägger i sin Dagbok för den 13/6 1899 i ett slags nekrolog över Ocklind, 
att han blev mycket välbärgad, bl a därför att han var rikt gift med kronofogde Veit 
Söderbergs dotter Jenny. På Strandgatan 2 byggde sig O E Ocklind en pampig villa, 
som efter hans död övertogs av mågen, borgmästaren Albert Olsen och som däref
ter kallades borgmästargården. 

Mellanbrodern Carl Ocklind blev efter sina studier, kulminerande i magisterpro
motion 1854, läroverkslärare. Han vikarierade först läsåret 1854/55 vid Östersunds 
Elementarskola, som just då genomgick en kris, därför att såväl dess framstående 
rektor Jonas Nordqvist som två ordinarie lärare avlidit med korta tidsmellanrum. På 
grund av att Domkapitlet sölade med att utlysa de lediga tjänsterna beslöt Carl 
Ocklind liksom magistern Pehr August Grenholm, också han frösöelev, att söka till 
andra skolor. Carl Ocklind återkom dock som adjunkt vid skolan 1859-62, varefter 
han blev rektor i Skellefteå. 

Samuel Permans barn 

Så vitt jag kan se har endast fyra av den kände östersundske apotekaren och 
ordningsmannen Samuel Permans många barn (inalles 17 i två kullar) gått i Frösö 
skola. 

Den äldste av Samuel Permans söner: Magnus kan ej vara född i Östersund men 
måste ändå betraktas som östersundare. Han övertog sin fars handel i staden (men 
ej apoteket) och biträdde fadern vid stadens styrelse i egenskap av stadskassör. Han 
var dock knappast framgångsrik som någondera. Som handlande slutade han med 
konkurs, och sin stadskassörtjänst måste han till faderns sorg lämna som försnillare, 
för att använda ett inte förskönande ord. Med sin hustru Eva Kristina Fellborg hade 
Magnus Perman bl a sonen Eric Emil Constantin Perman, även han med växlande 
lycka handlande i Östersund, skildras t ex av SJ Kardell som farbror till hans hustru 
Jenny Kardell, f Perman, dotter till Magnus Permans son snickaren och schatullma
karen i Stockholm Victor Emanuel Magnus Perman. 

De två näst äldsta av Samuel Permans söner med den första hustrun Maria Mar
gareta Wasell: Samuel d y  och Jacob, den förre född på Frösön, den senare sanno
likt i Östersund, gick efter sin skolgång på Frösön båda som apotekselever på fa
derns apotek. Så småningom fick de eget apotek, den förre bl a i Kristinehamn, den 
senare i Ljungby i Småland. De torde dock inte ha skött sina apotek med framgång, 
eftersom de valde att sälja apoteken och bli handlande. Samuel Perman d y skall, ef-
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ter att på slutet ha varit fröhandlare, ha avlidit som fattighjon, och även Jacob Per
man sägs ha avlidit "i mycket knappa villkor". 

Den av Perman-sönerna, som tycks ha klarat sig bäst, är Nils Erik (den andre av 
Samuel Permans söner med detta namn, den förste född 1795 dog redan som 19-
åring 1816), f 1823 i det andra äktenskapet, ingånget 1817 med Catharina Ulrica 
Granström, syster till de två granströmarna: Axel och Otto Wilhelm och liksom 
dessa barn till Östersunds postinspektor nr 2 C E Granström. Nils Erik Perman 
blev liksom sina ovannämnda halvbröder elev på faderns apotek efter tre års skol
gång i Frösö skola, men gick vid 17 års ålder till sjöss och stannade där i sju år, var
efter han bosatte sig i Massachusset i USA, där han verkade som mekaniker. Han 
skall ha haft framgång som sådan, blivit en aktad person, gift sig och fått sex barn. 
Märkvärdigt tog han ett nytt namn: Charles E Brown. 

En fin uppfostran 

Gick det olyckligt för åtminstone tre av Samuel Permans söner, så måste det även 
sägas om de två sönerna till majoren Gustaf Adolf Stjernefeldt och Hedvig Maria 
Planting-Bergloo. Som adelssöner på mödernet tillhöriga en av Jämtlands främsta 
officerssläkter får man väl förutsätta, att de fick en "fin" uppfostran, alltför fin kan
ske i förhållande till föräldrarnas och speciellt moderns/änkans ekonomi. Från 1819 
ägde och bebodde hon gården Handelsmannen nr 2 vid Köpmangatan, tills den 
1840 gick under klubban jämte hela hennes bo och inköptes av dåvarande handels
mannen i Östersund Nils Wikström (om honom mera nedan). 

Den äldste av bröderna Stjernefeldt: Carl August gick efter avgång från klass IV 
in i det militära och blev efterhand underlöjtnant. Efter moderns ekonomiska ruin 
försökte han som avgången officer försörja sig genom att ge privatlektioner i mo
derna språk eller genom att hålla lånebibliotek. Mot slutet av sitt liv vankade han, 
som i unga dagar uppträtt som snobbig balhjälte, omkring i staden "surögd, halt och 
krokryggig och i misär". 

Brodern Claes Gustaf gick det inte mycket bättre för. Efter att ha studerat juridik 
i Uppsala och haft en tillfällig anställning som e o kammarskrivare i Stockholm för
sökte han förgäves slå sig fram i Kalifornien i USA, men for hem och fick vid hem
komsten en underordnad anställning i tullen. Redan 1855 omkom han genom 
drunkning i Locknesjön. 

En unik konstellation 

De fem Thelbergarna, som gick i Frösö skola, utgör en unik konstellation, så tillvi
da att det är fråga om en far och fyra söner. Fadern, Eric Gustaf The/berg var son 
till den som jag betecknat som den förste östersundaren: garvaren och karduansma
karen Johan The/berg med burbrev daterat 16/10 1788. Släkten Thelberg lär här
stamma från Thela by i Nordingrå i Ångermanland. 

Av Johan Thelbergs barn, bland vilka var dottern Margareta, född 10/1 1789, 
som det första i Östersund födda barnet, var utan tvivel Eric Gustaf den som kom 
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att spela den största rollen i staden. Han gick liksom sin bror Johan i faderns fotspår 
som garvare. Då 1830 en justitiarie, ett slags borgmästare, tillsattes i Östersund, blev 
Eric Gustaf Thelberg vald till s k illiterat rådman. För bygget av Östersunds kyrka 
på 1840-talet var han i hög grad verksam, ehuru han inte kunde antaga entreprenör
skapet för själva bygget. 

I sitt giftermål med handlandedottern Catharina Sophia Boraeus hade Thelberg 
bl a de fyra sönerna, som gick i Frösö skola. Av dem drev äldste sonen Johan Gustaf 
sina studier längst och blev efter att ha varit skolpräst i Lit och vice pastor i Sunds
vall kyrkoherde i Vännäs i Västerbotten. Sonen nr 2 Erik Magnus blev folkskollära
re i Skellefteå och den därnäst i ålder Carl Petter torde ha biträtt fadern som garvare 
och väl en tid övertagit garveriet. 

Den yngste av bröderna Thelberg Wilhelm hade ett ganska omväxlingsrikt liv. 
Endast sex år gammal vid faderns död 1839, sattes han 1843 i Frösö skola, men skol
gången avbröts plötsligt, då han inför hotet om en kraftig, kroppslig bestraffning 
slet sig lös och sprang hem till Östersund. Han gick sedan till sjöss och blev efter en 
tid sjökapten. Han slutade dock inte som sådan utan som hemmansägare och gäst
givare i Wattjom i Tuna i Medelpad. Hans ende son emigrerade till Amerika. 

En stor brödraskara 

Vi kommer så till slut till den åtta-hövdade Wikströmska brödraskaran. Jag har ut
förligt presenterat en av dem, den näst äldste Nils Wikström i artikeln "Storhandlare 
i Östersund i äldre tid" i årsskriften 1988, och mindre utförligt de övriga. Här in
skränker jag mig till några tillägg. 

När det gäller bröderna Wikström kan man tala om två grupper. Den ena grup
pen, som gick i faderns, ekonomidirektören Pehr Wikströms fotspår som handlande 
och företagare och med mer eller mindre framgång bidrog till att man kan tala om 
en wikströmsk handelsdynasti, utgöres av: storhandlaren i Östersund och sederme
ra Sundsvall, sågverksdisponenten Nils Wikström, fabrikören i Östersund och 
Slandrom i Marieby Carl Axel Wikström, grosshandlaren och bankiren i Stockholm 
Pehr Wikström, apotekaren och konservfabriksägaren i Stockholm Zacharias Wik
ström samt sågverks- och tegelbruksägaren i Heby i Uppland Claes Wikström. Vem 
av dessa som lyckades bäst kan diskuteras. Att åtminstone ett par av dem, t ex Nils 
och Pehr Wikström, slutade som miljonärer är sannolikt. 

Den andra gruppen, från vissa synpunkter intressantast, är de tre, som använde 
sitt betydande fadersarv på ett annat sätt än de ovannämnda: löjtnanten Erik Johan 
Wikström, juristen och "svärmaren" Magnus Wikström samt rektorn och den "rö
de" politikern Olof Wikström. 

Den äldste av Pehr Wikströms söner Erik Johan kan inte sägas ha börjat sitt liv 
exemplariskt. Efter att ha gått nio år i Frösö skola blev han nämligen 1829 relegerad 
från klass IV. Han råkade ut för den räfst, som lärarna i maj 1829 satte igång mot ele
verna, då bl a deras kistor och skåp genomsöktes för att få tag på bevis för förekom
sten av kortspel och framför allt vittnesbörd om det s k sedliga tillståndet bland 
dem. Erik Johan hade otur i så måtto att han enligt ett till honom av kamraten Olof 

8 



Nordin i Rätan sänt och vid räfsten beslagtaget brev skulle ha varit med om ett osed
ligt förhållande till en piga på Stocke Gästgivaregård, Odbergs Brita kallad. Utom 
Erik Johan och Nordin var åtminstone två till inblandade. 

Om räfsten och elevernas förbrytelser kan man läsa i några i Östersunds Landsar
kiv förvarade protokoll från frösökollegiets s k skolrättegång i maj 1829. Det mest 
komprometterande för Johan Erik och hans kumpaner var att de hade följt efter 
Ödbergs Brita till Frösö läger, där en del av "Scholungdomen" just då ägnat sig åt 
bollspel, och haft som det står "köttslig beblandelse" med henne i en lada. En majo
ritet av kollegiet med Frösö skolas inspektor kyrkoherden i Hammerdal Nils Felt
ström i spetsen yrkade på det strängaste straff, nämligen relegation, vilket också 
stadfästes för Erik Johan Wikström, Nordin och de två andra närmast skyldiga IV
klasseleverna av biskop Almqvist i Härnösand i egenskap av skolans eforus. 

Domen fick ett efterspel på så sätt, att Erik Johans far Pehr Wikström överklagade 
densamma till Kungl Maj :t. Han menade, att det inträffade berodde på rektorns och 
lärarnas slapphet. Han brännmärkte även den "inqvisitoriska" visitationen av poj
karnas kistor och skåp. - I sitt svar angrep frösökollegiet Pehr Wikström som upp
fostrare och utdelade också en känga åt staden Östersund: "Kanske har hans son 
ifrån den stad, dit dess invånare emot Landets (landskapets) allmänna tanke tror det 
vara så nyttigt om Scholan blefve flyttad, medfört sina onda böjelser och vanor." 

Det kan hävdas, att de relegerade inte var några förhärdade brottslingar och att 
de, så vitt man kan se, klarade sig bra i livet. Wikström blev som sagt officer, löjtnant 
vid Jämtlands Hästjägare. Han skall till slut ha blivit så tung och tjock, att hästen in
te kunde bära honom. Till en början stor sällskapsmänniska och centralgestalt i so
cietetslivet i Östersund, skall han på slutet av sitt liv, bosatt på gården Linehäll i 
Brunflo, blivit influerad av den s k arbmanska inomkyrkliga väckelsen, vars ledan
de gestalt var hans skolkamrat Ernst Arbman. Denne och Erik Johan Wikström var 
gifta med två systrar Dillner, prostdöttrar i Brunflo. - Olof Nordin blev redan på 
hösten 1829 student i Uppsala, sedan fil dr och med tiden gymnasieadjunkt och 
konsistorienotarie i Härnösand. 

Brodern Magnus Wikström tog tid på sig i Uppsala, där han både blev fil dr och 
jur kand. Efter en relativt kort tids tjänstgöring som notarie i Svea hovrätt kom han 
att tillbringa sitt liv omkringflackande i Europa och Amerika som "romantisk" till
bedjare av den svenska storsångerskan Jenny Lind. Han avled i London 1862, där 
då även Jenny Lind bodde som fru Goldsmith. 

Olof Wikström (som född på Änge gård i Odenslund i dåvarande Brunflo, nuva
rande Östersund får han väl betraktas som östersundare) är kanske den intressan
taste av Pehr Wikströms söner. Liksom de flesta av sina bröder var han mycket fö
retagsam, men hans företagsamhet riktade sig åt annat håll. 

Bliven lärare och rektor i Sundsvall var han mångfaldigt verksam i denna stad, t ex 
som ledamot i stadsfullmäktige. Han bildade Sundsvalls Arbetareförening och var 
med om att få till stånd såväl Sundsvalls som Jämtlands Folkbank. Han grundade 
Västernorrlands första folkhögskola och inrättade Sundsvalls vattenkuranstalt. 
Framför allt hyste han ett levande intresse för att hjälpa de fattiga i samhället, och 
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då han levde som han lärde, satsade han inte bara sin stora arbetsförmåga utan vart
enda öre av sin fäderneärvda förmögenhet. 

Olof Wikströms politiska radikalism var minst sagt anmärkningsvärd för den ti
den. Han ansågs så "röd", att när han 1870 för andra gången valdes till riksdagsman 
för Sundsvall och Östersund, utkom Sundsvalls konservativa tidning merd nyheten 
inom svart ram. Då ett s k ångkök för utspisning av fattiga och arbetslösa skulle in
rättas i Sundsvall, gick Olof Wikström i borgen för det, vilket fick till följd att han 
bragtes till ekonomisk ruin, och samma dag som den ödeläggande sundsvallsbran
den utbröt 1888, begärdes han i konkurs. Bröderna åtog sig då att ge honom ett un
derhåll med villkor, att han lämnade Sundsvall och kastade alla sociala och politiska 
griller över bord. Han flyttade då till Danmark och därifrån till Miinchen. Han av
led hos sin yngre bror Claes 1900. 

Förteckning över östersundare 

som varit elever vid Frösö trivialskola 

Med östersundare menas sådana som är födda i Östersund. I några fall födda an
norstädes men som barn uppvuxna i Östersund. 

Använda förkortningar: f = född, d = död, f: = fader, m: = moder, int = intagen, 
avg = avgången, Ap - = Apologistskolan (Apologistklassen eller Räkneklassen), g 
= gymnasium (gymnasist), stud = student, Ösd = Östersund, Hsd = Härnösand 
etc. 

