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Nils Uhlin till minne
Av Walter Fridlund

Nils Arne Uhlin
f 12 april /911, d /8 augusti /993
Hedersledamot
NILS UHLI

AVLED DEN 18 AUGUSTI 1993 i en ålder av 82 år. Han var född i Ös
tersund och började sitt förvärvsliv vid länsstyrelsen som landskanslist för att
med tiden inneha befattningen som häradsskrivare, därav sju år i Ljusdal.
Han var s a s skapt för sina insatser inom Föreningen Gamla Östersund, vil
ken han far, landsfiskalen Lars Uhlin, var med om att starta år 1923. Med sina
släktrötter på fädernet i Rödön och på mödernet i Laxviken var ils Uhlin en
verklig urjämte och därtill med stort intresse för bygd och folk alltifrån ung
domsåren.
Väl återkommen från sin tid i Ljusdal togs han i anspråk inom FGÖ som re
visor för att snart nog bli ledamot av dess styrelse. I samband med pensione
ringen från häradsskrivartjänsten kunde han år 1973 åtaga sig befattningen som
intendent vid Östersunds stadsmuseum, en syssla, som han helhjärtat och med
stor insikt kom att ägna sig åt i 10-talet år, innan han av ohälsa nödgades sluta.
Han var högt uppskattad för den strikta kunnighet och ordning, som i allt präg
lade ha.is arbetsinsatser.
Till nejderna kring Frösö kyrka ställde ils Uhlin ofta sin färd för att få njuta
av de vida vyerna över gammal kulturbygd med skog och ängar, sjö och mäkti
ga fjäll. Det var platsen för en naturälskare. Där fick Nils också sitt sista vilo
rum.

3

Östersunds rådhus - en stympad jubilar
Av Åke Jans/er
DEN 23 NOVEMBER 1992 FYLLDE VÅRT VACKRA RÅDHUS so ÅR och födelsedagen fi
rades som sig bör i dagarna tre av Östersunds kommun med olika arrange
mang. Trängseln inne i rådhuset vittnade om att allmänhetens intresse för jubi
laren var mycket stort. Men det var ett i visst avseende stympat rådhus som blev
föremål för firandet. En inte oväsentlig del av byggnaden, nämligen den södra
(sydöstra) flygeln finns inte längre kvar. Den revs i december 1970 för att lämna
plats för den nybyggnad som nu binder samman rådhuset med nämndhuset.
Sällan har väl en händelse i vår stad orsakat så många upprörda känslor. Det
blev en proteststorm från flera tusen östersundsbor och ingreppet betraktades
som en ren skymf mot byggnadsverket och dess skapare - ett helgerån. Men
mera om detta längre fram.

Rött eller gult tegel
I stället vill jag först erinra om en annan kontroversiell fråga på 1940-talet som
också rörde rådhuset. Den gången var det planerna på en tillbyggnad av den
norra (nordöstra) flygeln som gav upphov till delade meningar och mycken de
batt i tal och skrift.
Som minnesgoda äldre stadsbor säkert kommer ihåg gällde frågan vid det
tillfället om tillbyggnaden skulle ha rött eller gult fasadtegel. I juni 1945 hade
stadsfullmäktige i princip beslutat att ett nämndhus skulle uppföras på rådhus
tomten på grund av att nästan alla stadens förvaltningar var trångbodda. En sär
skilt tillsatt nämndhuskommitte kom sedan med förslaget att rådhuset skulle
förses med två flygelbyggnader upp mot Gröngatan (nu Norra Gröngatan). I
maj 1946 beslöt stadsfullmäktige godkänna förslaget och förelade samtidigt
kommitten att efter samråd med lämplig expertis inkomma med förslag på
lämplig färg på flyglarnas fasadtegel. Det visade sig då att det inte var möjligt
att förrän sommaren 1949 få fram tegel av den röda färg som rådhuset hade.
Däremot skulle gult tegel kunna erhållas två år tidigare. Med 18röster mot 12
beslöt stadsfullmäktige sedan uttala sig för att rött tegel borde komma till an
vändning men överlämnade samtidigt enhälligt till nämndhuskommitten "att
handla efter föreliggande praktiska möjligheter". Sedan kommitten nu på nytt
fått bekräftat att rött tegel inte kunde levereras förrän efter två och ett halvt år
anmälde kommitten till stadsfullmäktige att den beslutat att den norra flygeln
skulle uppföras i gult tegel. Nu skulle alltså bara en flygel byggas. Drätselkam
maren föreslog fullmäktige att godkänna kommittens beslut. Men det ville nu
inte fullmäktigeförsamlingen. I stället beslöt den att uppskjuta byggandet av
flygeln och uppdrog åt kommitten att utreda andra möjligheter. Arbetsmark
nadsstyrelsen, som tydligen tröttnat på de olika turerna i ärendet, gjorde nu
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Så såg det ut en gång! Rådhusets östra sida med bådaflyglarna. Till väns
ter Flicksko/an.

klart för staden att det skulle dröja flera år innan något nytt byggnadstillstånd
kunde påräknas. I september 1952 entledigades kommittens ledamöter "enär
frågan om att uppföra nämndhus för närvarande saknar aktualitet". Man har
anledning tro att rådhusets andar den gången log i mjugg och med en suck av
lättnad - i varje fall tills vidare. Det skulle nämligen bli än värre ett par decen
nier senare.

Arrestflygelns rivning
I början på 1960-talet aktualiserades på nytt frågan om byggandet av ett
nämndhus och den 21 december 1965 beslöt stadsfullmäktige att en tillbyggnad
av rådhuset skulle ske i huvudsaklig överensstämmelse med ett av arkitekt SAR
Gösta Wiman (Wiman-Arkitekterna Östersund AB) utarbetat förslag. Detta
förslag avsåg förutom själva nämndhuset även en byggnad som skulle samman
binda rådhuset med nämndhuset. Det innebar i sin tur att arrestflygeln skulle
rivas. Den innehöll ju på första våningen polisens arrestlokaler i direkt anslut
ning till stadens poliskontor. Underligt nog föranledde fullmäktiges beslut inte
då några mera påtagliga reaktioner hos allmänheten. Det var först när nämnd
husbygget närmade sig slutskedet som reaktionen kom på allvar och den blev
verkligen både intensiv och hetsig.
Den 2 december 1969 tog nu även kulturnämnden upp rivningsfrågan till
överläggning och beslöt hemställa till stadsfullmäktige att ta sitt beslut från
1965 i vad avsåg rivning av arrestflygeln under förnyad prövning. Som motive5

Nämndhuset närmar sig obevekligt rådhusets södra flygel med polisens
expeditions- och arrestlokaler.

