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Högtidligheter och fataliteter 
vid Östersund 150 år 

JUBILEUMSFIRANDET DEN 18 JULI 1936 

Av Einar P Öberg 

Vid Östersundets glittrande vatten 
vandrade älgen i sommarens dagar, 
strövade vargen, när nordiska vinterns 
välde tvingade hungriga djuren 
att härja och döda i kampen för livet. 
Pröjs sägenomsusade, skyddade övärld 
reste sig bortom det sollysta sundet. 
Där hade Jämtland sitt andliga hjärta, 
där det dömdes och stiftades lagar, 
bildande grunden till sentida odling 
i landet där fjällen och skogarna mötas. 

Men seklerna svunno och människan röjde 
där storskogen famnat i långliga tider 
det sparsamma livet vid sjöarnas stränder. 
Även där staden nu bygger sitt växande välde 
röjdes och odlades. Gläntan vid vattnet 
vidgades år efter år medan småfolk och stormän 
färdades fram efter vägen till urgamla Frösön. 
Platsen vid sundet vann slutligen segern 
när det omsider gällde att välja och grunda 
staden i Jämtarnas vidsträckta, glesbyggda landskap, 
staden, som levat och vuxit i halftannat sekel. 

Oubileumsprolog av Helmer Stuge i Länstidningen den 18 juli 1936) 

"STADEN SOM LEVAT OCH VUXIT I HALFT ANNAT SEKEL" - inte exakt. Gustaf III 
undertecknade ju fundationsbrevet på Stockholms slott den 23 oktober 1786. 
Men det stora högtidsfirandet förlades av förståeliga skäl till sommaren: Tom
ma skollokaler till utställningsändamål, förhoppningsvis väder för utomhusar
rangemang och inte minst deltagande av semesterlediga jämtar och turister. 

Vår årsskrift började utkomma först 1938, varför jubileet däri inte dokumen
terats. De allra flesta medverkande är borta. Förmodligen är jag den ende kvar-
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varande, som från "sadelplats" upplevde både högtidligheter och fataliteter den 
oförglömliga 18 juli. Dels stod jag bland basarna i Östersundskören, dels var 
jag utsedd att vara marskalk vid banketten. Därför har det känts angeläget att 
skriva ned såväl, och framför allt, vad jag själv upplevde, som vad jag läst i tid
ningslägg eller fått reda på av andra, som fanns tillstädes eller hört anhöriga be
rätta. 

Under rubriken "Dagens jubilar" skrev Jämtlands Tidning osignerat (Wilh 
Anner eller Per Andersson?): "Det är kanske bäst att icke använda den mest 
vördnadsfulla stilarten, då man går att harangera dagens jubilar: Östersunds 
stad. Ty det kan i så fall hända, att både Arboga och Sigtuna, ja självaste Filip
stad, le litet ironiskt och mena att 150 år just inte är mycket att tala om ... Staden 
saknar ärggröna koppartak ... metertjocka murväggar ... torn med skottglug
gar ... Det vilar inte den minsta gnutta medeltid över ett enda hus. Det skulle i 
så fall vara fängelset." 

Vid banketten sade borgmästare Wikström bl a, att det sägs att det jubileras 
för mycket. "Men jag tror inte det. Man går ju inte gärna att fira ett jubileum, 
om man inte har något att visa upp med glädje och stolthet." Och det menade 
han att staden hade. 

Ung stad var förvisso Östersund jämförd med de flesta i riket, men helt unik 
- till sin början från praktiskt taget ödemark. En enda gård fanns på platsen, då
fundationsbrevet undertecknades. Unik lär också stadens kraftiga tillväxt ha
varit i och med att järnvägen nådde hit 1882.

Ett mäktigt högtidsprogram 

Det mäktiga högtidsprogrammet lördagen den 18 juli förtjänar att refereras och 
kommenteras: 

Kl 8 Himlen mulen. Kapten Påhlman gav eldorder på Stortorget. 4 kanoner 
från A 4 sköt "svensk lösen" med 21 lösa skott. Artillerister hissade också flag
gor på 24 flaggstänger. I 5 :s musikkår under Verner Lindström klämde i med 
regementets paradmarsch och gick därefter vaktparad genom centrum, där 
mängder av flaggor prydde butiksentreer. 

Kl 10 anlände solen till allmän glädje. 

Kl 12 Högtidsgudstjänst i Kyrkan, stadens äldsta offentliga byggnad i bruk. 
Biskop Torsten Bohlin hade inbjudits att predika vid det kungliga besöket. Det 
var ett problem, minns jag, vad kungligheterna skulle sitta på. Linda Olsens 
gyllenlädersklädda praktstolar fanns där ännu icke. Hur det löstes, minns jag 
ej. En organisations- eller kommunikationsmiss gjorde problemet överflödigt 
- kronprinsparet befann sig just då i Ragunda för invigning av Krångede kraft
verk! Biskopen blev minst sagt snopen. Till utgångsord för sin predikan hade
han valt "Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg." (Mt 5:14). ÖP
satte som rubrik: "Ingen stad får vara sig själv nog."

Kl 14.30 Kungligheterna m fl anlände från Krångede. 
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Den 18 juli 1936 kl 08.00 skjuter 4 kanoner från Kungl Norrlands Artil
leriregemente salut på Stortorget för 150-åringen Östersund. 

Kl 15.30 Den stora-högtiden på Stortorget började. Musiken spelade Carolus 
Rex. Östersundskören under Arvid Herndt sjöng PB :s sällan hörda "Vad blå
nar i glans över skogar". Första talet höll borgmästare Wikström, som slutade 
med att erinra om stadsfullmäktiges beslut 1930 att låta utarbeta och trycka sta
dens historia. En första del, skriven av Janerik Bromee, förelåg färdig och blev 
av fullmäktiges ordförande, häradsskrivare E E Liven, överlämnad till kron
prinsen. Från min närbelägna plats såg jag mycket väl och hörde och registrera
de tre märkligheter: Gustaf III :s urkund benämndes funda m e n t s  -brevet. En 
rätt stor minnesplakett hade präglats och överlämnades som första exemplar till 
kronprinsen. Så ung jag än var, tyckte jag det var opassande, när Liven plocka
de fram hedersgåvan ur högra byxfickan. Det märkligaste, som läsaren måste 
tro vara som en skröna av Piraten, var när han avslutade sitt anförande med att 
önska deras kungliga högheter tomtebolycka! 

Det må nu anmärkas, att den duglige häradsskrivaren och betrodde kommu
nalmannen var väl medveten om sin begränsning i dylika sammanhang. Min far 
berättade, att när Gustaf V besökte staden, avgick Liven - tillfälligt - som 
ordförande för att slippa framträda. Han skulle också nu men förgäves sökt 
komma ifrån. 

Vår goda medhjälpare på Museet, Kickan Söderström, har berättat att hen
nes far, överlantmätaren Langeen, senare ordförande i fullmäktige, kommit 
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Kungl Jämtlands Fältjägarregementes musikkår leder vaktparaden från 
Stortorget genom stadens centrum. 

hem från Stortorget tystlåten men tydligt missbelåten. Flera i den närmaste 
omgivningen såg och hörde givetvis fadäserna. Delvis har jag också fått bekräf
telser. Det pampiga och högtidliga överskylde dock. Och mera sådant följde. 

Kör och kår ledde allmänheten iJämtlandssången. Så drog "ett ändlöst tåg av 
folkdräktsklädda kvinnor" in på torget. "Ett sällsamt, nästan gripande skåde
spel", skriver en referent. Det var landsbygdens hyllning till den förvisso bety
dande medelpunkten i länet. Landstingets lyckönskan framfördes av riksdags
man P S Hedlund i Häste. 

Kören sjöng Althens "Land du välsignade" och samman med allmänheten 
nationalsången. Denna festdel avslutades med effektfull formationsflygning av 
F4. 

Kl 16 nästa festdel, denna gång på Rådhusplan med Rådhustrappan som po
dium och hedersläktare. Jubileumsutställningen öppnades, ordnad av Öster
sunds Fabriks- och Hantverksförening. På Stadsmuseet finns ett förnämligt al
bum, som tillhört disponent Einar Winström, med en mängd bilder från ut
ställningen. 

När kungligheterna med uppvaktning och värdar tagit plats spelades "Fest
spel" av Hugo Alfven, varefter direktör Fredrik Borggren redogjorde för inne
håll och syfte och överlämnade formellt utställningen till hedersordföranden, 
landshövding Mortimer Munck af Rosenschöld. Kronprinsen förklarade den 
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Kronprins Gustaf Adolf talar från hederstribunen på Stortorget. 

öppnad och efter musikkårens fanfarer och "Signalmarsch" av I Widen var så 
tredje högtidsdelen slut. 

Då var inte våra dagars trafik, Rådhusgatan kunde avspärras, så att Rådhus
plan, Contubernium (Västra skolan) och Läroboken (H allm läroverket) kunde 
tas i anspråk för utställningen. 

Nytorget, eller sedan 1928 officiellt Gustaf III :s torg, var sedan gammalt 
platsen för cirkus och andra nöjesbegivenheter. Där var nu stort nöjesfält. Ur 
annonsen citeras: "VIRVELN, ett av alla guterat nöje. PARADOX, nutidens 
mest gåtfulla illusion (Den levande damen utan huvud, tror jag). DJUNGEL
V ARITE, hejdlöst roliga apor, jätteormar, den flygande hunden Vampyren". 

Bankett i läroverkets aula 

Festdagen avslutades för ca 250 inbjudna med en bankett i Läroverkets förnya
de aula, vackert smyckad. Dagens suveräne ceremonimästare, kapten Hans 
Strokirk, "bör få en hel bukett i knapphålet ( !) för sin skicklighet", skrev ÖP. 

Utom kronprinsparet fanns många celebra gäster, som statsråden Strind
berg, Heiding och Quensel, landshövding Li.ibeck, generaldirektör Sam Lars
son, överdirektör Bergqvist och naturligtvis en lång rad från länets och stadens 
civila och militära förvaltningar. 
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Källarmästare Feuk på Standard svarade för måltiden, god mat och dryck i 
riklig mängd. Talen avlöste varandra. Musiken spelade flitigt. Servitriserna ila
de. Stämningen steg och sorlet tilltog. Som marskalk, i frack, studentmössa och 
brett blågult band, hade jag min plats vid södra auladörren, där jag hade god 
överblick inåt salen, men också kunde följa händelserna i korridoren utanför. 
Allt var utmärkt, tills tiden för dessert. Tallrikarna var framdukade, glasen fyll
da, glassen väntade. Väntade länge. Det blev stor oro därute, då leveransen från 
konditoriet dröjde. Feuk bleknade, Strokirk flammade. En kurir, som sänts att 
telefonera från vaktmästarrummet, meddelade, att det blivit något missför
stånd. Konditorn erbjöd sig att skicka upp tårtor. Då brast behärskningen för 
den arme ceremonimästaren, och returbudet till konditorn blev naturligt nog 
skarpt: "Be honom dra åt h-e med sina gamla fönsterdekorationer". Så blev det 
mitt uppdrag att meddela värden, borgmästaren, att det inte blev någon dessert. 
Jag glömmer aldrig Ivan Wikströms ord och handrörelse när han avfärdade 
mig: "Det måste vara fel. Gå tillbaka." Mitt i eländet log jag invärtes, gick till
baka och meddelade de förkrossade, vände åter till värden med samma besked. 
Nu var det tre ytterst beklagansvärda herrar. Borgmästaren behöll sitt alltid be
härskade yttre. Efter ett kort funderande överlade han så diskret som möjligt 
med kronprinsen. Denne höll god min, log litet invärtes också han, misstänker 
jag, reste sig bakom den tomma assietten, knackade i glaset och höll ett varm
hjärtat tacktal. 

Kaffet serverades i korridorerna utanför aulan. Dit strömmade livligt sorlan
de gäster. Då hände framför mig något dråpligt. Ett par vände sig mot närmast 
följande och sa med förvånad uppsyn: "Dom säger, att vi inte fick någon efter
rätt?" Bankettens dryck och även mat hade tydligen varit till belåtenhet. 

Hur var det med pressen måndagen efter banketten? Eftersom en journalist 
från Hudiksvall var närvarande har jag bett om hjälp att undersöka tidningarna 
där. Jubileet är refererat men inte ett ord om glassen dessbättre. Sundsvall-Ös
tersund har väl varit något av Norge-Sverige. Under rubriken "Lyckad middag 
med korta tal" slutar stycket så i Sundsvalls Tidning: " ... efter talet lämnade 
kronprinsen och kronprinsessan middagen och kvar sutto de övriga gästerna 
och undrade vart glassen blev av. I all den strålande sol, som värmt födelsedags
barnet, hade tydligen jubileumsmiddagens glass också smultit bort. Men det 
var också den enda malörten i födelsedagsbarnets glädjebägare." 

På aftontidningarnas löpsedlar i nutid skulle kanske fadäsen stått i fetstil. 
Våra egna tidningar då? Fataliteten, fadäsen, rent av skandalen hade ju blivit 

ett vida spritt samtalsämne under helgen. Stora referat om festligheterna kunde 
man läsa på måndagen, men mycket litet och försiktigt om missödet. 

I LT fann jag ingenting. ÖP nämner att kronprinsen höll ett vackert tacktal, 
"som hölls trots att efterrätten torkade in av någon anledning". Och JT konsta
terar kort: "Efter kronprinsens tacktal, som hölls till glassen, som frös in ... var 
stämningen den allra bästa och det antydda missödet förmådde inte på minsta 
sätt rubba intrycket av en lyckad och minnesrik jubileumsmiddag." 

Visst var det framöver en hel del prat om kalasandets snöpliga avslutning. En 
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Stadens revykung, Arvid Hudberg, gick alltid under smeknamnet "Hu
do". Här sjunger han vid nyårsrevyn 1937 kupletten om den famösa 
händelsen vid stadens jubileumsbankett. 

hel del upprördhet och skam väl från början, men jag har intrycket att det blev 
mera skämt med tiden. 

Hur reagerade ceremonimästaren vid hemkomsten? Av familjen har jag erfa
rit, att vreden gått över i besvikelse. Han kände sig sårad. 

Jubileet kärt ämne i nyårsrevyn 

Man kan väl säga, att det hela fick sin skämtsamma avslutning vid nyårsrevyn, 
då naturligtvis jubileet och banketten utsattes för revymakarnas godmodiga 
gyckel. Det var som vanligt Trion Sov i Ro med Uno Fredman som kapellist 
och delvis kompositör. Gustaf Ljungqvist och Arvid Hud berg (Hudo) är sedan 
länge borta. Holger Thorgerzon dog härom året. Jag fick tag i Hudos son Per 
i Hofors. Han var på sin tid bl a känd simmare i Östersund. Han besökte mig 
och medförde både revyprogrammet och en del revybilder. Jag tog med pro
grammet och uppsökte den härligt vitale 92-åringen Uno Fredman i Stock
holm-Vällingby. När han sett texterna satte han sig vid pianot och tog ur min
net fram sina nu 54 år gamla tillfällighetsmelodier. Men Hudos visa om glassen 
utan angiven tonsättare klarade han inte. Den konstiga metern ville inte stäm
ma till någon taktfast musik. Ringde upp dottern Märet Holm, som helt ung 
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sett revyn. Det blev ett gnolande från båda håll utan resultat. Efter mitt besök 
hade Fredmans tagit kontakt med Hudos dotter i Göteborg, och hon klarade 
ut det. Både Hudo och Uno hade som unga, i hemmen gjort bekantskap med 
s k väckelsesånger. Det var en sådan melodi Hudo lånat: "O hur härligt att få 
vandra". 

Några dagar efter hemkomsten fick jag brev från Fredman med Hudos text 
och notutskriften. 

/-t llt'/' Yl �-/Jlltfo /)1 /;,� -

. . 
rM' �;nfeff tl� smttdt j)/ '1W fa/;'kv/%- e/kr-nl� ly 

Tillbaka till revyn. Den kväll jag var där, satt familjen Strokirk på parkett, 
tydligen särskilt inbjuden. Hudo och sex flickor sjöng om glassen och Thorger
zon kom in med glassvagn och bjöd Strokirks till publikens, och väl deras egen, 
förnöjelse. 

Vad hade egentligen inträffat? Det blev aldrig riktigt utrett, men sannolikt 
var det en datumförväxling. Föreningen Östersundsstudenter skulle ha middag 
följande dag och konditoriet hade beställning också dit. Fru Ulla Löfgren, som 
var anställd i butiken, berättade, att det var chefen själv som missat - till perso
nalens lättnad. 

1936, ett händelserikt år för staden och länet 

Förutom det ovan nämnda kan noteras att gamla Oskarsbron ersattes. Brobå
garna och den vridbara mittdelen försvann. Slut med sjöturerna Frösön runt. 

PB satte upp Arnljot med alla akterna. Året innan hade försök gjorts med två 
akter. Platsen var inte riktigt densamma som nu. Men vädret opålitligt som ty-
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värr ofta här i juli. Torsten Boberg var en mäktig Arnljot. Jag var med i pil
grimskören men satt under inledningen ute i den rätt glesa publiken som hade 
regnkläder och paraplyer i beredskap under den molntäckta himlen. Just som 
Boberg talade om ljuset och slog ut med armen i en magnifik gest, rämnade 
molnen, och solen lyste fram. En turist vid min sida utbrast: "Vilken regi!". 

För Inlandsbanan var 1936 också ett märkesår, fastän den egentliga invig
ningen i Gällivare ägde rum först året därpå. 

Läroverket hade fått nya flyglar och ny fasad. Året innan fick vi skriva stu
dentskrivningarna i utökade men oinredda aulan. 

Säkert funnes mer att notera från 1936, men jubileet och den samtidigt 
ordnade, sista stora utställningen i Östersund var ju det viktigaste, som jag 
minns det. 

Ett tack riktas till redan nämnda informatörer samt LT, ÖP, Sundsvalls Tid
ning, lokalredaktör Bror Jonsson i Delsbo, Marianne Andersson (Strokirk), 
Kerstin Blom berg (Lundin), som sålde bananer i en halmhydda på Rådhusplan, 
Ingrid Edström (Lind blom), ett iakttagande vittne på Stortorget, samt den dam 
från Fyrås med för mig okänt namn som berättat om hur hon 15-årig i sin far
morsmors dräkt deltog i paraden. 

För Stadsmuseets räkning mottages med glädje nedtecknade minnen, foto
grafier eller annat, som har med jubileet att göra. 
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Redaktionen för föreningen Gamla Östersunds årsskrift har genom 
förre hovrättsrådet J erker Victor i Djursholm fått ta del av justitierå
det Johannes Hellners memoarer "Minnen och dagböcker". Ur den
na bok har vi hämtat artikeln "Minnen från domsagor" och därvid 
stannat för den period Johannes Hellner tjänstgjorde vid Jämtlands 
norra domsaga i Östersund. 

Johannes Hellner blev en betydande man i Sverige - inom nä
ringslivet, som jurist och politiker. Vi har därför funnit det angeläget 
att ta med en presentation av författaren. Den återfinnes efter arti
keln. 

Minnen från domsagor 

Jämtlands norra domsaga 1891-1892 

Av Johannes Hellner 

REDAN INNAN JAG AVLAGT JUR KAND-EXAMEN hade jag gjort bemödanden att 
erhålla tingsplats. Detta var ej så lätt; det rådde överflöd på unga juristämnen 
och alla häradshövdingar voro överhopade med ansökningar om plats som no
tarie. En av mina vänner, Carl Emanuel Bengtsson, som tagit examen före mig, 
hade givit sig av till Norrland och befann sig för tillfället i Östersund. Han hade 
på min begäran sökt skaffa mig plats i den domsaga, där han själv arbetade, eller 
Jämtlands Norra domsaga. Denna sköttes på förordnande av en vice härads
hövding Bergwall, en gammal tingshäst, som flackat omkring i åtskilliga dom
sagor i Norrland och för tillfället hade vakansförordnande i nämnda domsaga. 
Bergwall befanns villig att mottaga mig som tredje notarie; jag skulle, om vi 
kommo överens, följa honom till en plats, dit han efter vakansförordnandets 
utgång kunde bli förflyttad. Jag avreste alltså en av de närmaste dagarna efter 
examen till Stockholm för att skriva in mig i Svea Hovrätt. Hur jag bar mig åt 
för att skaffa pengar, minns jag ej; det var väl far, som gick i borgen för ett lån, 
med farbror eller någon annan som medborgensman. 