1. Amneus Pehr Erik f 1810 i Ösd d 1877 i
Nätra såsom kyrkoherde där
f: magasinsförvaltare Pehr Amneus
m: M. Hedenqvist
int I 1819/20 avg IV 1826/27 g Hsd 1827 stud 
Upps 1831 
2. Amneus Carl Zacharias f 1813 i Ösd bror
till 1. int I 1822/23 Ap 1823/24
3. Amneus Nestor Leonard f 1819 i Ösd d
1876 såsom postmästare i Luleå bror t 1. int I
1827 /28 postskrivare i Ösd 1832
4. Boreus Eric Johan f 1803 i Ösd
f: handl. Sundvis Boreus i Ösd
m: Märta Rebecka B. 
int I 1813/14 avg IV 1820/21 
5. Ekman Nils f 1796 i Ösd död såsom ka
pellpredikant i Stugun
f: smeden Nils Henriksson
m: Anna Nilsdotter 
int I 1811/12 avg IV 1815/16 g Hsd 1816 stud 
Upps 1821 
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6. Fastborg Axel Fulgentius f 1830 i Ösd
f: skräddarmästaren m m  N M Fastborg
m: Regina Sofia Fahlström
int I 1838/39 Ap 1840/41

7. Fastborg Johan Sigurd f 1836 i Ösd bror t
6. int Ap 1844/45
8. Fjellman Anders Petter f 1824 i Ösd d 1893
på Frösön
f: färgaren o. rådmannen Erik Fjellman
m: Inga Stalin
int Ap 1832/33 färgare (burbrev 1845),
handl., rådman, bankdirektör
9. Forsberg Carl Fredrik f 1829 i Ösd
f: lantmätare A Fr Forsberg
m:? 

int I 1837 /38 Ap 1840/41 
10. Fredriksson Ossian f 1827 i Ösd
f: drängen Pehr Fredriksson i Ösd
m:?
int Ap 1839/40



11. Granström Axel f 1809 i Roslag_en
f: postinspektor C E Granström i Osd
m: Fredrika Regina Westerman
int I 1822/23 Ap 1824/25
12. Granström Otto Wilhelm f 1812 i Ösd
bror t 11. int I 1822/23 Ap 1825/26
13. Helldahl Nils Jacob f 1825 i Ösd d 1893
på Storsjön utanför Ås .. 
f: guldsmed Nils Helldahl i Osd 
m: Sophia Elisabeth Sellstedt 
int I 1834/35 guldsmed (burbrev 1846), lant
brukare i Ås 
14. Kindlund Nils Erik f 1817 i Ösd
f: hand!. Sven K:ndlund
m: Lovisa Margareta Festin
int I 1827 /28
15. Kindlund Andreas f 1823 i Undersåker
bror t 14. int Ap 1836/37
16. Lu11dqvist Carl Magnus f 1831 i Ösd d
1885 i Osd
f: justitiarien i Ösd Olof Lundqvist
m: Johanna Magdalena Nystedt
int I 1839/40 avg IV 1846/47 stud Upps 1852
advokat, stadsexekutor
17. Nord i en Sven Eric Niclas f 1836 i Ösd
f: krkoherde Nils Nordien
m: . 

int Il 1846/47
18. Ocklind John f 1824 i Ösd d 1886 i Ösd
f: stadspredikanten i Ösd Anders Ocklind
m: Gustava Berg
int I 1�?8/39 avg IV? 1842/43 hand!. o. råd
man i Osd
19. Ocklind Carl f 1825 i Ösd d 1905 i Skel
lefteå bror t 18. int I 1838/39 avg IV 1842/43 
Hsd _1843 stud Upps 1846 mag 1854 adjunkt 
vid Ösds läroverk 1854 o. 1859-62, rektor i 
Skellefteå 1862 
20. Ocklind Olof Emanuel f 1827 i Ösd bror
t 18. o. 19. d 1899 i Ösd int I 1839/40 avg IV
1844/45 g Hsd 1845 stud .. Upps 1848 l:iov
rättsex. 1854 länsnotarie i Osd, auditör, vice
häradshövding
21. Perman Magnus f 1789 d 1838 i Ösd
f: apotekaren o. ordningsmannen Samuel
Perman
m: Maria Margareta Wasell
int I 1798/99 avg Il (?) 1803 hand!. i Ösd,
stadskassör där
22. Perman Samuel d y f 1791 på Frösön d
1849 i Kristinehamn bror t 21. int I 1799/
1800 avg Il 1802/03 1813 fältapotekare 1815-
20 apotekare i Kristinehamn, fröhandlare
23. Perman Jacob f 1794 i Ösd d 1850 i
Ljungby bror t 21. o. 22. int I 1801 /02 avg IV
1809/10 apotekarex. 1819 apotekare i Ljung
by 1824-38, hand!. o. postmäst. där

24. Perman Nils Erik f 1823 i Ösd d 1887 i
USA halvbror t 21./22./23.
m: Catharina Ulrica Granström
int I 1830/31 ? till sjöss 1840, 1847 till Lowell
i Massachusset mekaniker, tog sig namnet:
Charles E Brown
25. Risen Olof Halfdan f 1834 i Ösd d 1880 i
Ösd 
f: hand!. o. rådman Georg Risen 
m: Gustava Bon�us, omg. Borg 
int I 1842/43 kamrer vid Sparbanken i Upp
sala 
26. Rissler Johan Albert f 1821 i Ösd d 1887
f: prov.läkare Pehr Rissler
m: Margareta Charlotta van Horn
int I 1828/29 Ap 1834/35 byggmästare
27. Rissler Pehr Gottlieb f 1824 i Ösd d 1907
bror t 26. int I 1832/33 avg IV 1839/40 g Hsd
1840 stud Upps 1844 hovrättsex. 1847 lands
sekreterare i Jämtlands län från 1856
28. Röden Nils Göran f 1818 i Ösd
f: häradsskriv. Nils Olof Röden
m: Euphrosyne Justina Amneus
int Ap 1829/30 posttjänsteman, tullförvalta
re
29. Sahlin Magnus f 1833 i Ösd
f: hand!. o. källarmäst. Eric Sahlstedt
m: J ustina Carolina Sahlin
int Ap 1843/44
30. Stadin Gustaf Olympius f 1828 i Ösd
f: hand!. o. källarmäst. Elias Stadin
m:? 

int I 1839/40 
31. Stadin Eric f 1829 i Ösd bror t 30.
int 11839/40
32. Stjernefeldt Carl August f 1820 i Ösd d
1870 i Ösd
f: major G A Stjernefeldt
m: Hedvig Maria Planting-Bergloo
int Il 1832/33 avg IV 1836/37 underlöjtnant
vid Jämtlands fältjägare
33. Stjernefeldt Claes Gustaf etc f 1821 i Ösd
d 1855 i Lockne bror t 32. int II 1832/33 avg
IV 1836/37 g Hsd 1837 stud Upps 1840 ju
rist, e o kammarskrivare i Stockholm, tull
tjänstei;nan i Jämtland
34. SöderbergJohan Eric f 1805 i Ösd
f: hand!. Erik Söderberg i Ösd
m: Maria Larsdotter
int Ap 1817/18
35. Söderberg Lars Petter f 1809 i Ösd bror t
34. lnt Ap 1821/22
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36. Söderberg Albert Sigurd Valfrid f 1824 i
Ösd bror t 34. o. 35. int I 1833/34 burbrev ss 
garvare i Ösd 1848
37. Thelberg Eric Gustaf f 1796 i Ösd d 1839
iÖsd
f: garvaren, karduansmakaren Johan Thel
berg
m: Catharina Löflind
int Ap 1808/09 garvarmästare o. rådman i
Ösd
38. Thelberg Johan Gustaf f 1821 i Ösd son t
37. d 1884 int I 1829/30 avg IV 1838/39 g Hsd
1839 stud Upps 1842 skolpräst i Lit, kyrko
herde i Vännäs i Västerbotten
39. Thelberg Eric Magnus f 1822 i Ösd son t
37. bror t 38. int Ap 1835/36 folkskollärare i
Skellefteå
40. Thelberg Carl Petter f 1827 i Ösd son t 37.
bror t 38. o. 39. int Ap 1837/38 garvare
41. Thelberg Wilhelm f 1833 i Ösd d 191 o son
t 37. bror t 38. 39. 40. intl 1843/44 sjökapten,
gästgivare i Vattjom i Tuna i Medelpad
42. Wikström Erik Johan f 1812 i Ösd d 1852
i Brunflo
f: ekonomidirektör Pehr Wikström
m: Magdalena Catharina Sparrman
int I 1822/23 avg IV 1828/29 relegerad 1829
löjtnant vid Jämtlands fältjägare
43. Wikström ils f 1813 i Ösd d 1883 i
Stockholm bror t 42. int I 1822/23 Ap 1824/
25 grosshandl., trävarufabrikör i Sundsvall
44. Wikström Carl Axel f 1815 i Ösd d 1855
i Ösd bror t 42. etc. int I 1824/25 avg IV
1830/31 fabrikör i Slandrom i Marieby
45. Wikström Pehr f 1818 i Ösd d 1880 i
Stockholm bror t 42. etc. int I 1826/27 han
delsstudier i Liibeck, grosshandl. o. bankir i
Stockholm
46. Wikström Zacharias f 1819 i Ösd d 1889
i Stockholm bror t 42. etc. int I 1826/27 avg
IV 1832/33 apotekare o. fabrikör i Stock
holm
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47. Wikström Magnus f 1822 i Ösd d 1862 i
London bror t 42. etc. int I 1830/31 avg IV
1837 /38 g Hsd 1837 stud Upps 1841 mag
1845 jur kand 1849, notarie i Svea hovrätt
48. Wikström Olof f 1826 i Brun flo d 1900
bror t 42. etc. int I 1836/37 avg IV 1843/44 g
Hsd 1844 stud U pps 1847 mag 1857 lärare o.
rektor i Sundsvall, riksdagsman i Andra
kammaren
49. Wikström Claes f 1830 i Brunflo d 1915
bror t 42. etc. int I 1840/41 Ap 1844/45 ägare
av sågverk o. tegelbruk i Heby i Uppland
50. Winter Chri tian Hjalmar etc f 1825 i
Ösd
f: landssekreterare Claes Georg Winter
m: Maria Charlotta Weinberg
int I 1835/36 avg IV 1841 /42 g Hsd 1842 stud
U pps 1846 kronofogde i Hälsingland
51. Åström Erik f 1821 i Ås
f: glasmästare Pehr Åström i Ösd
m: Anna Christina Pehrsdotter
int Ap 1831/32
52. Åström Pehr f 1824 i Ösd bror t 51. int
Ap 1833/34 ingenjör
53. Åström Magnus f 1827 i Ösd d 1853 i
Marseille bror t 51. o. 52. int I 1835/36 avg IV
1842/43 g Hsd 1843 stud Upps 1847

54. Åström Olof Johan f 1835 i Ösd bror t 51.
52. 53. Int Ap 1844/45 glasmästare
55. Östman Erik f 1804 i Offerdal ? d 1835
genom vådlig händelse i Ösd
f: dagsverkskarlen i Ösd Pehr Pehrsson
m: Margareta Larsdotter
int I 1814/15 avg IV 1822/23 g Hsd 1823 stud
Upps 1828. Tog Erik Pehrsson sitt namn

Östman efter Östersund?



På Arbmans tid 

Anförande vid 
Föreningen Östersundsstudenters 40-årsjubileum den 8 juni 1991 

av professor Tore Sigeman 

DEN 19 DECEMBER 1945 hölls en ovanlig och minnesvärd terminsavslutning i Högre 
allmänna läroverkets aula i Östersund. Vid det tillfället avgick Ragnar Arbman från 
det rektorat han hade innehaft i 55 terminer. Arbman tog avsked av sin skola med 
ett tal som kom att forma sig till ett försvar för det stränga styrelseskick som hade 
präglat hans regim. Han sade sig tala inte bara till de närvarande eleverna utan ge
nom dem också till de generationer av ungdomar som han tidigare haft att göra med. 
Rektoratet hade varit en tung börda. Med en bild från det friluftsliv som tycks ha 
varit vad som gav hans liv dess glädje sa han att han nu kände sig som en vandrare 
som efter en lång marsch får kränga av sin tunga ryggsäck. Han, som hade skrivit 
ut så många betyg åt andra, sade sig förstå att han nu i elevernas tankar hade att vänta 
sitt eget avgångsbetyg som rektor och att det kanske inte skulle bli så gott. Han vits
ordade att han varit en sträng och fordrande rektor då det gällt ordning och discip
lin; han hade inte lagt fingrarna emellan. Det var emellertid en rektors uppgift att i 
första och sista hand svara för dessa för samvaron och arbetet i skolan så väsentliga 
ting. Och med en anmärkningsvärt auktoritär formulering talade han om "nödvän
digheten av att redan här i skolan liksom sedan ute i livet underordna sig och lyda 
för det helas skull". Talet gick sedan ut på att strängheten hade varit det i en rektors 
ställning nödvändiga hårda skalet kring ett innerst inne vekt väsen. Han sa sig inga
lunda vara en så okänslig och kall natur som eleverna trodde. 

Det fanns hos Arbman en blandning av å ena sidan hårdhet, nästan brutalitet, och 
å andra sidan känslosamhet, nästan blödighet. Vid de morgonböner han höll kunde 
det hända att han blev rörd av sina egna ord. Också avskedstalet präglades av denna 
blandning, i mitt minne inte på något tilltalande sätt. I Östersunds-Postens referat 
av avskedstalet konstaterades att Arbman talade under stark rörelse. 

Ett annat inslag som gjorde den här terminsavslutningen egenartad var att läro
verkets eforus, biskopen i Härnösand Torsten Bohlin, framträdde med ett tacktal 
till Arbman. Jag kan inte erinra mig att eforus talade inför eleverna vid något annat 
tillfälle under min skoltid. Detta tal till Arbman saknade värme såvitt jag minns, det 
var ett pliktskyldigt tack för vad som sades ha varit en plikttrogen ledargärning. In
direkt gav Bohlin en ganska negativ karaktäristik av rektorsgärningen genom en 
bild som han använde då han sa om Arbmans tal att vi hade fått blicka in bakom 
hjälmgallret och möta den veka människan. Som helhet gjorde Bohlins tal ett glans
fullt intryck. I mitt minne stannade kvar ett ovanligt uttryck som han använde då 
han berättade om sin barndoms jullov, om slädfärder med bjällerklang "i snöskym
ningen". Biskopens talekonst avvek starkt från vad vi elever var vana vid, och talet 
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Gamla läroverket, SAPIENTIA DUCE, rött med vita knutar och klas
siska ornament i trä. 

var ägnat att väcka förväntan om en intellektuellt mer utmanande värld som fanns 
utanför vårt provinsläroverks trånga murar. 

Arvet från lärdomsskolan 

De här två momenten i en terminsavslutning för snart ett halvt sekel sedan kan man 
ta till utgångspunkt för att karaktärisera den skoltid som jag och mina samtida upp
levde. Båda momenten pekar bakåt, mot 1800-talet och dess lärdomsskola i kyrkans 
hägn, och de symboliserar att vår skoltid framstod som slutskedet av en gammal och 
döende epok inom skolväsendet, inte som början till en ny. Eforusinstitutionen, 
som hade flerhundraåriga anor och markerade sambandet mellan kyrka och skola, 
avskaffades bara några få år senare. Och Arbmans rektorsgärning var präglad av den 
gamla lärdomsskolans principer, på gott och ont: en auktoritär ordning med sträng 
disciplin, grundad på en negativ människosyn, och med prioritering av grundkun
skaper som skulle nötas in. 

Den ideologi som genomsyrade det sena 1800-talets lärdomsskola hade rötter i 
bland annat uppsalaprofessorn Christopher Jacob Boströms filosofi som lär ha haft 
ett enormt inflytande inom universitetsutbildningen. Den filosofin betonade att 
samhällets regler var uttryck för gudomlig rätt och därför inte skulle ifrågasättas. 
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Ragnar Arbman, f 1880 i Linsell, blev stu
dent 1899 vid Högre allmänna läroverket i 
Östersund. Han var 1897 med om flyttning
en från "Sapientia Duce" till den nya läro
verksbyggnaden. 

Till ideologin hörde vidare föreställningen om att människan av naturen var svag el
ler ond och ständigt måste tuktas till plikttrohet och flit. En egenskap som sattes 
högt var ihärdigheten. Rudolf Annerstedt, som på 1840-talet var rektor vid kate
dralskolan i Uppsala, brukade inpränta i sina elever: "En man, särskilt en svensk, 
fäktar ännu på benstumparne". En annan maxim som man kunde höra som motive
ring för det själlösa inpluggandet av grundkunskaper och som var hämtad från Ci
cero löd: Kunskapens rötter är bittra, men dess frukter är söta. 

Arbmans karriär 

Ragnar Arbman, som var född 1880, hade varit elev vid det gamla läroverket i Ös
tersund, "Sapientia Duce", var med om flyttningen 1897 till den nya läroverks bygg
naden, blev student 1899, och han var en av dem som kunnat anpassa sig till den 
gamla lärdomsskolans principer. Han läste teologi i Uppsala, blev 1910 teologie li
centiat med Nathan Söderblom som examinator och skrev sedan en avhandling om 
krönikeböckerna i Gamla testamentet ("Kronistens teologiska grundåskådning", 
Uppsala 1916). På den tiden utdelades inte doktorsgrad vid teologisk fakultet, men 
man kunde disputera på en avhandling och därvid välja mellan att disputera för do
centur, som var ett mer krävande alternativ, och för lektorat. Ett par av Arbmans 
doktorandkolleger som disputerade för docentur var de blivande biskoparna Tor 
Andra: och Arvid Runestam. Efter ganska många års arbete nöjde sig Arbman med 
det mindre krävande alternativet, disputerade för lektorsbehörighet den 5 februari 
1916, och enligt teologiska fakultetens protokoll som jag läst i universitetets arkiv 
fick han ett ganska bra betyg. I formell mening var Arbman inte teologie doktor, 
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men hans akademiska meriter låg väl i nivå med vad som motsvarade doktorsgrad 
vid filosofisk fakultet. Samma år som disputationen lät han prästviga sig. Efter ett 
par års tjänst som lektor i Härnösand utnämndes han 1918 till rektor i Östersund, 
bara 38 år gammal. 