ring anförde nämnden "estetiska skäl samt pietetsskäl mot byggnadsverket i
dess helhet och mot dess arkitekt".
Kulturnämndens hemställan resulterade endast i att drätselkammaren den 10
april 1970, alltså mer än fyra månader senare, beslöt föreslå fullmäktige att vid
hålla att flygeln måste rivas "med hänsyn till att frågan om nämndhusets fär
digställande brådskade och att en tillfredsställande sammanbindning av det re
dan byggda nämndhuset ej kunde ske med bibehållande av rådhusets södra
flygel". Endast en ledamot, Brita Malmsten, reserverade sig mot beslutet och
framhöll "att innan man företar ett så kännbart ingrepp i en av stadens monu
mentalbyggnader som att riva en flygelbyggnad, bör alternativa lösningar till
sammanbindning mellan nämndhuset och rådhuset prövas".
Några dagar tidigare, den 6 april, hade drätselkammaren med anledning av
den allt högljuddare kritiken mot rivningsbeslutet anordnat ett offentligt infor
mationsmöte på länsbiblioteket under ledning av kommunalrådet Nils Jons
son, tillika drätselkammarens ordförande. Det blev en livlig debatt där många
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hårda omdömen fälldes mot förslaget och mot stadens politiker. Inte endast
sammanbindningen utan hela nämndhusets utformning och utseende kritisera
des skarpt från många håll. Det var meningen att stadsarkitekten Bo Larsson
skulle presentera en modell av rådhuset och tillbyggnaden men han hann
knappt börja förrän han blev avbruten av ilskna röster från de närvarande. När
han sedan i berömmande ordalag uttalade sig om nämndhuset och därvid bl a
sade sig anse att den byggnaden hade mera spänstig kraft än rådhuset trampade
han på många ömma tår, som en tidning uttryckte det, och protesterna blev bå
de häftiga och högröstade. Liksom också när han ville jämföra rådhuset med de
tyska riddarborgar som han brukade klippa ur Allers när han var barn.
Vid mötet framfördes även flera förslag till lösning av sammanbindningen,
bl a föreslogs en glasad eller underjordisk gång. Skriftlig kritik kom också från
Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening, ABF och Östersunds konst
klubb. I den skrivelsen anvisades tre olika lösningar.
Den 21 april 1970 var det så dags för stadsfullmäktige att ta slutlig ställning
i ärendet. Stadsfullmäktigesalen i rådhuset var packad av intresserade åhörare.
Det blev en lång och stundtals ganska frän debatt. Den som intensivast försva
rade rivningsbeslutet var liksom tidigare Nils Jonsson understödd av kommu
nalrådskollegan Ragnar Hägerström. Motståndslinjens talan fördes av bl a Bri
ta Malmsten, Arne Nordberg, Axel Hedlund, Sven Prag och inte minst Sven 0
Persson, vilka alla yrkade på återremiss av ärendet till drätselkammaren:
Slutresu!tatet blev att fullmäktige beslöt att vidhålla sitt beslut från 1965, som
ju innebar att flygeln skulle rivas. Mot beslutet reserverade sig sistnämnda fem
ledamöter och Erik Hemlin. Någon votering blev det inte, enligt uppgift bero
ende på ett missförstånd i samband med fastställandet av propositionsordning
en. Det finns emellertid anledning anta att en votering skulle ha gett till resultat,
att Nils Jonssons linje skulle ha segrat med några rösters övervikt.

Fortsatta protester
Protesterna fortsatte emellertid. I debatten i stadsfullmäktige hade Jonsson
gjort gällande att det var endast "en liten klick" som agerat mot rivningsbeslu
tet. Nu kom i mitten av maj 1970 ett upprop i ortstidningarna från ett 90-tal ös
tersundsbor under rubriken "Bort med tassarna från rådhusflygeln". I uppro
pet uppmanades alla som önskade att rådhuset skulle förbli orört att teckna sina
namn på namnlistor som fanns utlagda på ett stort antal platser i blivande Stor
östersund. Kampanjens initiativtagare var två östersundsbor, Erik Hellström
och Henry Nilsson, den förstnämnde sonson till rådhusets byggmästare med
samma namn. Namninsamlingen pågick sedan i endast 14 dagar. Resultatet
blev imponerande stort: 8 470 personer ville ha rådhuset orört till det yttre! På
initiativtagarnas begäran överlämnade jag den 15 juni namninsamlingen i tre
bokband tillsammans med en protestskrivelse till stadsfullmäktiges ordförande
Nils Uddegård f v b till drätselkammaren och stadsfullmäktige. Överlämnan
det ägde rum i stadsfullmäktigesalen i närvaro av de båda initiativtagarna. Skri
velsen föranledde emellertid sedan inte någon annan åtgärd än att den av drät7

selkammaren lades till handlingarna. Den finns nu tillsammans med bokban
den förvarad i kommunens arkiv.
Stadsfullmäktiges beslut den 21 april blev föremål för flera överklaganden
men dessa föranledde inte någon ändring av beslutet. Brita Malmsten och Axel
Hedlund besvärade sig ända till Kungl Maj :t som sedan genom utslag den 5 no
vember 1970 lämnade besvären utan bifall.
Först därefter kunde rivningsbeslutet verkställas. Måndagen den 14 decem
ber 1970 jämnades arrestflygeln med marken av en grävskopa!

Bristfällig information
Så slutade alltså striden om arrestflygeln och man kan naturligtvis undra varför
det gick som det gick. Den kanske viktigaste orsaken var nog att kritiken kom
igång för sent. Men detta berodde i sin tur till mycket stor del på att informatio
nen varit bristfällig. Först när nämndhusbygget kommit en god bit på väg gick
det upp för allmänheten vad som höll på att hända med flygeln. När kritiken se
dan kom borde det dock fortfarande ha funnits möjligheter att åstadkomma en
lösning med bibehållen flygel. Det skulle visserligen ha inneburit en viss men
dock helt säkert överkomlig fördyring. Vidare åberopades att Storöstersund
låg i startgroparna - sammanslagningen av kommunerna i östersundsblocket
skulle ske den 1 januari 1971 - och därför var det bråttom att få fram lokaler för
den gemensamma förvaltningen. Från motsidan hävdades det dock att läget in
te alls var så prekärt att inte flygeln skulle kunna räddas genom en annan lös
ning av sammanbindningen. Genom överklagandena försköts nu i alla fall riv
ningen till mitten av december 1970.
En Br0yt X 4 arbetar med rivningen av den södra rådhusflygeln. Året är
1970 i december. Flicksko/an står fortfarande orörd.
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En bild på rådhusets östra sida efter sammanfogningen med nämndhuset.

Av de många som kämpade emot rivningen bör också nämnas konstnär Len
nart Örnberg och arkitekt SAR Karl-Axel Suwe. De var med redan från början
och stred sedan oförtröttligt in i det sista för flygelns bevarande. Suwe utarbe
tade också en ideskiss till hur sammanbindningen borde kunna ordnas och den
fanns färdig före fullmäktigesammanträdet den 21 april.