I Stockholm stannade jag blott några dagar, uppvaktade presidenten i Svea 
Hovrätt, Vult von Steyern, och inskrevs i hovrätten. Sen bar det av till Öster
sund, dit jag anlände en av de första dagarna i juni 1891. Bergwall och en av de 
andra notarierna i domsagan, Carl Öqvist, mötte mig vid stationen och förde 
mig till ett hotell, där jag tills vidare tog min bostad. Carl Emanuel Bengtsson 
hade redan lämnat Östersund och fått plats i en annan domsaga. Jag hade alltså 
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ingen enda bekant i staden och kände mig en smula bortkommen. Bergwall in
bjöd mig och Öqvist på ett glas punsch i hotellets trädgård. Bägge voro vänliga 
och lade genast bort titlarna med mig, något som, vad Bergwall beträffar, väck
te min förvåning, då han redan var i fyrtioårsåldern och var i tur att få domsaga. 
Efter en stund kom en annan ung jurist, Patrik Brännström, och slöt sig till säll
skapet. Han meddelade genast, att han kommit av nyfikenhet att få se mig, 
emedan Carl Emanuel Bengtsson sagt honom, att Brännström och jag liknade 
varandra. 

Bergwall var ett stort original och Carl Emanuel Bengtsson hade redan under 
vår korrespondens berättat åtskilligt om honom.Jag blev dock överraskad, då 
jag följande morgon infann mig på kansliet, och Bergwall omedelbart gav mig 
i uppdrag att skriva dombok; jag skulle till på köpet fortsätta mitt i ett stort mål, 
som han själv begynt på. Jag hade aldrig ens sett en dombok och jag kunde ej 
fråga någon till råds, ty Bergwall stängde in mig i ett rum innanför kansliet, med 
hans memorial, protokollen i målet och en bunt konceptpapper. Jag läste i de 
gamla protokollen för att få någon ide om hur en dombok skulle avfattas, och 
knogade på så gott jag kunde. Efter en vecka ungefär avlämnade jag mitt kon
cept, nyfiken att få höra hans omdöme. Men han låste in mitt opus i ett skåp ut
an att titta på det och jag fick ej höra talas om det förrän mot slutet av somma
ren, då jag fick se konceptet, försett med hans rättelser, i skrivarens händer. 

Sedan blev jag emellertid använd till göromål som bättre anstodo min oerta
renhet. Det skulle bli slut-ting i Hammerdal den 15 juni och jag fick nu hjälpa 
till att skriva bevis på handlingarna till småprotokollen. Som vanligt var Berg
wall betydligt på efterkälken med sitt ting och vi fingo arbeta dag och natt med 
att göra lagfarter och inteckningar färdiga till slut-tinget. Öqvist och jag hjälp
tes åt; förste notarien, Johansson, hade hållit ett ting i Rödön och skötte sig 
själv. 

Slut-tinget skulle hållas en måndag och till Hammerdal var det åtta mil, men 
först sent på söndagskvällen gåvo vi oss iväg: Bergwall och jag i ett åkdon och 
tingsskrivaren i ett annat. I en tredje vagn reste en advokat, vice häradshövding
en Nils Kruse, som gjort upp ressällskap med oss. Första uppehållet på färden 
gjordes vid Söre gästgivaregård, cirka 3 mil från Östersund; där skulle vi äta su
pe. Då vi kommit in i gästgivaregårdens matsal, vid tiotiden påkvällen, var supe 
uppdukad på ett stort bord mitt i salen och ett par herrar voro redan sysselsatta 
med att äta kväll; en tredje satt vid ett mindre bord och drack toddy, medan han 
underhöll sig med de bägge andra. Bergwall, Kruse och jag sutto tysta vid vårt 
bord och lyssnade till samtalet. Den toddydrickande herrn höll uppenbarligen 
på att gyckla med en av de två ätande herrarna; han (den toddydrickande) var 
en lång, mager, mörklagd man med en stor röd näsa. Föremålet för hans gyckel 
var en medellång, tjock och bred man, med en skinnväst över den väldiga ma
gen; ansiktet var stort och brett; det ena ögat var borta och det andra irrade liv
ligt och oroligt omkring. Samtalet rörde skogsaffärer och min uppmärksamhet 
fängslades först av att den toddydrickande herrn yttrade: "Tänk, om herr Bur-
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man skulle ge bönderna tillbaka en del av den skog Ni har skinnat dem på! Då 
skulle de allt bli glada." 

Burman replikerade: "Tänk, om Häradsskrivaren skulle taga avsked från sin 
tjänst; då skulle allt Kronan bli glad." 

Häradsskrivaren: "Kronan! Nej vet herr Burman, hon har aldrig någon glad 
stund." 

Nyfiken frågade jag Kruse, vilka de samtalande voro. Han meddelade, att 
den toddydrickande var häradsskrivare Leczinsky, en renommerad alkoholist 
och för övrigt ättling av den polska släkt, som med Karl XII :s tillhjälp skänkt 
Polen en konung; den enögde var en diversehandlare vid namn Burman, som 
på skogsaffärer förtjänat en förmögenhet på fyra miljoner. Den tredje herrn i 
sällskapet, en torr, mager man, klädd i kragstövlar och grå vadmalskläder, var 
före detta länsmannen Holm, vilken likaledes på skogsaffärer förtjänat åtskilli
ga miljoner. Burmans och Holms namn voro mig redan välbekanta från dom
böcker och protokoll, och jag betraktade dem med intresse, emedan de voro 
ryktbara just för sin talang att skinna bönder i skogsaffärer. 

Sedan vi slutat supen, fortsatte vi till nästa skjutshåll, där vi utan att kläda av 
oss sovo ett par timmar. Så till nästa skjutshåll, där vi drucko kaffe; vid niotiden 
på måndagsmorgonen voro vi äntligen framme i Hammerdal. Sedan vi ätit fru
kost, fick jag begynna sälja stämplar till tingsmenigheten, medan Bergwall satte 
sig i sitt rum för att skriva några utslag, som han ännu ej var färdig med. Efter 
en stund var stämpelförsäljningen avslutad och då kom Bergwall in och lämna
de mig protokollen i ett mål med orden: här har du ett mål, som du kan få öva 
dig på med att skriva utslag. Jag satte mig att läsa målet, då och då avbruten av 
en stämpelköpare, och då jag läst det, totade jag till ett utslag, som jag sedan 
överbragte till Bergwall. Först långt fram på dagen var han färdig med att be
gynna överläggningen med nämnden. Sedan inkallades tingsmenigheten och 
avkunnandet av utslag begynte. Sällan har jag i mitt liv blivit så förvånad, som 
då jag fann att Bergwall i det mål, han lämnat mig, läste upp det utslag, som jag 
författat. Han hade påtagligen ej ens läst målet. 

Slut-tinget hann ej avslutas den dagen; utom småprotokollsärenden, som vo
ro talrika, hade Bergwall också ett par konkursmål att handlägga, och först på 
tredje dagen kunde vi styra kosan hemåt. 

Detta var min första tingserfarenhet och den hade i åtskilliga avseenden givit 
mig anledning till den mest oförställda häpnad. 

Efter hemkomsten togo vi itu med Föllingetinget, vilket skulle avslutas i slu
tet av juli. Nu fick jag skriva lagfarts- och inteckningsprotokoll, och som just 
ingenting var åtgjort, var det en förfärlig brådska. Likaledes fick jag göra första 
bekantskapen med att skriva gravationsbevis. Jag följde också med till slut
tinget i Föllinge, men denna gång fick jag ej åka ihop med Bergwall, utan med 
skrivaren. Liksom Hammerdalstinget var ej heller Föllingetinget färdigt i rätt 
tid, utan vi hade att göra hela augusti månad med att komplettera vad som fat
tades. 

Redan i början av juli månad beslöto Öqvist och jag att ordna våra bostads-
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förhållanden på ett trevligare sätt än vi haft det på hotellen. Vi hyrde en hel vå
ning i ett hus vid Storgatan av en lantmätareänka, som behövde göra sig en in
komst. Vi hade tre sovrum och en matsal. I det tredje sovrummet beräknade vi 
att få någon juristkamrat inhyst och det var det inga svårigheter med. Änkan la
gade mat åt oss och skötte om uppassningen. Vi hade det riktigt trevligt. Våra 
juristvänner blevo så småningom trägna besökare och längre fram hade vi till 
och med middagar med damer. 

I augusti månad inträffade en för mig synnerligen lycklig tilldragelse. Berg
wall fann att han ej kunde orka med att själv hålla alla tre hösttingen och då Jo
hansson var färdig och blivit vice häradshövding samt Öqvist ännu ej var mo
gen att sitta ting, begärde Bergwall att bliva ledig från hösttinget i Hammerdal 
samt att hovrätten skulle förordna vikarie. Hovrätten skickade upp en ung vice 
häradshövding Carl Berg, som gick i hovrätten såsom fiskalsaspirant, och den
ne blev inackorderad hos Öqvist och mig. Berg begärde av Bergwall att få ett 
av biträdena till sin hjälp och Bergwall ställde mig till hans förfogande.Jag följ
de honom till tinget och förde memorialprotokollet - utan diktamen från hans 
sida - skrev under höstens lopp det mesta av småprotokollen samt en dags 
dombok. Av Berg fick jag lära att skriva som en jurist ägnar och anstår; han jus
terade omsorgsfullt mitt arbete och gav skäl för sina rättelser. Vid årets slut var 
jag därför ett någorlunda användbart tings biträde. 

Under höstens lopp blev Norra domsagan besatt med ny häradshövding. 
Det blev Thorsten Blix, vilken dittills tjänstgjort som adjungerad ledamot i 
Svea Hovrätt. Bergwall å sin sida fick domareförordnande på annat håll. Från 
början hade det ju varit meningen, att jag skulle följa med Bergwall till den 
plats, där han skulle förordnas. Men jag hade förlorat lusten därtill: jag insåg att 
av honom var intet att lära och dessutom hade han ett oberäkneligt lynne och 
var ingenting att lita till. Han å sin sida hade tydligen ej tyckt vidare om mig. 
Det blev ej heller på någondera sidan tal om vårt ursprungliga avtal. Jag skrev 
till Blix och sporde, om jag kunde få stanna kvar tills vidare, och han gav genast 
sitt samtycke härtill, samtidigt som han framhöll att någon utsikt att få sitta ting 
i domsagan ej fanns, då Öqvist skulle ha de ting, han kunde bli ledig från, under 
de närmaste tre tingsperioderna. Jag blev alltså kvar i Norra domsagan under 
närmaste halvår och åtföljde Blix till Föllingetinget. Detta varade i sex dagar 
och då vi kommit hem fick jag skriva domboken för tinget. Blix höll likaledes 
det lika stora Hammerdalstinget och fick nog att göra att skriva dombok och 
utslag för detta. Jag skrev ensam hela Föllingetinget med utslag, och lyckades 
tillfredsställa Blix så bra, att han ej ändrade mer än ett enda av mina utslag. Det
ta gjorde, att han ovillkorligen ville behålla mig som notarie. Carl Öqvist var 
långsam i sitt arbete och hade dessutom en utpräglad misstro till sig själv, och 
vågade aldrig fatta något beslut. Fram i mars månad fick han hålla Rödötinget, 
ett tre dagars ting, och som Blix märkt hans ängslan och obeslutsamhet, lät han 
mig följa med för att stödja honom. Jag fick också skriva utslagen till hans ting, 
ty själv vågade han icke fatta något avgörande. 

Emellertid hade under våren 1892 häradshövding Horney blivit utnämnd till 
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Tre unga damer ur Östersunds sällskapsliv vid 1800-talets slut. Mia 
Ocklind, f 1873, till vänster, Julia Ocklind, f 1875, till höger. Damen i 
mitten är tyvärr okänd. Bilden har överlämnats till GÖ:s arkiv av fru 
Maj Höglund. 

domare i Luggude härad i Skåne. Horney var morbror till Gustaf Nordborg, 
som var min vän och varit min lärjunge både som skolpojke och student. Jag 
skrev till honom och bad honom tala med sin morbror, att jag skulle få komma 
till honom som första biträde. Det lyckades, och jag erhöll löfte att redan under 
hösten få ett sammanträde i hans domsaga. På grund härav avböjde jag Blix' er
bjudande att stanna hos honom, vilket han blev rätt missnöjd över. Innan jag i 
augusti lämnade Norra domsagan, hade jag dock genom Blix' bemedling fått 
förordnande att hålla några konkurssammanträden, så att jag ändå hade haft ett 
domareförordnande under Svea Hovrätt, innan jag skrev in mig i Skånska 
Hovrätten. 

I början av augusti lämnade jag Östersund. Det skedde med verklig saknad 
ty jag hade trivts utmärkt och förvärvat mig många vänner. I "Juridikum" , som 
vår bostad kallades, hade alla de unga juristerna i Östersund ett stamlokus. Och 
de voro ej få. I Norra domsagan voro utom Öqvist och jag ytterligare två biträ
den, John Lind och Vilhelm Löwenadler. I Östra domsagan voro Carl Hart
man och Alrik Dalqvist biträden och i den Västra Karl Ekberg och Emanuel 
Ocklind. Dessutom tjänstgjorde i Rådhusrätten Olsen och Patrik Brännström, 
vilka voro obetydligt äldre än vi andra. Alla dessa voro trägna gäster påJuridi
kum och Lind och Olsen bodde där tidtals. På grund av vår trägna och exklusi-
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va samvaro kallades vi juristligan och denna spelade en ej obetydlig roll i den 
lilla stadens sällskapsliv. Det var visserligen ej så många familjer vi umgingos i, 
men i dessa så mycket trägnare. Grosshandlare Petterssons, herrskapen Fors
grens, Jonssons, Friesendahls och Ocklinds såga oss som gäster. I alla dessa 
fanns det unga döttrar, som mer eller mindre räknades till ligan. Fröken Gert
rud Klingspor, guvernant hos Petterssons, fröken Anna Sandström, posttjäns
teman, fröknarna Berna Landen och Gerda Mo berg samt ytterligare trea fyra 
unga damer hörde också till ligan. Vi hade små danstillställningar på ett ut
värdshus på Frösön, skridsko-, kälk- och skidpartier m m. På en maskeradbal 
på Stora hotellet gjorde juristerna stor lycka, kostymerade till romare. Vi hade 
också små middagar på J uridikum för våra närmaste dambekanta. Egendomligt 
nog, jag som aldrig varit road av nöjen i Lund, blev här den gladaste bland de 
glada; det var som om jag - befriad från tentamens- och examens bekymmer -
nu först kunde njuta av min ungdom. Penningbekymren voro förstås fortfa
rande besvärliga, men de tryckte mig ej mera som förr.Jag höll mig till och med 
stundtals med ridhäst och lockade ett par kamrater att följa exemplet. 

Östersund var ju en liten stad; jag tror ej, att invånareantalct översteg femtu
sen. Husen voro i allmänhet små trähus, utan några som helst moderna be
kvämligheter. Det hus, vi bodde i, var ett tvåvåningshus med rätt stora och 
trevliga rum. Jag bodde dock i ett rätt litet rum, som ej ens hade kakelugn. 
Märkvärdigt nog led jag dock ej av kyla i rummet; det eldades duktigt i de an
gränsande rummen och ytterväggarna voro av solida bjälkar, brädbeklädda på 
utsidan. Matsalen var på samma gång vårt sällskapsrum. Fru Wessman, som vi 
hyrde av, bodde i köket med sin gamla mor och en liten pojke Lorens, ett par 
tre år gammal, vilken gärna kom in och hälsade på oss. 

I augusti återvände jag, som sagt, till Skåne och inträdde mot slutet av måna
den i tjänstgöring i Luggude domsaga. 

En presentation av författaren 

JOHANNES HELLNER 

var, som utgivaren av hans memoarer, överbibliotekarien Wilhelm Odelberg, 
framhåller, under flera årtionden en förgrundsfigur i svenskt näringsliv och 
stod vid betydelsefulla tillfällen i centrum för de politiska händelserna. Han var 
en skarpsinnig och mycket inflytelserik affärsjurist - hans namn är knutet till 
en lång rad ledande företag, bland dem Enskilda Banken, Nordiska Kompa
niet, Norstedt & Söner, Tobaksmonopolet och Trävaruexportföreningen; han 
gjorde en stor insats som ordförande i processkommissionen 1911-17; han spe
lade en viktig roll som svensk delegat vid kongresser i internationell rätt; han 
tog ledande del i de dramatiska handelsförhandlingarna i London 1916-17 då 
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det gällde att i en starkt kritisk situation uppnå samförstånd med England och 
häva handelsblockaden mot Sverige; och han var utrikesminister i Nils Edens 
regering under det första världskrigets påfrestande slutskede. 

Justitierådet Joh Hellners minnen och dagböcker - han hade blivit medlem 
av Högsta domstolen redan 1906 men lämnade den snart - är ett mycket bety
delsefullt och i hög grad fängslande bidrag till vår memoarlitteratur. De kastar 
nytt ljus över viktiga inslag i vår moderna historia, bland dem borggårdskrisen 
1914 och de för Sveriges öden avgörande Englandsförhandlingarna 1916-17. 
Som politiker följde Hellner en liberal grundsyn. Att hans dragning till det li
berala präglade honom också som människa visar inte minst de porträttskisser 
han fällde in i sina minnesanteckningar där tidens ledande personligheter passe
rar revy: Karl Staaff, Hjalmar Hammarskjöld, Eric Trolle, Marcus Wallenberg, 
Nils Eden, Frans Kempe och många andra. Ett förtjusande avsnitt utgör de in
ledande kapitlen i vilka han berättar om sin fattiga barndom i Svedala i Skåne -
han tillhörde en skånsk storbondesläkt som kommit på ekonomiskt obestånd 
- och bekänner sin djupa kärlek till föräldrahemmet och till den skånska slät
ten.

Joh Hellner karaktäriserades en gång som "en konstnär på de mänskliga 
känslosträngarna". Om hans levande intresse för sina medmänniskor, om hans 
förståelsefulla humor och rika intellekt vittnar nu hans memoarer. 
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Några minnesbilder från mina 
uppväxtår "i vår lilla stad" på 1920-talet 

Av Alfred Orrje 

PA FÖRSOMMAREN 1918 flyttade vår familj in till Östersund från Mörsils kom
mun. Vi var fem familjemedlemmar då, och jag var den yngste. Vår far hade 
lyckats att i andra hand få hyra ett par rum på andra våningen i huset Prästgatan 
46, där på bottenplanet Märta Sundbergs matvaruaffär fanns. Vi hade våra 
fönster mot gatan, så det var mycket att titta på för oss, som var vana vid åkrar 
och skog på landet. På dagarna var det alltid någon på gatan och en och annan 
hästskjuts for förbi. 

Vi hade utgången från nedre botten mot gården. Där låg en länga med torr
dass så det var ju bekvämt när man behövde gå dit. Man gick ut från gården till 
en gränd som korsade Prästgatan framför matvaruaffären. Den gick vidare upp 
mot Nytorget, nu Gustaf III:s torg, och Godtemplarhuset. Mina föräldrar, 
som varit trogna medlemmar i IOGT-logen i Mörsil, hade genast blivit med
lemmar i logen Breida-blick. 

Intresset för fotboll väcktes tidigt 

Sommaren 1918 var solig och varm. Vi bekantade oss med de andra barnen i de 
närmaste kvarteren och fick lära oss väldigt mycket nytt. På nedre sidan av Ny
torget fanns det en rad gräsmattor och där lärde vi oss att sparka boll för första 
gången. Men när sommaren tog slut skulle vi börja skolan igen. Vår far hade 
ordnat med inskrivning. Jag och min broder Gunnar hamnade i klass 5 C på 
Södra Folkskolan, som låg vid hörnet av Rådhusgatan och Tullgatan. Huset 
finns fortfarande kvar. Det var inte så lång väg dit från där vi bodde. 

Det var spännande förstås att börja i en ny skola men det mest spännande var 
att bli bekant med alla skolkamraterna i klassen. De tyckte nog att vi var litet 
annorlunda, men det jämnade ut sig sedan både Gunnar och jag klarat oss 
hyggligt från inträdesprövningen ute på skolgården första dagen. Det var en av 
pojkarna - ansedd som en bra representant för dom som kunde slåss bäst - som 
skulle ta' hand om oss. När Gunnar hade lagt honom i backen var stämningen 
bland dom som hejade på "han som skulle ta' hand om oss" litet dämpad och 
det var inte så svårt för mig att upprepa det Gunnar gjort. Vi hade fått ganska 
bra träning genom livet på landet och klarade tydligen inträdesprovet hyggligt. 
Skolkamraterna i 5 C på Södra Folk minns jag som vänliga skolkamrater vid 9-
årsåldern. 