Kroppsstraff och skamstraff 

Arbman var präglad av 1800-talets lärdomsskola, och han hade knappast fått nya 
vyer genom de många årens isolerade avhandlingsarbete i Gamla testamentets värld. 
Till följd av hans bakgrund och personlighet och långa rektorstid kom lärdomssko
lans principer att leva kvar ovanligt länge just i Östersunds läroverk. Ännu på min 
tid var disciplinen mycket sträng. Från rättssäkerhetssynpunkt var den bristfällig. 
Det var ofta fråga om ståndrätt med omedelbart exekverande av kroppsbestraff
ningar. Elever som inte vid rastens början snabbt hunnit ut på skolgården bestraffa
des genom att rektor själv rusade genom korridoren och slog från vägg till vägg med 
sitt spanskrör som träffade många på benen, skyldiga och oskyldiga. Barmhärtighe
ten representerades av den snälle vaktmästare Gustafsson som brukade försöka 
springa före och varsla om att rektor var på väg. Även andra lärare än rektor utmätte 
kroppsstraff utan utredning. Själv blev jag i ettfemman en gång alldeles utan skäl 
luggad av adjunkten Öhrström. Någon annan hade i korridoren använt Öhrströms 
öknamn och ropat "Potifar kommer", och jag fick skulden helt oskyldig. I mitt ju
ristliv har den händelsen skärpt min omsorg om rättssäkerheten. Även när det gäll
de psykologiska bestraffningar i form av anmärkningar eller nedsatta uppförande
betyg var rättssäkerheten i skolan eftersatt såvitt gällde motiveringarna. Inte ovan
ligt var att Arbman utdelade bestraffning för något som kallades "dålig hållning" 
och som kunde omfatta förseelser av varjehanda slag. 

Närmast medeltida prägel hade ett av Arbman tillämpat skamstraff som bestod i 
att försumlig elev placerades på första bänk i aulan - omedelbart framför skolans 
yngsta elever - under terminens alla morgonböner. Den påföljden var också avsedd 
att underlätta rektors övervakning. Arbmans människosyn innefattade nämligen att 
han ställde elever- främst pojkar- som han fann särskilt misstänkta för slapphet el
ler självsvåld under särskild och fortlöpande kontroll. En av mina klasskamrater, 
Jörgen Ling, som var en levnadsglad och charmerande, lite vek konstnärsnatur (se
nare officer vid Fältjägarregementet, död 1970), tillhörde den gruppen av särskilt 
övervakade elever. Då Jörgen hösten 1943 valdes till ordförande i läroverkets 
idrottsförening ingrep rektor, ålade honom på dunkla skäl att avgå. Den auktoritära 
ordningen sträckte sig alltså så långt att inte ens elevernas föreningsverksamhet gavs 
autonomi. Jag själv hade valts in som vanlig ledamot i föreningens styrelse och Arb
man uppmanade mig att bli ordförande i Jörgens ställe, men jag liksom styrelseleda
möterna i övrigt valde givetvis att avgå i solidaritet med Jörgen. En helt ny styrelse 
måste utses. 

Också över elevernas fritid utsträckte Arbman sitt ansvarsområde. Allt tycktes 
vara förbjudet som inte var uttryckligen tillåtet. Det fanns en officiell lista över ka
feer och näringsställen som det var tillåtet för elever att besöka. Motsatsvis rådde 
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Ragnar Arbman, rektor vid Östersunds 
Högre allmänna läroverk 1918-1945. 

förbud att besöka bl a den populära danslokalen Runeborg vid brons fäste på Frö
sön. Ännu i början av 40-talet förekom att rektor personligen kontrollerade förbu
dets efterlevnad, det sades att han gjorde razzia. Man kan undra över vilka krafter 
som drev honom att i sena lördagskvällar göra dessa insatser till skydd för elevernas 
moral. 

Den negativa människosynen innefattade alltså att människan föddes ond och 
lättjefull och måste tuktas till uthållighet och plikttrohet. Här bör dock sägas att 
detta inte var något speciellt för vår skola vid den här tiden utan en utbredd före
ställning. I svensk kriminalpolitik börjades en mer positiv människosyn att få ett 
mer påtagligt genomslag i lagstiftningen först ungefär vid samma tid. I skolan visa
des också i övrigt föga respekt för elevernas personlighet. Självständighet och krea
tivitet uppmuntrades knappast. Felfrihet i krior var viktigare än originalitet, och 
den inställningen har nog på negativt sätt präglat många av oss elever i våra yrkes
gärningar. 

En god lärare i Arbmans anda 

Arbman såg som sin uppgift att upprätthålla hög standard också inom lärarkåren. 
Man kan i efterhand utläsa hans värdering av olika lärare främst av i vad mån han gav 
dem uppdrag att undervisa i gymnasiets högre klasser. För eftervärlden gav han 
också mer eller mindre inlindade omdömen i läroverkets tryckta årsredogörelser då 
lärare lämnade sin tjänst för pensionering eller för att tillträda tjänst vid annan skola. 
En av hans favoriter måste ämneslärarinnan Signe Johansson ha varit, lärare i sven-
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ska, engelska och tyska. Hon var prototypen för en god lärare i lärdomsskolans och 
Arbmans anda, upprätthöll sträng disciplin, lade största vikt vid att nöta in grund
kunskaper i satslösning och grammatik. Trots att hon formellt hade en ganska låg 
ställning inom den hierarki som gällde för lärarkåren, fick hon ofta den hedrande 
uppgiften att vara lärare i gymnasiets avgångsklasser. Hon var knappast en vinnan
de personlighet, men jag liksom många andra elever som kunde anpassa sig efter 
hennes krav minns henne med tacksamhet för de förblivande grundkunskaper som 
hon gav. Då jag numera vid universitetet föreläser om språkvård för de juris stude
rande då de skall skriva examensarbete förmedlar jag faktiskt delvis kunskaper som 
jag fått från henne. Hennes exercis med att inprägla baskunskaper byggde på maxi
men om kunskapens bittra rötter och söta frukter. Bristen i hennes och en hel del 
andra lärares undervisning av det slaget var att de så sällan lyckades inge oss elever 
en föraning om hur sött kunskapens frukter en gång skulle kunna smaka. 

Kvarlevor av 1800-tal 

Det var också mycket annat än den gamla lärdomsskolans principer som erinrade 
om 1800-tal under mina första år i läroverket. En kristendomslärare, Ragnar Söder
berg, gjorde sin sista termin före pensioneringen höstterminen 1939. Han hade en 
tid varit fängelsepräst och kallades därför "Sing-Sing" efter det beryktade ameri
kanska fängelset. Det var en ganska bisarr person som inte utnyttjade undervis
ningstiden effektivt. Flera timmar ägnade han åt att ge alla elever särskiljande för
namn. Var ens eget tilltalsnamn redan upptaget av annan elev, tilldelades man annat 
namn om man hade ett sådant, eljest ett mer eller mindre godtyckligt valt namn. 
Bengt Magnusson fick heta Edvin, eftersom hans pappa chefredaktören hette det. 
Arbmans omdöme om Söderberg i årsberättelsen vid hans avgång var också svalt. 
Jag minns honom mest för hans ålderdomliga cykel. Den bestegs bakifrån med hjälp 
av en särskild stegpinne i bakhjulets nav, helst i den svaga utförsbacke som Samuel 
Permansgatan erbjöd. 

1800-talsmässig var den metod som Arbman använde för inkassering av termins
avgifter. Ännu flera decennier efter postgirosystemets införande skötte han som 
rektor uppbörden personligen genom att gå kring med sitt kassaskrin och ta emot 
kontant betalning i klassrummen. Att metoden, som var omständlig och som kunde 
vara generande för de mindre bemedlade elever som var befriade från avgift, nyttja
des så länge måste sägas vittna om den rigiditet som präglade Arbmans personlighet. 

Delvis skrämmande 1800-talsmässiga var de smittsamma sjukdomar som fortfa
rande hotade oss vid den här tiden. Barnförlamningen, som härjade stort i Öster
sund 1938, var ett latent hot. Tuberkulosen slog till hårt i gymnasiet så sent som 
1946. En av mina kamrater, Allan Grönlund, som tycktes kärnfrisk och var en 
skicklig boxare, dog i tbc i augusti det året. Flera andra insjuknade och måste till
bringa långa perioder på sanatorium. 
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Trästaden 

Jag tänkte här skjuta in något om den dåtida stad där skolan fanns. Den var under 
min skoltid i stor utsträckning fortfarande en 1800-talsstad, dominerad av trähus, 
med liggande panel eller reveterade. En följd av skogsindustrins genombrott hade 
varit att många bönder använt sina skogslikvider till att flytta in till stan och bygga 
hyreshus. De byggdes efter lantlig modell med kringbyggd gård med stall- och 
ekonomibyggnader och med ingång inte från gatan utan från gården. Återkomman
de och dramatiska evenemang, som lockade stora åskådarmassor, var eldsvådorna. 
De gamla trähusen kunde brinna som facklor. Om inte ens egen familj hade drab
bats av den hemska upplevelsen av brand, hade man släkt eller bekanta som hade 
hemsökts. 

På många sätt levde staden fortfarande i tydlig symbios med den kringliggande 
landsbygden. Från så sen tid som vintern 1937 minns jag hur bönder från åstrakten 
kom inkörande med sina slädar på Rådhusgatan för att leverera mjölk, inte till något 
mejeri utan direkt till sina fasta abonnenter bland familjerna i hyreshusen. Och vid 
den tiden levde minnet alltjämt av hur stadens husägare hade bedrivit jordbruk i li
ten skala på de vretlotter som hade hört till stadstomterna. Vid en av mina sista pro
menader med min far, han dog då jag var tio år, pekade han ut de vretlotter som hans 
morbror och moster hade haft. De låg nära Åsvägen, på I 5:s nuvarande område, 
nordväst om lilla skjutbanans blindering. Då kunde man fortfarande urskilja de di
ken som avgränsade vretlotterna. 

Järn vägsstaden 

I centrum av stan fanns en ganska omfattande stenhusbebyggelse. Den brukar 
ibland kallas järnvägsstaden, och det är en träffande benämning eftersom den till
kom under det expansiva skede som föranleddes av mellanriksbanans tillkomst 
1879-1882. I det sammanhanget skulle jag vilja säga något om vad jag vill kalla våra 
"järnvägsbetingade gener". Vad jag syftar på är hur de stora folkomflyttningar som 
de nya järnvägskommunikationerna föranledde har påverkat uppsättningen av 
arvsanlag hos befolkningen i en tidigare isolerad bygd som Jämtland. Mitt eget fall 
tror jag är ganska typiskt för många av dem som vid tiden för min skolgång var ös
tersundare av andra eller tredje generationen. Min farfar och farmor hade aldrig 
träffats om inte järnvägen hade kommit till Östersund kring år 1880. Min farmors 
släkt hade varit fast rotad i Jämtland. Så långt tillbaka som kyrkböcker ger ledning, 
dvs till slutet av 1600-talet, hade den bott på gårdar kring Storsjön. Enstaka släkt
grenar kan man via norska skattelängder följa ännu längre. En gren bodde på gården 
Digernäs i Sunne socken åtminstone från slutet av 1300-talet. Min farfar, som var 
värmlänning och murarmästare, kom däremot till Jämtland först 1883, hitlockad av 
byggboomen efter järnvägens tillkomst. Han åtog sig som ledare för ett murarlag en 
del murningsentreprenader då de tidigaste stenhusen i Östersunds centrum uppför
des under 1800-talets sista decennier. Bland annat byggde han Grand hotell som låg 
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Så här såg läroverket ut när det invigdes 1897. Byggnaden hade ritats av 
kaptenen lngelman och omarbetats av ingenjören P A Kjellin. 

där Storsjöteatern nu ligger vid Stora torget. Ett av honom uppfört hus som finns 
kvar är gamla stadsarkivets tegelbyggnad vid norra kyrkogården, mellan järnvägen 
och länsarkivet. 

Världskrig och isolering 

Andra världskriget bröt ut just då jag började läroverket. Klockorna i vad som nu
mera kallas Gamla kyrkan ringde till mobilisering en hel dag. Och naturligtvis kom 
kriget att i hög grad prägla vår skoltid. Drastiska ingrepp skedde då hela skolbygg
naden rekvirerades av militären för förläggningsändamål efter finska vinterkrigets 
utbrott. Höstterminen 1939 slutade därför redan den 4 december. Mer betydelse
fullt var att hela vår skolgång kom att kännetecknas av nationell instängning, brist 
på internationella kontakter. Vår praktiska träning i att tala främmande språk blev 
starkt eftersatt. Över huvud taget blev horisonterna snäva i vår utbildning. Ideolo
giska frågor om samhällssystem eller människosyn kom sällan eller aldrig upp till 
debatt. 

En annan effekt av världskriget var en social utjämning mellan eleverna i skolan. 
De flesta hade det ganska knappt under de år landet var avstängt, och i vart fall fö-
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Samma hus, Högre allmänna läroverket, efter om- och tillbyggnad 193 5 
efter ritningar av arkitekten Cyrillus Johansson. 

rekom inte på något håll någon ostentativ lyxkonsumtion vad jag kan minnas. Kläd
seln var enkel. Trenchcoat, grå eller blå, var länge det vanliga ytterplagget för poj
karna, ofta också för flickorna. För den som var faderlös och fattig medförde de här 
förhållandena att ekonomisk olikhet inte behövde upplevas som någon svår orättvi
sa. 

Skolans människosyn 

Den bild jag hittills gett av vår skoltid kan tyckas mörk, men bilden bör komplette
ras med en hel del ljusare drag. En jämförelse mellan nutidens högstadieskola och 
vår gamla realskola haltar givetvis, bl a med hänsyn till olikheter i fråga om elevsam
mansättning. Hur som helst utfaller jämförelser ingalunda alltid till den nutida sko
lans fördel. Enligt vad man kan läsa i tidningar lär det förekomma på dagens högsta
dium i enstaka skolor att ambitiösa elever störs i arbetet under lektionerna av uttrå
kade och stojande kamrater. Att sådant inte förekom på vår tid var en effekt av den 
stränga disciplinen. 

Den människosyn som präglade vår gamla skola var som jag sagt negativ i det att 
den förutsatte att eleverna av naturen var lättjefulla och självsvåldiga och därför 
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ständigt vid behov måste tuktas. Men samtidigt var människosynen positiv så till vi
da som det förutsattes att eleverna hade slumrande resurser att fylla höga krav. I re
alskolan fick man återkommande uppgifter att hålla föredrag, och de förelagda äm
nena kunde vara avancerade. Jag tror det var så tidigt som i trefemman som jag fick 
till uppgift av den fine humanisten Anshelm Thorfors att föreläsa inför klassen över 
ämnet "Friedrich Schillers ungdomsdiktning, särskilt skådespelet Die Räuber". 
Underlaget fick man skaffa fram på egen hand. 

Kulturstaden 

Vad jag nu sagt om de ambitiösa kraven för över till ett mer generellt positivt drag 
i vår skola, nämligen intresset och respekten för den goda kulturen i dess olika for
mer inom litteratur, musik, teater och konst. Draget var positivt, även om det var 
bara den klassiska finkulturen som prioriterades. Det hörde till att man skulle ut
nyttja alla möjligheter till kulturupplevelser som bjöds i den lilla provinsstaden. I 
den delen flyter mina minnen av skola och stad ihop. I Östersund hade då sedan 
några decennier vuxit upp ett antal byggnader i centrum och norr som kollektivt 
kunde benämnas kulturstaden. Ljusast minns jag det gamla länsbiblioteket i kyrk
parken. Där var trångt, opraktiskt, fattigt på modern litteratur, men trots allt 
charmfullt och inbjudande. Stämningen i den lilla läsesalen var präglad av avskildhet 
och ro och manade på något sätt till studier i allvar och på egen hand. Här väcktes 
mitt intresse för självständigt sökande efter kunskap och efter upplevelser i littera
turen. "Jag läste en rad, läste två,/mitt hjärta började att slå" som det heter hos Ru
neberg. 