Maktens högborg
Numera har väl allmänheten i stort sett vant sig vid "stympningen" men det
hindrar ju inte att folk fortfarande har svårt att förstå att ingreppet kunde till
låtas. Rådhuset har ju alltid betraktats som en stadens klenod som vi gärna och
inte utan stolthet visar upp för besökare. Numera har byggnaden också i ännu
högre grad blivit en den kommunalpolitiska maktens högborg med säte för alla
fyra kommunalråden och med kommunstyrelsens ordförande, som sig bör, i
det gamla borgmästarrummet. Därför finns det också goda skäl att tro att da
gens kommunalpolitiker inte nu skulle ha gått med på en rivning av arrestfly
geln.
Jag vill gärna sluta med att sända en tacksamhetens tanke till de kommunal
män som förhindrade planerna på att stycka upp den vackra domsalen i ett antal
kontorsrum - ja, det fanns faktiskt sådana planer - och istället bevarade salen i
nära nog oförändrat skick.
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En hundraårssalva för A 4
A 4 100 år i Östersund
Av Bengt Brugge
NÄR KU GLIGA ORRLA DS ARTILLERIREGEME TE, som efter 24 års frånvaro
från Östersund, då regementet var förlagt till Härnösand, 1893 återkom till Ös
tersund, mötte detta enligt tidningarnas arkiv stort motstånd från stadsbornas
sida.
Enligt uppgift skall artilleristerna ha mött större förståelse från landsbyg
dens befolkning än från stadens. Anledningen härtill kan vara svårförståelig all
denstund ett ökat befolkningsunderlag självklart icke enbart skulle ge Öster
sund nytt liv genom ökade inkomster utan även friskt blod. Nej, förläggningen
av A 4 till staden gav även kulturell förnyelse genom att framsynta personlighe
ter inom olika befälskategorier i hög grad kom att bidra till utvecklingen bland
annat av stadens ideella organisationer.
Man kan fråga sig om det fanns en falang inom staden, som tyckte att de var
för fina för att umgås med artillerister. Av Östersunds kyrkoarkiv från tiden
omkring 1900 framgår nämligen följande: "att artillerister inte fick besöka sta
dens kyrka emedan de -luktade häst".
Artilleriet var ingen nyhet för Jämtland. Allt sedan Jämtland och Härjedalen
erövrades från Norge 1644, hade pjäsförband varit grupperade uti skansarna i
de båda landskapen. A 4 var sedan det första förband som förlades till staden.
Vid tidpunkten för A 4:s ankomst till Östersund var såväl Fältjägarregementet
som Jämtlands kavallerikompani fortfarande förlagda till Frösö läger.
De monumentala byggnader, som utgör artilleriregementets ursprungliga
kasernetablissement, färdigställdes åren 1891-1895, och är ritade av chefsarki
tekten E Josephson vilken har givit dem ett mycket värdigt utseende. Själva
kanslihuset påminner om ett slott från den Tessinska tiden. Byggnaderna kom
att ge Östersund en verklig ansiktslyftning på en plats i östra utkanten av sta
den, där tidigare endast jordbruk bedrevs.
I ett tidigare skede fanns det planer på att regementet skulle förläggas till
Frösön på den plats där Runeborg har legat. Som tur var så skrinlades dessa pla
ner och förnuftet kom att segra. Oanade kommunikationsproblem skulle an
nars ha uppstått.
Så här berättar artilleristen A S Sunesson i sin dagbok om ankomsten till Ös
tersund den 28 september 1893: "Kl 7 fm ljöd ångvisslan och tåget rullade in på
Östersunds station, där regementschefen översten Boheman och regements
kvartermästaren kapten Edmund Kihlstedt samt en väntande folkmassa voro
oss till mötes. Nu var det att i en handvändning fullborda toialetten, så att man
någorlunda presentabel kunde visa sig för folket i allmänhet och flickorna i
synnerhet. Snart var man i sabel och remtyg på marsch till kasernerna -15 mi-
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A 4:s kanslihus och kaserner 1893, iinnu ej helt färdigbyggda.

nuters väg upp genom staden. Fönstren voro packade av nyfikna som i minst
två år väntat på oss. Nu kommo vi - men ack hur sågo vi ut: smutsiga, sönder
klösta å händer och kläder och därtill uttröttade, ja utarbetade av allt hävande
med batteriets material! Vi hade burit och dragit varje låda och varje effekt till
lastkajen i Härnösand, lastat fartyget Westernorrland, urlastat i Sundsvall och
lastat vårt tåg, som drogs av två lokomotiv. Tåget utgjordes av 19 fullpackade
godsvagnar och tre personvagnar.
Den tretungade flaggan på kanslihusets torn hälsade oss välkomna. Vi funno
det hela storslaget och tilltalande. Båda batterierna stodo fullt färdiga i nytt
möblemang och vi inrättade oss i all hast för att marschera till matsalen, där två
artillerister från ett av stockholmsbatterierna under två dagar ordnat för oss
och hade maten serverad.
Efter maten ny handräckning. Batteriet beordrades ner till stationen för ma
terialens urlastning och hemtransport genom lejda åkare. De olika dagstidning
arna, Östersundsposten, Jämtlandsposten och Jämtlands Allehanda ägnade oss
en välkomsthälsning samt uppmanade oss och de civila ömsesidig vänskap etc.
Den förstnämnda tidningen beskrev oss såväl som staden, och utdelade å batte
riet stora packar av tidningar. Befolkningens entusiasm över oss vet för närvar
ande icke av några gränser."
Men redan efter en knapp vecka skriver han följande: "Vårt anseende i staden
är redan på retur. Det är 2. batterister som utmärkt sig. Särskilt har de å kafeer
hållit sig framme och gjort rent hus i de framsatta brödkorgarna. Med anled
ning av detta hade en kafeinnehavarinna frågat om herrar artillerister icke får
mat i kasernen."
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Kanonspann på A 4:s kaserngård sett ur konstnären Acke Åslunds syn
vinkel. Äret är 1945.

Ja, så berättade alltså Sunesson i sin dagbok om sitt första möte med A 4 för
jämnt hundra år sedan. Sedan dess har det säkert hänt många beskrivliga och
obeskrivliga händelser på Norrlands artilleriregemente.
I samband med 100-årsminnet av regementets återkomst till Jämtland har
förutom allt jubileumsfirande även utgetts en förnämlig jubileumsskrift, där lä
saren kan finna mycket intressant om regementets historia.
Föreningen Gamla Östersund sällar sig till gratulanterna och önska A 4
lycka till med nästa århundrade i staden.
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Från Föreningen Kvinnliga Gamla Östersund har redaktionskommitten,
genom Mary Bergströms förmedling,fått ett antal artiklar till påseende. Av
dessa har vi valt ut två till publicering.
Nedanstående artikel om Flicksko/an i Östersund är ett examensarbete
vid kurs i lokal historia vid Högskolan i Östersund ht -85. I årsskriften 1966
har rektor Gerd Larsen skrivit om Flicksko/an. Här får vi en bild av Flick
sko/ans betydelse från en elevs horisont.
Artikeln är illustrerad med bilder ur föreningens arkiv och bildtexterna är
redaktionella.

Flickskolan i Östersund 1884-1967
EN FÖRSVUNNEN SKOLFORM
Av Sigrid Rydell

Bakgrund och syfte
Flickskolan, en skolepok som nu är slut, är det något att skriva om? Först nu
på femtio års avstånd och med de erfarenheter jag fått under många års yrkesliv,
har jag förstått hur speciell flickskolemiljön var och vilken god grund vi fick där
av kunskaper och allmänbildning.Jag vill försöka att med egna hågkomster och
med hjälp av årsredogörelser, skolkataloger och spridda artiklar se tillbaka på
det som var min skola.

Något om flickskolan
I kvarteret Kokboken mellan Gröngatan och Rådhusgatan låg Elementarläro
verket för flickor. Inom dess väggar rörde jag mig under åtta år, åren 19271935.
Under 1800-talets lopp startade ett stort antal privatskolor, bl a flickskolor.
Några offentliga skolor för flickor fanns ju inte. Skolornas verksamhet finan
sierades huvudsakligen med elevavgifter.
År 1884 var tiden inne för Östersund att ge kvinnlig ungdom en skola. För
slaget upptog ett 5-klassigt läroverk jämte en förberedande småskola i två klas
ser. Det gamla folkskolehuset i vilket skolan först inrymdes blev snart för
trång. Elevantalet steg till det dubbla på fem år.
Ett nybygge måste till. För att få pengar konstituerades den 23 maj 1890 Ös
tersunds flickskolebyggnads AB och en byggnad i två våningar uppfördes på
två tomter i kvarteret Kokboken. Den 14 augusti 1894 kunde den nya skolan
tas i bruk.
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År 1914 hade elevantalet återigen fördubblats och den 4 juli 1916 beslöt
byggnadsbolaget att utöka läroverksbyggnaden med ännu en våning och sam
tidigt genomföra moderniseringar, såsom införande av värmeledning m m.
Den påbyggda 3 :e våningen kom att innehålla bönsal och en teckningssal
jämte tre klassrum. Den gamla bönsalen omändrades till två klassrum.
Byggnadsbolaget, som betytt så mycket för skolan, överlåter skolhuset till
staden 1925. En fond bildades av byggnadsbolagets behållning och räntan skul
le användas som stipendium till en begåvad, flitig och mindre bemedlad elev
samt till bokpremier.
Från höstterminen 1902 får skolan åtta klasser.
Skolan beviljades nonnalskolekompetens 1912.