Vi kämpade med läxor och sånt under hösten och vi fick ju uppleva en hel del 
nytt. Vi skulle vissa dagar gå till I 23, som regementet då hette, och ha något 
som kallades gymnastik. Det var inte lärarinnan, som skulle säga armar uppåt-

19 



Nytorget (Gustaf I I I:s torg)- med rena ytor och lummig omgivning. 

sträck och sånt vi fått lära oss i Mörsil, utan en riktig kapten som hette Schor
ting och som hade uniform och stövlar. Gjorde man inte riktigt som han befall
de fick man ett piskrapp på benen, fast inte så hårt. När vi var färdiga med gym
nastiken skulle vi gå tillbaka till Södra skolan. På vägen fick vi nästan jämnt 
slåss med pojkarna på Norra skolan. Ibland fick dom stryk, ibland vi. 

Tidningsförsäljning lika spännande som kottplockning 

Det var spännande att se pojkarna som sålde tidningar- ÖP hette den. Jag frå
gade en av pojkarna och han talade om att man kunde gå till ÖP-gränd och kö
pa tidningar för 6 öre och sälja dem på gatan för 10 öre om man kom dit i tid, 
ungefär kvart i 3. Jag gjorde ett försök med 10 tidningar. Nästa dag var jag vid 
ÖP före klockan 3. Det där med tidningsförsäljning var ju lika spännande som 
när jag plockade kottar i Mörsil och sålde till Äggforsfabriken för 50 öre säck
en. Man fick egna pengar, som m�n kunde använda som man ville. Det gjorde 
också att jag lärde mig hitta i stan. På något sätt fick jag ett eget område att sälja 
på, nämligen på Prästgatan från ÖP-gränd till Stortorget och fram till fängelset. 
Efter några dagar kom jag fram till att jag kunde sälja ungefär 25 tidningar varje 
dag. Det blev ju en hel krona i vinst, vilket var ganska mycket, en biografbiljett 
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Östersunds-Postens tidningspojkar samlade utanför tidningens dåva
rande fastighet, Biblioteksgatan 10. Yngling nummer tre från vänster på 
bakersta raden är Alfred Orrje. 1920-talet. 

på söndagsmatineen kostade då 40 öre. Jag lärde att hitta i stan som för mig var 
otroligt stor. 

På nyåret 1919 lyckades vår far få hyra direkt av värden en lägenhet på tre 
rum och kök i en fastighet med adressen Gröngatan 38. Den kallades Hägg
lundska gården. Vi kom att bo på andra våningen i ett gårdshus och från våra 
fönster kunde vi se Södra Folkskolan snett över den åker, som senare blev be
byggd med bl a Länstidningens fastighet men som då var helt obebyggd. I hu
vudbyggnaden bodde värden Karlsson på bottenplanet och på andra våningen 
bankkamreren Noden vid Jämtlands Folkbank, vilken hade två pojkar i vår ål
der, Gunnar och Ivar. Det blev ju en stor omställning för oss genom flyttning

en. Vi fick närmare till skolan och kom att bo nära gamla gränsen mellan staden 
och Odenslund, som en gång hört till Brunflo. Mot stan låg ju en bebyggelse 
med, som man tyckte, lite finare hyresgäster eller ägare. Men fortfarande fanns 
en gränszon mot Odenslund med Thomssons fastighet och sedan Agerbergs 
gård, där lantbruk fortfarande bedrevs i viss skala. För oss, som varit vana vid 
en rent lantlig miljö, var det lätt att finna oss till rätta med den nya bostaden. 

Det blev ju så småningom vår och sommar igen 1919. Vi lärde oss mer och 
mer om fotboll då Agerbergs åker, som gränsade till vår gård, var en fin plats 
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för våra övningar. Jag minns inte några betande husdjur eller något annat som 
var i vägen för oss och kamraterna från grannskapet, när vi använde den för 
bollsparkandet. 

Stadens läroverk innebar stora möjligheter 

Vår far, som i sin ungdom på 1890-talet i Svärdsjö socken haft en mycket be
gränsad skolgång, hade viljan att vi pojkar skulle få bättre möjligheter. Det 
fanns ju ett läroverk i stan som verkligen skulle kunna innebära sådana möjlig
heter. På den tiden skulle den, som ville bli elev där, genomgå en prövning med 
en provskrivning, vars olika delar jag inte nu minns. Vi hade i alla fall fått god
känt i våra betyg från 5 C vid Södra Folkskolan. Vi anmälde oss för inträdes
prövningen vid läroverket och på sensommaren fick vi besked, både Gunnar 
och jag, att vi skulle få börja i klass 1 B. Det var en stor dag när terminen skulle 
börja och vi för första gången kom in genom portarna till läroverket och blev 
visade till det klassrum vi skulle vara i. Placeringen i bänkarna skedde i viss mån 
efter vad man hette och jag fick en bänkkamrat som hette Åke och hade samma 
efternamn som jag. 

Det blev nu en väldig förändring i skolgången. Vi hade inte längre en lärarin
na som tog hand om bara oss utan det blev olika lärare i ämnen som räkning, 
historia, kristendom, rättskrivning och annat. Och rektorn hade läst upp en sak 
som vi måste komma ihåg. Det var något ur skolstadgan som sa att "lärjunge 
skulle infinna sig i rätt tid, snyggt och ordentligt klädd och med nödiga läro
böcker försedd". Rätt tid var tjugo minuter före åtta, då vaktmästaren öppnade 
porten till skolan. Sedan skulle man skynda sig till klassrummet, där man skulle 
lämna böckerna man läst läxor i och hänga upp sina ytterkläder. Därefter skulle 
man upp till aulan en kvart före åtta och ställa in sig på den plats man hade där. 
Det blev psalmsång till orgelspel och rektorn pratade om allt som vi människor 
skulle göra - och det vi inte fick göra. Därefter fick vi marschera ner till klass
rummet. Den första lektionen började klockan åtta och när läraren kom in 
skulle vi resa oss ur bänkarna och hälsa godmorgon. 

I och med flyttningen till Gröngatan 38 och inträdet i läroverket stabilisera
des min tillvaro i staden. Min tidningsförsäljning hade utvidgats med utdelning 
till prenumeranter, dels av ÖP på eftermiddagen efter klockan 4, dels av Jämt
lands Tidning på mornarna. Den sträcka jag tilldelades från ÖP var utefter 
Strandgatan från lasarettsgränd till kvarteret i närheten av sjukbadet och tull
huset. JT hämtade jag hos faktor Holm klockan 6 på morgonen och utdelning
en omfattade området från läroverket till I 23 :s kaserngård och vidare till Ny
gatan 17, där min bänkkamrat i skolan bodde, samt vidare via de s k  kommu
nalhusen till A 4:s kasernområde. På Nygatan 17 fanns det ett mindre gårdshus 
med en trappa upp till en lägenhet, som beboddes av en snäll tant. Nästan varje 
dag lade hon ut en vetebrödsskiva till tidningspojken. Den smakade alltid bra. 

1920 hölls olympiska spel i Antwerpen varför en del idrottsintresserade 
värnpliktiga på A 4 ville köpa lösnummer. Om det blev några över kunde jag 
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Nöjesfält på Nytorget. 

sälja dem vid bron över stationsområdet, där arbetarna på järnvägsverkstaden 
passerade in strax före 7 på morgonen.Jag kom väl hem en kvart senare och fick 
en kopp choklad med en bulle innan det var tid att gå till skolan. 

Lärarna vi hade var ganska olika. En del var vänliga och hjälpte oss så gott de 
kunde, medan en del var barska och kritiska. Vi hade en matematiklärare i ettan 
som när han en dag kom in i klassen sa till mig att jag skulle stå upp ur bänken 
och höra på. "Alfred borde förstå att det inte passar sig att enläroverkspojke 
springer omkring på stan och säljer tidningar", sa han. Som tur var flyttade den 
läraren till en annan skola och vi fick en ny nästa termin. Den nya matematik.lä
raren, han hette Götarsson, var intresserad av skidåkning och ordnade skidtäv
lingar när vi var fria från skolarbetet.Jag var inte särskilt bra på att åka fort på 
mina skidor, det fanns andra bland kamraterna som brukade vinna tävlingarna, 
t ex Olle Gärdin. Götarsson var en lärare som jag tyckte om. Han var inte di
rekt sträng men vi hade respekt för honom. Han flyttade efter några år till Bo
den och skötte om radioutsändningen där. 

Brazil Jack bjöd på spännande upplevelser 

Ibland var det cirkus och karusell på Nytorget. Jag tror det var 1924 en klass
kamrat, som hette Erik Bylund, och jag var nere på torget. Brazil Jack var den 
som hade cirkusen då och vi hade sett hans program efter att ha krupit in under 
tältduken. När vi stod och tittade på karusellen och gungorna, som var upp-
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ställda över gräsmattorna där vi brukade sparka boll, kom det två jäntor med 
gröna mössor. Vi hade väl börjat bli lite nyfikna på flickor, såvi pratade med 
dem och sedan följde vi med dem hem till sextiofemman på Prästgatan. När vi 
skildes åt sa' Erik, att nu skulle jag komma ihåg, att den snyggaste flickan var 
hans tjej.Jag var nog lite glömsk av mig för 10 år senare gifte jag mig med "hans 
tjej" och så blev det och har så varit för oss som numera är åttioåringar. Där ser 
man vad Brazil Jack och hans cirkus och karusell kunde ställa till med på Ny
torget i Östersund 1924. 

I tjugotalets Östersund var idrotten viktigast för mig. Jag var aldrig särskilt 
duktig men vi hade ju alltid ett lag, en kamratgrupp, där alla inte kunde vara 
bäst. Jag minns den första fotbollsmatch jag såg på idrottsplan, den har ju sena
re döpts till Hofvallen. Det var IFK mot Strömsund som hade sin bäste spelare 
i konditorn Liibeck. Som centerhalv i IFK spelade Uno Hellström och en av 
backarna hette Backman. Hellström for till Canada och kom hem med pension 
för han hade fallit i backhoppning där. När jag som junior blev medlem i IFK 
var jag alltid på åskådarläktaren för att heja på klubbens lag. Det blev något an
nat på skolan. Där bildade vi småklubbar, som döptes till Ekorrarna eller något 
annat och ordnade matcher på Björkbacka. 

År 1923 hade det skett en del inom vår familj. Vår far hade köpt fastigheten 
Ängegatan 5, granne till kafe Oden, och vi hade blivit en till i familjen. En syster 
kom till världen den 15 maj och fick heta Maj. Flyttningen till Ängegatan och 
därmed Odenslund medförde för mig ett byte till nya kvarterskamrater och en 
flyttning av bollspelandet längre ut mot nya Odenslund. En ny bekant blev ex
empelvis Gösta Berg, som bodde i en fastighet strax ovanför där "gubben i skå
pet" var bosatt. Gösta blev ju så småningom välbesutten kioskägare på Stortor
get, avancerad schackspelare och uppskattad materialskötare för IFK. 

En litterär stimulans 

Jag var nu fjorton år och fick flera kamrater, som tillförde mig nya intryck och 
upplevelser. 

Helt dominerande var den försynte och stillsamme Lennart Staverfelt. Han 
hade en vägg fylld med böcker om den siste mohikanen och Buffalo Bill, vilka 
hans äldre bröder hade samlat. Jag fick låna dessa böcker mot en avgift om fem 
eller tio öre per vecka, jag minns inte exakt. Det blev en litterär stimulans för 
mig och lockade mig till stadens bibliotek vid rådhusplatsen, där jag bad Elin 
Kardell, som var bibliotekarie då, leta fram någon bok om riddare med rust
ning, lans och sånt man krigade med förr i tiden. Hon var väldigt vänlig och 
hjälpte mig att hitta bland böckerna om våra historiska äventyr. 

Vi blev en grupp som hade sällskap till skolan på morgonen från Odenslund. 
Vanligtvis var det klasskamrater som vi upplevde skolarbetet tillsammans med 
under vår tid i realskolan. Jag och broder Gunnar tog realexamen år 1926. Vår 
äldre bror Gustaf hade klarat den saken två år tidigare. 

Sommaren 1926 bestämde jag mig för att söka komma in på gymnasiets and
ra ring och tog kontakt med rektor Arbman för att få veta om jag måste tentera 
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i något ämne. Jag hade haft turen att i sjätte klassen få en matematiklärare, som 
passade mig väldigt bra. Han hette Wilandh. Genom hans undervisning hade 
jag lyckats bra med matematikbetyget i realexamen. Arbman tyckte att det nog 
skulle gå bra med den planerade omflyttningen. En av mina klasskamrater, Hu
go Eriksson, vars bror var den som spelat orgel vid morgonbönen och som tagit 
studenten 1926, tyckte att mitt förslag att försöka komma över till gymnasiet 
även skulle passa honom. Rektor Arbman erbjöd sig att gratis undervisa oss i 
kristendom och tentera oss om vi ville komma till hans expedition ett par tim
mar i veckan. Han var ju ganska sträng men han kunde vara hygglig också. Hu
gos bror Adolf blev professor i mekanik på Tekniska Högskolan så han kunde 
även annat än att spela orgel till psalmsången. Hugo själv slutade sitt arbetsliv 
som notischef på Uppsala Nya Tidning. 

Jämsides med skolarbetet odlade jag mitt idrottsintresse i IFK:s juniorlag i 
fotboll tillsammans med kamrater, dels från skolan, dels sådana som redan bör
jat arbeta som springpojkar eller biträden i stans affärer. Min tidningsförsälj
ning hade jag avvecklat under de sista åren i realskolan. Sedan flyttningen till 
gymnasiet lyckligen genomförts fortsatte studierna med hyfsade resultat. 

Artiga ynglingar lyfte på skolmössan 

Vid sidan av skolarbetet och idrotten upplevde vi ungdomar en viss art av säll
skapsliv i vår hemstad på 20-talet. Jag tänker då på träffarna vid våra kvällsbe
sök på "ströget" som vi kallade Storgatan mellan Stortorget och hörnan där 
Linds konditori och apoteket Örnen låg. Det var ett visst kulturellt beteende 
som präglade vårt uppträdande. Promenerandet sköttes av skolflickorna med
an vi pojkar höll oss j grupper på trottoarerna. Och det var naturligt att vi, när 
vi såg en flicka första gången för kvällen, lyfte på skolmössan för en artig häls
ning. Det var den miljön som bildade bakgrunden till Hambergs visa om "lyk
torna som tändes i vår lilla stad". Det blev inga sena kvällar utan redan klockan 
åtta blev det hemgång. Ibland hände det då att företagsamma pojkar sökte säll
skap med en flicka för att följa henne till hennes port. Sommartid förekom in
gen promenad på "ströget", då var vi lediga från skolarbetet. Men andra träff
möjligheter fanns som exempelvis på Runeborg med dans onsdag, lördag och 
söndag. Då hade vi kommit in i slutet av 20-talet och våra intressen börjat få en 
annan inriktning. 

De sista åren av 20-talet innebar för mig en uppföljning av studierna till stu
dentexamen 1929 som följdes av inträde på Tekniska Högskolan för studier där 
till 1934. Under åren fram till 1930 hade jag förmånen att få fortsätta det 
idrottsliga samarbetet inom en kamratkrets, som bjöd på många positiva upple
velser. Med ålderns rätt hade jag lämnat juniorskapet i fotbollen inom IFK och 
var med i klubbens B-lag. En av de sista matcher jag fick uppleva där var den 
om distriktsmästerskapet 1930. Vi hade Knut Levin som center, Magnus Huss 
som vänsterinner och en halvbackskedja bestående från vänster av Vidar Bäck
man, "Storpråm" John Johansson och Erik Bylund, kusin till min kompis från 
Nytorget 1924. Jag var vänsterback och hade legendariske Nisse Nolman till 
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Civilingenjör Alfred Orrje, Bromma. 
Student i Ostersund 1929. 

höger om mig. Bakom oss stod Sverre Westman i målet. Att en klubbs B-lag 
vinner distriktsmästerskapet tror jag tillhör sällsyntheterna. En bidragande 
orsak tror jag var det fina kamratskapet inom gruppen. Själv tycker jag att jag 
fick en lektion i lugnt samspel istället för "sparka och spring" av vännen Vidar 
som spelade framför mig som vänsterhalv. Han var en klar begåvning när det 
gällde fotboll. Jag har även ett par exempel i mitt hem av hans andra sida, hans 
konstnärs begåvning. 

En perfekt lagspelare 

Vid sidan av fotbollen började vi under slutet av 20-talet att spela handboll, sär
skilt då vintertid. Ett bestående minne från den verksamheten var, att vi i vårt 
lag hade en utomordentlig högerytter, snabb och kraftig och utpräglat vänster
hänt, vilket gjorde hans skott verkligt besvärliga för motståndarnas målvakt. 
Jag fungerade vanligen som centerhalv och skulle sålunda försöka få fram bol
len till någon av de tre kedjespelarna. När det gällde högeryttern sköt jag van
ligen från låg höjd snett uppåt, då jag visste att han gärna gick upp för att fånga 
en hög boll. När det hela stämde gick hans vänsterskott snabbt iväg redan innan 
han var tillbaka på golvet igen. Motståndarmålvakten fick oftast leta fram bol
len ur målburens nätmaskor. Han var en perfekt lagspelare och nästa lag han 
spelade i var Svenska Akademien. Det var Erik Lindegren. 

Ja, det var mina minnesbilder. När jag som åttiotreåring ser tillbaka på ung
domsåren på 20-talet "i vår lilla stad" gör jag det med vemod, stillsam glädje 
och tacksamhet för att jag fått förmånen att uppleva den kultur den bjöd på. I 
den kulturen ingick skolan, idrotten och framför allt kamratlig samvaro och 
verksamhet utan några störande yvigheter. 
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ÖSK-stugan - en SO-årig pärla 
Av Bengt Brugge 

DET VAR EN 40-ÅRIG KÄNSLA AV "HEMLÖSHET" bland Östersunds Skidlöpare
klubbs styrelse och medlemmar, som födde tanken på att skaffa den sportstuga, 
som sedan i allmänt tal kom att kallas ÖSK-stugan. Man hade inte någon egen 
samlingspunkt för tävlingar eller för att träffas och stärka klubbkänslan och 
kamratskapet inom föreningen. 

Många samlingsplatser för tävlingar och skidutflykter hade utnyttjats alltse
dan föreningen bildades på Grand Hotell den 20 december år 1900. Följande 
platser kan vara av intresse att nämna: på isen vid Kallbadhuset, Karlslund vid 
stallet, Strandgatan invid Västra station, Gröngatan vid läroverkets gymnastik
hus, Rådhuset, Spikbodarna, A 4:s östra grindar, brandstationen, Kvarnsved, 
Hov, kafeet vid Lövbergaparken, Kafe Solhem, Skogshyddan, Aspnäs och vid 
Östbergsgården. Vid sammanträden höll man ofta till på Kafe Hörnan eller 
Godtemplarkafeet. 

En tradition, före ÖSK-stugans tillkomst, var att ÖSK på våren efter täv
lingssäsongens slut höll prisutdelning för vinterns tävlingar i Badhusparken, då 
Fältjägarnas musikkår förhöjde stämningen. 

Föreningen Alpbacken u p a 

Denna förening tillkom för att svara för förvaltningen av moderföreningen 
ÖSK:s mark och fastigheter. Föreningen bildades 1934. Den första uppgiften 
var att svara för markköp och förvaltning av hoppbackarna vid Alpbacken på 
Frösön. Enligt då gällande lag ägde en idrottsförening inte rätt att förvärva fast 
egendom, något som låter märkligt i våra dagar. Det framgår av gamla klubb
handlingar. 

År 1935 kom tankar om en egen sportstuga på tal. Det var skomakaremästare 
Ragnar Nordborg i ÖSK:s styrelse som väckte förslaget. Förutom Nordborg 
var det en annan eldsjäl, köpmannen Olle Wärdell, som fick i uppdrag att börja 
undersöka, om det fanns några möjligheter att realisera byggnadsplanerna. 