Läroverkets aula var stadens konsertlokal. Ett starkt minne är för mig förknippat 
med en konsert av den danska pianisten Francis Ellegård. Hon spelade bland annat 
den Beethovensonat i f-moll som kallas Appassionata. Det minnet är sammanflätat 
med min läsning kort dessförinnan av Strindbergs hexameterdikt "Stadsresan" där 
i tredje sången finns en skildring av just det verket: "Så går sonaten fram, den ordlö
sa, väldiga dikten,/ryter och gråter av vanmäktig harm över tillvarons smärta". 

Stadens teaterlokal fanns i det stora godtemplarhuset vid Nytorget. En uppsätt
ning av Shakespeares Hamlet har stannat i mitt minne på grund av att huvudrollen 
spelades av en känd norsk skådespelare, Hans Jacob Nielsen, som sökt sin tillflykt 
i vårt land under kriget. Han ensam i ensemblen kreerade sin roll på norska. I den 
berömda monologen hette det i hans tolkning: "Å vxre eller ikke vxre, det er det 
store sp0rsmål." 

Till kulturstaden hörde också länsmuseet med dess konsthallsflygel. Av vand
ringsutställningar som visades där lever i mitt minne särskilt ett par: en över Helene 
Schjerfbeck, en annan över Carl Kylberg. 

Efter min mening bör till kulturstaden i norr också räknas idrottsplatserna. Vik
tigast var Hofvallen, men från min realskoletid minns jag främst den nyanlagda Jä
garvallen som generöst stod öppen för träning och för de tävlingar som vi skolpoj
kar ofta ordnade i egen regi. Utan varje stöd eller ledning av lärare, föräldrar, för
eningsledare eller fri tidspedagoger höll vi redan före tonåren igång en mycket livlig 
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idrottsverksamhet. Från och med ettfemman administrerade vi klassmästerskap i 
stort antal grenar. Den mest framgångsrike idrottsmannen i vår klass var Åke Nils
son, slalomåkare i svensk elitklass, senare svensk mästare i grenen. En skicklig fot
bollsspelare var Gunnar Ericson, senare center i IFK Östersund. 

Lärda lektorer 

När det gällde undervisningen i skolan varierade de enskilda lärarnas insatser i fråga 
om ambition och pedagogisk förmåga. Nyttigast var förmodligen de många som 
tålmodigt inriktade sig på att förmedla och nöta in baskunskaper. Tydligast minns 
jag dock någr?. av de lärda lektorerna. Sverker Arnoldsson, som var docent i historia 
och expert på 1630-talets fransk-svenska förbindelser, fullgjorde mestadels sin un
dervisning på ett ganska pliktskyldigt sätt, men då och då hade han förberett sig väl 
och föreläste då medryckande, närmast på universitetsnivå. Skickliga lärare i frans
ka var lektor Erik Boman, som sedan blev rektor i Sundsvall, och Arbmans efterträ
dare som rektor, Torsten Sävborg. Sävborg hade disputerat i Uppsala 1941. Hade 
han levat, skulle han vid årets doktorspromotion i Uppsala ha blivit promoverad till 
filosofie jubeldoktor. I den skrift som universitetet givit ut i anslutning till promo
tionen erinras om Sävborgs framstående gärning som vetenskapsman, pedagog och 
undervisningsadministratör. 

Särskilt gott minns jag efter matematiklektorn Fredrik Ehrnst. Att minnet efter 
honom är ljust har att göra med inte bara hans klara och rediga undervisning utan 
också och kanske främst hans positiva personlighet. Hos sina elever ingav han till
försikt och arbetsglädje på ett naturligt och osökt sätt. Mer än någon annan av mina 
lärare i skola och universitet lärde mig Fredrik Ehrnst redan såsom föredöme bety
delsen av att man som lärare uppmuntrar sina elever och visar dem omsorg och vän
lighet. Av andra ambitiösa lärare kan nämnas adjunkten Nils Beltzen som svarade 
för historia och kristendom och som vikarierade som rektor under ett interregnum 
mellan Arbman och Sävborg. Av gymnastiklärarna lever minnet starkast av kapten 
Wingqvist, "i allt en ärans man" som Arbman s_krev om honom i årsredogörelsen 
sedan han drabbats av blindhet och måst lämna tjänsten i förtid. 

Från Lindegren till Ekerwald 

En skolas resultat skulle kanske kunna utvärderas i form av dess elevers framgång i 
livet. Någon systematisk sådan mätning har inte gjorts för vårt läroverk. Mest 
namnkunniga f d östersundsstudenter är just i våra dagar måhända finansmannen 
Tomas Fischer och f d Säpo-chefen Sune Sandström, båda 50-talselever och kända 
från Ebbe Carlsson-affären. På längre sikt är det andra namn som kommer att leva 
kvar. Högst i samhällsställning har nått en östersundsstudent av äldre generation, 
Oscar von Sydow, statsminister under ett skede år 1921, senare riksmarskalk. Inom 
kulturlivet kommer nog skalden och akademiledamoten Erik Lindegrens namn att 
leva längst. Gustaf Näsström skall heller inte glömmas på länge.Av nu aktiva förfat
tare och kulturpersonligheter bör främst nämnas Carl-Göran Ekerwald. Han var 
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gymnasist då jag gick i realskolan och omstrålades av ett rykte för brådmogen belä
senhet. Av min egen generation känner jag bäst till juristerna. Anmärkningsvärt är 
här att det bland de 21 domarna i den högsta förvaltningsdomstolen, regeringsrät
ten, finns just nu inte mindre än tre östersundsstudenter, Lars Tottie, Åke Bouvin 
och Reidunn Lauren, född Svedbergh. Av f d justitieministrar har två varit öster
sundsstudenter, Sven Romanus och Håkan Winberg. 

En sommardag vid Gesten 

Den något mörka bild som jag gett av Ragnar Arbman bör också modifieras. Som 
han själv antydde i sitt avskedstal var han en dubbelnatur, inte bara sträng skolchef 
utan också naturälskare och känslomänniska. Att han också kunde vara en praktiskt 
lagd handlingsmänniska hade han visat i samband med den stora om- och tillbygg
naden av läroverkshuset i mitten av 1930-talet. En sorts torr humor kunde ibland 
mildra det stränga intryck han gav. Han var en passionerad sportfiskare och gav ef
ter sin pensionering ut flera böcker om sportfiske och naturupplevelser. I universi
tetsbiblioteket i Uppsala har jag läst en liten tryckt skrift som innehåller en hexame
terdikt av Arbman med titeln "En sommardag vid Gesten". Gesten var namnet på 
en vacker och rik fiskesjö öster om Ottfjället. Den försvann i den stora vattenregle
ringen i början av 1960-talet och ingår nu i det väldiga Håckrenmagasinet. I dikten, 
som skrevs 1937, talas om hur strömmarna nynnar både väst och öst om sjön. Att 
de strömmarna nu har tystnat för alltid gör att dikten stämmer till eftertanke och ve
mod. Dikten är en ganska prosaisk skildring av några fiskekamraters fiskafänge och 
samvaro i en fiskestuga, men den djupnar i slutet där det heter om den stilla som
markvällen: 

"Allt är som mättat av evighetsro, av ingen och intet 
grumlad och störd, och människohjärtat som känner dess närhet, 
tager dess balsam emot och levernets oro försvinner. 
Strömmarna nynna i väster sin sång och svara i öster, 
såsom i sekler de gjört för fiskarens öra vid Gesten 
var gång åter en dag av hans liv har förrunnit däruppe, 
härligt i vildmarkens hägn, den skönaste vildmark i världen." 

Ett överraskande litet vittnesbörd om Arbmans känsloliv fick jag höra för några 
få år sedan av en av mina kvinnliga studentkamrater, en behaglig och litet ovanlig 
skönhet. Hon hade haft honom som lärare en kortare tid och hade i övrigt inte haft 
någon kontakt med honom, men då hon tog studenten ett par år efter det att han ha
de lämnat rektoratet fick hon helt överraskande en vacker rosenbukett från honom. 
Och det framkom senare att han hade beundrat henne blygt på avstånd under åren 
i skolan. 
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Tore Sigeman, student i Östersund 1947. 
Han är sedan 1976 professor i civilrätt, sär
skilt arbetsrätt, vid Stockholms och Uppsala 
universitet. 

Utblick från trivialskolan 

Det är hög tid för mig att sluta min tillbakablick på skola och stad. En helhetsbild 
av skoltiden borde givetvis innehålla mycket mer. Den borde handla om upplevel
sen av naturens skönhet, om den oförlikneliga utsikten från den gamla trivialskolan 
vid Frösö kyrka, om hur luften blånar i jämtars land som det heter i Arnljots häls
ningssång, om björkalleerna i vår ungdoms stad som vi minns mer än alla boulevar
der och avenyer. En helhetsbild borde också ha innehållit något om ungdomens vi
talitet och oförstånd och om ljuv och bitter förälskelse. Här får jag nöja mig med att 
citera Erik Lindegren, i dikten Tillägnan i samlingen Sviter: 

"Tanken på dig är som molnskuggans ilande flykt över slätten 
en oväntad förbindelse mellan himmel och jord 
en blickens vilande färd mot horisonternas bortom 
en gnistrande ljuv påminnelse om livets korthet". 

På minnesstenen över Frösö trivialskola ute i Stocke lyder den stolta inskriptio
nen: "Hinc lumen ortum Iemdandiam illustravit" -Härifrån utgick det ljus som har 
upplyst Jämtland. Så stora ord kan man inte använda om vårt läroverk under Arb
mans tid. Även om eftermälet är blandat, står dock kvar -och det får bli mina slut
ord - minnet av en i allt väsentligt dugande lärarkår som tålmodigt sökte bibringa 
sina elever inte bara nyttiga grundkunskaper utan också värdefulla och bestående 
attityder: arbetsdisciplin och ständig strävan efter intellektuell redbarhet. 
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Gamla Teatern 

Glimtar ur dess historia 

DET SKER EN STÄNDIG UTVECKLING i vårt samhälle. Den sker ibland smygande un
der en lång tid som t ex levnadsstandard och kultur, ibland häftigt när man försöker 
anpassa sig till de ändrade förhållanden, som uppkommit. Ett exempel på det senare 
är bebyggelsen i vår stadskärna. Bland annat på grund av statsmakternas lånepolitik 
revs under femtio-, sextio- och sjuttiotalen en stor del av stadskärnan och ersattes 
av nya, mer eller mindre lyckade byggnader. Först under åttiotalet korn man riktigt 
underfund om, att många av de nya kraven kunde tillfredsställas på den befintliga 
byggnadens villkor. På så sätt kunde man bevara den yttre miljön, vilket Storgatans 
södra del är ett lysande exempel på. De byggnader, som man av olika skäl varit 
tvungna att byta ut där, har man på ett förtjänstfullt sätt anpassat till den gamla mil-

En av våra mest kända byggnader, Gamla Teatern, har under senare år diskuterats 
livligt i pressen, för att den inte längre fyllde de krav, som ställdes på den. Den måste 
liksom husen vid Storgatan ersättas med något nytt, antingen i form av upprustning 
eller nybyggnad, vilket gav anledning till häftiga meningsutbyten. Det kan ge anled
ning att kortfattat berätta några glimtar ur byggnadens historia fram till idag. 

En efterlängtad verksamhet 

Godternplarorden, IOGT, korn till Östersund 1882, samma år som Mellannorr
ländska tvärbanan. Verksamheten var efterlängtad, inte bara för att behovet av nyk
terhetsarbete var stort, utan också för att godtemplarna på sitt program förutom 
nykterhet hade folkförbrödring och folkuppfostran, vilket gav tillfälle till socialt 
umgänge som inte varit möjligt tidigare. Från början hade man också en klart reli
giös inriktning och stötte därför på hårt motstånd från statskyrkan, som i nykter
hetsrörelsen såg en konkurrent. 

Rörelsen fick en explosionsartad medlernsökning, främst från mindre bemedla
de, och hade svårt att finna lokaler för sin verksamhet. Man kunde redan den 13 feb
ruari 1883 läsa en tidningsannons med anhållan om bidrag till uppförandet av ett 
ordenshus. Under året steg medlemsantalet till 700 av stadens drygt 3 000 invånare. 
Annonsen gav överväldigande resultat, och efter en het strid om var det nya ordens
huset skulle ligga, köpte man i maj 1883 två vretlotter på den plats där byggnaden 
sedan uppfördes, trots att läget betraktades som mycket ocentralt och medförde, att 
man fick flytta landsvägen till Brunflo och en fägata som skar tomten. 

Det hade nu blivit åtta loger i staden. För att samordna resurserna när det gällde 
att bygga och förvalta "Världens största ordenshus" eller "Sveriges största trähus", 
det dittills största huset i staden, bildade man en byggnadskornrnitte som 1885 om
bildades till det byggnadsaktiebolag, som ännu fungerar. 
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Östersunds Goodtemplars Ordenshus. 

Med obändig energi och framåtanda satte man igång vid Nytorget. Man grävde, 
täljde och spikade, och efterhand som pengar flöt in köpte man små, delade entre
prenader vid offentliga auktioner, som hölls på torget. Att det var så bråttom berod
de inte minst på att man i övermod lovat ta emot Sveriges storloges årliga kongress 
i nytt ordenshus vid midsommar 1884. I februari kunde logerna flytta in i sina 
ordenslokaler på andra våningen i nordvästra hörnet. Huset blev inte riktigt färdigt 
till midsommar, vilket kanske var tur. Det saknades nämligen mellanväggar i första 
våningen, vilket kan förklara att man lyckades pressa in 3 000 personer vid den stora 
kongressfesten. Vid intagning till storlogegraden sträckte sig kön långt ut bland 
stubbarna på Nytorget, och det sägs att någon nyfiken kan ha dragits med och till
delats storlogegraden. 

De många praktiska och ekonomiska uppgifter som hopade sig gjorde att man in
te skötte administrationen av bygget till allas belåtenhet. Byggnadsnämnden klaga
de t ex över att man inte fått ritningar för formell prövning, varför bygglov aldrig 
meddelades. Stadens största svartbygge? 

Standarden på husets inredning och utsmyckning var från början mycket enkel, 
eftersom man i första hand måste tillgodose behovet av utrymme för verksamheten. 
Och verksamhet blev det! Det blev en medborgarskola, och där fostrades den tidens 
ungdom till ansvarskännande människor, som korn att verksamt bidra till samhälls
livets omdaning i en sundare riktning. Där utbildades också den elittrupp, som be
redde mark för och målmedvetet korn att verka för länets kulturella utveckling. 

27 



En imponerande byggnad 

Ordenshuset hade fått för sin tid väldiga dimensioner. Det var självfallet i första 
hand avsett för det valdsamt svällande nykterhetsarbetet. Men undan för undan 
blev det stadens centralpunkt för de mest olikartade företeelser. Vid sidan om sin 
egentliga uppgift till vilken också hörde basarer och julmarknader, "bondbröllop", 
blåsorkestrar, sångkörer m m  blev det mötesplats för alla typer av kulturella, ideella 
och kommersiella arrangemang. I sal 4, första våningens nordöstra hörn, höll under 
många år Östersunds missionsförsamling sina sammankomster. Ovanför sal 4 hu
serade från början Metodistförsamlingen och därefter ordenssällskapet GV (Goda 
Vänner). I första våningen under logelokalen fanns Godtemplarkafeet, senare om
döpt till Teaterkafeet, som gav plats för många filosofiska samtal och schackturne
ringar. I sydöstra hörnet fanns på första våningen en lokal, som under den första ti
den hyrdes ut som gymnastiklokal åt elementarläroverket och sedan blev en del av 
rekvisita utrymmena. Däröver fanns en sal som ända till 1910 hyrdes ut till småsko
leseminariet och sedan blev logeutrymmen. Det fanns också ovanligt stora scenut
rymmen och ett antal bostadslägenheter. 

I Godtemplarhuset predikades politik och religion av de mest skilda kulörer. Här 
talade för fullsatta hus Hjalmar Branting, Kata Dahlström och Sven Hedin. Hit för
lades kongresser, konferenser, utställningar och kurser. Här visades den första fil
men i staden vid sekelskiftet. Här har boxats och brottats och mycket, mycket an
nat. 

Hus med dubbel ingång 

Ordet teatraliskt stöter man för första gången på i husets historia 1885, då logen 
Samuel Perman firade sin andra årsdag med en fest där en en-aktare ingick. Denna 
händelse gav tydligen klarsignal för teater i allmänhet. De resande teatersällskapen 
hade fört en ambulerande tillvaro och i tur och ordning övergivit Kronomagasinet 
på Hornsberg, Borgska ladan vid Residensgränd och Widenska teaterhuset vid 
Gränsgatan. 1886 flyttade man in i Godtemplarhuset, som från denna tid blev huset 
med dubbel ingång: godtemplarnas och teaterns. 