Höga inträdeskrav
Inträde i flickskolans första klass skedde genom tentamen, oftast efter två år i
småskola och ett år i folkskola.
Inträdesproven var:
1) Förmåga att tydligt och säkert läsa innantill och att med egna ord redogöra
för innehållet av en uppläst berättelse.
2) Någon färdighet i rättskrivning.
3) Kännedom om viktigare berättelser ur gamla testamentet och evangelierna
samt några psalmverser.
4) Färdighet i de fyra räknesätten, kännedom om sorter och huvudräkning.
5) _Kännedom om hembygdens natur och arbetsliv ävensom geografi och för
måga att förstå och använda karta.
Hur många 9-10-åringar från dagens grundskola skulle ha klarat inträdes
kraven?
Före 1900 kom de flesta eleverna från Storsjöbygden och Härjedalen.Under
början av 1900-talet präglas Östersund av en befolkningstillväxt. Stadens del i
det sammanlagda elevantalet torde ha uppgått till mer än hälften. De, som kom
från landsbygden var under skoltiden bosatta i Östersund i skolhushåll eller i
familj.
I flickskolan uppgavs aldrig föräldrarnas status. Alla var lika i skolan, besutt
na som obesuttna.
Terminsavgifterna under läsåret 1927-1928 och fram till kommunens över
tagande 1934:
Klass VIII ......................... 135 kr
Klass VII .......................... 115 kr
Klass VI ............................ 100 kr
Klass V ............................. 90 kr

Klass IV ............................
Klass III ...........................
Klass Il .............................
Klass I ..............................

85 kr
80 kr
75 kr
70 kr

Fri undervisning lämnades åt 19 elever samt nedsatta avgifter åt 35 lärjungar.
Ett allmänt villkor för befrielse eller nedsättning var fallenhet för studier, god
flit och gott uppförande samt minst ett år vid skolan. Vid övergången till kom14

Flickskolebyggnaden i två våningar vid sekelskiftet.
En liten klass med både flick01· och pojkar ur förberedande småskola
prydligt samlade på Flicksko/ans trappa. 1905.
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munal flickskola blev terminsavgiften i alla klasser 50 kronor. Även då kunde
lägre avgift eller avgiftsfri undervisning sökas.
Våra lärarinnor var utexaminerade från högre lärarinneseminarier eller hade
en fil mag bakom sig med studier och resor i utlandet. Lärarinnorna voro rätt
olika varandra i undervisningen, men man måste säga att många av dem var go
da pedagoger. De flesta hade en gång i tiden gått i en flickskola, därtill väl utbil
dade för läraryrket.
Skolan hade ett finfint läge bredvid rådhuset. Övre gården mot Gröngatan
var grusbelagd. Där fick de lägre klasserna vara under rasterna. Gymnastik
byggnad saknades så den gården fick även tjänstgöra som idrotts- och gymnas
tikplan höst och vår. Gymnastiken förde en ambulerande tillvaro. Flickskolan
hyrde in sig i västra skolan, nuvarande Gamla skolan samt i läroverkets gym
nastikhus, "jumpaladan".
Nedre gården var för de äldre flickorna. Flaggstång i mitten och en rondell
med fin gräsmatta. Före vårterminens slut vid vackert väder hölls lektioner ute.
Små grupper av elever med lärarinnan i sin korgstol.
Forna tiders grammatikplugg talas det mycket om. Tyska grammatiken mås
te man nästan kunna utantill.
Att samla och pressa växter ingick i somrarnas arbete. Sista året skulle man
ha minst 150 växter. Resultatet skulle uppvisas och förhör hållas.
Vardagen var inlärande av årtal, Pythagoras sats, Archimedes princip, Lin
nes sexualsystem, krigsförklaringar och fredsslut.
Klasserna 4 och 6 undervisades i huslig ekonomi, där födoämnes lära ingick.
Skolan hade inga egna lokaler för skolkök utan småskolseminariet och västra
skolan hyrdes. 1952 fick eleverna flytta in i nyinredda hyrda lokaler, 4 "små
kök, handkammare och matsal".
I teckning fanns under årens lopp flera begåvade elever.
Slöjd var för många ett populärt ämne. Två klassrum slogs ihop till en stor
slöjdsal och i källaren inreddes en vävkammare, där det dunkades flitigt även
om kvällarna.
Uppsatsämnena ger ett litet begrepp om undervisningen i övrigt: Ett salu
torg en höstdag. På svampexkursion. Frihetsstrider i Europa på 1830-talet.
Tegners Fritiofs saga. Götiska förbundet. Sverige som turistland. Kristinafil
men. Hur våra muskler arbeta. Några parasitiskt levande maskar. Torrdestilla
tion av stenkol. Vädrets inverkan på lynnet. Fredrika Bremers livsverk. Hem
inredning i vår tid. Hur kroppstemperaturen regleras. Ibsens Kongsemnerne.
Kooperationen. Ekonomien som grundval för ett nytt hushåll. Blodomloppet
hos ryggradsdjuren. Inför riksdagsjubileet.
I skolans båda högsta klasser skulle lärjunge vid sidan av den undervisning
som avser hel klassavdelning och de hemuppgifter som i samband därmed före
komma, i något av de ämnen i vilka hon erhåller undervisning, utföra enskilt ar
bete.
Sådana uppgifter kunde t ex vara:
I engelska: läsning, översättning, glosförhör ur arbeten som Kiplings "Kim",
16

Lektion i hnslig ekonomi 1912.

Jeromes "Three Men in a Boat" samt att hålla föredrag på engelska inför klas
sen.

Ordningsregler
Enligt nutida begrepp var ordningsreglerna för skolan rätt hårda:
I) Lärjunge förbjudes att utom i föräldrars eller målsmans sällskap besöka
stadens hotell.
2) Lärjunge förbjudes att utom i föräldrars eller målsmans ällskap bevista
offentlig dans, teater- och cirkusföreställningar (med undantag av barnföre
ställningar och matineer), såvida ej rektor därtill lämnat tillstånd.
3) Lärjunge förbjudes att besöka biografföreställning, som slutar senare än kl
10 e m.
4) All förtäring av alkoholhaltiga drycker utom i föräldrars eller målsmans
sällskap är lärjunge förbjuden.
5) Rökning inom lärjunges bostad är lärjunge förbjuden, såvida ej föräldrar
eller målsman därtill uttryckligen givit sin tillåtelse. Utom bostaden är rökning
under intet förhållande lärjunge tillåten.
6) Under terminen får lärjunge ej vistas utom sin bostad efter kl 10 e m, såvi
da hon ej befinner sig i föräldrars eller målsmans sällskap eller kan åberopa sig
på giltigt skäl.
17