Men åren gick och vintrarna var fyllda av tävlingsverksamhet, såväl i hopp
backarna som i längdskidspåren och nu var vi redan inne i Håsjöepoken och 
Sven Selångers glansdagar. Det var Östersundsspel med backhoppning i Alp
backen, Sveriges en gång i tiden förnämsta hoppbacke. Det var skidtävlingar på 
längden med ÖSK som arrangör vid ett flertal tillfällen. Allt tog sin tid, men 
tankarna på en "ÖSK-stuga" fanns kvar. 

Stugkommitte bildas 

Vid styrelsemöte med Östersunds Skidlöpareklubb den 2 februari 1939 bilda
des en särskild kommitte för sportstugebygget, under ledning av klubbens 
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ordförande, boktryckaren Albert Larsson. Övriga ledamöter var: ingenjör Er
land Ridderstråle, köpman Olle Wärdell, Petrus Ericsson - storrännare i spår 
och i budkavle - dennes far och tidigare ordförande i ÖSK, gårdsägaren Erik 
Jonsson, Jonas Jonsson, delägare i det sterbhus som sålde tomtmarken till stu
gan, smidesmästaren Gunnar Hult, jägmästaren Torsten Jonsson, fanjunkaren 
Johan Rislund, skomakaremästaren Ragnar Nordborg, chauffören John We
lander, förvaltaren Eugen Granberg och köpmannen Sigurd Wickberg. Som 
synes fanns det många yrken representerade i klubben, alla besjälade av ett 
mycket stort intresse för skidsporten i stort och för ÖSK i synnerhet. 

Denna kommitt<:\ som gjorde den inledande planeringen för sportstugebyg
get, avtackades vid årsmötet den 17 november 1939 och därvid konstaterades 
det även, att det inte var Skidlöpareklubben, som skulle driva sportstugebyg
get, utan dess ekonomiska förening Alpbacken. Man kan här av protokollen 
skönja en liten konfliktsituation mellan de två styrelserna, kanske av prestige
skäl, kanske p g a oklarhet i hur stadgarna skulle tolkas. Till saken hör även att 
flera av funktionärerna satt i båda föreningarnas styrelser och kanske därige
nom även kom i konflikt med sig själva, en nog så brydsam situation, som dock 
klarades upp. 

Till ny byggnadskommitte utsågs Petrus Ericsson, Olle Wärdell och Ossian 
Eklöv. Ingenjör Erland Ridderstråle utsågs till arbetsledare. Det var även han 
som utförde ritningarna till såväl sportstugan som till klubbens hoppbackar. 

Redan vid sammanträde den 2 juni 1939 med föreningen Alpbacken hade det 
beslutats, att den planerade platsen för sportstugan, belägen ovanför Solbergs
lägden, skulle förvärvas av Olof Jonssons sterbhus till ett pris av 50 öre per 
kvm, totalt 1 771 kronor. Området fick beteckningen stadsäga 185 A om 
3 542,8 kvm. 

Östersunds vackraste utsikt? 

Valet av platsen för den blivande ÖSK-stugan på Tannhöjdens sluttning ned 
mot Solbergslägden kunde inte ha gjorts bättre. Markförvärvet underlättades 
förmodligen av att en av markägarna, Jonas Jonsson, var medlem i skidlöpare
klubben och dessutom deltog i tävlingsverksamheten, främst i skidbudkavle. 

ÖSK-stugan kom att ligga så gott som ett hundra meter över Storsjöns yta, 
390 m över havet. Den vackra utsikten en solskensdag över Åssjön, mot Are
skutan 10 mil i väster och Offerdalsbergen längre norrut, ger en panoramaupp
levelse, som även den mest kräsne besökare måste stanna upp inför. När sol
nedgången färgar Åssjöns yta purpurröd, och Offerdalsbergen blir allt mörka
re, då kan man få uppleva en magnifik naturupplevelse. Ett obeskrivligt skim
mer, som övergår till ett sommarnattens leende. Allt medan det rika fågelkvitt
ret avtager, påminnande om dagens övergång i natt. 

Solhöjden, har platsen för ÖSK-stugan även benämnts vid något tillfälle i 
mina källor, och det är ju ett passande namn vare sig namnet kommer från slak
taren Solberg, som höll kreatur på Solbergslägden nedanför stugan, eller på 
grund av de vackra solnedgångarna. 
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Den milsvida utsikten från OSK-stugan imponerade på besökarna under 
0-ringens orienteringsfinal 1989. Bild från målområdet. 

Foto: Bengt Brugge. 

Ett gammalt kulturområde 

Idag märker man knappast att ÖSK-stugan ligger just i vägskälet mellan de 
gamla vägarna från Odensala och Östersund mot Kläppe och Lit. Här har 
många hästekipage och vandrare passerat under årens lopp. Den gamla vägen 
från Östersund gick, sedan den strålat samman med gamla Åsvägen, genom 
Fältjägarregementets nuvarande område och passerade där den gamla krogen 
Lugnet, upp mot nuvarande ÖSK-området. Där anslöt vägen från västra 
Odensala, som gick genom det nuvarande Sollidenområdet. 

Men det är inte bara vägen och vägskälet som är intressant inom ÖSK-stu
gans närområde. På fältet nordväst om stugan låg tidigare en fäbodvall, kanske 
från tidigt 1800-tal, vars först kända namn var Bolägdan. Fäbodvallen kallades 
även en tid för Caspolinsbodarna efter kronobefallningsmannen (kronofog
den) Johan Olof Caspolin, ägare till en lantegendom i Västra Odensala under 
mitten av 1800-talet. 

Namnet Solbergslägden, som ännu fortlever, kom av att slaktaren Anders 
Solberg och sedermera hans son Per (Pelle) bedrev kreatursskötsel där sedan år 
1876 och framåt i tiden. Lämningar i form av grundstenar kan fortfarande 
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skönjas inom området, där nu motionsanläggningen Utsikten och Östersunds 
skidstadion är belägen. 

ÖSK-bygget, en ekonomisk balansgång 

"Det blir en dyrbar anläggning", sade klubbens dåvarande ordförande och se
dermera hedersordförande, Albert Larsson, "men kunde vi sätta igång arbetet 
med Alpbackens utbyggnad med endast ett par kronor i kassan, då borde det 
ju vara en jämförelsevis enkel sak att ro sportstugebygget i hamn". 

För finansieringen av bygget användes i första hand de 2 000 kronor som för
eningen erhöll vid försäljning av en 40 meter bred jordremsa från Alpbackens 
mark till ägaren av Hjälmtorpet, Olof Andersson. Dessutom tog styrelsen ett 
lån på 15 000 kronor i bank. Föreningen erhöll även anslag fran Statens fond för 
friluftslivets främjande med 5 000 kronor, Östersunds Kafe AB 2 500 kronor, 
Östersunds Elektriska AB 500 kronor, Jämtlands Läns Sparbank 300 kronor, 
chefredaktör Edvin "Effe" Magnusson 100 kronor, L A Kahn & Co 100 kro
nor, Nordsvenska Köpmanna AB 150 kronor. Vidare skänkte Östersunds
Posten ett ekbord, grosshandlare Erland Herlitz armatur, AB Östersunds 
Färghandel tapeter, Färgbolaget Penseln tapeter, direktör Erik Hellgren arma
tur. Smidesmästare Gunnar Hult skänkte de, med ÖSK:s initialer märkta bro
räckena. Flera enskilda givare biträdde med kontanta belopp. 

Totalt var hela stugbygget kostnadsberäknat till 26 000 kronor och då skall 
man veta att de stockar, som utgör själva grundstommen i stugan, bestod av 
från telegrafverket, vid elektrifieringen av järnvägen mot Ånge, nedmonterade 
stolpar, vilka hade erhållits till ett mycket förmånligt pris. Därtill kom med
lemmarnas ideella arbete, uppskattningsvis minst 3 000 timverken. En arbets
insats, som var avgörande för att projektet kunde genomföras. 

Stugbygget kommer igång 

Vid ett sammanträde den 22 juli 1940 föreslog byggnadskommitten, vilken då 
utökades med Fritiof Hejderdal, Sixten Wadman och J F Rislund, att förbere
delser skulle vidtagas för att stugbygget snarast skulle igångsättas. Den som var 
mest intresserad av igångsättningen var Olle Wärdell, som hotade med att 
bränna upp de telegrafstolpar som man köpt in, om arbetet inte kom igång 
omedelbart. Risken fanns även, att stolparna skulle förstöras av väder och vind, 
om de fick ligga på marken längre tid än vad de gjort. Förberedelser för grund
grävningen vidtogs omedelbart och den 9 augusti 1940 beviljades byggnadslov, 
för uppförande av en sportstuga i enlighet med av styrelsemedlemmen, ingen
jör Ridderstråle, upprättade ritningar. 

Från Alpbacken flyttades två mindre "kiosker", som blev grunden till den 
senare byggda bastun. De kunde nu användas till arbetsbaracker och blev dess
utom en tillfällig bostad för byggmästaren. Det blev timmermannen och bygg
mästaren John Magnusson från Lövsjön, Föllinge, som efter anbud den 17 au
gusti 1940 fick uppdraget att uppföra byggnaden. Anbudssumman låg på 2 400 
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Den första ÖSK-stugan, 
flyttad från Alpbacken, 
blev en del av bastun, 
som byggdes 1943 men 
som sedan brann ned i
mitten av 1980-talet. 

kronor. En summa som senare höjdes till 3 000 kronor, när det beslutades, att 
sportstugan skulle utökas med två rum i en andra våning. 

Grundgrävningen påbörjades med frivilliga krafter inom klubben med hjälp 
av spadar och övriga verktyg, som lånades av Östersunds stad. Det var inte lätt 
alla gånger, att bearbeta den skifferrika marken. Bland dem som hjälpte till un
der helger och på kvällstid kan nämnas Ossian Eklöv, Sixten Wadman samt 
bröderna Göran "Körsnär" Eriksson och Viktor Eriksson. Men det fanns gi
vetvis fler medlemmar, som offrade sin fritid för att ÖSK-stugan skulle för
verkligas. Något att tänka på för dagens ungdom, som har en fast och kär punkt 
att samlas kring. 

Då det var dags för gjutning av grunden och man var rädd för kylan, besluta
des att även utnyttja byggmästare Magnusson för att bygga gjutformarna. 
Själva gjutningen utfördes av en betongarbetare vid namn John Pettersson från 
närliggande Lövlunda. Han hade god assistans av klubbmedlemmarna och det 
var åtskilliga hinkar med vatten till murbruket, som man kånkade upp från den 
djupa brunnen vid Solbergslägden till arbetsplatsen. Den 19 oktober 1940 var 
grunden färdiggjuten. 

Betongarbetaren John Petterssons ekonomi var tydligen inte den bästa, etter 
vad som framgår av protokoll från föreningen Alpbacken av den 13 januari 
1941. Det förelåg nämligen en anhållan från Pettersson om att föreningen Alp
backen u p a skulle ikläda sig betalningsskyldighet "för de av honom, av Grov
och Fabriksarbetareförbundets Östersundsavdelning ådömda böter av 55 kro-
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När grundgrävningen började 1940 var det de ideella krafterna som do
minerade. Här bl a en ung Göran "Körsnär" Eriksson i arbete. 

nor, för betong-gjuteriarbetena vid föreningens sportstuga". Styrelsen beslöt i 
princip att avslå denna anhållan och hänsköt ärendet till byggnadskommitten. 
Vad den stackars Pettersson hade gjort för ont, då han hjälpte oss med sportstu
gan vet jag ej, men något var det väl, som facket retade upp sig på. Av kassajour
nalen för sportstugebygget framgår att nämnde Pettersson två gånger erhållit 
kr 27 :50 och det blir ju faktiskt 55 kronor. Heder åt föreningens byggnads
kommitte, som gjorde Pettersson skadeslös. 

Stugbygget fortsätter 

Timmermannen och byggmästaren John Magnusson visade sig vara en mycket 
duglig hantverkare och han formade snart telegrafstolparna till något som mer 
och mer började lika en stor sportstuga. När takstolarna var på plats beslöts 
- efter förslag från den store optimisten Olle Wärdell - att nu var det dags för
taklagsfest. Styrelsen anslog 125 kronor till festen och tidpunkten fastställdes
till den 27 augusti 1941.

Ännu återstod mycket arbete och man förstod att stugan inte skulle vara in
vigningsklar förrän en bra bit in på 1942. Inkallelserna till beredskapstjänst 
hindrade flera medlemmar att hjälpa till med bygget. Andra världskriget kasta
de sin skugga även över stugbygget på Tannhöjdens nordsluttning. Namnet 
Tannhöjden hör man sällan, numera säger man hellre punkt 408, som ju avser 
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Grunden är klar! Glada miner bl a från "Göran Körsnär" Eriksson och 
hans broder Viktor "Vicka" Eriksson, Erik Ekström samt John Welan
der. Den unge pojken är Karl-Ossian Eklöf 

högsta delen av höjden. I början av 1800-talet stavades namnet Tannhögden. 
Tanne, som är ett låneord från tyska språket, betyder just gran - ett passande 
namn för den granbevuxna åsen. 

Sportstugan får sitt officiella namn 

Vid styrelsemöte den 16 april 1942 beslöts på förslag av Ragnar Nordborg att 
stugans namn kort och gott skulle vara ÖSK-stugan. Nu var man i full färd med 
att installera köksinredningen, vilken hade levererats av Johanssons Snickerifa
brik, till ett pris av 465 kronor. Fönster och dörrar levererades av Lars John
ssons Snickerifabrik i Offerdal, Taflins Värmelednings AB svarade för värme
insta!lationerna, Asea och Nordström & Jansson elektrifierade stugan, Otter
ströms Möbelindustri möblerade klubbrummet och Möbelkompaniet möble
rade storstugan och loggian. Dukar och gardiner levererades av Lindbergs 
Hand arbetsaffär. 

Målningsarbetena utfördes ideellt av klubbmedlemmarna Henrik Persson 
och John Rislund medan Gunnar Hult svarade för smidesarbetena. 

Ett pionjärkompani ur I 5 under kände idrottsledaren, kaptenen Erik Lund
holms ledning, hjälpte inte bara till med sprängarbeten vid våra hoppbackar ut
an även när det gällde dikning av vägen upp mot ÖSK-stugan. En populär in
sats från militärens sida för vilket de belönades med kaffe och dopp. 
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Stora salen domineras av en del av klubbens prissamling samt minnes
värda bilder ur ÖSK:s historia. 

Dags för invigning 

När det gällde själva invigningen var man allt för optimistisk. Den var tänkt att 
kunna genomföras den 17 maj 1942 med landshövding Löfgren i spetsen för ett 
antal inbjudna hedersgäster. Nu ändrades detta och ÖSK-stugan invigdes istäl
let söndagen den 16 augusti, med en enkel ceremoni, med ett SO-tal inbjudna 
gäster. 

Det var klubbmästaren Arvid "Hudo" Hudberg, som hälsade generalen 
Helge Ljung, överste Hamilton och representanter för stadens och andra myn
digheter samt närliggande idrottsföreningar, välkomna. Byggnadskommittens 
ordförande, Fritiof Hejderdal, tackade för allt bistånd som ÖSK hade fått från 
skilda håll. Drätselkammarens ordförande, grosshandlaren Petter Åslund, 
tackade i sin tur kommitten för deras insatser under de år, som bygget hade på
gått. Sedan var det dags för styrelseledamoten Gösta Ljungqvist, att berätta om 
tillkomsten av stugan, och alla de drygt 3 000 timverken som ÖSK:s medlem
mar hade lagt ner helt ideellt. Skidlöpareklubbens ordförande, boktryckaren 
Albert Larsson, tog sedan till orda och berättade om traditionsrika ÖSK, allt 
ifrån födelsen på Grand Hotell den 20 december år 1900. Han hyllade även 
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byggmästare Magnusson, som så skickligt hade timrat upp den vackra stugan, 
och som ett bevis på ÖSK:s tacksamhet, överlämnades klubbens hedersmedalj 
till honom. Som avslutning på invigningen framförde general Ljung gästernas 
tack. 

ÖSK-stugan i krigets skugga 

I augusti 1942 när ÖSK-stugan invigdes, pågick andra världskriget för fullt in
på våra knutar. Något, som för vår del märktes på inkallelser till militärtjänst 
samt ransonering av de flesta varor i affärerna. I Nordafrika krigade fältmar
skalkarna Rommel och Montgomery. På östfronten närmade sig tyskarna Sta
lingrad, där så småningom vändpunkten i kriget skulle komma. Tyskarna stod 
ej heller så långt ifrån de ryska oljefälten, vars erövrande skulle ha blivit en ka
tastrof för den ryska armen. Under augusti hölls även ett hemligt möte i Mosk
va, mellan Stalin och Churchill. Från Hitlers högkvarter kom rapport om, att 
femton allierade handels- och tankfartyg hade sänkts ur en konvoj i Medelha
vet. Utanför de nordamerikanska hamnarna låg tyska ubåtar och bevakade sjö
farten, klara för attack om något "fett" mål skulle dyka upp. 

Hemma i Sverige genomfördes SM i friidrott på Stockholms stadion och där 
satte järnten Erik Arvidsson nytt svenskt rekord i hinderlöpning. En annan 
som överraskade i samma gren var Erik Elmsäter från Jämtlands Fältjägare, 
som blev tredje man. Det var således mycket, som hände i omvärlden under den 
månad, när ÖSK-stugan stod klar, i augusti 1942. 

ÖSK-stugan öppnas för servering 

När stugan var färdigbyggd gällde det att få inkomster för avbetalning av bank
lån och övriga kostnader som uppstår för en fastighetsägare. Vid sammanträde 
med föreningen Alpbacken beslöts att man skulle hyra ut serveringsutrymme
na till fru Magda Eriksson från Jämtlands-Sikås, vilken således blev ÖSK-stu
gans första värdinna. Hyressumman fastställdes till 1 800 kronor per år, att be
talas med 150 kronor i månaden i förskott. 

Följande lokaler ingick i kontraktet: kök med biutrymmen i källarplanet, 
övervåningen (ÖSK:s nuvarande kansli), bestående av två rum samt hall, att an
vändas som bostad. Servering med serveringsrum, loggia samt den stora salen, 
att användas vid de tillfällen, då inte ÖSK nyttjade den. I hyressumman ingick 
kaffe- och the-service, dock med skyldighet för hyresgästen att ersätta eventu
ella skador. Däremot ingick inte värme och elkraft. Hyresgästen svarade även 
för renhållning och snöskottning inom fastigheten. 

Till föreningens uthyrningsmän valdes Olle Wärdell och Ragnar Nordborg 
och dessa skulle vidtalas av hyresgästen, därest stugan avsågs att användas för 
något annat ändamål än servering. Beslut fattades även, att stugan inte fick an
vändas för politiska möten eller föredrag. 

ÖSK-stugan blev en fin raststuga för den söndagspromenerande allmänhe
ten. Under vardagar var det främst skolorna och militären som frekventerade 
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När ÖSK:s skidungdom samlas för grillafton är det liv och rörelse runt 
den gamla stugan. 

anläggningen. Choklad med vispgrädde och hembakat bröd, var något som var 
intimt förknippat med ÖSK-stugan. Man kan med fog säga, att ÖSK-stugan 
var för Östersund vad kafe Slalom var och är för Frösön. Det senare har dock 
haft större uthållighet, att ha söndagsöppet under hela vintrarna, något som ty
värr inte varit fallet med ÖSK-stugan under de senaste åren. Däremot har sä
kert ÖSK-stugan använts mer för interna fester som bröllop, begravningsmid
dagar, firrrtafester, muckarskivor etc. Härvidlag har man tillfredsställt många 
organisationers behov av en lagom stor samlingslokal med god mat till ett bil
ligt pris, i en spartansk men hemtrevlig miljö. 

Värdfolk- med den äran -har varit: Magda Eriksson, Ingeborg Wärdell, Ka
rin Blomgren, Bojan och Kuno Palmqvist, Signe Hansson, Gerda Ahlin, Georg 
Stelzer, Hjördis och Jörgen Lideen, Monica Lundstedt och familjen Janne 
Roos. 