I teatersalongen framfördes praktiskt taget hela den sceniska och musikaliska 
världslitteraturen omväxlande med amatörteater och nyårsrevyer. I en utredning 
om sina ca 275 teatrar som Svenska teaterägarföreningen gjorde 1935 konstateras, 
att trots sin ålder och de synnerligen primitiva förhållanden under vilka teatern till
kommit, var den en av de bättre landsortsteatrarna med ganska goda scen- och loge
förhållanden. Man hade också en mängd rekvisita och dekorationer, varav en hel del 
utförts av finländaren C E Ohrling. 1931 hade också Paul Jonze gjort målningar i 
salongen. 

Verksamheter förändras normalt med tiden och kräver förändringar i omgiv
ningen för att kunna fungera bra. Det är därför naturligt, att en byggnad med så 
många verksamheter som Godtemplarhuset också förändrades. Egentligen dröjde 
det ända till 1910 innan huset blivit färdigbyggt. Då hade man fått elektricitet, vat
ten och avlopp, taket var plåtklätt, teatersalongen hade fått sänkt tak och sluttande 
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Godtemplarkafeet var en populär träffpunkt redan vid sekelskiftet. Så 
här såg det ut inne på Godtemplarkafeet alldeles i början av 1900-talet. 

golv med träfåtöljer som hade fällbara sitsar, scenen hade utökats och skadespelar
nas klädloger flyttats till den tidigare seminarielokalen. 

Huset var från början U-format med mansardtak och med u-ets öppna del mot 
sjön. Den öppningen fylldes 1917 med ett trapphus, kök och toaletter varefter loge
lokalen byggdes om. Sedan följde en period med små förändringar och reparatio
ner. Bl a tillkom den lokal, som den nystartade och snabbt växande IOGT-scoutkå
ren grävde ut och inredde i källarens nordvästra hörn, och som var förklaringen till 
den "fågelholk" som finns under kafefönstren mot norr. Där fick man bland myck
et annat lära sig orientera och att stadens gator går i nord-sydlig riktning, vilket kan 
vara bra att känna till när man läser beskrivningen av huset. 

Krav på bättre miljö 

1938 var en kritisk tid i husets historia. Riksteatern hade bildats och drog nya skaror 
till teatern. Det gjorde också att kraven på teaterns miljö skärptes. Man tillsatte en 
utredning, som med hjälp av arkitekturprofessor Eskil Sundahl tog fram förslag till 
dels en ombyggnad och dels en nybyggnad av ett mycket större teaterhus på den be
fintliga tomten. Ombyggnadsförslaget förkastades rätt snabbt och det var egentli
gen bara krigsutbrottet som räddade det anrika godtemplarhuset ... 
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Teatersalongen med festklädd publik i början av 40-talet. Bilden tagen 
före den genomgripande renovering, som reducerade antalet platser bå
de på parkett och läktare, men gav större orkesterdike. 

Under kriget glesnade det i teaterbesökarnas led igen och ekonomin för bygg
nadsbolaget blev bekymmersam. Godtemplarna hade under flera decennier hållit 
staden med ett teaterhus, men hade för detta skördat mera ovederhäftig kritik än 
stöd utifrån. Några kommunala anslag utgick t ex inte. Nu tröttnade man på kriti
ken om de knarriga bänkarna och hotet om ett nytt medborgarhus med teatersalong 
tvärs över gatan och så framfördes iden om att staden skulle överta byggnaden. Vid 
stadsfullmäktiges sammanträde den 22 februari 1944 framförde underhandlarna sitt 
förslag. Det blev en ganska kort debatt, och så köpte staden Godtemplarhuset. I 
försäljningsvillkoren ingick bl a att godtemplarna skulle få disponera sina lokaler 
mot erläggande av en årlig hyra av 500 kronor intill dess huset revs. Det var alltså 
klart, att huset skulle rivas och att det skulle uppföras ett medborgarhus på tomten, 
i vilket också bland mycket annat en teaterlokal skulle ingå. En arkitekttävling ge
nomfördes, men det var byggnadskris med restriktioner på grund av kriget. En 
mängd andra omständigheter kom också emellan, vilket gjorde att projektet fick 
skjutas på framtiden. När detta stod klart, gjorde man en omfattande renovering av 
huset för 80 000 kronor, varav större delen kom på nya fåtöljer och förbättring av 
brandskyddet. 
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Så här disponerades Gamla teatern 1982. Sprängskiss av Karl-lwar Kar/son. 
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Ett nytt godtemplarhus 

Godtemplarna för sin del byggde ett nytt hus i hörnet Gränsgatan-Kyrkgatan men 
fick på grund av de gällande byggrestriktionerna inte genomföra det planerade byg
get av samlingslokal på gården och blev därför kvar i det gamla godtemplarhuset. 
Gamla godtemplarhuset döptes om till Teatern, senare Gamla Teatern, och hotades 
flera gånger under de senaste decennierna av rivning. Efter det att Storsjöteatern 
kom till i mitten av 1970-talet har underhållet varit mycket eftersatt, men byggna
den har ändå fått fortsatt användning för ungdomsverksamhet, mindre teaterevene
mang, konserter, dansundervisning m m liksom en stor del av godtemplarnas verk
samhet. 

Det senaste hotet mot byggnaden ledde till uppslitande strider mellan bevarande
grupper och rivningsgrupper. Bl a diskuterades möjligheten att omdisponera god
templarhuset till hotell. Striderna lade sig inte förrän huset efter anbudsförfarande 
sålts till Jemtia AB, som nu är i full färd med att omdisponera och upprusta det till 
ett modernt konferenscentrum, vilket möjliggör, att i stort sett den gamla typen av 
verksamhet kan fortgå vid sidan av de tillkommande. Innan byggnadsarbetena på
börjades hade en stor del av ungdomsverksamheten kunnat överföras till andra lo
kaler, som staden disponerar. Jag vill lyckönska Jemtia och önskar det gamla god
templarhuset en fortsatt ärorik tid! 

Carl-Olov Dovner 
f byggnadschefen i landstinget, sedan 1968 ordförande i Östersunds Godtemplares Byggnads
aktiebolag 

Källor 

Egna hågkomster sedan 1937 
Tryckta källor: 
Carl Melin: Hus med dubbel ingång. 1960 
Jämtlands läns museum: Gamla Teatern 100 
år. 1983 
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_,_, De var sjutton/ -'-' och dylikt 
Av Carl Melin (Carmen) 

DET VAR EN GÅNG, när det inte fanns radio och TV, men minst lika många dagshän
delser att kommentera, minst lika många världsgåtor att lösa, minst lika mycket att 
fråga Lund om. Hur klarade man den biffen i ett land, där det inte fanns pubar med 
vare sig whisky eller mellanöl? När det inte fanns något FN, som löste världsgåtor
na fel? Men lika många regeringar, som gjorde det? Ja, världsgåtorna och samlev
nadsproblemen blev naturligtvis olösta. Hur fungerade den gamla, goda tidens kao
tiska tillstånd exempelvis i Östersund? 

Joodå, det fungerade riktigt bra. Östersund hade visserligen inte heller då några 
pubar. Men det fanns kafeer. Många fler än vad det finns nu. Och framför allt fanns 
det förr många flera kafeer med snudd på pub. Kafeer med speciella karaktärsdrag. 
Att numera inte så är fallet, kan möjligen förklaras med att stan lider en betänklig 
brist på originella människor. Vilket inte absolut behöver vara detsamma som "ori
ginal". Men även sådana var det mera gott om förr. Man får inte vara originell, äkta 
och genuin i dagens välfriserade välfärdssamhälle. Då blir man icke passande i andra 
möblerade rum än socialvårdens. Ja, som Ture Nerman säger, det var mycket roli
gare förr ... 

En del av oss hade på 20-talet redan trampat ur tonårsskorna och hamnat i den 
nedre medelåldern. Ni vet, den där tiden då man kommer underfund om att man in
te vet allt om allting. Med påföljd att man blir en liten aning mindre radikal och re
bellisk i sin attityd mot samhället och medmänniskorna. Blir en liten aning mera 
lyssnare och iakttagare gentemot dom som man tror möjligen har en liten aning me
ra livserfarenhet och alltså klär sig i en liten aning vördnadsfullare mask i sitt um
gänge med den övre medelåldern och däröver. Även om det kostar på etc. 

Vad kan nu detta ha med kafeer att göra? Låt mig ge några exempel. Det talades 
om att det på 20-talet skulle finnas ett hundratal i staden och dess omgivningar. Den 
siffran varken kan eller vill jag gå i god för. Den var säkert överdriven, men antalet 
var mycket stort. Förklaringen till detta ansågs ligga i att Östersund var en utpräg
lad garnisonsstad. Det tal tes lite nedlåtande om "knektkafeer". Den etiketten be
tydde i regel en dumdryg felbedömning. Värnpliktiga blir så lätt flockmänniskor. 
Reklamen på en lucka för ett visst fik var överväldigande. Men populariteten var 
nyckfull och flyttades lekande lätt över till ett annat ställe, varvid dom i fiket satsade 
s k bondpengarna gick all världens väg tillsammans med det nyss så gouterade kafe
et. Dock fanns det undantag. Tex "Mona" på Artillerigatan, som låg bra till, och 
"61 :an" på Prästgatan. Om en servitris på det senare fiket hette det i en kollektivt 
beundrande visa "O Dagmar, svärmeri åt första batteri". Den blev inskriven i flera 
årsklassers vaxduksböcker och jag har hört den sjungas även långt efter det "61 :an" 
förvandlats till Konsum-lokaler. Romantiken är livskraftig. 
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Men det var inte om den kafetypen jag tänkte erinra. På 20-talet kunde exempel
vis vi unga sitta på kafe Temperance vid Strandgatan och lyssna på hur dr Algot 
Holmquist 1) föreläste mellan påtårarna om Katarina II :s osedliga leverne och upp
lysta despotism. Han ta!te om henne i sådana panegyriska ordalag, att man tyckte 
sig se honom ligga vid Katarinas fötter såsom hennes utkorade gunstling. Vi unga 
delade sällan hans åsikter, men vi kunde inte undgå att njuta av den magnifika ora
tionen. Dessa improviserade föredrag kunde han en annan dag komplettera på Ro
senho!tz frisersalong2l eller högröstat på Sveasalongen3l, när han inte godkände nå
gon detalj i en historisk film. Befann man sig då på samma föreställning fick man 
noggrant gömma sig, så att han inte drog in en i samtalet. Han tog inte mycket för 
att ropa rakt över parketten: - Eller va säger du? Men kvällarna på Temperance 
glömmer man inte i brådrasket. 

Ett annat kafe, Sawoy4
) vid Prästgatan, fick sin särprägel av att där sammanträdde 

det illustra sällskapet "Svenska Akademiens Vänner i Östersund" varje gång det 
blev en stol ledig hos De aderton. SA VIÖ på Sawoy hade till uppgift att föreslå nya 
stolkandidater. Men låtom oss övergå från De aderton till "De 17". 

Trots de nyssnämnda exklusiva exemplen, så var det varken Sawoy eller Tempe
rance som var stadens debattkafe per preferance. Det var Godtemplarkafeet, nume
ra Teaterkafeet. Också där fikade vi ungdomar bara för att få lyssna. Vilket absolut 
inte får tolkas som en värdegradering av de varor som salufördes av fru Ellen Lenne. 
Det var inte utan fog hon i en hexameterhyllning på sin SO-årsdag titulerades "Ädla 
Gudinna av Moccan". Det ville nämligen till att ha "rektiga grejer" på ett kafe, där 
kunderna kunde heta Anders de Wahl, Gösta Ekman eller Ernst Rolf. Men också, 
och inte minst, "De 17". Det namnet hade dom tagit bara för att till äventyrs inte 
förblandas med De aderton. Förresten var dom fler. Vi unga lyssnare behövde bara 
skumma ortspressens rubriker för att kunna följa med. Sedan fick vi kväll efter kväll 
dagshändelserna kommenterade, analyserade och penetrerade å det hetsigaste och 
å det lustigaste av "De 17". Där löstes världsgåtor på löpande band av ... ja, jag kan 
inte räkna dem alla ... 

Men kanske några namn kan ge en liten tidsbild ur, ska vi säga Östersunds kultur
historia. Jag nämner några ur minnet i alfabetisk ordning, bara för att det inte skall 
bli fråga om någon 20-talets tio i topp, ty det var sjutton. Alltså: 

Boktryckare Axel F Berndtsson, handlanden Erik Bengtelius, konditor Lars Ed
ler5l, lokförare P W Ekström, styckjunkare Axel Eriksson, skräddarmästare Oscar 
Florentin, bröderna Pelle och Erik Hallström, typografen Pelle Hoffner, brevbära
ren A W Liljegren, banktjänstemannen W Medin, portföljmakaren, konstnären, 
uppfinnaren, poeten m m Anton Ohlsson, postiljonen och stadsfullmäktigeleda
moten John Ohlsson, "Post-Olle" kallad, köpmannen och konstnären P A Persson, 
"Singer-Pelle" kallad, fiskhandlaren Ernst J Pettersson som senare tog sig namnet 
Bosson, målarmästaren och storfilatelisten Carl Olof Ward samt tapetseraren A 
Åslund ... Ja, det var sjutton. Jag kan förresten just nu inte erinra mig flera. Men det 
vore fråga om falsk historieskrivning, om man inte i detta muntert diskussionsvilli-
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Snabbskiss av August Berg 1918 från det s k  Politiska hörnet på God
templarkafeet. Fr v portföljmakare Anton Ohlsson, köpman P A Pers
son, kallad Singer-Pelle, postiljon John Ohlsson, kallad Post-Olle, tapet
serare A Åslund och boktryckare Axel F Berndtsson. 

ga sällskap också räknade in fru Ellen Lenne, av outgrundlig anledning i alla sam
manhang kallad Selma. Hon blev stupiett indragen i debatterna, om inte annat så för 
att medla och salomoniskt slita tvister, när det blev som hetast. 

Nu är såvitt jag kan erinra mig alla dessa på olika sätt mycket färgstarka männi
skor borta. "GT" har blivit Teaterkafeet, där man på sin höjd går in under mellan
akten och anlägger lite försiktiga tyckanden om den absurda dramatikens existens
berättigande. Man skulle kunna göra en nära nog lika ingående skildring av ett annat 

35 



kafe "CK"6l vid Prästgatan, numera vordet varuhus. Mercurius har efterträtt Apol
lon och fru Musica. 

Som avslutning på detta epos ter det sig ganska osökt att tankarna går till Nils 
Ferlin och låter honom förklara alltsammans med sin oefterhärmligt geniala formu
lering: 

Det var lustiga år, 
men med slätkammat hår 
nivelleringen gjorde entre. 
Och så blev det så här: 
vi är lika som bär. 
Kan ni se något särskilt i de'? 

Folk betalar sin skatt och är snälla, 
fastän inte ett skvatt originella. 
Nu är tillvaron platt 
som en nedsutten hatt. 
Jag ser ingenting särskilt i de'! 

I) Fil lie Algot Holmquist var född och upp
växt i Östersund. Under många år medar
betade han i Jämtlands Tidning och var en
kort tid dess chefredaktör sedan Johan
Saxon sålt JT och flyttat till Stockholm.
Från 1920 var Holmquist politisk medar
betare i Östersunds-Posten.

2> Rosenholtz Rakstuga och Frisersalong låg
på Prästgatan 43, granne till dåvarande Ka
fe Viktoria.

3) Sveasalongen med stor salong och läktare
är nu ombyggd till sex mindre biografer
under namnet Filmstaden.

◄) Kafe Sawoy låg i fastigheten Prästgatan 51,
där senare Föreningsbanken byggt sitt
bankhus. 

5) Konditor Lars Edler drev under många år
Konditori Viktoria på Prästgatan 41. Fas
tighetens fasad finns bevarad och kondito
riets namn lever vidare i nuvarande Vikto
ria Gallerian. Lars Edler drev även en tid
Runeborg på Frösön som sommarkafe.

6) "CK" var förkortning av Centralkondito
riet, som låg på Prästgatan 32 på andra vå
ningen. Nu ligger där Z-huset.