Föreningsliv
Visst förekom det föreningsliv i flickskolan. Nämnas kan Ungdomens Röda
Kors, SSUH (Fjällvinden) med insamling av pengar till barnkolonier, ÖFGIF
Östersunds Flickskolas Gymnastik- och Idrottsförening med gymnastikupp
visningar samt handbollsträning. Flera matcher spelades mot Läroverkets IF
och mot IFK, varvid flickskolan vann samtliga. KFUK:s scoutkår med nära
100 medlemmar, kanske mycket beroende på att kåren stod under ledning av
tre av flickskolans lärarinnor.
Skolmössan fick användas från första klassen. En rund mössa av svart kläde
med styv kant. På kanten en krans av gröna blad. Över kullen en snodd av svart
silke med en tofs i ena sidan. I praktiken användes mössan i första och sista klas
sen.
Förr var det så gott som självklart att det var sönerna som skickades till uni
versiteten och flickskolan fick räcka för döttrarna. Men flickorna ville få ut
bildning och få komma ut i livet.
Ett avgångsbetyg med normalskolekompetens berättigade till inträde i föl
jande fackskolor och specialkurser:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

postelevkursen
telegrafelevkursen
Kungl högre lärarinneseminariet, Stockholm
Statens kvinnliga folkskoleseminarier
tekniska skolan i Stockholm
K Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm
Statens skolkökslärarinneseminarium, Fackskolan för huslig ekonomi,
Uppsala
Föreningen Handarbetets Vänner
Margaretaskolans Kindergartenseminarium
Seminariet för utbildande av sinnesslölärarinnor
Svenska Fattigvårds- och Barnavårdsförbundets utbildningskurser,
Stockholm
Social-politiska institutet, Stockholm
De statsunderstödda handelsgymnasierna, Stockholm, Göteborg
Sjuksköterskeskolorna vid Sophia-hemmet och Röda Korset, Stockholm

Anställning i följande tjänstebefattningar:
1)
2)
3)

bokhållare eller kontorsskrivare vid statens järnvägar
såsom biträde i riksbanken
såsom biträde vid postsparbanken

Genom 1927 års skolreform får flickor tillträde till de statliga gymnasierna
och för flickskolans del sjunker elevantalet. Att fortsätta skolan som enskild
blev allt svårare.
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Ostemmds Kommunala Flickskola efter ombyggnaden till tre våningar.
Bilden fran 1936.

Den 28 mars 1933 beslöt Östersunds stadsfullmäktige att ombilda Öster
sunds Elementarläroverk för flickor till kommunal flickskola och hos Kungl
Maj :t anhålla att få reglemente för densamma fastställt. Redan den 15 maj 1933
tillstyrkte Skolöverstyrelsen förslaget och den 20 oktober 1933 blir skolan från
och med den 1 juli 1934 av Kungl Maj :t erkänd som kommunal flickskola med
sju klasser.
År 1946 har skolan bara 230 elever men sedan stiger kurvan för att 1957 nå
sin topp med 437 elever.
Flickskolornas fortsatta existensberättigande och eventuella inplacerande i
ett mera enhetligt skolsystem utgjorde ett livligt debatterat problem under
1940- och 1950-talen. Frågan fick sin slutliga lösning i och med 1962 års beslut
om grundskolan, som innebar att flickskolor skulle avvecklas.
Den kommunala flickskolan i Östersund avvecklades successivt i och med
att intagning i de sex- och sjuåriga linjernas nybörjarklasser upphörde.
Läsåret 1960/1961 öppnades skolan även för pojkar i en femårig linje för bå
de flickor och pojkar där även praktiska ämnen ingick.
Flickskolans sista klass gick ut 1967. Byggnaden hade 1966 ändrat namn till
Genbergsskolan och flickskolans återstående klasser hade varit inhysta på an
nat håll.
Huset stod kvar några år men i början av 1970-talet tuggade gräv koporna
sönder det.
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Östersunds Kommunala Flicksko/as sista styrelse samlad för att sätta
punkt för en epok i den östersundska sko/historien. Fr v frn Elsa Wallin,
rektor Gerd Larsen, rektor Allan Weinhagen,fru Hadgine Rhoden,full
mäktigeledamot Henry Andersson, fru Inga Widen och fru Elisabeth
Thurfjell.

Avslutning
Signe Höjer skriver:
"Värderar vi till fullo våra gamla svenska flickskolor och den kulturgärning
de utfört runt om i vårt land? Många har för sig att flickskolorna var andligen
stillastående och inte sysslade med tidens frågor. Fel, utom när det gällde sex
ualhygien, men där var nog alla skolor efterblivna."
Det är svårt att säga vad flickskolan betytt för de tusentals elever, som gått
där. Men den försökte att utveckla våra individuella anlag.
Jag skall sluta med en vers av en av skolans elever, Calise Tiren. Född 1895
på Frösön. Hon gick ut flickskolan 1913. Telegrafexpeditör i Stockholm. Släk
ten Tirens konstnärskap tar sig uttryck hos henne i lyrisk produktion, där kär
leken till hembygden är det centrala. Hennes alster har publicerats i bl a före
ningen Heimbygdas årsbok "Järnten".
Jämtland! Vår moder, vår fädernebygd,
vid glimmande vatten, i skogarnas skygd
elda vår håg under hotfulla tider,
öppna din famn, när mot kvällen det lider.
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Oscarsbron var ett elegant byggnadsverk.

Oscarsbrons invigning
Kåseri av lisa Fredriksson
"DET FLAGGAR I STADEN OCH HAM E " - en boktitel av författaren Björnstjer
ne Björnson - och det passar som rubrik till det här lilla kåseriet om invigning
en av Oscarsbron. Min äldsta sy ter född 1890 fick vara med om detta, och jag
låter henne berätta.
Vår lilla stad hade celebert be ök: gamle kung O car Il hade kommit för att
inviga den nyss färdiga Frösöbron, den med de stora bågarna. Det var en stål
konstruktion med två spann och en rörlig mellandel, som öppnade titt och tätt
för att släppa igenom båtarna.
Det var en strålande vacker försommardag, när det flaggades överallt, och
det doftade friskt av popplarna i Esplanaden -så hette nuvarande Strandgatan
på den tiden. Hela stan hade gått ut för att möta sin kung, och stadens två poli
ser var med för att hålla ordning på folkmassorna. Jag tror inte det var så svårt
då.
Vi bodde på en gård ute på Frösön, och jag hade fått följa med mamma in för
att se kungen -det skulle ju bli ett minne för livet. Jag var sju år då, skulle bli
åtta till hösten, och året måste alltså ha varit t 898. Det var kanske också mitt
första stadsbesök, om man undantar det obligatoriska besöket hos fotografen
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I vårt arkiv finns tyvärr inga bilder från ceremonierna på bron, då "små
vitklädda flickor strödde blommor för konungens fot". Men denna impone
rande bild visar det fortsatta firandet invigningsdagen den 21 juli 1897. Fest
tåget på väg mot stadens centrum med konungen i täten och kronprinsen på
hans högra sida. Unionsflaggorna fladdrar i sommarvinden.

i späd ålder. Det hörde ju till i början av nittiotalet, att varje barn vid något till
fälle skulle sitta på sin bara stjärt antingen på ett bord eller i en fåtölj, hos Oscar
Olsson för att förevigas. Jag sitter på ett bord, krampaktigt fasthållen av min
storebror och har fler fingrar än i verkligheten.
Vi stod alltså och väntade på Strandgatan, och mamma och jag hade fått bra
plats nästan framme vid bron.
Plötsligt hördes ett sus: "Nu kommer kungen". Och där kom den ståtlige,
vördnadsbjudande monarken i amiralsuniform skulle jag tro- han var ju sjöof
ficer. Han åtföljdes av sin son, kronprins Gustaf. Vad han hade för uniform vet
jag inte, men ett var säkert: De båda herrarna lyste av guldbroderier och tränsar
och ordnar, så att det var en fröjd för en liten tös att se. Gamle kung Oscar var
en mycket stilig herre. Enligt min åsikt så måste han ha varit en av de vackraste
bland Europas monarker.
De båda kungligheterna vandrade fram mellan folkmassorna med fasta,
spänstiga steg gjorde honnör till både höger och vänster och tog emot folkets
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hyllning. De gick fram till mitten av bron, där man på båda sidor reserverat
plats för deras namnteckning. Där skrevs Oscar på den ena sidan och Gustaf på
den andra. Bron fick ju också sedan heta Oscarsbron. Efter väl förrättat värv
vände de tillbaka för att bli ännu mer hyllade. En vacker vitklädd dam över
räckte stora rosenbuketter, och det utbringades naturligtvis ett leve för kon
ungen och Fäderneslandet. Fast det har jag nästan glömt, ty hela min uppmärk
samhet var riktad på några små vitklädda flickor med blomsterkorgar i händer
na, och de strödde blommor för konungens fot.