ÖSK-arna har ald�ig själva svarat för serveringen, utan istället tagit det socia
la ansvaret gentemot ungdomen. Att ge ungdomen en meningsfylld fritid i 
form av skidträning såväl på snö som under barmarksförhållanden - detta har 
varit klubbens stora uppgift, liksom att anordna tävlingar av skilda slag. Öster
sunds Skidlöpareklubb har fått beröm för sitt sätt att arrangera främst SM-täv
lingar på skidor. "Bästa SM hitintills", har varit epitetet. I världsmästerskapen 
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för skidveteraner ståtar ÖSK och medarrangören Frösö IF med att "i Öster
sund var det ingen, som behövde åka fel", något som man har varit ganska en
sam om att klara av i denna mastodonttävling. Tidigare var ÖSK landets främs
ta skidbudkavleklubb. Erövrandet av Kungakannan är ett synbart bevis härpå. 
Backhoppning har även varit en framträdande gren liksom orientering till fots. 

ÖSK-stugan kompletteras med en bastu 

I juli 1943 beslutades att en bastuanläggning skulle byggas intill ÖSK-stugan. 
Den kostnadsberäknades till 6 000 kronor varav 1 000 kronor erhölls som an
slag från den s k Bastudelegationen i Stockholm. Bastun kompletterades sedan 
med en vedbod, ytterligare ett omklädningsrum samt ett utedass med tre av
skilda sittplatser. Förmodligen var det ganska kylslaget när de tunt klädda bröl
lopsgästerna vintertid nödgades uppsöka den ouppvärmda anläggningen. För
modligen pokulerades det även en hel del där, eftersom starka drycker inte fick 
medföras in i ÖSK-stugan. Men nöden har ju som bekant ingen lag. Sedermera 
byggdes modernare toaletter i ÖSK-stugans källarvåning. 

Ideella krafter har alltid varit grunden för ÖSK:s verksamhet. Här får 
ÖSK-stugan en ny takbeklädnad hösten 1991. Foto: Sture Nyström 
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Skulpturen "Skidåkaren" av Torsten Fridh, på sockel av is på Rådhus
plan under SM på skidor 1943. Modell var Alfred "Håsjö" -Dahlqvist. 
Statyn flyttades efter SM till OSK-stugan, där den så småningom förin
tades av väder och vind. 
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Själva bastuanläggningen var ju efterlängtad och det visade besöksantalet, 
som kunde redovisas till drygt 3 000 badande per år. För besökande klubbmed
lemmar kostade bastubadet de första åren 25 öre per besök, för övriga 50 öre. 
Bastun, som var vedeldad, hölls öppen för herrar mån- och torsdagar kl 18.30-
21.30 samt söndagar kl 10-15. Damerna inbjöds till bastubad tisdagar mellan kl 
18.30 och 21.00. 

ÖSK-bastun var ett kärt tillhåll, inte bara för klubbens medlemmar, utan 
även för andra enskilda och organisationer som skolor, polisen med flera, vilka 
hyrde in sig i den enkla, men ändamålsenliga anläggningen. När den nya kom
munala bastuanläggningen "Utsikten", tillkom 1969 på Lägden nedanför 
ÖSK-stugan, då fanns det ej längre något behov av bastun vid ÖSK-stugan. 
ÖSK-bastun användes sedan enbart som omklädningsrum för klubbens ung
dom under träningskvällar, ända till dess att någon ovänlig person tände på 
byggnaden. Den har sedan aldrig återuppbyggts. 

"Håsjö-statyn ", en saknad bildstod 

Att skriva om ÖSK-stugan utan att nämna "Håsjö-statyn" vore synd, speciellt 
därför att yngre åldrar aldrig har fått uppleva den vackra skapelsen. Egentligen 
var namnet på statyn "Skidåkaren" och den skapades av konstnären Torsten 
Fridh inför SM på skidor 1943 i Östersund. Den var då ett vackert blickfång 
framför stadens rådhus, beundrad av alla förbipasserande. 

Anledningen till att den kom att kallas "Håsjöstatyn" var att just Alfred 
"Håsjö" Dahlqvist var modell för konstnärens skapelse. Med den karaktäristis
ka åkstil, som många försökte att efterapa, var "Håsjö" en mycket populär per
son, som ju blev inofficiell världsmästare i Cortina 1941, mitt under brinnande 
krig. Hans muntliga slagfärdighet visste inga gränser, inte minst när han träffa
de journalister, vilka han skojfriskt gav mycket underlag till deras tidningsar
tiklar. 

Efter Skid-SM överlämnades statyn till ÖSK, där den efter viss konservering 
uppställdes på en timrad sockel i skogsbrynet ovanför ÖSK-stugan. Arbetet 
med förflyttningen från rådhuset och uppmonteringen gjordes på ett kvalifice
rat sätt under ledning av flottningschefen OJ Näslund. Konstverket, som ut
gjordes av en skidlöpare i full fart, hamnade i sin rätta miljö i skidterrängen 
ovanför stugan. Den vita, av gips överdragna statyn, smälte väl in i miljön med 
den mörka granskogen som effektfull bakgrund. Den 1 oktober 1944 skedde 
överlämningen och invigning vid ÖSK-stugan. 

Statyn hade en begränsad hållbarhet och dess yta blev med åren allt svårare 
att reparera, trots många försök. Det var den ihärdige Johan Rislund, den gamle 
märkesmannen i dubbel bemärkelse, som svarade för lagningen. Rislund var en 
veteran inom ÖSK och han fanns alltid på plats, som funktionär vid de under 
söndagarna arrangerade skidlöparmärkesproven. En verklig hedersman, som 
under sina yrkesverksamma år tjänstgjorde som fanjunkare vid A 4 :s musikkår. 
Där hade Rislund börjat som trumpetare redan 1898. 
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Tyvärr finns inte den vackra statyn kvar längre, trots att ÖSK och föreningen 
Alpbacken, i vars vård den hade överlämnats, gjorde allt för att försöka bibe
hålla den. År 1950, exempelvis, högg man bort anfrätta delar och lagning sked
de med konsthartslim, krita och malen pimpsten. Hela statyn beströks med 
kvistlack, samt målades två gånger med blyvitt och zinkvitt. Varje sommar re
parerades statyn, men "Håsjö" blev allt mer och mer oigenkännlig, efter påver
kan av väder och vind. ÖSK vände sig till såväl staden, för att om möjligt kunna 
få pengar ur Livenska fonden för lagning, som till Jämtlands läns konstförening 
för att få råd och hjälp. Men ingen kom till undsättning. 

Styrelsen ställdes inför valet att kosta på statyn ytterligare, eller låta den gå 
ett snabbt förfall till mötes. Under styrelsemöte i oktober 1955 meddelade J F 
Rislund att konstnären Torsten Fridh tillsammans med Gunnar Hult besiktigat 
statyn och därvid hade Fridh uttalat, att statyn ursprungligen utförts för tillfäl
lig utställning vid SM på skidor 1943 och icke varit avsedd att bevaras för fram
tiden. Fridh ansåg icke att statyn hade ett sådant värde, att föreningen borde 
lägga ned allt för mycket pengar på att bevara den. Däremot var han villig att 
utföra en ny, för en kostnad av 20 000 kronor. Ärendet fick gå till handlingarna 
och ävenså "Håsjö-statyn". Något ansvar gentemot konstnären Torsten Fridh 
hade man inte längre, i och med dennes uttalande. 

Efter ytterligare några år var statyn ett minne blott, om än ett kärt sådant för 
många. Så kärt, att till och med flera personer, så sent som 1992 är intresserade 
av att få statyn återuppförd. Ja, vid Östersunds Skidlöpareklubbs 90-årsjubile
um, år 1990, skänkte några nostalgiker var sin hundralapp, som bidrag till en ny 
"Håsjö-staty". 

ÖSK-stugan lever vidare 

Efter att hösten 1992 ha passerat ett halvsekel är ÖSK-stugan fortfarande vid 
god kondition. Det är säkert många, såväl medlemmar som utomstående, som 
har glada minnen av händelser i och kring stugan. Trots att det fanns motstånd, 
när stugan skulle byggas, förmodligen av ekonomiska pessimister, så segrade 
de som hade de rätta framtidsvisionerna. ÖSK-arna fick en egen stuga, som för 
vissa blev ett hem. Vi får inte glömma att i ett logement i källarvåningen bodde 
tidvis skidåkarna Artur Herrdin, Hemming Hemmingsson, Nisse Täpp, 
Manfred Sjöström, Enar Josefsson och Olle Sandberg. Tio kronor i månaden 
var den hyra, som ansågs skälig. Så nog har ÖSK-stugan varit mer än enbart en 
servenng. 

Efter det att ÖSK:s kansli flyttat upp i stugans övervåning i början av 1980-
talet, så fyller den verkligen sin funktion som klubbstuga. Inför jubileumsåret 
har dessutom, genom styrelsens försorg, samt med hjälp av frivilliga krafter i 
klubben - främst pensionärer - stugan fått ett helt nytt plåttak. Det garanterar 
att den kommer att stå i ytterligare minst 50 år till. Vi kan känna oss tacksamma 
för alla de ideella krafter, som funnits i ÖSK under årens lopp och utan vilka 
klubben inte skulle ha kunnat klara sig. Allra mest måste vi dock tacka dem, 
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ÖSK-stugan i ovanligt vacker vinterskrud den snöfattiga vintern 1991. 
Foto: Bengt Brugge 

som för drygt SO år sedan, vågade sätta spaden i den hårda skifferjorden, vid det 
gamla vägskälet, där ÖSK-stugan kom att ligga. 

Utan dessa veteraner hade aldrig ÖSK-stugan kommit till: Erik Jonsson, Al
bert Larsson, Erland Ridderstråle, Olle Wärdell, Ossian Eklöf, Gösta Ljung
qvist, E O Eriksson, Ragnar Nordborg, Fritiof Hejderdal, Johan Fredrik Ris
lund, Henrik Persson, Petrus Eriksson, Jonas Jonsson, Sixten Wadman, Göran 
"Körsnär" Eriksson, Viktor Eriksson, Gunnar Hult. Det fanns säkert fler som 
hjälpte till, men de uppräknade ingick i den enligt protokoll beslutande funk
tionärsskara, som vågade ta på sig ansvaret för ÖSK-stugans tillkomst. Att tim
mermannen och byggmästaren Johan Magnusson gjorde ett så gediget arbete 
måste vi ge honom ett extra erkännande för, och vi är honom stort tack skyldig. 
Vi som femtio år efter den vackra ÖSK-stugans tillkomst bara kan säga: 

GRATTIS OCH LYCKA TILL MED NÄSTA SO ÅR! 
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Östersunds bilder 

Sammanställda av Carl-Olov Dovner 

I FÖRENINGENS SAMLINGAR finns ett mycket stort antal fotografier av byggna
der och händelser i vår stad. Under senare år har bilderna registrerats och i 
många fall renoverats och försetts med namnuppgifter, så att de är mer lättill
gängliga än tidigare. Antalet bilder ökar ständigt, men fler donationer är väl
komna. 

Glädjande nog har intresset för att ta del av bilderna också ökat. Det kommer 
ständigt människor, som söker speciella uppgifter och bilder i arkivet. 

De flesta bilderna ligger ändå gömda för allmänheten, vilket ju är en brist. 
För att i någon mån visa vår stora bildskatt har redaktionskommitten för avsikt 
att i varje årsskrift publicera ett urval fotografier med en kort bildtext. Tanken 
är att vi ska "vandra" genom staden, gata för gata med början längst västerut. 
Årets bilder kommer således från Badhusparken och hamnområdet. 

År 1880 byggdes ett kall- och varmbadhus på pålar ute i Storsjön. Det an
vändes till 1938, då ett nytt badhus togs i bruk vid Rådhusgatan. Utanför 
badhuset fanns utomhusbassäng (ouppvärmt sjövatten) och småbåts
hamn. Innanför badhuset anlades så småningom Badhusparken. 

Östersund. a 
· 

B dhusparken från flygplan. 
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Den första, riktigt kända "Frösöbron" såg ut så här fotograferad från den 
blivande Badhusparken. Den kallades Odensalabron, eftersom den ha
de sitt östra landfäste på den gamla odensalafastighet, som staden grund
lades på. Den byggdes 1711 med så stabil trästomme, att den genom re
parationer kunde hållas användbar till 1897, då den ersattes av sten- och 
stålbron Oscarsbron. 

Badhuset enligt ett vykort som avsändes 1910. 
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Den tämligen glesbevuxna parken var som synes en samlingsplats redan 
1910, då den här bilden togs. 

Musikpaviljongen med damm och vattenkonst i förgrunden. Lummig
heten är påfallande. 
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Badhusparken i vinterskrud. Till höger syns Västra stationen och Oscars
bron. Bakom den infrusna sege/skutan skymtar isvägen till Frösön, där 
Hornsberg fortfarande är glest bebyggt. 

S/S Trafik och hjulångaren Carl XV i hamnen med Badhusparken och 
Frösön i bakgrunden. 
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Livlig verksamhet i hamnen vid slutet av 1800-talet. 

Ångf artygen Thomee och Östersund i hamnen. Till vänster ses brandsta
tionen med sitt slangtom. Brandstationen var i bruk fram till 1913, då 
den flyttades till Regementsgatan-Biblioteksgränd. 

Vintern kommer smygande 1948. Inslaget av segelbåtar i småbåtsham
nen var fortfarande litet och vågbrytaren ganska hel. 
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Hamnen omkring 1910 med hjulångaren Carl XV främst bland ångbå
tarna framför hamnkontoret-kafeet. Till höger det ångdrivna elverket, 
som senare blev frökläng och konstnärsatelje. Segelbåten är troligen den 
av överstelöjtnant Behm från Brämön inköpta fotsbåt, som på 1940-talet 
blev scoutbåten Tjalmar. 

Hamnfogdekontoret och hamnkafeet revs 1962. 
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Härds kollager 1950. I bakgrunden syns ett av luftvärnstornen från 
krigsåren. Bilden ställd till förfogande av Elis Sundström. 

En viktig del av hamnen var magasinen i södra delen. De byggdes på på
lar i sjön, så att pråmar och båtar kunde nå dem samtidigt som de kunde 
nås från järnvägen, som hade sin fraktgodsexpedition där. På så sätt kom 
de att bli en viktig distributionscentral för länet. Bilden ställd till förfo
gande av Elis Sundström. 
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Kulturglimtar från 1920-talet 
- och en efterlysning

Av Per Wiberg 

I ÅRSSKRIFfEN 1978 ger Hans Jacobsson en inkännande skildring av rektorn och 
konstnären David Cederberg (1885-1956) och dennes livsverk - Sällskapet för 
jämtländsk konstkultur (SJK). 

Vi erfar att SJK från starten 1922 och närmare tre decennier framöver var en 
av de ledande - kanske den främsta - bland stadens kulturanordnare. Soareer 
med konstutställningar, musikevenemang, litterära aftnar, föredrag etc avlöste 
varandra, främst under SJK:s första decennium. 

Den första intensiva 10-årsperioden firade sällskapet 1932 under högtidliga 
former - som framgår av programmet: musikalisk soare avslutad med supe och 
dans. Berättelsen över de första tio åren ger oss en initierad skildring över kul
turlivet i staden under 1920-talet. 

Härefter kom konstutställningarna allt mer att dominera sällskapets verk
samhet. Med få undantag följde en utställning varje år fram till de sista åren på 
1940-talet. Här tog den under 40-talets mitt bildade Östersunds Konstklubb 
över. Bakom denna stod opponenterna inom SJK som ville vidga vyerna för 
stadens konstälskare och i högre grad visa upp konstnärer som verkade utanför 
länets och landets gränser. 

Något formellt beslut om SJK:s upplösning har aldrig tagits-i realiteten kan 
man således säga att sällskapet alltjämt existerar. Punkten för sällskapets aktiva 
verksamhet sattes emellertid med dess skapares - David Cederberg- bortgång. 

De insatser som SJK gjorde inom stadens - och länets - kulturliv är väl värda 
att minnas och ges en egen minnesskrift. Men tyvärr saknas i stort sett hela säll
skapets arkiv, enligt uppgift ödelades detta vid en eldsvåda. Jag vill därför sluta 
dessa rader med ett upprop. Alla ni som läser detta: leta i era bokhyllor och ar
kiv efter handlingar som rör SJK:s verksamhet - utställningskataloger, pro
gram, tidningsklipp etc. Överlåt dem till föreningen Gamla Östersunds arkiv, 
eller låna ut dem för kopiering. De utgör viktiga dokument för framtida histo
rieskrivning. 

Ur Sällskapet för jämtländsk konstkultur skrift vid 10-årsjubileet 1932: 

SJK 1922-1932 

Efter ett förberedande sammanträde den 27 oktober 1922, sammankallat på ini
tiativ av rektor David Cederberg, stiftades den 12 november 1922 Sällskapet för 
jämtländsk konstkultur - SJK. Enligt de vid detta tillfälle antagna stadgarna 
skall sällskapet bestå av högst 20 aktiva, dvs inom länet bosatta medlemmar. 
Styrelsen skall bestå av 5 personer jämte 3 suppleanter. Till ordförande valdes 
vid första sammanträdet rektor Cederberg, till övriga styrelsemedlemmar arki-
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tekt Erik Paulson, artisten Ante Karlsson-Stig, komponisten Göran Olsson
Föllinger och fil kand Gustaf Näsström. 

Sällskapets syften äro enligt stadgarna: 
att uppmuntra och understödja personer, som visa sig vara konstnärligt eller lit
terärt begåvade; 

att göra kulturinsatser från Jämtlands län uppmärksammade och kända; 

att behandla kulturella spörsmål, som ha beröring med staden och länet. 

Då det gällde att "göra kulturinsatser från Jämtlands län uppmärksammade 
och kända", inriktade sig SJK till en början särskilt på den bildande konsten. 
För att väcka och vidmakthålla allmänhetens intresse för den unga men livs
kraftiga jämtländska konsten har sällskapet hittills anordnat nio utställningar 
av jämtländska konstnärers arbeten, nämligen åren 1922, 1923, 1924, 1925, 
1926, 1928, 1929, 1930, 1932. Dessa utställningar, som i regel hållits i oktober 
eller november och omfattat huvudsakligen målningar och teckningar men 
även skulptur, ha varit talrikt besökta och rönt mycken uppskattning. Bland de 
deltagande konstnärerna märkas Anton Genberg, Olof Ahlberg, Ante Karls
son-Stig, Olle Ågren, Acke Åslund, Pelle Havne, Karl Tiren, Åke Plantin, Karl 
Örbo, Bernhard Nilsson-Önstad, Bengt Hamren, Gustaf Edvall, Paul Jonze, 
Acke Hennix, Göte Hennix, Torger Sa::ter, Erik Byström, Erik Kock och 
umeåskulptören David Wretling, den sistnämnde särskilt inbjuden till utställ
ningen 1929. Dessutom har sällskapet två gånger, våren 1926 och hösten 1931, 
anordnat amatörutställningar, som kunnat glädja sig åt ett påtagligt intresse bå
de från amatörernas och publikens sida. 

För att möjliggöra sällskapets understödsverksamhet har i samband med ut
ställningarna anordnats tombola; vinsterna ha utgjorts av konstverk, som säll
skapet inköpt av de utställande konstnärerna. Dessutom har sällskapet i form 
avresestipendier och studieunderstöd lämnat behövande konstnärer penningbi
drag till belopp, växlande mellan 400 och 50 kr. 

Förutom dessa understöd till enskilda konstutövare kan nämnas att SJK 1925 
till restaurering av Ovikens gamla kyrka anslog behållningen av en föreläs
ningsserie, kr 310:75, och 1931 till Olof Ah/bergs Wargentinbyst i Observato
riet i Saltsjöbaden kr 100. Tilljämtlands läns Konstmuseum skänkte sällskapet 
1922 August Bergs oljemålning "Valborgsmässoafton på Frösön" och 1926 
Åke Plantins oljemålning "Snösmältning". 

För att stimulera konstintresset i länet har SJK anordnat flera föreläsningsse
rier i Östersund. Sålunda höll amanuensen vid Nationalmuseum, baron Evald 
E:son Uggla i november 1925 fem konsthistoriska föreläsningar, fil dr Carl G 
Laurin i september 1927 fyra föreläsningar om modern svensk konst. I februari 
1928 höll amanuensen vid Nationalmuseum, dr Axel Sjöblom i samband med 
Nationalmusei vandringsutställning på sällskapets uppdrag två föreläsningar. 