Efterskrift 

Carl Melin (1902-1969), som signerat 
artikeln "De va sjutton!" och dylikt, 
var född i Gävle, men kom i unga år 
till Östersund. Han var verksam som 
journalist först vid Jämtlands Tid
ning, sedan under många år vid Läns
tidningen och därefter vid Öster
sunds-Posten fram till pensionering
en. 
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Hans signatur "Carmen" var ett 
begrepp i dåtidens Östersund, en sig
natur som återfanns under film-, tea
ter- och konstrecensioner, under mö
tesreferat och dagens vers, under ar
tiklar och krönikor, som berörde allt 
som hände i samhället. De enda områ
den, som han aldrig gav sig in på, var 
idrott och politik. 



Redaktör Carl Melin. Signaturen Carmen. 

Han var en journalist av den gamla 
stammen, som alltid hade block och 
penna i fickan - även under sin fritid -
för att notera vad han såg och upplev
de. 

Jag vill ge ett litet exempel som be
lyser detta. Min fru och jag hade bju
dit ut Carl Melin och hans fru Bojan 
till vårt sommarhus vid Mjälle på Frö
sön. Det var en varm och vacker som
mareftermiddag och Carmen blev im
ponerad av utsikten över Storsjön och 
Oviksfjällen från en annan vinkel än 
han tidigare upplevt. När solen gick 
ner sjönk temperaturen betydligt och 
från Ändsjön steg dimman upp och i 
den svaga kvällsbrisen bildades säreg
na formationer. 

För oss var detta vardagsmat, men 
Carmen blev hänförd. Dagen därpå 
beskrev han i Östersunds-Posten syn
intrycken från kvällen i ett lyriskt kå
seri under rubriken "Jag har sett äl
vorna dansa". 

Vid ett tillfälle visade jag honom en 
blyertsskiss av konstnären August 
Berg från 1918. Skissen föreställde en 
grupp diskuterande herrar och hade 
överskriften "Krigsdräfvel på God
templarkafeet". "Får jag låna teck
ningen?" Frågan kom spontant sedan 
Carmen på sitt karaktäristiska sätt 
skjutit upp glasögonen i pannan och 
med kisande ögon gjort närstudie av 
teckningen. 

Några dagar senare, den 25 maj 
1965, kunde man i Östersunds-Posten 
läsa den artikel "De va sjutton!" och 
dylikt, som här återges med endast 
några smärre strykningar. 

De äldre medlemmarna i förening
en nickar säkert igenkännande, men 
för att de yngre läsarna skall hänga 
med har jag med fotnoter förtydligat 
några person- och kafenamn. 

Bo Berndtsson 

37 



Så minns jag barndomens 
Östersund på Nygatan 7 

Enkla levnadsvanor på 20-talet men många pojkar blev "män i staten". 

Snabbt rinner tiden undan i vår förän
derliga värld. Samhällsbilderna och lev
nadsförhållandena ändrar karaktär i ett 
helt annat tempo än människorna under 
gångna decennier fått uppleva. Därför 
blir skillnaden mellan förr och nu allt
mer påtaglig. För den som kan blicka 
tillbaka till vårt 1900-tals första decen
nier finns mycket annorlunda att berät
ta om ur vardagslivets annaler. Redak-

tionen för FGÖ:s årsskrift har därför 
utbett sig en liten minnesteckning av 
förre hovränsrådet ]erker Victor i 
Djursholm om hur han upplevde sin 
barndomstid i Östersund, innan han 
som ung student av år 1929 lämnade 
storsjöstaden för sin vidareutbildning 
och i fortsättningen blev huvudstadsbo. 
Så här har han utformat sina minnesbil
der: 

MINA FÖRSTA MINNE från födelsestaden Östersund härrör sig från åren 1910-
1913, då familjen bodde i "Backes gård", belägen på Gröngatan mitt emot lärover
kets gymnastikhus. Det allra första minnet måste vara en hågkomst av att mor inte 
brydde sig om mig; min bror Stig var nämligen svårt sjuk och hon ägnade tydligen 
sina omsorger om honom i stället för om mig, som då var bara året gammal. Jag 
kommer också från de tre första levnadsåren ihåg hur jag en söndag lämnade 
Gröngatan och begav mig till morfars affär vid Stora Torget, där jag satte mig på 
trappstegen utanför butiken och inväntade morfars ankomst. Mor och far hämtade 
mig så småningom. Jag kommer också ihåg den långa uthusraden på Backes gård. 
Och jag minns en del av mina grannar, främst Arne Wellander, som bodde på 
Gröngatan 15. Han blev så småningom officer på A4 och var stilig redan på den här 
tiden. 

Den 1 oktober 1913 inträffade något, som jag då betraktade som ganska ingripan
de. Familjen flyttade från Gröngatan till Nygatan 7 (numera Regementsgatan 7), 
där vi hade fått en 3-rumslägenhet med, efter den tidens mått, alla moderna bekväm
ligheter. Vi hade vatten och avlopp, en vattentoalett, ja till och med badrum, låt vara 
bara på fredagarna. Vi fick dela det med grannfamiljen, skolinspektören Christens
son. Jag hade en spjälvagn och med den kunde jag hjälpa mor och far med flyttning
en. Den första jag mötte av familjen Christensson var dottern Maj, sedermera gift 
Höglund. Jag tyckte att hon hade så långt och vackert hår, att jag måste dra i det. Det 
var en handling, som jag ångrade, för Maj, som jag så småningom blev mycket god 
vän med, kunde inte låta bli att erinra mig om denna vår första kontakt. För att ge 
någon bakgrund till den kommande framställningen tror jag det är nödvändigt att 
något närmare beskriva vår familj. 
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Det var mor och far och mina bröder Stig och Frans och så var det Anna, som va
rit "jungfru" hos min morfar, men som följde med mor, när hon gifte sig. Anna blev 
vår trotjänarinna och bodde kvar i vårt föräldrahem även sedan mina föräldrar gått 
bort. Jag tycker, att vi barn tecknade hennes roll bäst, när vi frågade våra föräldrar: 
"Varför har vi två Morar?" Anna var verkligen hela livet som en mor för oss. 

När vi flyttade till Nygatan arbetade far som handelsresande. Jag förstod väl ald
rig på den tiden hur vi hade det ekonomiskt. Men jag förstod, att far slutade med sitt 
resande och med hjälp av morfar startade en tobaksaffär. Mor hjälpte till i morfars 
affär och bidrog på så sätt till försörjningen, och Anna var hemma och skötte hus
håll och oss barn. 

I fastighe�en Nygatan 7 övre huset bodde, när vi flyttade dit, familjen Christens
son på bottenvåningen bredvid oss. En trappa upp fanns familjen Hultman, där 
pappan så småningom blev landssekreterare i Umeå. Jag var god vän med sonen 
Lars, som sedermera blev min juridiske studiekamrat i Uppsala. Högst upp bodde 
fru Nordin, som hade inackorderingar för att kunna bereda sin son Natan tillfälle 
till studier. De var egentligen från Hackås tror jag. I den familjen ingick också "gub
ben Lindqvist", som vi med nutida terminologi, närmast skulle beteckna som frisk
sportare. Han blev över 90 år och hans hälsorecept var att varje morgon bära ut 
slaskhinken barfota, såväl sommar som vinter.Jag minns fortfarande fotspåren från 
hans nakna fötter på gårdsplanen. I det nedre huset på 7:an bodde familjen Söder
man. De var två bröder och en syster, som jag minns det nu. Harry Söderman var 
min vän och jag hade långt fram i åren kvar en docksäng, som han snickrat åt mig. 
Hans bror, jag tror att han hette Herbert, förbluffade mig, när han förkopprade 
nycklar med hjälp av kopparsulfat. Systern var söt, men tyvärr har jag glömt hennes 
namn. I det nedre huset hade man badrummet i källaren för de familjer, som inte fått 
eget badrum. Hela övervåningen disponerades av jägmästare Berlins familj. Det var 
Dagmar, Sven, Mac och Margit. Ännu idag framstår Margit som något av det vack
raste jag sett i flickväg. Jag minns hur jag kunde stå och titta uppåt Berlins våning, 
när Margit hade danskalas ofta med officerare som gäster. Jägmästare Berlin var jä
gare och hela vintern hängde harar och skogsfågel utanför köksfönstret. Min bästa 
vän under ungdomsåren, Axel Thunell, hade också sin bostad i bottenvåningen i det 
nedre huset. Högst upp residerade jägmästare Lindahl, som hade en mycket vacker 
hustru. Smärt och elegant. Jag hade svårt att förstå, varför hon så plötsligt blev så 
omfångsrik, men så småningom kom sonen Sten till världen. 

Som barn upplevde jag första världskriget. Det var ont om mat och gudskelov 
även om tobak. Och gudskelov hade jag en charmig mor och en underbar kokfru i 
form av Anna. Hon trollade med maten, så att vi aldrig led någon nöd och mor hade 
alltid någon kontakt ute på landet så vi kunde få mjölk. Ja, uppriktigt sagt tror jag 
aldrig, att den där ransoneringen kunde rå på de självständiga, stolta och vänkära 
bönderna längs Storsjöns stränder. Jag kommer ihåg, att far en morgon berättade, 
att tyskarna gått in i Holland. För mig kändes det nästan som om tyskarna stod ut
anför grinden på Nygatan 7. Jag upplevde spanska sjukan. Nästan varje dag drog ett 
sorgetåg med militärmusik från 123 ner mot stationen. Vi ungar upplevde sorgetåget 
på vårt sätt och följde musiken långt ned mot Rådhuset. Längre vågade vi oss inte. 
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Axel Thunell och jag hade härliga vintrar. Lugnebacken blev vintertid vår tillflykt 
och utför den susade vi på våra korta skidor och förvånades över, att skåningarna 
som skickats till Östersund för vinterutbildning inte klarade backen på samma sätt 
som vi. Tillsammans med landsfiskal Uhlins barn, Nils och Gunnar, hade vi vår 
egen scoutförening. Och så hade vi idrottsföreningen Marathon, som hade sin trä
ningsplan på gärdet utanför Nygatan 7, där senare Hellgrens och Suwes fastighets
skapelser kom till. Busparken hette skogsbeståndet bredvid Litsvägen 21 och högre 
upp låg Busskogen, där vi kunde plocka bär och idka friluftsliv. 

Biograferna växte upp. Biograf Norden fick jag besöka med mor och se "Terje 
Vigen" med Victor Sjöström. Hemskt spännande. Och på Centralbiografen följde 
jag, även då tillsammans med mor, "Ruter Ess" i flera episoder. På Metropol såg jag 
"Fantomen på Stora Operan" och som förspel visades alltid under kriget krigsfil
mer. Längre fram såg jag på Sveasalongen "Greven av Mon te Christo" i ett otal epi
soder. Och vad vi skrattade åt Hottentott, Chaplin och Harold Lloyd. 

Helt plötsligt är vi nu framme vid skolstarten. Jag hade ramlat ned från en vedtra
ve och brutit vänster arm. Mor ansåg att jag då inte kunde hävda mig mot eleverna 
på Norra skolan, där mina bröder genomfört sina förberedande studier. Jag hänvi
sades istället till flickskolan, där man på den tiden hade tre förberedande klasser där 
även pojkar fick vara elever. Första skoldagen mötte jag, tillsammans med mor, Nils 
Sundbäck, sedermera rektor för Stockholms Enskilda Gymnasium. På mors fråga 
om han också skulle börja skolan svarade han förnärmad, att han skulle börja i andra 
klass. Men vi blev goda vänner ändå så småningom. 

Nu följde tre sällsynt lyckliga år. Som lärarinna hade vi fru Hesselgren, vilkens 
make var officer. Hon kunde ta oss barn på ett, som jag numera förstår, fullständigt 
fascinerande sätt. Och trots att första och andra klass undervisades samtidigt i sam
ma klassrum var det aldrig några disciplinära problem. Vi pojkar hade handarbete 
som flickorna och jag minns särskilt hur jag tillsammans med hela skolan -alltså alla 
de stora flickorna - satt och med röd tråd kastade stjärtlappar åt de nödlidande tyska 
barnen. I skolan gick det bra för mig och någon tvekan om att jag skulle klara inträ
desproven till läroverket var det aldrig. Proven gick också väldigt bra -men inte i 
rättskrivning. Det var nämligen så, att till det provet kom en elev för sent och ad
junkt Zeilon, som var vakthavande lärare, slog då näven i bordet så hårt, att vatten
karaffen och glasen, som stod på bordet, nästan hoppade i golvet. Det blev för 
mycket för lillaJerker, som kom från en fridsam miljö. Jag tappade koncepterna och 
skrev en riktigt dålig rättskrivning. Med hänsyn till att alla andra prov gått utomor
dentligt bra fick jag skriva en ny rättskrivning i en lugnare miljö och så kunde jag 
sätta på mig läroverkets mössa. 

Den sommaren bodde vi hos Larssons i Täng. Vi hade hyrt övervåningen i deras 
hus, nära Storsjön och Tängs station. Det var ett rum och kök. Mor, far och vi tre 
pojkar bodde i rummet och Anna i köket. Vi hade det underbart. Far hade köpt en 
roddbåt och vi fick disponera den - utan flytvästar och utan att kunna simma - för 
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utflykter och framför allt för fi ke. Vi fiskade mest med utter och nog kändes det 
pirrigt ibland, när man hade flera fiskar på reven. 

Det var den ornrnaren jag skulle prova den hängmatta, som det tagit mig hela lä
såret att knyta med samma teknik, om man knyter fisknät med. Mina bröder stod 
fyllda av avund juka bredvid mig, när jag hängde upp hängmattan mellan två träd. 
Med illa dold stolthet försökte jag lägga mig tillrätta i hängmattan, men den var 
gjord av kristråd, så jag åkte till min egen ledsnad och mina bröders högljudda glädje 
genom hängmattan och ner på marken. 

Jag kommer också väl ihåg att jag ofta följde mor till Tängs station, när hon skulle 
ta tåget in till stan. Och jag minns hur rektor Hägglund korn roende från sitt älskade 
Rödön och hur han på stationen satte sig bredvid mor och frågade henne hur det 
stod till med hans älskade läsbarn Gunilla, min mor. 

Sommaren 1921 fick vi pojkar resa med mor till Lunnevik i närheten av Fiske
bäckskil. Där lärde vi oss att simma. Först fick vi visa upp oss för far, som till synes 
djupt imponerad konstaterade våra framsteg. Och sedan hem till kallbadhuset i Ös
tersund, beläget i Badhusparken mellan två kloakledningar och med en toalett, som 
bestod av en tor tunna, som ständigt svämmade över ned i vattnet, där vi badade. 
Men inte blev vi sjuka för det. Men omgivningen var djupt imponerad över att jag, 
som bara var tio år, kunde simma. 

Så småningom ordnades simtävlingar utanför ångbåtskajen med ångfartyget 
Thornee som omklädningsrum. Och i allt det här deltog många som sedan skulle 
komma på ansvarsfyllda positioner i samhället. Justitieminister Sven Rornanus, 
hans bror medicinprofessorn Ragnar Rornanus, advokaten ils Kärrlander och 
många flera. 

Men roligt hade vi! Östersundsåren kommer alltid för mig att framstå som säll
synt lyckliga. 

jerker Victor 
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Tankar kring ett kåseri 

I BOKEN "GODDAG SVERIGE", som ut
kom 1982, har den för några år sedan 
avlidne kåsören Gits Olsson och teck
naren Sven Ryden samlat kåserier, 
som tidigare varit införda i Svenska 
Dagbladet. 

"Allt ska bort" heter ett av kåserier
na, som bl a handlar om ett av husen i 
vår lilla stad. Med Svenska Dagbladets 
och Sven Rydens tillstånd har vi fått 
möjlighet att publicera kåseriet i vår 
årsskrift. 

Det hus, "Tobakshörnan", som 
Gits kåserar om, ingår idag i Viktoria 
Gallerian och det kan väl sägas att det 
var en händelse som såg ut som en 
tanke att jag råkade hitta kåseriet just 
de dagar Gallerian slog upp sina por
tar. 

Det skulle säkert ha glatt den gode 
Gits att se hur den gamla "Tobaks
hörnan" faktiskt fått stå kvar, i varje 
fall exteriört. Ännu större anledning 
att vara tacksamma och glada har gi
vetvis vi alla som bor och verkar i Ös
tersund. Glada över att en större be-

varandekänsla äntligen brutit ut av
seende den äldre bebyggelsen i stan. 

Vi har all anledning att uttrycka 
vår uppskattning till både byggherrar 
och arkitekt, som ordnat så att "den 
kära gamla träkåken", som Gits ut
trycker det, fortfarande ligger kvar. 