"På namnplåtar å ömse sidor av bron ungefär mitt på densamma skreva
de sina namn, som sedan ingraverades och förgylldes." Så står det i
Orvar j A Thuressons uppsats i årsskriften 1951: "Östersundsbron ge
nom tiderna". Plåtarna räddades till eftervärlden när bron revs, förva
rades en tid på länsstyrelsen men finns nu på stadsmuseet.

Ja, så hyllade man kungligheter på den tiden. Herrarna svängde hattarna och
flickor och gummor neg, så att kjolarna släpade i gatan och alla människor var
mycket rojalistiska, medan de höga herrarna vände tillbaka till residenset.
Gamle kung Oscar, som var en stor naturdyrkare sades ha varit mycket betagen
i vårt sommarfagra landskap, och han lär ha yttrat, att Östersund var som en
brud och Frösön hennes krona.
Så skingrades folkskaran, och mamma och jag gick ner till kajen för att hälsa
på pappa, som förde en båt. Det var inte ångaren Östersund då men blev det nå
got senare. Han blev förstås glad att vi kom och tog mig med upp till en kiosk
på Sjötorget. Det var ett vanligt marknadsstånd med en lucka, som fälldes ut.
Den satt så högt, att jag nätt och jämnt med näsan nådde upp till kanten, men
jag fick i alla fall en överblick över all härlighet där inne. Glasburkar med bro
kiga karameller, chokladkakor, praliner och bakelser. Pappa köpte en grädd
bakelse åt mig för 10 öre och det var det godaste av det goda, som jag någonsin
hade ätit.
Så långt min avlidna syster, om berättade det här minnet på en vårmöte med
kvinnliga föreningen Gamla Östersund 70 år senare.
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Radions barndom i Östersund
Av Sven Wallin
UNDER 1920-TALETS BÖRJAN VAR DET ETT INTENSIVT INTRESSE för det nya mediet
radio. Man hade i telegrafstyrelsens regi sänt enkla lokala program över stock
holmsområdet och ännu 1924 visste man inte så värst mycket om den nya tek
niska uppfinningen rundradio. 1925 bildades Radiotjänst främst på initiativ av
herrar Seth Ljungqvist och Gustaf Reuterswärd som representanter för tele
grafstyrelsen och begreppet Radiotjänst. Här lade man grunden till en ny bety
delsefull kulturinstitution.
Runt om i landet hade det bildats s k radioklubbar som arbetade för lokala
sändningar och så skedde också i Östersund, där den drivande kraften var läro
verksadjunkten Idis Olof Löwing. Han sammankallade ett antal intresserade
till Goodtemplarhusets kafe. Avsikten var att man skulle bilda en ekonomisk
sammanslutning med andelar. "En för alla och alla för en".
För den stora allmänheten var ju radio ett okänt begrepp. Visserligen hade
t ex Harry Söderman - sedermera bl a känd kriminaltekniker - åkt runt i våra
bygder för att demonstrera- och tjäna en slant- på det nya mediet, men det ha
de för det mesta bara blivit s k fågelkvitter i högtalaren. Så skulle en seriös raDen avgående Effe Magnusson intervjuas av tilltriidande ombudet Sven
Wallin.

LJ
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K E Ylander och Bror Nygren var de första heltidsanställda teknikerna
vid Österstmdsradion och u"lderställda Televerket. Bakom dem Radio
tjänsts direktör, Erik Mattson. /950-talet.

diofirma göra en demonstration i Östersund. Det hela skulle gå av stapeln i Ho
tell Standards festvåning. Bland de som infann sig sågs ÖP:s chefredaktör Effe
Magnusson och han hade tagit med sig sin ledarskribent fil dr Algot Holm
quist. Det hela började med fågelkvitter men efter hand tonade det fram musik
och en engelsk röst meddelade att man sände en underhållningskonsert från
Kristallsalongen i London. Knappt var detta sagt förrän dr Holmquist reste sig
upp och skrek:
- Det är inte sant! Det är inte möjligt! Och så rusade han ut från festsalen.
Vi hade från början i Östersund en sändare som låg på slätten nedanför det
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Effe Magnusson annonserar ett lokalt program med viistjiimta1·. Bengt
Bixo bidrog med jiimtlåtar pa fiol.

nuvarande s k byalaget. Den hade inte stor räckvidd men 1938 kom en kraftiga
re. Det var en 10 k W-sändare som tidigare stått i Hörby.
u kommer Östersunds rundradio och Östersund-Motala och inte minst
Radiotjänsts första s k ombud i länet Effe Magnusson in i bilden. Ingen kunde
vara mera lämpad för uppgiften. Han var länspatriot, en jovialisk herre, snabb
i repliken, humorfylld, glad och spontan. Om man skall vara ärlig så var det väl
bara en sak han saknade och det var radioröst. Men han tjusade med sin skrov
liga heshet. Han blev ett begrepp i svensk rundradio.
Och det blev ytterligare fart på sändningarna härifrån. Det sändes under an
ropet "Östersunds rundradio" musik, uppläsningar, sport m m. Och under an
ropet "Östersund-Motala" gick Effes röst ut i en rad program. Dels hade han
uppskattade dialoger med radiokollegor i andra delar av landet, t ex Sven-Öj
vind Swahn i Karlskrona, dels sändes musikprogram och underhållning i form
av t ex Trion Sov i ro. Många av den tidens radiostjärnor reste gärna upp till Ös
tersund och Effe och gjorde reportage från Jämtland. Det var Lars Madsen,
Manne Ginsburg, Olof Forsen, Palle Brunius, Henrik Hahr m fl.
1937 hade programpunkten Dagens eko premiär och med inslag från Stock
holm, Malmö - och Östersund, vilket ju visar Östersunds "radiostyrka".
Som vanligt försökte Sundsvall leka storebror visavi Östersund och man me
nade från den lokala ledningen i medelpadsmetropolen att programverksamhe-
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ten skulle styras därifrån. På en s k ombudskonferens i Stockholm lades försla
get fram. Som en oljad blixt re te sig Effe Magnusson och deklarerade:
-Skall jag halshuggas å inte skall det bli av någon sundsvallsbo. ä, då skall
det ske av kvalificerat folk på Brunkebergså en!
Det hörde inte något mera från Sundsvalls sida ...
I hela 23 år var Edvin Magnusson och begreppen Östersunds rundradio och
Östersund-Motala hopflätade begrepp. 1950 lämnade han sitt uppdrag som
Radiotjänsts ombud i länet. I Sveg inrättades en motsvarande tjänst för Härje
dalen och där verkade under många och framgångsrika år kantor Bertil Ris
berg. 1950 efterträdde jag vännen och kamraten Effe. Men redan i slutet av 30talet hade jag vissa inblickar i Östersunds radio, då som ung journalist på ÖP,
och för hela 52 år sedan annonserade jag för första gången på ett program - vil
ket det var kommer jag faktiskt inte ihåg.
Då hade man flyttat in i studiolokalerna i vad vi kallade gamla eminariet,
alltså i samma fastighet där Radio Jämtland nu residerar. På andra våningen ha
de land tingsdirektören Erik Bouvin sin privatvåning och i över halva botten
våningen styrde rektor Brita Eklund över Jämtslöjds slöjdskola.
Skriftställaren ]anrik Bromee och författaren Pe1· Nilsson-Tanner. Troli
gen /941.
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Frukostklubben sändes från Östersund i början av 50-talet. Fr v radions
nöjeschef Roland Eiworth, Östersunds hallåman, red Sven Wallin och
skådespelaren Sigge Furst.