Alltifrån början har SJK sökt verka för musikkulturens höjande inom länet. 
Då vid tiden för sällskapets bildande i Östersund rådde brist på auktoriserade 
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sångpedagoger, inbjöd sällskapet 1923 på rekommendation av professor Mar
teau den tyska sånglärarinnan, fru Emma Lampert till staden och stödde under 
flera år på olika sätt hennes verksamhet. Bl a anslogos 580 kr till sångutbildning 
åt medellösa personer, som visat lovande anlag; dessa stipendiater gåvo 1925 en 
av sällskapet arrangerad konsert. I januari 1928 erhöll SJK av borgmästare Al
bert Ohlsen en gåva av 500 kr att användas för uppmuntrande av stråkmusiken 
inom länet. Under årets lopp bildade så komponisten Föllinger stråkkvartetter 
i Föllinge, Funäsdalen, Bispgården och Bräcke (den sista nu upplöst på grund 
av medlemmarnas avflyttning från orten), och yngre lovande förmågor erhöllo 
understöd till utbildning. Sedermera har sällskapet anslagit ytterligare 500 kr 
till fortsatt utbildning av Föllingers bästa elever, bl a Artur Johansson och Ei
nar Persson, som medverkade vid en av sällskapet anordnad elevkonsert våren 
1932. 

Hösten 1930 anordnade sällskapet med välvilligt bistånd av I 5 :s musikkår 
och Frösökören en mycket uppskattad konsert, varvid som huvudnummer 
framfördes Peterson-Bergers Umeå-kantat; vid samma tillfälle framfördes mu
sikdirektör Lindströms "Jämtländsk rapsodi". Vid en ny konsert våren 1931, 
helt ägnad Peterson-Bergers kompositioner, framfördes i samarbete med Ös
tersunds orkesterförening och Östersunds körsällskap dels PB :s 4 :e symfoni 
"Holmia", dels Norrbottenskantaten. 

I samband med Viktor Rydbergs-jubileet i december 1928 anordnade SJK på 
Östersunds Teater en soare, varvid läroverksadj Erik Zeilon höll ett föredrag 
om Viktor Rydberg och hans diktning. 

SJK:s årsfester på hotell Standard i samband med utställningarna ha i regel in
letts av soareer med växlande program. Flera gånger ha hållits föredrag, bl a av 
Karl Tiren om lapsk musik, av Carl Sehlin om Arnljotgestalten, av Evald E :son 
Uggla om Ernst Josephson. Dessutom har förekommit musik och sång av med
lemmar och utomstående, versifierade prologer, recitation m m. Vid årsfesten 
1923 uppfördes av amatörer inom och utom sällskapet på Östersunds teater 
Artur Möllers komedi "En avskedssupe". 

Till denna korta historik vill SJK:s styrelse foga ett varmt tack till alla, som 
under de gångna 10 åren på ett eller annat sätt understött sällskapet i dess verk
samhet. Detta tack riktas då i första hand till sällskapets hedersledamöter och 
understödjande medlemmar. 
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Östersunds stadsbild förnyas 

Kvarteret Kronofogden 

REDAKTIONSKOMMIITEN HAR AMBITIONEN att, om så är möjligt, i varje nummer 
av årsskriften skildra en förnyelse av stadsbilden, slutförd under det gångna året. 
Samtidigt som vi presenterar den nya bebyggelsen visar vi med bilder ur förening
ens arkiv hur det såg ut tidigare. Det kan bli intressanta jämförelser. Vi har i detta 
nummer valt nybyggnationen i kvartertet Kronofogden. 

Här berättar arkitekt Rolf Bergsten om vilka principer som ligger till grund för 
byggnadens och kvarterets utformning: 

Jämtlands läns landsting har, liksom andra landsting i landet, försökt hitta vägar 
att knyta den psykiatriska korttidsvården till den somatiska akutsjukvården. 

Genom byggnation i kvarteret Kronofogden har detta mål uppnåtts och iso
leringen på Frösön brutits. 

Byggnaden som invigdes i januari 1992 efter tre och ett halvt års planerande 
och byggande innehåller följande avdelningar och verksamheter: 
- En akutavdelning med 13 vårdplatser + 2 observationsplatser. I anslutning till

denna avdelning finns också en jourmottagning och lokaler för ECT-behand
ling.

- En geropsykiatrisk intagningsavdelning med 15 vårdplatser.
- Fyra korttidsavdelningar med 12 vårdplatser per avdelning.
- Öppenvård med 4 stycken team.
- En psykoterapienhet.
- Administrationslokaler.
- Sjukgymnastik.
- Arbetsterapi.

Bebyggelsen har utformats enligt de principer som är vanliga i Östersunds cent
rum med byggnaderna utmed gatorna. 

Från ett centralt trapphus mot Fältjägargränd når man samtliga lokaler. Dessa 
har placerats med tanke på patientens olika hälsotillstånd. Basen är det egna rum
met i korttidsavdelningarna med en speciell sovalkov, som skall ge hemtrevnad 
och trygghetskänsla. Successivt öppnar sig lokalerna och verksamheterna utåt för 
att i entreplanet möta samhället i de fyra öppenvårdsteamen. 

Byggnadens exteriör har fått två olika karaktärer. Utåt har formats en skyddan
de relativt sluten fasad medan gårdsfasaden öppnar sig för att släppa in ljus och 
rymd i byggnaden. 

Kvarteret Kronofogden är ett försök att väva ihop gammalt och nytt i vår stad. 
De karaktäristiska luftintagen är vår tids utsmyckning, funktionell och enkel, och 
den gamla trähusarkitekturens detaljrikedom har inspirerat till profilering av fasad 
och detaljering runt fönster. 
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Psykiatriska kliniken, hörnet Fältjägargränd-Köpmangatan. 

Gårdarna Köpmangatan 5 och 7 i kv Kronofogden.
Foto: Arvid Halling 1963. 
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Psykiatriska kliniken i kv Kronofogden är ett exempel på en lyckad för
nyelse av stadsbilden. Huvudentren från Få'ltjägargränd. Samtliga bil
der är tagna av fotografen Bengt Weilert i september 1992. 
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Psykiatriska kliniken, hörnet Storgatan-Fältjägargränd. 

Gården Storgatan 2 i kv Kronofogden. Fotot från omkring J910är en gå
va till föreningen från överste Sven Öberg, Stockholm, 1971. På bilden 
finns noterat: I gathuset bodde på övervåningen lappfogde Staaff, på 
nedre våningen trädgårdskonsulent Öberg. I gårdshuset bodde fastig
hetsägaren, Erik Bro/en, samt Ljungkvists (Sandström & Ljungkvist). I 
vänstra gårdshuset bodde musikfanjunkare Ekström. 
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Psykiatriska kliniken från gårdssidan. 

Gårdssidan på Storgatan 2 i kv Kronofogden. Man ser en av lasarettets 
byggnader sticka upp i bakgrunden. Foto: Wiktor Lundberg 
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Psykiatriska kliniken sedd från Fältjägargränd. 

Stiftelsen Jämtlands läns landstings bostäder är bygg herre. 
Arkitekt har varit HJS Arkitektkontor AB i Östersund med arkitekt SAR Rolf 
Bergsten som ansvarig arkitekt. 
Genera/entreprenör har varit Skanska Entreprenad AB. 
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Östersunds postkontor åren 1799-1992 
- Bäste läsare och vän av posthistoria -

Undertecknad amatörforskare vill här ge dig historiska och nutida fakta röran
de Östersunds postkontor som jag samlat under mina år i postverket. Det är 
min varma förhoppning att artikeln skall ge dig en stunds förströelse. 

Östersund i september 1992 
Nils Sune Lehman 

f d överpostiljon vid Östersunds postkontor 

JÄMTLANDS FÖRSTA - OCH PÅ DEN TIDEN, NORRLANDS ENDA I LANDSPOSTKON
TOR, inrättades på Frösön något av åren 1643-48. "Frösjöskantz" (Frösö skans) 
är upptaget i 1668 års brevtaxa, den första som upprättades efter 1645. I en taxa 
1693 står "Frösiö" (Frösön). Postkontoret var beläget vid "Frösö skanz" fram 
till 1675 och därefter i Västerhus, där ett postmästarhemman inrättades. Under 
1600- och 1700-talen synes postmästarsysslan på Frösön ha varit besatt av offi
cerare eller annat befäl vid Frösö skans och Frösö läger. Den boställsjord som 
tillhörde postmästarhemmanet tycks ha varit mycket lockande, enär postmäs
tarna tillsammans med sin postala syssla även bedrev jordbruk. 

Åren 1781-1810 var Olof E Meijerberg postmästare. Under hans tid (år 
1799) flyttades postkontoret från Frösön till Östersund. 

I mer än 150 år låg alltså postkontoret på Frösön. Färjeförbindelse fanns mel
lan Frösön och fastlandet (Östersund). En bro byggdes 1711, och färjkarlens 
torpställe, benämnt Östersund, inköptes med angränsande område av Kronan, 
som donerade jorden till Östersund vid stadsprivilegiernas utfärdande 1786. 
(År 1790 hade Östersund 21 invånare). År 1793 gjorde "stadsborna" försök 
med att få postkontoret flyttat till Östersund. 

Flyttningen föreslogs av stadsborna under rubriken: "Förmåner såsom bi
dragande till stadens upphjälpande". Postmästare Meijerberg som nöjd besatt 
postmästarhemmanet vid Västerhus, motarbetade emellertid förslaget och inte 
förrän 1799 blev flyttningen av. Som ett litet kuriosum vill vi ge dig skrivelsen 
från vagnmästare Eric Moberg där han säger upp Meijerberg från den lägenhet 
denne hyrt av honom i Östersund. Alltså den lägenhet där Östersunds första 
postkontor var inrymt 1799. Vi kallar brevet för: 

"EN POSTMÄSTARES DILEMMA I TIDIGT 1800-TAL" 
1800 8/1 
Som jag icke åtagit mig at mot den ringa hyra 10 Rdr hålla Herr Postmästaren 
för sig och postkontor husrum längre än ett år, men han icke dessmindre förbli
wit 2 1/2 månader derutöfver och vill nu med hela sitt hushåll hos mig sig in-
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rymma, alltså och så wida det är för mig, som nyligen satt egen hushållning, 
ogörligt at, helst emot en så ringa hyra, något boningsrum mindre något uthus 
lämna, ty warder han härmed utsagd, och äger han fördenskull nu genast inac
cordera sig derom hos någon annan bäst han gitter. 

Östersund den 8 Januari 1800 
EricMoberg 
wagnmästare i Östersund 

Bewittnas af 
Nils Nordlund 

Det har ej kunnat utrönas var postkontoret inhystes under de första åren på 
1800-talet. Emellertid finner vi postmästare Meijerberg som fastighetsägare i 
staden, tomten 73 (Prästgatan 23, samma tomt där Hiibenettes bokhandel och 
Traktören nu finns) och det är väl antagligt, att även postkontoret blev förlagt 
till denna gård. När Meijerberg avled 1810, övertogs.gården av nästa postmäs
tare, Carl Erik Granström, som innehade tjänsten till sin död 1828. 

Major Adolf Lucander blev nästa postmästare och innehade tjänsten till sin 
död 1842. Lucander beskrivs som en sträng och hetsig herre, som lätt brusade 
upp och ofta visade sig småaktig, t o m när det gällde expedierandet av lands
hövdingeämbetets post. (Östersund blev residensstad år 1810). I en klagoskrift 
från grannarna, vilka voro rädda för vådeld, beskrivs Lucanders bostad som 
"en liten ned rutten koja, som i många år lovat nedramla". Även postkontoret 
uppgavs vara av samma beskaffenhet och kallades i klagoskriften för "den irre
parabla kojan" (irreparabla = omöjlig att laga). 

Överstelöjtnant Carl Adolf Charlier var postmästare från 1842 till sin död 
1859. Som människotyp liknade han Lucander. Han skötte i regel ensam pos-

Östersunds postkontor på 1850-talet. Överstelöjtnanten och postinspek
tören Carl Adolf Charliers gård, nuvarande Strandgatan 1 J.

--
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Östersunds postkontor 1860-1886, Köpmangatan 56. Postkontoret an
sågs ligga alltför avsides, varför stadsfullmäktige år 1876 hos Kungl 
Maj:t begärde åläggande för Generalpoststyrelsen att flytta posten till av 
staden erbjuden lokal i Stadsgården. 

ten på sin gård nr 122 (nuvarande Strandgatan 13). Några postdagar på året var 
emellertid synnerligen ansträngande för honom. Hans allra svåraste dag var 
söndagen efter Gregoriemarknaden, ty då avsände en hel del av de marknads
besökande affärsmännen och hantverkarna sina inhöstade sedelbuntar under 
öppen rekommendation, dvs att postmästaren skulle icke allenast räkna de 
många sedlarna utan även kontrollera och anteckna varje sedels nummer. Den
na söndag var därför, som sagt, en mycket ansträngande dag för postmästaren 
men även ovanlig för övriga besökande, eftersom de då fick träda in i själva 
postrummet. Alla andra expeditionsdagar fick man eljest, ofta i ur och skur, 
helt vackert stå utanför vid den lilla postluckan i södra gavelfönstret åt gränden. 
Vid denna lucka måste man passa tiden mellan klockan 8 och 9 onsdag och sön
dagsmorgnar. Hade posten anlänt fick man sina försändelser, var den ej anländ 
eller om den ej var i ordning, då man knackade på, vankades ovett i långa banor. 

Åren 1860-1887 var Elof Sodenstierna postmästare. Han beskrivs, i likhet 
med sina föregångare, som en riktig "gringubbe". Men, var det då så konstigt 
att postmästarna var missnöjda? Liten eller ingen lön, urusla bostäder och post-
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lokaler, kort sagt vidriga arbetsförhållanden. Eller som postmästare Meijerberg 
tidigare uttryckte sig i en skrivelse till "överheten": 

"Någon förbättring i 'karaktären' kan vara smickrande för en äregirig och få
fängligt sinnad människa, men ingalunda tillfredsställande för en naken kropp 
eller hungrig mage. Även om jag erbjöds en högre titel, är varken jag, hustru el
ler barn belåtna, om vi måste frysa och svälta". 

Postkontoret var inrymt i Sodenstiernas hus, nuvarande Köpmangatan 56 
(huset står kvar). Ingången var från gården, där man först kom in i en förstuga 
och sedan i den rätt stora postlokalen, som var avdelad med ett träskrank, vars 
yttre del vid dörren var avsedd för allmänheten. Lösbrev lämnades direkt ge
nom en lucka ut på gatan. (Nämnda lucka fanns kvar så sent som 1947, då sam
manställaren av denna historik gick brevbäring därstädes). 

I november 1870 skriver Sodenstierna till "Kongl Styrelsen" och framhåller 
sin stora arbetsbörda i ett län, som till sin yta är lika stort som "Konungariket 
Bayern". Härvid begär han att: "Här måtte blifwa engagerade en kontorsskrif
ware och en vaktmästare eller brefbärare på stat". 

Den 20 december 1870 beslöt Generalpoststyrelsen, att en ordinarie brevbä
rare fick anställas. Östersunds stad hade vid denna tid ca 1 715 invånare. 

Den 23 februari 1871 meddelar Generalpoststyrelsen i en skrivelse att: "Till 
ordinarie brevbärare har antagits målaren Johan August Berg, med rättighet för 
honom att från och med instundande månads början tillgodonjuta, förutom 
vanlig uniforms beklädnad och brefbäringsafgift, i lön 200 riksdaler och i tjenst
göringspenningar 50 riksdaler årligen". 

Lokalbrevbäringen i Östersund tillkom således fr o m den 1 mars 1871. 
Den 21 juni 1881 antogs Olof Liljedahl att t v  vara extra postiljon "med sta

tion vid Postkontoret". Liljedahl skulle i första hand utföra posttransporter, 
som bl a genom båtposterna på Storsjön, blivit omfattande. Sålunda hade ång
aren Carl XV redan 1875 börjat trafikera traden Östersund-Hallen och hade 
ångbåtspostexpedition ombord. 

Den 1 november 1883 blev Liljedahl Östersunds andra ordinarie brevbärare. 
Detta efter klagomål "af åtskilliga inom Östersund bosatte personer". Staden 
hade också utvecklats och hade år 1880 2 854 invånare, en ökning på 10 år med 
1 139 personer. 

År 1882 insattes för första gången nattåg till och från Östersund. Postkupe 
51 överflyttades till dessa tåg. Järnvägslinjen Östersund-Storlien-Norge fär
digställdes även detta år. 

Från år 1870 och ca 15 år framåt, kan sägas ha varit en genombrottsperiod i 
Östersunds postala historia. Under denna tid uppbyggdes undan för undan vad 
som kan sägas vara grunden till en modernare posta! utveckling. 
1886-1895 

Åren 1887-1905 var Claes Theodor Sjöbäck postmästare. Postkontoret var 
under åren 1886-1895 inrymt i gamla rådhuset i Stadsgården (Köpmangatan 24 
nuvarande polishuset). Postlokalen bestod av ett stort rum i bottenvåningen, 
ingen telefon, fotogenbelysning. 
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Östersunds postkontor 1886-1895, Köpmangatan 24 (Stadsgården), nu
varande polishuset. 

Östersunds postkontor 1895-1905, Köpmangatan 40. Man disponerade 
hela bottenvåningen utom ett rum och kök i sydvästra hörnet. Omkring 
år 1900 fick postkontoret telefon. Dessförinnan lånades sådan hos en 
granne, Östersunds Ångfärgeri. Elektrisk belysning drogs in 1895. På ta
ket en tretungad unionsflagga med postemblem. Bilden från omkring år 
1900. 

63 



Sortering av försändelser vid postkontoret på Köpman gatan 40 nyårsnat
ten 1904-1905. Vid vänstra bordets kortända igenkänner man L O Ed
ler, sedermera konditor och innehavare av konditori Victoria.' Sittande 
längst till höger Emil Fjellström, med tiden framstående skådespelare in
om svensk film. 

Brevbäreriet vid postkontoret på Kyrkgatan 60 år 1912. 
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1895-1905 

Åren 1895-1905 låg postkontoret på Köpmangatan 40 (gården finns kvar). 
Omkring år 1900 fick postkontoret telefon. Till dess lånades sådan hos en gran
ne, Östersunds Ångfärgeri. Elektrisk belysning indrogs i lokalerna 1895. Elbe
lysning fanns dock i Östersund redan år 1889. 

Ett tidsdokument 

Till Postmästaren i Östersund. 
Med föranledande af Postmästaren hos postinspektionen i Norra postdi

striktet gjorda och af postinspektören i samma distrikt den 7 juni nästlidet år till 
Kongl Generalpoststyrelsen öfverlemnade skriftliga framställning om bekom
mande af en velociped för postkontoret i Östersund att användas vid tömning 
af breflådor, expressförsändelsers utdelning m m. Har Kongl Styrelsen funnit 
skäligt uppdraga åt Intendenten vid postverkets persedelförråd att gå i författ
ning om inköp från Anton Wiklunds velocipedfabriksaktiebolag härstädes af 
en velociped, försedd med väskhållare, derest Postmästaren anser sådan behöf
lig, äfvensom att instundande vår öfversända velocipeden till postkontoret: bö
rande velocipeden, sedan densamma af Postmästaren mottagits, uppföras i 
postkontorets i Östersund åkdonsräkning för att der redovisas. Postmästaren 
bör meddela vederbörande vaktbetjente såväl erforderliga föreskrifter rörande 
velocipedens noggranna skötsel och vård, som ock förbud att använda densam
ma vare sig vid otjenligt väglag eller utom tjensten, äfvensom öfvervaka att 
hvad sålunda föreskrifves blifver behörigen iakttaget. 
Stockholm den 10 februari 1900 
H. Kolmodin

Under Generalpostdirektörens frånvaro, 

1905-1911 

Åren 1905-1911 var postkontoret beläget i Centralpalatset, Prästgatan 30 (hu
set finns kvar). Postkontoret låg i bottenvåningens flygel mot gränden. Post
mästarens rum närmast. hörnet. Brevbäreriet längst ned. (Där Berndtssons 
Tryckeri nu finns). Kapprum mot gården. "Länga med många dörrar med hjär
tan på gården". 

Åren 1905-1906 var Hans Collind postmästare vid detta kontor och från 
1906-1911 var Johan Gottmar Dahl postmästare. 