Ett par anmärkningar vill jag göra. 
"Tobakshörnan" har adress Prästga
tan 43 och den konditor, som Gits 
nämner, var Lars Edler, som hade sitt 
konditori Viktoria i Prästgatan 41. 
Det "skådespelarfrö" som gjorde säll
skap med Adolf J ahr till Stockholm 
var nog inte John Elfström utan Emil 
Fjällström. Adolf Jahr, som var typo
graf, och Emil Fjällström, som var an
ställd vid posten, medverkade i unga 
år i lokalrevyer och i teaterföreställ
ningar. De lämnade Östersund samti
digt för att senare bli kända och upp
skattade namn främst inom filmen. -
Annars var det rätt. 

Bo Berndtsson 

Allt ska bort 

Av Gits Olsson 

Nu rives åter husen i vår lilla stad. 
Det gamla Östersund försvinner bit för bit. Vi stockholmare som hälsade på nå

gon gång om året och lärde oss älska denna träidyll på sluttningen mot Storsjöns 
stränder, har allt mindre att känna igen för varje gång vi återvänder. 

Förr, när Effe Magnusson på Östersunds-Posten och konsul Ragnar Ohlson i sin 
bokhandel var kungar i stan, när tangon på Standard ekade mellan Prästgatans kåkar 
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Teckning av Sven Ryden. 

och gängen precis som i visan stod i hörnet nervid Grand och pratade om fotboll 
och flickor ibland, ja då var det på något vis som att komma hem. 

Effe var ju känd i hela Sverige från radion, en fryntlig farbror, som alltid hade nå-
got roligt att berätta mellan grammofonskivorna. Bäst var han kanske, när han sa: 

- Jaha, nu ska vi få höra tre valser, varav den ena är en hambo.
Det var en discjockey det.
Effe är borta, liksom halva stan, konsul Ohlson skymtar inte längre mellan be

tongfasaderna på sin dagliga lilla promenad till Stadskällaren. Kanske var han lands
ortshotellens siste abonnent? 

Prästgatan, det myllrande, tutande ströget mellan station och torg, har förvand
lats till gågata. Man kan undra hur många gågator vi fått i Sverige sedan alla männi
skor började åka bil? De enda fotgängare vi har är ju bilister som lyckats få tag i en 
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ledig p-ruta. Prästgatan i Östersund var kanske en välment sak, men det blev inget 
annat än en stensatt trottoar mellan köpenskapens bunkrar. Över den kommersiella 
tristessen "svävar betongen" som det hette en gång när en visförfattare fick till'et. 

Vilka glädjesprång det nostalgiska hjärtat gör, när man plötsligt finner att gamla 
"Tobakshörnan" fått stå kvar! Som en uppkäftig hälsning från den glada tid när 
Norrland vågade visa en egen profil och kommunalråden ännu inte fått för sig att 
alla norrlandsstäder ska se ut som centrumbildningar i stockholmska förorts getton, 
ligger den kära gamla träkåken där och armbågas med betongen. 

Det var en konditor som en gång reste denna boning åt sig mitt i stan. Tobaksbu
tiken på hörnet, som gav huset dess namn, är länge sen borta. Idag bor här en frisör. 
Stig Gustafsson, infödd i stan, har klippt och schamponerat här sen 1962. 

I hans salong kan man höra de hungriga grävskoporna hotfullt morra på tom
gång, men det gäller inte Tobakshörnan utan en snabbköpshangar på tomten bred
vid. Tobakshörnan har ännu en frist. Vi tackar för det så länge det varar. 

Hörnan är minsann lite historiskt också. Det var här som två unga skådespelar
frön träffades för att resa med tåget ända till Stockholm för att bli skådespelare på 
riktigt. De räknade över sin gemensamma kassa, 40 öre, och inhandlade för detta 
ringa kapital åtta lösa Alba med kork att röka på resan. Sen klev de på tåget och för
svann mot odödligheten. 

Den ene hette Adolf Jahr, den andre John Elfström. 

Madam Gustafva Borg kom åter 
i olja och med gyllene ram 

GUSTAFVA RISEN-BORG hette en märklig kvinna på 1800-talets mitt i staden Öster
sund. Naturligtvis känner ytterst få av nutida läsare till något om detta rekorderliga 
fruntimmer i den dåtida affärsvärlden. Men den som besöker Stadsmuseet i Öster
sund kan få se hennes porträtt i olja och få en snabbskiss av hennes insatser. Hon 
skapade ett handels- och nöjescentrum, som var ovanligt för en så liten stad som 
Östersund med knappt 800 invånare. Framgångsrik i sin verksamhet och med en 
självklar förmåga att knyta goda kontakter i alla läger blev hon något av en stadens 
allt i allo när det gällde att ordna publika arrangemang, allt ifrån enkla marknadsnö
jen till strikta societets baler. 

Hon ville också sätta litet polityr på ett spirande kulturliv i storsjöstaden. Man 
borde bygga en teater! När hon fick föga gehör för den tanken, tog hon resolut och 
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Gustafva Risen-Borg (1810-1815) framstående traktör. lät bygga 
Östersunds första teater. 
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"Fru Risen-Borgs gamla byggning vid Torget. N:o 85. Krog och gästgif
veri." Teckningen utförd av A E M elander. 

byggde en sådan av egna pengar. Det blev en gemytlig teaterlokal med plats för in
emot 300 personer, belägen bakom Borgens och intill Residensgränd. Senare gene
rationer har också fått uppleva festligheter och högtidligheter i samma lokal-då un
der namn av Grand hotells festsal. 

Madam Gustafva var säkerligen medveten om sin betydelse och lät sig avkonter
fejas i en oljemålning. Efterföljande generationer har haft den i sitt förvar, men man 
har sedan länge flyttat bort från Östersund. Tiden rinner snabbt iväg och släktban
den tunnas ut. Men där fanns omtänksamma medlemmar i senare led, som fått Ma
dam Gustafvas porträtt om hand. 

Så hände det sig den 4 juli 1991, att Madam Gustafvas porträtt åter kom till den 
gamla hemstaden efter 60-70 år. På Gotland hade sentida släktingar målningen i sin 
ägo, makarna lngegerd och Sven Nobel!, båda med rötter inom jämtländska landa
mären. Fru lngegerd, dotter till framlidne kamreren vid Jämtlands Folkbank Axel 
Lindelius'\ var närmast befryndad med den Risen-Borg-ska släkten och ansåg lik
som maken, att porträttet för framtiden hade sin bästa plats i Föreningen Gamla 
Östersunds samlingar i Stadsmuseet. Och därvid blev det. Personligen överlämnade 
de sin donation till glatt överraskade och synnerligen tacksamma representanter för 
FGÖ. Här hade man fått ytterligare ett betydande bidrag till belysande av det 
"gamla Östersund". Därför en honnör till familjen Nobel! från landets första stads
museum utanför Kungliga Huvudstaden. 

Valter Fridlund 

,,. Att porträttet kom i Axel Lindelius ägo förklaras av att han var styvson till Olof Halvdan 
Risen, son till madam Risen-Borg. I föreningen Gamla Östersunds årsskrift 1990 finns ett 
kåseri under rubriken "Några minnen från Borgens" av Axel Lindelius. Anteckningarna 
ställdes till förfogande av Ingegerd Nobel!, dotter till Axel Lindelius. 

Red 
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Årsberättelse 

Styrelsen för föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörelse för 
verksamhetsåret 1989-1990. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Håkan Larsson, ordförande 
Arne Eskilsson, vice ordförande tillika 
sekreterare 
Sven-Ivar Nordin, skattmästare 
Lennart Westerberg, redaktör 
Göran Winberg, klubbmästare 
Rolf Trehn 
Arne Dahlin 

Suppleanter: 
Bengt Andersson 
Carl-Olov Dovner 
Lars-Göran Lindgren 

Revisorer: 
Stig Nillbrand 
Kjell Wahlström 

Revisorssuppleanter: 
Hadar Dahllöw 
Kjell Pettersson 

Som intendent har Arne Dahlin tjänst
gJort. 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträden. För
eningens årsmöte hölls traditionsenligt på stadens födelsedag den 23 oktober i f d 
Stadsfullmäktigesalen i Rådhuset. Årsmötet bevistades av 113 medlemmar. Efter 
mötesförhandlingarna berättade arkitekten Jörgen Grönvik om "förändringar i Ös
tersunds stadsbild". 

Vid den efterföljande supen på Temperance kåserade generalen Rolf Wigur på ett 
medryckande sätt om minnen från 1930-40-talets Östersund. 

Stadsmuseet har under sommaren 1990 hållits öppet varje dag från och med den 
25 juni till och med den 12 augusti. Antalet besökare har under denna tid varit ca 
1 000. Ett varmt tack till följande föreningsmedlemmar som medverkat som guider: 
Hans Alftren, Sigurd Dannevall, Åke Eriksson, Walter Fridlund, Lennart Gissler, 
Hilding Gustafsson, Ola Hellmen, Hans Jacobsson, Gösta Lindevall, Ola Rimmö, 
Torbjörn Sundgren, Rune Wallin och Einar Öberg. Från kvinnliga föreningen 
Gamla Östersund har Majken Arnell, Gun Fredman, Birgit Fridlund, Gerd Ling, 
Laila Nilsson och Kickan Söderström medverkat. 

Stadgar för Stiftelsen Margareta och Robert Berghagen för vetenskaplig forsk
ning om Östersunds historia och utveckling från 1786-1971 har under året fast
ställts av styrelsen. 

En kommitte bestående av Lars Herlitz, Sven-Ivar Nordin samt Bengt Anders
son arbetar med att finna formerna för stiftelsens förvaltning enligt villkoren i testa
mentet. 

Under året har 2 överläggningar mellan Föreningen Gamla Östersund och Öster
sunds kommuns kulturnämnd hållits varvid diskussioner ang Stadsmuseets och 
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Ahlbergshallens användande förts. Ytterligare samtal i frågan kommer att fortsätta. 
Viss upprustning av Stadsmuseet har skett, bl a har belysning i yttre rummet för

stärkts med punktbelysning. 
Håkan Larsson har deponerat monter och i den har placerats en utställning som 

berättar om hur staden styrdes under 1786-1970. 
Som tidigare år varit fallet har tillhandahållits bildmaterial och lämnats uppgifter 

ur föreningens samlingar till myndigheter, institutioner, företag och enskilda per
soner. 

Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga. 
Föreningens femtiotredje årsskrift utdelas till medlemmarna vid årsmötet. 
På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor. 
Under tiden 1 oktober 1989-30 september 1990 har följande medlemmar avlidit: 

1989 

16 okt 
170kt 
Snov 
8 nov 

18 nov 
23nov 

Fastighetsägare Pelle Oden 
Bokbindare Ragnar Johansson 
Köpman Knut Levin 
Typograf Edvard Nord 
Köpman Herman Hermansson 
Musikfanjunkare Arvid Owen 

1990 

22jan 
30jan 
1 mars 

28mars 
25maj 
21 juni 
25 juni 
26 sept 
26 sept 

Komminister Thure Noren 
Fabrikör Pelle Olsson 
Verkmästare Karl Bäckman 
Köpman Sven O Persson 
Prost em Gunnar Fastborg 
Byggmästare Folke Österberg 
Kanslichef Lennart Ed ström 
Prost Gösta Bjermqvist 
Fastighetsass Hadar Dahllöw 

Vid föregående årsmöte hälsades 8 nya medlemmar välkomna till föreningen. 
Föreningen har den 1 oktober 1990 491 medlemmar. 

Betr föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till revisionsbe
rättelsen. 

Det på föregående årsmötet väckta förslaget på skrivelse till Östersunds kommun 
ang ansvaret för bevarandet av Gamla Teatern åt framtiden har behandlats av styrel
sen och skrivelsen har översänts till kommunstyrelsen. 

Avtal har träffats mellan Föreningen Gamla Östersund och Föreningen Bevara 
Ångaren Östersund gällande deponering av nakterhus jämte kompass samt skepps
klocka som tidigare funnits på ångaren Östersund men numera genom donation 
tillhörande Föreningen Gamla Östersund. Avtalet innebär att ifrågavarande före
mål under seglationssäsongen 1 juni-1 september placeras på ångaren Östersund. 
Övrig tid skall föremålen finnas på Stadsmuseet. 

Styrelsen förlade sitt 3 :e ordinarie sammanträde ombord på ångaren Östersund 
och där visades runt och kunde konstatera i vilket fint skick båten nu befinner sig. 

På Svenska Flaggans dag hölls Stadsmuseet öppet på förmiddagen och kvällen. 
En mindre utställning av foton från 40-50-talens Svenska Flaggans dags-firande vi
sades. Mycket välbesökt och uppskattat. 

Östersund den 23 oktober 1990 

Håkan Larsson Arne Eskilsson 
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INVALDA MEDLEMMAR 1990 

Appelnäs, Erland, f d butiksförest 
Torgbrinken 8, 831 37 Östersund 

Jönsson, Tage, distriktschef 
Bronshängevägen 2, 831 61 Östersund 

Backman, Bertil, ekonomichef 
Oxbärsvägen 33, 831 62 Östersund 

Bohman, Bengt, f lagman 
Oxbärsvägen 18, 831 62 Östersund 

Karlsson, Lars-Erik, distriktschef 
J aktstigen 31, 831 4 3 Östersund 

Lindström, Lennart, ingenjör 
Lignells väg 6, 831 42 Östersund 

Heljestrand, Oleg 
Rådhusgatan 125, 831 46 Östersund 

Mårtensson, Bo, krim kommissarie 
Midgårdsgatan 3 E, 831 45 Östersund 

Hellström, Ernst, bankdirektör 
Stenstigen 9,831 43 Östersund 

Hoväng, Gösta, driftingenjör 
Brunf!ovägen 46, 831 45 Östersund 

Rydell, Nils Magnus, kanslist 
Sem 1026, 830 43 Ås 

Waldebo, Leo, ingenjör 
Rådhusgatan 5,831 41 Östersund 

Husberg, Staffan, fotograf 
Lignells väg 23, 831 42 Östersund 

Wärdell, Lars, köpman 
Stenåldersvägen 28, 831 61 Östersund 

Johansson, Åke, major 
Rådhusgatan 5, 831 41 Östersund 

AVLIDNA MEDLEMMAR 
(1/9 1990-31/8 1991) 

1990 26/9 Prost Gösta Bjermq uist 
26/9 Fastighetsass Hadar Dahllöw 
12/10 Köpman Eric Hall berg 
14/11 Tandläkare Erik Espmark 
26/11 Herr Sigurd Dannevall 
4/12 Lagman Thord Melin 

1991 2/1 Kanslichef Åke Oden 
13/1 Konditor Thorsten Eden bo 
9/2 Verkmästare Carl-Albert Persson 

13/3 Köpman Gustaf Abrahamsson 
11 /6 Arkitekt Gunnar Suwe 
4/7 Direktör Svante Wiklander 
9/7 Frisörmästare Nils H Lundgren 
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FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND 

Ekonomisk sammanställning per 1990-09-30 

Ingående Balans Konto 

Eget kapital 
Arsskriftfonden ..................... 49. 933 :20 

Tillgångar 
Postgiro ............................... . 

Eget kapital ........................... 244.083 :26 Banktillgodohavande: 
PK-banken .......... 2.633:10 

108:51 

Nordbanken ....... 50.962:85 53.595:95 
Aktier ................................... 240.312:-

294.016:46 

Aktiers Konto 

Ingående balans konto ........... 240.312:- Nedskrivning av aktier 
Utgående balans konto 

Kostnader 
Årsskriften ........................... . 
Årsavgifter ........................... . 
Annonser och trycksaker ...... . 
Uppvaktningar ..................... . 
Porto kostnad ........................ . 
Kontorskostnader ................. . 
Del i inköp av fotostatapparat .. 
Möteskostnader .................... . 
Skatter .................................. . 
Depåavgift notariat ............... . 
Diverse kostnader .................. . 

240.312:-

Vinst- och Förlust Konto 

18.889:40 
525:-

1.168:-
1.674:-
2.519:-
1.939:-
1.000:-
5.975:75 
4.710:-

844:-
598:50 

39.842:65 

Intäkter 
Årsavgifter ........................... . 
Försäljning: 

Böcker, märken m m  ......... . 
Användningsavgifter ............. . 
Inbetalningar t årsskriftsfond . 
Räntor ..................... 6.968:17 

å-fonden ..... 2.550:-
Försäljning av delrätter ......... . 
Återbetalning av skatt ........... . 
Donation från Betty Erikssons 

dödsbo ............................. . 