Våra lokaler var mycket trånga och mycket enkla. Ett stort rum för själva
sändaren, ett f d klassrum som studio, en hall som från början mest var ett de
pårum för teknik och så ett skrubbliknande utrymme där teknikerna styrde
och ställde, och där fanns ett stort skåp som rymde ett antal grammofonskivor,
som skulle kunna användas om det blev ledningsbrott söderifrån. Det var över
skottsmaterial från Stockholm och bestod mest av operauvertyrer och marsch
musik. I trettiotalet år utgjordes den tekniska personalen av kommissarie Bror
Nygren och K E Ylander.
För att göra studion något så när akustiskt lämpad hade man hängt upp
tjocka och härligt dammabsorberande draperier runt rummet och på det sättet
gick det något så när att använda fältjägarnas musikkår och smärre ensembler.
1950 fick vi pengar till modernisering av lokalerna. Det kom in moderniteter
som ljudplattor, stolar i hallen för besökande, en kapphylla, nytt grammofon
bord osv. Radiochefen Elof Enmark och direktör Erik Mattsson inspekterade
och den 1 mars fick vi äran att sända Frukostklubben med bl a Sigge Furst och
Kaffe-Petter.
Så kom då den officiella invigningen den 20 mars med honoratiores, sherry
och kakor. Där sågs landshövding Löfgren, överstarna Berggren och Sunden,
landstingets Erik Pettersson i Brunflo, stadsfullmäktiges ordförande överlant
mätare Langeen, drätselkammarens ordförande Petter Åslund, rektorerna Säv
borg och Högberg, landsarkivarie Hasse Petrini, SJ :s distriktschef Palm osv.
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Vad var det då vi bjöd på under de tre första decennierna? Lokalt var det
mycket regementsmusik, både från studion och från Badhusparken och med
den elegante musikdirektören Verner Lindström. Trion Sov i ro var mycket
populär hos landets radiolyssnare, även om en del recensenter i Stockholm ta
lade om buskis när de hörde t ex visan Auktion vid Hackås station. Det var en
folklighet och en sångarglädje hos hrr Hudberg, Ljungquist och Thorgerzon
som uppskattades och vid flygeln hade man den genommusikaliske Uno Fred
man. Riksspelmannen Erik Öst och hans vackra hustru hade vi många gånger
framför mikrofonen liksom bröderna Höglin, dragspelaren Hilding Höglin
hörde till sverigeeliten. Det fanns ett ständigt återkommande program som het
te Musik under arbetet och där spelade ofta ett lokalt gäng under namnet La
Gajaj.
Författaren Per Nilsson Tanner skrev flera krönikespel som framfördes av
östersundsamatörer. Författaren Torsten Boberg förekom ofta liksom jägmäs
tare Axel Schard. Synd bara att TV inte fanns då, eleganten Schard hade varit
härlig att se i rutan. Flera politiska diskussioner sändes ut. Jag erinrar mig en
med Elias Jönsson (fp), Kalle Pettersson (h), Reinhold Näsberg (k), PM Jöns
son (s), och Nils G Åsling (c).Morgonandakter förekom ofta och där kan näm
nas Percy Hallencreutz, Torsten Wedar, Jan Berndes och Alvar Hedmo.
Från ett radiokrönikespel av Per Nilsson-Tanner, troligen år 1941. I
friimre raden från viinster: En tekniker från Stockholm, regissören Lars
Madsen, fröken Karin Olsson, borgmiistare lwan Wikström, liinsantikvarie Erik Festin, liinsassessor Folke Halmberg med maka Margit. I övre
raden: Musiker Sören Carlsson, direktör Karl-Erik Karlsson, kapten
Gösta Swahn, landskanslist Petter Hamrell, redaktör Sven Wallin, skådespelare Arvid Björklund, frisör Carl-Hugo Sjöblom, köpman Erik
Englund, skriftstiillare }anr[k Bromee och författare Per Nilsson-Tanner.
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Den kände radiomannen Carl-Åke Wadsten intervjuar Effe Magnusson
år 1956.

Den populära grammofonsångerskan Ingrid Almquist gjorde sin sverigepre
miär med visan Ole Lukke0ie, Jokkmokks-Jokke gjorde några av sina första
framträdanden i östersundsstudion. En kär gäst var Karin Juel som förlade flera
visaftnar till oss. Eftersom jag förde gästbok under många år återfinns där inte
bara kända och okända länsbor utan flera av landets mest kända artister från
scen och kabaret.
Även om idag många i Svealand och Götaland är oförskämt främmande för
begreppet Norrland så tror jag ändå att det var en mer skrämmande okunskap
för 40-50 år sedan. Det hände ofta att man kunde ringa mig och käckt säga:
"Hör du Sven, skulle du vilja åka upp till Dorotea och göra tre minuter med
provinsialläkare X. Jag har beställt överspelning klockan sex!"
Och man ringde mig klockan 11 på förmiddagen!
Landet norr om Haga norra och avstånd begrep man föga av.
Radion på den tiden var mycket av improvisation och det rådde en familjär
stämning, ibland på gränsen till bohemeri.
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Följande Östersunds-minnen, som nedtecknats av bankdirektören Olof
(Olle) Ericsson, är ett sammandrag av de Jämtlands-minnen, som år 1946
publicerades i Östersunds-Posten. Ett kort avsnitt av de inledande minnes
anteckningarna har även varit införda i föreningens årsskrift 1955.
Det är en fin skildring av en människas utveckling från fattig lantbrukar
son till pensionerad bankdirektör i den då lilla staden Östersund. Hans min
nesanteckningar ger dessutom initierade uppgifter om livet i staden från en
som var med då det begav sig.