Här - bäste läsare vill jag sticka in en liten solskenshistoria: 
När jag i veckan besökte postterminalen på Rådhusgatan, var jag bl a ner och 

grävde i arkivet och blankettförrådet. Därvid upptäckte jag ett gammalt utsökt 
vackert skåp. Nyfiken som jag är bad jag blankettchefen Ewert Bergdahl om 
hjälp att flytta fram skåpet i hopp om att finna några anteckningar på skåpets 
baksida. -Och se!-På baksidan stod skrivet med blyerts den 4/11 år 1905. Skå
pet har alltså hängt med ända sedan posten låg på Prästgatan 30 år 1905. En kle
nod alltså som måste fram i ljuset och inte stå bland dammet i ett förråd. 
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Östersunds postkontor 1905-1911, Prästgatan 30 (Centra/palatset). På 
bilden står: "Bottenvåningens flygel mot gränden. Postmästarens rum 
närmast hörnet. Brevbärarens längst ned. Kapprum åt gården. länga 
med många dörrar med hjärtan på gården. 

1911-1945 

Åren 1911-1945 fanns Östersunds huvudpostkontor på Kyrkgatan 60. Huset 
var på den tiden en av stadens pampigaste och vackraste byggnader och är än 
idag en prydnad för staden. Den pampigt välvda och ornamenterade huvudent
ren, utförd i rödgranit med kronemblem, finns ännu bevarad på byggnaden. 
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Lokalerna voro väl tilltagna med bl a en stor cirkelformad kassahall med 
plats för 5 kassor. Kassahallen var mycket pampig med bl a ett utsökt vackert 
välvt tak. Kassadisken var tillverkad i mahogny med marmorskivor. 

Paket- och postförskottsavdelningen hade egna lokaler med egen ingång till 
vänster om huvudentren. 

Här härskade den legendariske postassistenten Ivar Allan Särenholm. Otali
ga äro de anekdoter som berättats om honom. Här vill jag återge en av många 
klassiker: 

Fru stadsfiskal Flygare, iklädd långkjol, vita handskar och hatt med flor, 
kom en dag in med ett paket som hon jämte avin lämnade till Särenholm. Denne 
granskade avin och påpekade att raden för "Innehåll" ej var ifylld. Fru Flygare 
undrade då om Särenholm kunde ifylla densamma. "Det kan jag väl", sa Sären
holm. "Vad är det i paketet?" Fru Flygare: "Det är en tjäder som jag ska skicka 
till min dotter i Stockholm". Särenholm: "Jaha - jaha då skriver jag väl en död 
Flygare då!" 

Innanför paketavdelningen fanns utrymme för ankommande och avgående 
post. Brevbäreriet hade sina lokaler en trappa upp. 

Åren 1911-1915 var Johan Gottmar Dahl postmästare vid kontoret. År 1910 
hade staden 8 264 invånare. 

Kassahallen i postkontoret på Kyrkgatan 60 var mycket vackert utfor
mad. 
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Åren 1915-1932 var Jakob Gottfrid Hedin postmästare vid kontoret. Mellan 
åren 1910-1918 ökade stadens folkmängd markant bl a på grund av inkorpore
ringen av Odenslund (år 1918) och uppgick detta år till 13 006 invånare. En ök
ning på 8 år med nära 5 000 personer. 

Detta påverkade den postala utvecklingen med bl a inrättande av fler brevbä
rardistrikt samt en ökning av ankommande och avgående post. 

År 1922 tilldelades Östersunds postkontor sin första lastbil av märket Ford. 
En för dåtiden stor händeise i postkontorets historia. 

Staden växer och breder ut sig 

Åren 1932-1940 var Josef Fredrik Risling postmästare i Östersund. Från 1930 
till 1940 ökade invånarantalet i staden från 14 153 till 16 647. Nya bostadsom
råden växte fram och nya vägar anlades. Detta ledde till ökade krav på posta! 
service. Därför färdigställdes år 1932 en tillbyggnad vid Östersunds postkon
tor. I denna tillbyggnad inrymdes på 1 :a våningen nya lokaler för ankommande 
och avgående post. På 2 :a våningen inrymdes det nya brevbäreriet. I källarpla
net iordningställdes garage med en mindre verkstad för postdiligenserna. 

Den 1 januari 1938 namnändrades postkontoret till Östersund 1. Samma da
tum inrättade postkontoret sin första filial, Östersund 2, på Frösön. Den 1 ja
nuari 1948 namnändrades Östersund 2 till att kallas Frösön 1. 
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Entren till postkontorets 
kassaavdelning på 
Kyrkgatan 60. 



Östersunds postkontor 1911-1945, Kyrkgatan 60. Huset, som var och är 
en prydnad för stadsbilden, inrymde även telegraf- och telefonstation. 
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Fältpost 

Under krigsåren 1939-1945 inrättades ett särskilt fältpostkontor på Storgatan 
43 för förmedling av post till och från de beredskapsförband som fanns förlag
da inom länet. (Kontoret sorterade under SP 5 i Ånge). 

Brevcensur 

På 3:e våningen i post- och telegrafhuset inrättades även en särskild förmed
lingspostanstalt, FMP 7, populärt kallad "FIMPEN" med uppgift att utföra 
brevcensur. Här användes bl a en särskild apparat med ånga för att öppna de 
försändelser som skulle censureras. Försändelser från Norge och post till extre
ma grupper och personer granskades extra noggrant. 

Åren 1940-1945 var Uno Wiklander postmästare. Under hans tid ökade sta
dens folkmängd från 16 647 invånare år 1940 till 19 683 år 1945. För postens del 
innebar detta bl a ökad postmängd och inrättande av fler brevbärardistrikt. 
Samtidigt utökade diligensrörelsen sin verksamhet och telegrafverket krävde 
tillbaka utrymmen för sin ökade verksamhet. Tillhopa resulterade detta i upp
förande av ett nytt postkontor på Rådhusgatan 56. Det nya postkontoret Os
tersund 1 invigdes den 3 december 1945. 

1945-1990 
Postkontoret invigdes den 3 december 1945 av dåvarande generaldirektören 
för postverket Anders Örne. Här kom postkontoret att ligga i 45 år, från den 
3 december 1945 till den 30 september 1990. 

Åren 1946-1951 var Per Herman Åslund postmästare vid Östersund 1. År 
1945 hade staden 19 683 invånare. Redan vid inflyttningen var postkontoret för 
trångt och under årens lopp fick man ta till många olika nödlösningar för att 
klara lokalbehovet. Dels var postkontoret ocentralt placerat, dels växte nya bo
stadsområden upp runt hela Östersund. Detta gjorde att postkontoret måste 
öppna filialer på olika platser i staden för att upprätthålla den postala servicen. 

Vid postverkets omorganisation år 1977 upphöjdes landets samtliga postan
stalter till postkontor och föreståndarna fick titeln postmästare. 

Den 1 mars 1957 blev Arvid Mauritzon postmästare vid Östersund 1 och ef
terträddes den 1 april 1969 av Henry Henerud som den 1 november 1980 efter
träddes av Karl-Axel Lindström vilken den 1 mars 1984 utnämndes till postdi
rektör för Östersunds postregion. 

Östersunds postterminal (Rådhusgatan 100) 

(Östersunds postregion) 

Postterminalen invigdes den 7 maj 1985 av dåvarande generaldirektören för 
postverket Bertil Zachrisson. Till terminalen flyttades från Rådhusgatan 56 all 
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Osters1tnds postkontor 1945-1990, Rådhusgatan 56. Det invigdes 1945 
av postverkets generaldirektör Anders Orne. Fastigheten är idag om
byggd för Vägverkets räkning. 

jämtlandsfödde trubaduren Anders Fugelstad sjunger i den stora kassa
hallen på postkontoret Rådhusgatan 56 vid insamlingsdagen 16 april 
1967 för "Flykting 67".
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"Paket i långa banor". Professor Lennart Rodhes tegelmosaik på västra 
kortväggen i kassahallen vid postkontoret Östersund 1, Rådhusgatan 56. 
Konstverket betraktas som något av det viktigaste inom svensk monu
mentalkonst. Arbetet påbörjades 1948 och konstverket invigdes den 19 
juni 1952. Vid fastighetens ombyggnad 1990-91 har konstverket beva
rats intakt och pryder nu väggen i Vägverkets lunchrum. 

posta! verksamhet förutom kassaverksamheten som blev kvar till 1990 när det 
nya postkontoret Östersund 1 öppnades på Storgatan 38. 

Östersunds postregion drogs in den 1 januari 1992 då den slogs samman med 
Sundsvalls postregion. I samband härmed försvann 25 administrativa tjänster 
från Östersunds postregion. 

1990-

Postkontoret Östersund 1 Storgatan invigdes den 4 december 1990 av informa
tionsdirektören vid poststyrelsen Ingegerd Mattsson. 

Varför ett nytt postkontor? 

Jo - det gamla på Rådhusgatan låg för ocentralt och var dessutom nedslitet och 
otidsenligt. Dels kunde man dra in de båda "Förlängda diskarna" - Östersund 
1 Stortorget och Reveljen på Körfältet. Detta innebar stora ekonomiska bespa-
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Östersunds postkontor från 1990 ligger på Storgatan 38 och betecknas 
officiellt "Östersund 1 Storgatan". Invigningen ägde rum den 4 decem
ber 1990. Entren är som synes något anonym. Bilden är tagen i september 
1992. 

Den gamla träfastigheten efter Storgatan har bevarats och renoverats. 
Den utgör nu bakgrund i kassahallen. De gamla fönstren har försetts 
med målningar av konstnären Roger Seamark. Det är östersundsmotiv 
som tillsammans med gamla skyltar och affischer ger en speciell prägel på 
lokalen. 
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ringar för postverket, dels fick man ett nytt fräscht postkontor i centrala sta
den. 

Förarbete 

Efter 10 års förhandlingar med Östersunds kommun fick postverket och Riks
byggen år 1988 tillstånd att förvärva och bebygga kvarteret Tullvakten. Här 
skulle bl a byggas ett postkontor med parkeringshus samt kontorslokaler för 
Riksbyggen. Byggherren Riksbyggen fick direktiv att ta stor hänsyn till den 
gamla yttre och inre miljön samt söka bevara kvarterets karaktär. 
För att lösa parkeringsproblemen utanför posten finns ett parkeringshus med 
in- och utfart från Köpmangatan. Garaget har plats för 150 fordon. 

I samband med att postkontoret Östersund 1 Storgatan öppnade den 1 okto
ber 1990 utnämndes Birgitta Ramström till postmästare vid kontoret och blev 
därmed Östersund 1 :s första kvinnliga postmästare. Hon efterträddes den 1 
februari 1992 av Ulla Jonsson. 

Bäste läsare och vän av posthistoria 

Om Du trots alla årtal - postmästare - och postkontor hängt med så här långt, 
då har vi tillsammans avverkat Östersunds postala utveckling från år 1643 till 
dags dato. 

I dagsläget lever vi i förändringarnas tid. Nästan ingenting i vårt samhälle är 
sig likt. På gott eller ont är svårt att bedöma. 

Även det hitintills stabila svenska postverket har och kommer att drabbas av 
förändringar med minskad service, personal och postkontorsindragningar som 
följd. (Inom den närmaste framtiden beräknas omkring 10 % av personalen 
dras in). Det allvarligaste problemet för postverket i nuläget är den kraftigt 
minskade efterfrågan på kassaservice. 

Under 1980-talet minskade kassatransaktionerna med ca 1/3. Fram till år 
2000 väntas en minskning med ytterligare 1/3. Detta innebär en volymminsk
ning med 2/3 under perioden 1980-2000. 

Transaktionsminskningen beror främst på den elektroniska utvecklingen 
med bankomatkort, gireringar, faxbrev, hemdatorer etc etc. 

Eftersom postverket numera har full konkurrens inom nästan all sin verk
samhet, måste organisationen ständigt anpassas för att hålla kostnaderna nere. 

Men trots det dystra nuläget skall postverket överleva - "säkert som ett brev 
på posten!" 

Tack för Ditt intresse bäste läsare - sätt dig nu ner och skriv ett brev till nå
gon Du tycker om. Glöm aldrig att: 

- ETT BREV BETYDER SÄ MYCKET -
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Kulturnatten 1991 

UNDER TEMAT "LEVANDE BERÄTTARKVÄLL" medverkade för andra året i rad 
FGÖ i den s k Kulturnatten den 15 november 1991, vid vilken den ideella för
eningen Nattugglan samordnade alla föreningars och kulturinrättningars eve
nemang. 

Fjolårets succe upprepades och stadsmuseet kunde återigen glädjas åt ett 
stort antal besökare, som kunde lyssna till flera kåsörer under kvällen, t ex: 

- Einar Öberg, som berättade om "Tre skolor" i staden.
- Kickan Söderström, som kåserade om "Övre och Undre himmelriket".
- Walter Fridlund, som berättade om "Gustafva Borg", en märklig kvinna i

Östersund på 1800-talet. 
I den marina avdelningen i övre museisalen medverkade Ewert Modigh med 

all sin sakkunnighet angående frågor och svar om båtar på Storsjön. 
FGÖ hade i samarbete med Jämtlands läns konstförening arrangerat två pris-

Arrangörer och pristagare i glad förening. Från vänster Arne Dahlin, 
FGÖ, Vidar Ahrlin, pristagare, Mary Bergström, JLK, Nils Rydell, 
"minnesmästare", Erik J Bergström, pristagare samt Håkan Larsson, 
FGÖ. 
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tävlingar, där kunskap om stadens offentliga konst samt identifiering av gamla 
stadsbilder engagerade många intresserade besökare. 

I omröstningen om stadens mest tilltalande konstverk segrade Olof Ahl
bergs skulptur i Badhusparken, "Far och Son". På andra plats kom Thomas 
Quarsebos skulpturgrupp på Stortorget, "Kören". Till vinnare bland segrande 
förslag utsågs Bertil Rahm. 

I pristävlingen avseende offentlig konst - konstnär, verkets namn och place
rin_g - segrade Erik J Bergström. 

A ven "Stadsmuseets minnesmästare 1991" korades. Där gällde det att place
ra sexton gamla hus på rätt gata eller gränd. Vi fick tre tävlande på samma po
äng. Genom lottning utsågs Nils Magnus Rydell till minnesmästare. På andra 
plats kom Vidar Ahrlin, på tredje plats Elias Eliasson. 

Östersunds "kvintliga" förening Cecilia medverka·de med ett antal unga mu
sikbegåvade flickor, som sjöng och spelade varje timme under kvällen. 

Kl 24.00 avslutades kvällen av kvinnliga FGÖ, med Bojan Eriksson och An
na Mårtensson, samt alla medverkande med en stämningsfull ljustablå. Stads
museet stängde för natten, men för många pågick kulturnatten fram till morgo
nen! 
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Tack alla som hjälpte till och visade vårt fina stadsmuseum. 

Håkan Larsson 
Ordförande 

Intressanta publikationer 

Register till Föreningen Gamla Östersunds årsskrift 1981-1990, 
upprättat av Lennart Edström och Hans Jacobsson, finns nu att 
köpa. Ovärderligt att ha när man söker något speciellt. Tidigare re
gister ävensom föreningens årsskrifter finns att få. Undantag för 
några årgångar av årsskriften. Borgmästare lwan Wikströms skrift 
"Ortnamn i Östersund" är mycket intressant. Ett häfte av intresse 
är även "Då järnvägen kom till Östersund". Vykort finns även med 
motiv från det gamla Östersund. Allt detta på Stadsmuseet, Råd
husgatan 42,831 34 Östersund. Tel 063 - 12 13 24. Expeditionen är 
i regel öppen måndagar kl 18.00-18.30. 



Års berättelse 

Styrelsen för föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörel
se för verksamhetsåret 1990-1991. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

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

Suppleanter: 
Carl-Olov Dovner 
Lars-Göran Lindgren 
Peter Berg 

Revisorer: 
Stig Nillbrand 
Kjell Wahlström 
Revisorssu pplean ter: 
Kjell Pettersson 
Krister Bengtsson 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträden. 
Därutöver har styrelsen haft ett antal arbetsmöten. 

Föreningens årsmöte hölls traditionsenligt på stadens födelsedag den 23 
oktober i f d Stadsfullmäktigesalen i Rådhuset. Årsmötet bevistades av 131 
medlemmar. Efter mötesförhandlingarna överlämnade Nils H Lundgren till 
ordföranden som gåva den senaste delen av Östersunds historia. Ordföranden 
tackade för den fina gåvan och erinrade för årsmötet Nils H:s förtjänstfulla ar
bete särskilt angående att skaffa de ekonomiska förutsättningarna att realisera 
detta fina historieverk. 

Därefter berättade advokat Bo Victor om Östersunds OS-ansökningar ge
nom tiderna. 

Vid den efterföljande supen på Temperance kåserade bröderna Folke och 
Örjan Lindqvist om sin uppväxttid i Östersund samt underhöll med fin musik. 

Stadsmuseet har under sommaren 1991 hållits öppet varje dag från och med 
den 24 juni till och med den 11 augusti. Antalet besökare har under denna tid 
varit 1 200 personer. För att öka intresset för Stadsmuseet har Föreningen an
nonserat om öppethållandet i ÖP och L T. 

Inför årets öppethållande i Stadsmuseet har Föreningens guider genom vän
ligt tillmötesgående från Östersunds Turistbyrå fått en mycket gedigen infor
mation om Östersund och dess sevärdheter, vilket har gagnat vår verksamhet 
den gångna sommaren. 

Ett varmt tack till följande föreningsmedlemmar som medverkat som gui
der: Hans Alftren, Åke Eriksson, Walter Fridlund, Lennart Gissler, Hilding 
Gustafsson, Ola Hellmen, Hans Jacobsson, Ola Rimmö, Torbjörn Sundgren, 
Rune Wallin samt även inkallad reserv Bror Halvarsson. Från kvinnliga före-
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ningen Gamla Östersund har Gun Fredman, Birgit Fridlund, Kickan Söder
ström och Märit Welin medverkat. 

På skyltsöndagen var Stadsmuseet öppet och där serverades varm glögg och 
pepparkakor. Ett mycket populärt inslag och Stadsmuseet kunde räkna in någ
ra hundratal besökare. 

På Svenska Flaggans dag hölls Stadsmuseet öppet_på förmiddagen och Mary 
Bergström höll föredrag om "När konsten kom till Ostersund" och Lisa Fred
riksson kåserade om gamla Frösöbron. 

I samband med Stadsmuseets öppnande den 24 juni informerade föreningens 
ordförande Håkan Larsson om Gamla Östersunds verksamhet. Bl a omtalade 
han att Föreningen numera inrättat kulturstipendium att utdelas i ungdoms
skolan tillhörande Östersunds kommun. Stipendiesumman uppgår årligen till 
6 500 kronor. Tyvärr hann ej Östersunds Skolstyrelse få fram några stipendia
ter vid årets skolavslutning men ber att få återkomma under nästa läsår. 

Föreningen har också under året vänt sig till Skolkontoret i Östersund med 
en begäran om hjälp att iordningställa ett riktigt studiemateriel för studier i 
Stadsmuseet av skolungdomar. Angående kulturstipendiet samt studiematerie
Jet till skolungdomar har Föreningen klubbmästaren Göran Winberg att tacka 
för att detta kommit till stånd. 

Föreningen har medverkat tillsammans med Nattugglan och hållit Stadsmu
seet öppet under kulturnatten den 9 november. Flera av Föreningens medlem
mar medverkade under denna aktivitet i museet där Nils H Lundgren inledde 
kvällens aktiviteter med att berätta minnen och episoder om "Stadens män". 
Bengt Bri.igge höll ett mycket intressant och uppskattat föredrag om John 
Erikssons liv från unga år i staden till hans död i Amerika, där åhörarna även 
beledsagades av diabilder i den till bristningsgränsen fyllda nedre museisalen. I 
den övre museisalen berättade världsmästaren på skridsko, Sigge Eriksson om 
skridsko-VM i Moskva 1955 samt Ewert Modigh i den marina avdelningen om 
båtar på Storsjön. Rolf Wikström berättade om konsten i museet med vidhäng
ande historier och allt detta varvades med skön sång och musik under hela kväl
len av unga flickor ur "Östersunds kvinttliga förening". Anders Håkansta tala
de om Olof Ahlberg och hans verk uppe i Ahlbergshallen där Nils H Lund
gren, trots ohälsa, mycket värdigt avrundade "natten" med sin egen "Det stod 
ett skimmer över G 111 :s dagar". 

Håkan Larsson överräckte blommor till alla deltagarna under kvällen och ut
tryckte Föreningens uppskattning till i mångas tycke en lyckad "kulturnatt" i 
vårt Stadsmuseum. 