Ökning av årsskriftsfonden .... 12.595:-

52.437:65 
Arets överskott ...................... 72.303 :32 

Tillgångar 
Postgiro ................................ . 
Nordbanken ......................... . 
Fordran Museifonden ........... . 
Aktier ................................... . 
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124.740:97 

Utgående Balans Konto 

76:18 
136.626:60 

1.900:-
176.495:-

315.097:78 

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

Östersund 1990-09-30 
Sven-Ivar Nordin 

Skattmästare 

294.016:46 

63.817:-
176.495:-

240.312:-

27.950:-

5.148:10 
172:50 

10.045:-

9.518:17 
70:-

1.078:-

70.759:20 

124.740:97 

124.740:97 

62.528:20 
252.569:58 

315.097:78 



Specifikation av aktieinnehav inlagd i PK Aktiekonto depå 60-38751 

Antal Bolag 

11 ASEA B fria .......................................................... . 
49 ASEA A bundna ................................................... . 

216 Marieberg A bundna ............................................. . 
157 Industrivärden A bundna ...................................... . 
59 Industrivärden B och C fria ................................... . 
23 Bahco B bundna .................................................... . 
11 Bahco B fria .......................................................... . 
96 SCA A bundna ...................................................... . 
84 SCA B bundna ...................................................... . 

180 SCA B fria ............................................................. . 
377 Handelsbanken stam bundna ................................. . 
28 Handelsbanken pref A bundna .............................. . 
20 Handelsbanken pref B ........................................... . 
14 Scora A bundna ..................................................... . 
8 Scora A fria ............................................................ . 
5 Scora B fria ............................................................ . 

56 Trelleborg B fria .................................................... . 

Summa bokfört värde 

MUSEIFONDEN 

Ingående Balans Konto 

Tillgångar 

Köpk,m 
27/9-90 
525:-
520:-
81:-
170:-
155:-
230:-
230:-
86:-
86:-
88:50 

104:-
4:-
5:-

245:-
245:-
241:-
119:-

Eget kapital 
Eget kapital 104.054:98 Banktillgodohavande: 

Kostnader 
Försäkringsprcmie ................ . 
Underhållskostnader ............ . 
Utställningskostnader ........... . 
Del i inköp av focostatapparat .. 

Tillgångar 
Banktillgodohavande: 

PK-banken ......... 38.336:15 
Nordbanken ....... 65.718:83 

104.054:98 

Vinst- och Förlust Konto 

Intäkter 
1.060:-

11.070:25 
1.195:80 
7.037:-

20.363:05 

Räncor .................................. . 
Årets underskott .................. . 

Utgående Balans Konto 

Skulder och eget kapital 

ordbanken ...................... 91.920:48 Skuld till föreningen ............. . 
Eget kapital .......................... . 

91.920:48 

Bokfört 
vå·rde 
5.775:-

25.480:-
17.496:-
26.690:-
9.145:-
5.290:-
2.530:-
8.256:-
7.224:-

15.930:-
39.208:-

112:-
100:-

3.430:-
1.960:-
1.205:-
6.664:-

176.495:-

104.054:98 

104.054:98 

6.328:55 
14.034:50 

20.363:05 

1.900:-
90.020:48 

91.920:48 
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LINDA OLSENS DONA TIONSFOND 

Eget kapital 
Eget kapital 

Kostnader 
Årets överskott 

Tillgångar 
Banktillgodohavande: 

Nordbanken ...... 80.874:95 
Folkbanken ........ 31.031 :35 

Ingående Balans Konto 

Tillgångar 
103.671 :55 Banktillgodohavande: 

PK-banken .......... 8.092:25 
Folkbanken ........ 28.112 :35 

ordbanken ....... 67.466:95 103.671 :55 

103.671 :55 

Vinst- och Förlust Konto 

Intäkter 
8.234:75 Räntor .................................. . 

Utgående Balans Konto 

Eget kapital 

103.671 :55 

8.234:75 

Eget kapital ........................... 111.906:30 

111.906:30 

111.906:30 111.906:30 

ANNA OCH GOTTFRID ROMANS UNDERSTÖDSFOND 

Eget kapital 
Eget kapital 

Kostnader 
Slutlig skatt ........................... . 
Preliminär skatt .................... . 

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

Tillgångar 
Banktillgodohavande: 

Nordbanken ..................... . 
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Ingående Balans Konto 

Tillgångar 
76.221 :61 Banktillgodohavande: 

PK-banken ....................... . 

Vinst- och Förlust Konto 

Intäkter 
2.548:- Ränta .................................... . 
2.778:-

5.326:-
1.872:20 

7.198 :20 

Utgående Balans Konto 

Eget kapital 
Eget kapital 

78.093 :81 

76.221 :61 

7.198:20 

7.198:20 

78.093:81 



ROBERT BERGHAGENS FOND FÖR FORSKNING 

I ÖSTERSUNDS STADS HISTORIA 

Eget kapital 
Eget kapital 

f ngående Balans Konto 

Tillgångar 
188.920:50 Banktillgodohavande: 

PK-banken ....................... . 
Aktier .................................. . 

188.920:50 

Aktiers Konto 

3.948:50 
184.972

°

:-

188.920:50 

Ingående balans konto ........... 184.972:- Nedskrivning aktier ............... 60.286:-

Kostnader 
Depåavgift ............................ . 
Årets överskott ..................... . 

Tillgångar 
Banktillgodohavande: 

Nordbanken ..................... . 
Aktier ................................... . 

Utgående balans konto .......... 124.686:-

184.972:- 184.972:-

Vinst- och Förlust Konto 

Intäkter 
620 :- Ränta på banktillgodohavande . . 232 :85 

4.987:35 Utdelningar på aktier ............. 5.149:50 

5.607:35 

Försäljning teckn rätter .......... 152 :-
Försäljning delrätter .............. 73:-

----

5.607:35 

Utgående Balans Konto 

Eget kapital 

8.935:85 
124.686:-

133.621 :85 

Eget kapital ........................... 133.621 :85 

133.621 :85 

Specifikation avseende aktier i Robert Berghagens fond för forskning 
i Östersunds stads historia 

Antal Bolag 

194 Custos AB, ser B fria ............................................. . 
175 Investor AB, ser A fria ........................................... . 
126 Stora AB, ser B fria ................................................ . 
470 Handelsbanken, stam bundna ................................ . 

Nedskrivet belopp ................................................. . 
Bokfört värde 30/9 l 989 ........................................ . 

Köpkurs 
27/9-90 
135:-
110:-
241:-
104:-

Bokfört 
värde 

26.190:-
19.250:-
30.366:-
48.880:-

124.686:-
60.286:-

184.972:-
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FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL 

FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND 

1989-1990 

BritaAhlsten, Östersund 
Hans Alftren, Östersund 

Stig Andersson, Östersund 

Åke Anse, Linköping 

Bengt Brugge, Östersund 

Lars Dahlin, Östersund 
Stefan Eriksson, Östersund 
Birgit Fridlund, Östersund 

Lennart Kjellman, 
Östersund 

Sven Lenberg, Östersund 

Sven och Margit Lenberg, 
Östersund 
Margit Lindkvist-Ek, 
Umeå 
G Jan van der Maaten, 
Frösön 
Bo M unther, Östersund 

T Norin, Gävle 
Åke Oden, Sollentuna 

Nils Rydell, Ås 

Lena Westman, Frösön 

P H Åkergren, Östersund 

Östersunds Scoutkår 
av NSF, Östersund 
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Dagbok för målarmästare Ahlsten år 1920-1926. 1 st litografi. 
Fotografi "Badhusparken mot kajen". 1 st häfte fotografier 
"Det sköna Jämtland" från år 1900. 
Fotografier från Centrala Verkstadsskolan i Östersund, 13 st 
albumblad med bilder. 1 st diplom. 1 st foto Verkstadsskolan. 
Skolfotografi "Odenslunds folkskola 1927-1928 (?) med namn
uppgifter. 
1 ex "Ur uppfinnaren John Ericssons liv". Författare Bengt 
Briigge. 
Modell av Östersunds Cellfängelse. 

1 st fotografi av Lennart Rohdes väggdekoration, Östersund I, 
kv Arken 5 o 6, Rådhusgatan 56, "Paket i långa banor". 
1 st fotografi "4 generationer kopparslagare Lundholm år 1909". 
1 st äktenskapsförord mellan Erik Forsell och Elsa Lundholm 
den 14 okt 1907 . 
Bildsvit (31 st) över Östersund-Jämtland- T rondheim, från 
tiden 1905. 1 st fotomapp, 10 st fotografier I 23 (I 5), tagna 
omkring 1917. 
1 st häfte med äldre östersundsbilder (10 st). 
2 st vykort med östersundsmotiv. 
Protokollsbok för Östersunds Läroverks Idrottsförening 
år 1924-1934 . 
Fotografier över Föreningen Gamla Östersunds årsmöte 1988. 

1 st handmålad tallrik utförd av f d barnavårdsinspektören 
Stina Vågland. 
1 st fotomontage på manskör i Östersund, 1921. 
1 st fotografi över landshövding Munch af Rosenskiöld omgiven 
av tjänstemän. 
33 st fotografier över kv Rektorn, Storgatan 26- Köpman
gatan 37. 
Fotoalbum med bilder från bryggeridirektör Einar Winströms 
hem vid Östersunds Ångbryggeri. Minnesalbum, utställningen 
1936, Östersund stads 150-årsjubileum. 
Från systrarna Anna och Brita Lindströms bageri: Mästarbrev, 
fotografier, blomstermålningar. 
Inramad panoramabild över Frösön med badhusparken i för
grunden. 

Östersund den 16 oktober 1990 

Arne Dahlin 
Intendent 



FÖRTECKNING ÖVER GIVARE TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN 

1/10 1990 - 31/8 1991 

Alftren, Hans Dahlbäck, Åke Haase, Christer Kyhlstedt, Bengt 
Almerud, Bertil Doll, Sune Hagberg, Gunnar Kylsberg, Gösta 
Alstad, Stig Dovner, Carl-Olov Hagsäter, Bror 
Andersson, Bengt Hallberg, Olle Lago, Bengt 
Andersson, Gustaf Edenbo, Thorsten Halvarsson, Bertil Lalander, Per 
Andersson, Gustaf Edholm, Thorsten Halvarsson, Gösta Langeen, Gustaf 
Andersrnn, Sven Edling, Bertil Hammar, Bo Langeen, Sten 
Andersson, Valle Edström, Bengt Hammarstedt, Larsson, Bo 
Andersson, Åke Edwall, Olle Ragnar Larsson, Håkan 
Anse, Hans Edvinsson, Folke Hansson, Bertil Larsson, Ivar 
Appelqvist, Kurt Ekevärn, Gunnar Haraldsson, Ulf Larsson, Olle 
Appelnäs, Erland Eklund, Ale Hedenmark, Hans Larsson, Per 

Ekman, Tage Hedlund, Åke Lindblom, Torsten 
Backman, Bertil Elfing, Dag Heljestrand, Oleg Lindgren, Thore 
Beckman, Lars Eliasson, Lennart Hellerot, Gunnar Lindgren, Torsten 
Berg, Peter Eliasson, Oskar Heligren, Allan Lindqvist, Lars 
Berggren, Krister Engman, Hans Hellmen, Ola Lindman, 
Borgholm, Kjell Engström, Eric Hemlin, Erik Carl-Gustaf 
Bergström, Erik Ericsson, Eric Hemmingsson, Olle Lindström, Sven 
Bergström, lngmar Eriksson, Evert Henriksson, Rune Ljung, Wiktor 
Bergström, Ivar Eriksson, Gunnar Herlitz, Hans Lundh, Bengt 
Berndtsson, Bo Ericson, Gunnar Herlitz, Lars Lundberg, lwan 
Berndtsson, Olle Ericsson, Olle Herlitz, ils Lundberg, Knut 
Bogren, Lennart Ericson, Sven-Eric Heurling, Bror Lundgren, Nils H 
Bohman, Bengt Eriksson, Åke Holm, ils Lundstam, Arne 
Bohman, Ossian Eskilsson, Arne Holmberg, Thore 
Bohman, Per Espmark, Erik Hållstedt, Carl van der Maaten, Jan 
Bohman, Ragnar Malmberg, Jan 
Bolander, Erland Falk, Lars lngmansson, Bengt Modin, Fredrik 
Borg, Viktor Fastborg, Anders Modin, Sven 
Bostrand, Bo Fastborg, Torsten Jacobson, Harald Mosten, Carl 
Bovidsson, Thure Fladvad, I var Jacobsson, Hans Myrström, Gustaf 
Brant-Lundin, Folestad, John-Eric Jacobsson, Ragnar Mårdberg, Sune 

Christer Forsberg, Tage Jansler, Åke Mårtensson, Erik 
Breding, Sven-Åke Forslund, Martin Jernberg, Arne 
Briigge, Bengt Fredriksson, Bo Johandy, Peter Nehrer, Evert 
Bäckman, John Friman, Gösta Johansson, Bertram ilestam, Knut 

Friman, Torsten Johansson, Jan Erik illbrand, Stig 
Cappelen-Smith, Ulf Frisk, Edvin Jonsson, Sven R Nilsson, Erik 
Carlsson, Bengt Jonsson, Thord Nilsson, Gunnar 
Carlsson, Carl-Erik Gissler, Lennart Junehag, Helge Nilsson, Gunnar 
Cars, Karl-Gerhard Gissler, Sture Jönsson, Tage Nilsson, Gösta 
Cronheden, Jon Grindborg, Lars Jönsson, Åke ilsson, Göte 
Cronheden, Rolf Gunn, Harry Nilsson, Sven 

Gustafsson, Hilding Konow, Anders ordberg, Arne 
Dahl, Erik Gustafsson, Stig Krohne, Göran Nordling, Sven 
Dahlberg, Nils Gärdin, Tore Kylsberg, Christer Nordstedt, Lennart 
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orgren, Kjell Rosenius, Olof Swenson, Olof Wiklund, Ingvar 
ossbrant, Kjell Rydell, Nils Magnus Söderqvist, Allan Wikström, Bertil 

Nyström, Sven Rydham, Ingemar Wikström, 
Nässen, Ante Råbock, John Thorsell, Erik Carl-Gustav 

äsström, Christer Törnberg, Olle Wikström, Gunnar 
Sand, Rune Törner, Lennart Wikström, Göran 

Olofsson, Herbert Sandberg, Petrus Wikström, Rolf 
Olsson, Olof Sandberg, Ruben Uddegård, Nils F Wikström, Svante 
Orvegård, Rolf Selander, Gustaf Uhlin, Nils Wisvall, Åke 
Otterfalk, Gunnar Sjöström, Rune 

Smith, Oscar Wadman, John Ågren, Gunnar 
Pagels, Olle Solberger, Holger Wahlström, Kjell 
Persson, Bertil Stein, Bengt Wallin, Rune Öberg, Arne 
Persson, Gunnar Sten, Gösta Walltin, Gusten Öhrling, Åke 
Persson, Karl-Axel Stenberg, Folke Weinhagen, Allan Örnberg, Bertil 
Persson, Joel Sterner, Alf Lage Velander, Örjan Örnberg, Erik 
Persson, Rolferik Stigenius, Göran Wenner, Lennarth Österholm, Roland 
Pettersson, Kjell Ström, Carl-Hugo Werleryd, Roland Östlund, Nils 
Prag, Sven Sundberg, Sven Werner, Ulf Östlund, Rolf 
Pålstam, Bengt Sundgren, Torbjörn Vestberg, Ingemar 

Sundqvist, Axel Westvall, Erik 
Rahm, Bertil Sundström, Elis Wigen,John 
Rasteby, Walther Sundström, Lennart Wigen, Staffan Till minne av Lennart 
Rickheden, Åke Swedberg, Lars Wiklander, Svante Edström. 

MEDDELANDE 

Av föreningens äldre årsskrifter (1938-1990) finns det med undantag av någon år
gång begränsade upplagor kvar. Förfrågan om och ev rekvisition av dessa, liksom 
av Iwan Wikströms skrift "Ortnamn i Östersund" och häftet "Då järnvägen kom 
till Östersund", utgivet 1979, samt beställning av vykort från det gamla Östersund 
kan göras på föreningens expedition, Stadsmuseet, Rådhusgatan 42, 831 34 Öster
sund, tel 063 - 1213 24. Expeditionen är i regel öppen måndagar kl 18.00-18.30. Se 
för övrigt anslag på Stadsmuseets port! 
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