Under det gångna verksamhetsåret har Föreningen erhållit en donation från 
änkefru Gertrud Lignell. Donationen består av en fritidsfastighet i Stockholms 
skärgård samt aktier och en frimärkssamling. Enligt testamente skall en fond 
tillskapas och dess avkastning skall användas till särskilda ändamål. Styrelsen 
arbetar med att utarbeta riktlinjer för bästa användning av denna donation. 
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I likhet med tidigare år har Föreningen tillhandahållit bildmaterial och upp
gifter ur Föreningens samlingar till myndigheter, institutioner, företag och en
skilda personer. 

Stadsmuseets intendent, Arne Dahlin, har under året hållit Stadsmuseet till
gängligt för besökare varje måndagkväll. Därutöver har Dahlin skött om mu
seets samlingar på ett utomordentligt sätt. 

Föreningen har haft förmånen att få anlita Irene Schäfers kunskaper i arkiv
arbete och hon har till stor del arbetat med den omfattande glasplåtsamling som 
finnes i Rådhusets källare. 

Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga. 
Föreningens femtiofjärde årsskrift har utsänts till medlemmarna. 
På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor. 
Under tiden 1 oktober 1990-30 september 1991 har följande medlemmar av

lidit: 

1990 

12 okt Köpman Eric Hall berg 
14 nov Tandläkare Erik Espmark 
26 nov Posttjänsteman Sigurd Dannevall 
17 dec Lagman Thord Melin 

1991 

2 jan Kanslichef Åke Oden 
13 jan KonditorThorsten Edenbo 
9 febr Verkmästare Carl Albert Persson 

13 marsKöpman Gustaf Abrahamsson 
11 juni Arkitekt Gunnar Suwe 
4 juli Direktör Svante Wiklander 
9 juli Frisörmästare ils H Lundgren 

Vid föregående årsmöte hälsades 15 nya medlemmar välkomna till Förening
en. Föreningen har den 1 oktober 1991 495 medlemmar. 

Betr Föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till revi
sionsberättelsen. 

Östersund den 23 oktober 1991 

Håkan Larsson Arne Eskilsson 
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INVALDA MEDLEMMAR 1991 

Marknadschef Vidar Ahrlin 
Hantverkare Stefan Andersson 
Ombudsman Torsten Bengtsson 
Företagskonsult Åke Bengtzon 
Godkänd revisor Lennart Elvgren 
Fd köpman Gunnar Engman 
Ingenjör Roland Forsgren 
Fd tekniker Nils Erik Göransson 
Konsult Arne Hagberg 
Försäljare Erik Hansson 
Konsult Staffan Hult 
Försäljare Alfons Jernekrantz 
Köpman Åke Larsson 
Informationssekreterare Bengt Ola Mattsson 
Byggmästare Per Gunnar Nilsson 
Fd verkmästare Nils Gudfast Nilsson 
Avdelningsdirektör Gunnar Persson 
Direktör Kjell Pettersson 
Avdelningschef Erik Stenlund 
Adjunkt Göran Uddeholt 
Direktör Staffan Uddeholt 
Fotograf Bengt W eilert 
Försäljningschef Gunnar Ödmark 

AVLIDNA MEDLEMMAR 

(1/9 1991-31/8 1992) 

1991 9/9 

28/9 

18/10 

12/11 

4/12 

1992 24/1 

4/2 

17/2 

19/5 

12/8 

Lokförare Leon Eklund 
Tekn direktör Axel Alström 
Byrådirektör Ivar Fladvad 
Fotograf Arvid Halling 
Möbelsnickare Fredrik Modin 

Överstelöjtnant Edvin Rastner 
Köpman Gunnar Hellquist 
Kronofogde Åke Eriksson 
Direktör Carl Hållstedt 
Källarmästare V alle Andersson 



FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND 

Ekonomisk sammanställning per 1991-09-30 

Ingående Balans Konto 

Eget kapital 
Årsskriftsfonden .................... 62.528 :20 

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

Eget kapital ........................... 252.569:58 Nordbanken ......................... . 

Ingående balans .................... . 
Uppskrivning av bokfört värde 

Kostnader 
Årsskriften ........................... . 
Årsavgifter ........................... . 
Annonser ............................. . 
Uppvaktningar ..................... . 
Portokostnader ..................... . 
Kontorskostnader ................. . 
Årsmöteskostnader ............... . 
Sammanträdeskostnader .. , .... . 
Skatter .................................. . 

Fordran Museifonden ........... . 
Aktier .................................. . 

315.097:78 

Aktiers Konto 

176.495:-
8.821 :-

185.316:-

Utgående balans 

Vinst- och Förlust Konto 

26.797:30 
600:-

1.286:-
3.010:-
5. 140:50
3.731:80 
7.290:-

Intäkter 
Årsavgifter ........................... . 
Försäljning böcker m m ........ . 
Aktieutdelningar .................. . 
Användningsavgifter ............. . 
Överskjutande skatt ............. . 
Räntor .................................. . 
In bet fr Betty Erikssons dödsbo 
Sålda delbevis ....................... . 
Inbet till å-fonden ... 18.070:-

76:18 
136.626:60 

1.900:-
176.495:-

315.097:78 

185.316:-

185.316:-

23.350:-
3.897:60 
6.861 :80 

715:-
523:-

6.717:02 
10.930:88 

58:50 

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

925:30 
3.140:-

257:40 Ränta å-fonden ........ 2.935:03 21.005:03 
--------

Medlemsregister ................... . 
Kostnad Lignells donation .... . 
Depåavgift notariat ............... . 

1.830:-
4.337:-

876:-
-----

59.221 :30 

Årets underskott .................. . 

Ökning årsskriftsfonden ........ 21.005:03 

Tillgångar 
Postgiro ................................ . 
Nordbanken ......................... . 
Aktier ................................... . 

80.226:33 

Utgående Balans Konto 

167:18 
153.273:13 
185.316:-

338.756:31 

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

Erhållet genom gåva av Gertrud Lignell: 

Fritidsfastigheten Ören 1 :97, Torö, Nynäshamns kommun 
Taxeringsvärde: 944.000 kronor 

Östersund 1991-09-30 
Sven-Ivar Nordin 

Skattmästare 

74.058:83 
6.167:50 

80.226:33 

83.533 :23 
255.223:08 

338.756:31 
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Specifikation av aktieinnehav inlagd i PK Aktiekonto depå 60-38751 

Antal Bolag 

11 ASEA B fria .................................... . 
49 ASEA A bundna ............................. . 
11 Incentive B fria ................................ . 
49 Incentive 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 A bundna ....... . 
37 Handelsbanken stam B fria .............. . 
28 Handelsbanken pref A bundna ........ . 
20 Handelsbanken pref B ..................... . 
14 Stora A bundna ............................... . 
8 Stora A fria ...................................... . 
5 Stora B fria ...................................... . 

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

Uppskrivning av bokförda värdet 
Bokfört värde 30/9 1991 

Bokfört värde 
30/9-90 
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:-

8.821:-
185.316:-

MUSEIFONDEN 

Eget kapital 
Eget kapital .......................... . 
Skuld till föreningen ............. . 

Kostnader 

Ingående Balans Konto 

Tillgångar 
90.020:48 Nordbanken 
1.900:-

91.920:48 

Vinst- och Förlust Konto 

Intäkter 

Köpkurs 
27/9-91 
375:-
388:-
189:-
191:-
76:-

160:-
155:-
215:-
220:-
102:--
99:-
98:-

101:-
101:-

4:35 
5:30 

310:-
308:-
310:-
117:-

Bokfört värde 
30/9-91 
4.125:-

19.012:-
2.079:-
9.359:-

16.416:-
25.120:-
9.145:-
4.945:-
2.420:-
9.792:-
8.316:-

17.640:-
38.077:-
3.737:-

121:-
106:-

4.340:-
2.464:-
1.550:-
6.552:-

185.316:-

91.920:48 

91.920:48 

Försäkringspremie ................ . 1.202:-
10.504:65 
3.912:15 

10.204:-

Ränta ..................................... 5.671 :08 
U tställningskostnader ........... . 
Underhållskostnader ............ . 
Inventarieköp ....................... . 

Tillgångar 
Nordbanken 
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Årets underskott ................... 20.151 :72 

25.822:80 

Utgående Balans Konto 

Eget kapital 
69.868:76 Eget kapital 

25.822:80 

69.868:76 



LINDA OLSENS DONA TIONSFOND 

Eget kapital 
Eget kapital 

Kostnader 
Skatter .................................. . 
Årets överskott ..................... . 

Tillgångar 
Banktillgodohavande: 

Nordbanken ..................... . 
Förenings banken/ 
Folkbanken ....................... . 

Ingående Balans Konto 

Tillgångar 
111. 906 :30 Banktillgodohavande:

Nordbanken ....... 80.874:95 
Förenings banken/ 
Folkbanken ........ 31.031 :35 

111.906:30 

Vinst- och Förlust Konto 

Intäkter 
5.627:- Ränta .................................... . 
3. 137:26 

8.764:26 

Utgående Balans Konto 

Eget kapital 

111.906:30 

8.764:26 

8.764:26 

Eget kapital ........................... 115.043:56 
80.390:21 

34.653:35 

I 15.043:56 115.043:56 

ANNA OCH GOTTFRID ROMANS UNDERSTÖDSFOND 

Eget kapital 
Eget kapital 

Kostnader 
Skatter .................................. . 
Årets överskott ..................... . 

Tillgångar 
Nordbanken 

Ingående Balans Konto 

Tillgångar 
78.093 :81 Nordbanken 

Vinst- och Förlust Konto 

Intäkter 
4.862:- Ränta .................................... . 
4.164:40 

9.026:40 

Utgående Balans Konto 

Eget kapital 
82.258:21 Eget kapital 

78.093 :81 

9.026:40 

9.026:40 

82.258:21 

83 



ROBERT BERGHAGENS FOND FÖR FORSKNING 

I ÖSTERSUNDS STADS HISTORIA 

Eget kapital 
Eget kapital 

Kostnader 
Depåavgifter notariat 
Skatter .................................. . 

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

Tillgångar 

Ingående Balans Konto 

Tillgångar 
133.621 :85 Nordbanken ........................ .. 

Aktier .................................. . 

133.621 :85 

Vinst- och Förlust Konto 

575:-
3.456:-

19.376:90 

23.407:90 

Intäkter 
Ränta på banK ...................... .. 
Aktieutdelningar .................. . 
Försäljning teckn rätter ........ .. 
Uppskr bokf värde aktier ...... . 

Utgående Balans Konto 

Nordbanken .......................... 13.184:75 
Eget kapital 
Eget kapital 

Aktier .................................... 139.814:-

152.998:75 

Specifikation aktieinnehav i Notariatdepå Nordbanken 60-34802 

8.935:85 
124.686:-

133.621 :85 

697:40 
5.978:-
1.604:50 

15.128:-

23.407:90 

152.998:75 

152.998:75 

Antal Bolag 

194 Custos, B fria ........................................................ . 
175 lnvestor A, fria ...................................................... . 
126 Stora B fria ............................................................ . 

Köpkurs 
27/9-91 
123:-
141:-
310:-
101:-
101:-

Bokfört värde 
30/9-91 
23.862:-
24.675:-
39.060:-

47 Handelsbanken B fria ............................................ . 
470 Handelsbanken A bundna ..................................... . 

KARL LIGNELLS FOND I 

Aktiers Konto 

4.747:-
47.470:-

139.814:-

Erhållet enligt testamente ....... 507.479:- Utgående Balans Konto ......... 507.479:-

Utgående Balans Konto 

Tillgångar 
Handelsbanken ...................... 5.000:-
Aktier .................................... 507.479:-

512.479:-
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Eget kapital 
Eget kapital .......................... .. 512.479:-

512.479:-



KARL LIGNELLS FOND Il 

Aktiers Konto 
Erhållet enligt testamente ....... 507.477:- Utgående Balans Konto ......... 507.477:-

Utgående Balans Konto 

Tillgångar Eget kapital 
Handelsbanken ...................... 5.000:- Eget kapital ............................ 512.477:-
Aktier .................................... 507.477:-

512.477:- 512.477:-

Stor donation till föreningen 
Gamla Östersund 

Föreningen gamla Östersund erhöll under 1991 en donation från 
Gertrud Lignell vilken bestod i dels en fritidsfastighet i Nynäs
hamns kommun,.dels hennes makes Karl Lignell frimärkssamling. 
Donationen innehöll dessutom värdepapper i form av aktier. 

Enligt testamente skall det bildas två från varandra helt skilda 
donationsfonder benämnda Lignells-fonden I och I I vilka skall 
ställas till föreningen Gamla Östersunds disposition. 

Fond I. När det gäller avkastningen skall medel avsättas för främ
jande av vetenskaplig forskning i lämplig form angående olika ske
den och förhållanden i Östersunds stads historia och dess utveck
ling ävensom för komplettering av föreningens museala materiel. 

Fond Il är avsedd att främja Jämtlands läns konstförenings museala 
verksamhet lämpligen genom anordnandet av en tidsbestämd, årlig 
representativ utställning av jämtländsk-norrländsk skulptur- och 
målarkonst från tiden före andra världskriget (1940). Varierande 
inlåning från främmande museer blir naturligen en nödvändighet. 

Formuleringarna ovan vad gäller fondernas användningsområden 
är hämtade ur testamentet. Fondernas omfattning redovisas i för
eningens ekonomiska berättelse. 
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FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL 

FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND 

1990-1991 

Egon Andersson, Södertälje 

Sture Brolen, Östersund 
Sandra och Oskar Ertsaas, 
Östersund 
E Espmark, Östersund 
HSB:s styrelse i Jämtlands 
län, Evert Eriksson, 
Östersund 
Lennart och Asta Jonsson, 
Östersund 
Lennart Kjellman, 
Östersund 
Kao och Gustu Lundholm, 
Strömsund 

Margareta Lundstam, 
Östersund 
Jan van der Maaten, Frösön 
Äke Oden, Sollentuna 
Herbert Olofsson, 
Östersund 
Nils Rydell, Äs 
Oskar Smith, Östersund 
Gösta Sten, Östersund 

lngegerd Suwe-Erikssons 
sterbhus, Östersund 
Märit Welin, Östersund 

Äke Wisvall, Östersund 
P H Äkergren, Östersund 
Östersunds kommun, 
Thore H olmberg, 
Östersund 
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En bok: Sveriges Styresmän. Sex div häften om ICA. 
En vimpel Nordsvenska. 
Tre fotografier: Strandgatan 1, Storgatan 30 och Storgatan 2. 
Tre bilder monterade med glas: "Erik Olov", "Kånkback 
Anders" och "Singer Pelle". 
52 st fotografier över skilda fastigheter i Östersund. 
En oljemålning över Stuguvägen 4, samt en historik över huset 
och ett fotografi på lusthuset. En litografi av Karbelius över 
byggnad på Köpmangatan 49. 
En teckning av David Sehlstedt över Repslagarbanan i 
Marielund. 
Ett foto från Anna och Bengt Kjellmans hem på Nygatan 17, 
omkring år 1920. 
Fem fotoalbum med familjeporträtt av fam Lundholm och 
Kjellman samt övriga foton med de flesta namngivna. Två vy
kortsalbum med bilder bl a från Östersund. 
Förslagsskiss till "Rådhus i mindre stad" utförd av Anders 
Lignell, år 1923. 
18 st fotografier från FGÖ :s årsmöte den 23 oktober 1990. 
68 st böcker och skilda årsskrifter. 
Ett foto av "Röd-Börje", omkring år 1940. 

Ett fotografi: N M Rydells Skoaffär, omkring år 1929. 
Sju fotografier över 1920 årsJubileumsutställning påJamdi. 
Ett fotografi över Östersunds Elektriska omkring 1928 och en 
katalog över telefonapparater, LM Ericsson. 
En samling fotografier från skolor, examina och föreningsväsen 
i Östersund. 
Ett häfte "Odenslunds skola genom tiderna 1899-1984". 
Ett häfte "Inbjudna till examen vid Högre Elementar 
Läroverket 1871 ".Foton: Tingshusskolan, Odenslunds skola 
1932, Östersunds seminarium 1906-1907, Realexamen ÖH al 
1907, släkt- och familjefoton. 
En broderad skrivbordsduk. 
Ett särtryck av Östersunds-Posten nr 1, 1877. 
Skrivställ av marmor och metall tillhörande borgmästarens 
skrivbord. 

Östersund den 14 oktober 1991 

ArneDahlin 
Intendent 



FÖRTECKNING ÖVER GIVARE TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN 

1/9 1991-31/8 1992 

Alftren, Hans Carlsson, Carl-Erik Frisk, Edvin Ingmansson, Bengt 
Almerud, Bertil Cars, Karl-Gerhard 
Alstad, Stig Cronheden, Jon Gissler, Sture Jacobsson, Hans 
Andersson, Bengt Cronheden, Rolf Grindborg, Lars Jacobson, Harald 
Andersson, Gustaf Gunn, Harry Jacobsson, Ragnar 
Andersson, Gustaf R Dahl, Eric Gustafsson, Hilding Jansler, Åke 
Andersson, Robert Dahlberg, Nils Gustafsson, Stig Jernberg, Arne 
Andersson, Sven Dahlbäck, Åke Gärdin, Tore Jernekrantz, Alfons 
Andersson, Valle Doll, Sune Göransson, N-E Johandy, Peter 
Andersson, Åke, Dovner, Carl-Olov Johansson, Axel 

Kiruna Haase, Christer Johansson, 
Andersson, Åke Edholm, Thorsten Hagberg, Arne Bengt-Erik 
Anse, Hans Edling, Bertil Hagberg, Gunnar Johansson, Bertram 
Appelnäs, Erland Edström, Bengt Hagsäter, Bror Johansson, Eric L 

Edwall, Olle Hallberg, Olle Johansson, Jan Erik 
Backman, Bertil Edvinsson, Folke Hallen, Lennart Johansson, Nils H 
Beckman, Lars Ekevärn, Gunnar Halling, Arvid Johansson, Åke 
Berg, Peter Eklund, Ale Halvarsson, Bertil Jonsson, Sven R 
Berggren, Krister Eklund, Rune Halvarsson, Gösta Jonsson, Lars 
Borgholm, Kjell Ekman, Tage Hammar, Bo Jonsson, Thord 
Berglund, Sven Elgelid, Sten Hammarstedt, Josefson, Alf 
Bergström, Erik Eliasson, Lennart 0 Ragnar Junehag, Helge 
Bergström, lngmar Eliasson, Oskar Hamrell, Sven Jönsson, Tage 
Bergström, I var Elvgren, Lennart Hansson, Bertil Jönsson, Yngve 
Berndtsson, Bo Engman, Gunnar Hansson, Erik Jönsson, Åke 
Berndtsson, Olle Engman, Hans Hansson, Sven 
Bogren, Lennart Ericsson, Bengt Haraldsson, Ulf Konow, Anders 
Bolander, Erland Ericsson, Eric Hedlund, Axel Kylsberg, Christer 
Bohman, Bengt Eriksson, Erik Hedlund, Åke Kylsberg, Gösta 
Bohman, Ossian Eriksson, Evert Heljestrand, Oleg Kyhlstedt, Bengt 
Bohman, Per Ericson, Gunnar Hellerot, Gunnar Kålen, Alf 
Bohman, Ragnar Eriksson, Gunnar Heligren, Allan 
Borg, Viktor Ericsson, Olle Heligren, Ulf Lago, Bengt 
Bostrand, Bo Ericson, Sven-Eric Hellmen, Ola Lalander, Per 
Bovidsson, Thure Eriksson, Åke Hellström, Ernst Langeen, Gustaf 
Brant-Lundin, Eskilsson, Arne Hemlin, Erik Langeen, Sten 

Christer Hemmingsson, Olle Larsson, Bo 
Breding, Sven-Åke Fastborg, Anders Herlitz, Hans Larsson, Håkan 
Brolen, Sture Fastborg, Torsten Herlitz, Lars Larsson, Ivar 
Bruno, Björn Folestad, John-Eric Herlitz, Nils Larsson, Olle 
Briigge, Bengt Forsberg, Tage Heurling, Bror Larsson, Per 
Byström, Knut Forsgren, Roland Holmberg, Thore Lenberg, Sven 
Bäck, Gunnar Forslund, Martin Hoväng, Gösta Lindblom, Torsten 
Bäckman, John Fredman, Bengt Hult, Staffan Lindgren, L G 
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