Lantbrukarsonen
som blev bankdirektör
OLLE ERICSSONS ÖSTERSUNDS-MINNEN
FRÅN 1866 TILL 1921
Inledning, efterskrift och noter av Bo Berndtsson

Inledning
VEM VAR DÅ DEN E OLLE ER! sso ? På faderns sida härstammade han från en
bondesläkt, som kan spåras tillbaka till gården Tomte på Rödön i mitten av
1500-talet. Hans far var Edfast Ersson i Vike, Rödön, och hans mor var Anna
Olofsdotter från Täng, Ås. Makarna Ersson drev jordbruk på den gård i Vike,
som 1786 förvärvats av Edfast Erssons farfar Johan Nilsson från Tomte, Röd
ön.
Makarna Ersson hade fyra barn: Märit (1854-1921), Olof (Olle) (18561946), Agnes (1859-1929) samt Brita (1861-1929). Barnens mor dog 1869 en
dast 41 år gammal. Fyra år senare blev Edfast Ersson tvungen att sälja hemma
net i Vike och flytta med sina barn till Östersund. Han hade gått i borgen för
sin bror Erik, som kommit på obestånd och vars fastighet Edfast Ersson blev
tvungen att överta.
Även om denna inledning i huvudsak är avsedd att berätta om Olle Ericssons
bakgrund kan jag inte undgå att nämna något om hans tre systrar. Den äldsta
systern Märit fick vid moderns död automatiskt ta ansvaret för familjen. Hon
blev sin fars hushållerska och sina syskons ställföreträdande mor. 1882 gifte
hon sig med stenhuggaren Axel Welin och makarna köpte ett litet jordbruk vid
nuvarande Högåsområdet öster om staden. Av Märits sex barn gifte sig äldsta
dottern Anna med boktryckaren Axel F Berndtsson. Av deras sju barn har fem
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under kortare eller längre tid varit verksamma inom det tryckeri som grund
ades 1896 och som fortfarande är i drift. Det lilla jordbrukets bostadshus, som
uppfördes för 100 år sedan, ägs och bebos av makarna Berndtssons yngsta dot
ter och hennes make.
Ett annat av Märit Welins barn, sonen Einar Welin, blev grosshandlare i Ös
tersund. Hans äldsta dotter, f kansliskrivaren Märit Welin, är med sina språk
kunskaper till stor hjälp vid Stadsmuseet under turistsäsongen.
Systern Agnes lärde sig i unga år klädsömnad och gick först i hemmen och
sydde. Efter utbildning i Stockholm öppnade hon en syatelje för kappor och
klänningar i Östersund. Den blev ingen ekonomisk framgång och upphörde
1901. Då startade hon en manufaktur- och sybehörsaffär, som så småningom
kom att bli början till Jämtslöjds Försäljningsförening vars föreståndare hon
var fram till sin pensionering. Agnes Ericsson var en av stiftarna till föreningen
Heimbygda, som tog initiativet till Fornbyn Jamtli och Jämtslöjds kvinnliga
slöjdskola. Hon var verksam inom Godtemplarorden, Vita Bandet m fl organi
sationer. Åren 1919 till 1926 var hon ledamot av stadsfullmäktige. På sin 70årsdag tilldelades hon "Illis Quorum".
Systern Brita levde sitt liv med och för sin äldre syster Agnes. Hon var en
stilla och försynt person, som på äldre dar blev vida känd för sina mattor i snil
jeflossa. Bland jämtländskt konsthantverk kom dessa mattor att inta en rang
plats.
Så gäller det Olle. Han har berättat att han fick sin första undervisning i läs
ning av sin mor och farbror Olof Ersson innan han började i småskolan, som
ambulerade mellan byarna Vike och By. År 1867 började han i Rödöns folk
skola, nära Rödöns kyrka. Man skrev fortfarande i en s k sandbänk och vid den
fick han ofta undervisa nybörjarna i alfabetet och skrivning samt stavning.
Först efter två år i folkskolan blev det något bevänt med undervisningen, berät
tar Olle i sina minnen. Då kom nämligen en nyutexaminerad folkskollärare till
skolan. Vid vårterminens slut 1872 var Olles studier avslutade. "Med det mini
mala mått av kunskap och bildning jag därunder inhämtat har jag fått reda mig
genom livet", skriver han.
Rätt tidigt fick han börja delta i jordbruksarbetet; om våren med plöjning,
harvning och vältning av åkrarna, under sommaren med slåtter- och skördear
bete och under vintern med diverse körslor.
I 12-13-årsåldern fick han följa med på handelsresor till Sundsvall. Det var
resor som tog flera veckor oavsett om det var på sommaren med häst och vagn
eller om vintern med släde.
Här följer Olle Ericssons minnen nedtecknade i 80-årsåldern:

Marknads besök
Mina äldsta minnen från Östersund datera sig från 1866, då jag som tioåring
fick medfölja till höstmarknaden i sta'n. Detta var en stor upplevelse, som ej
glömdes så snart.
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Zetterbergska huset, stadens första privata stenhus, låg på nordöstra de
len av Stortorget, våster om Prå"stgatan 21.

Efter hand blev det flera stadsresor såväl vid marknadstillfällen som eljest.
Såväl sjövägen som efter landsvägen över Frösön.
Marknaderna och marknadslivet voro då helt annorlunda än under nuvaran
de tid (avser 1940). Affärerna voro då huvudsakligast koncentrerade till torget
som jämte angränsande gator vimlade av folk, som myror i en myrstack. Å tor
get voro salustånd uppställda så att de bildade gator i såväl Storgatans som
Drottninggatans 1 l längdriktningar. "Stånden" disponerades huvudsakligast av
handlande och hantverkare från kuststäderna samt andra utomlänsorter.
Torget bildade på den tiden en fyrkant = kvadrat. Den nuvarande översta
delen av torget utgjorde då byggnadstomter. På den södra tomten voro stadens
första folkskola och stadens spruthus uppförda. Där hade också stadens kanon
- som användes för larm vid eldsvåda i sta'n - sin plats. På den norra tomten, i
hörnet mot torget och Drottninggatan, var det s k Zetterbergska huset2l - sta
dens första privata stenhus - beläget. I husets bottenvåning var en handelsbod,
som utanför huset skyltade med en silltunna, torrfisk, en sockertopp samt en
del redskap m m. I övre våningen var, vid mitt första marknadsbesök, någon
sorts panorama inhyst, och från ett öppet fönster utsände ett positiv sina smäk
tande toner över marknadsplatsen.
Då staden saknade hotell, förefaller det ofattbart hur marknadsbesökare och
andra resande kunde beredas nattlogi. Men dels fanns det en del familjer som
mottogo resande, som icke kunde beredas rum å "gästis". Hamnfogde Hjelms
gård 3l - senare grosshandlare Byströms - vid torget var under lång tid så gott
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som annex till gästis; dels ock passade en stor del av den fasta befolkningen på
att tjäna en extra slant genom att upplåta sina små rum med sängbäddar. Dess
utom fanns det en del s k "bondkvarter", fastigheter med häststallar och rela
tivt stora bostadsrum, som mottogo och härbärgerade marknadsfolk. Då säng
platser icke räckte till ordnades det på golvet s k "syskonbädd", i bästa fall med
madrasser och kuddar, stoppade med tröskad kornhalm, annars med enbart
halm. Folket hade icke stora anspråk på bekvämlighet och komfort den tiden.
Landsborna, som voro vana vid tysta nätter, hade svårt för att sova i sta'n.
Det var så mycket som störde. Varje timme under natten kommo stadens
brandvakter och i gathörnen med mer eller mindre välljudande stämma upp
stämde de t ex "Klockan tolv slagen, hör väktarens rop, klockan tolv slagen".
Och så var det, åtminstone vid marknader, en eller annan överförfriskad natt
suddare, som sjöng och gastade.

Olle Ericsson blir stadsbo
Efter att år 1873 ha sålt hemmanet i Vike flyttade min far med barn till Öster
sund, där far ägde en äldre gård, Prästgatan 15- "Gamla Thalens" kallad4l -vil
ken han på grund av ingångna borgensförbindelser för sin då avlidne broder
Erik måste övertaga. Jag var då 17 år.
Staden var då tämligen oförändrad från mitt första minne av densamma. Ga
torna voro leriga och illa skötta. Då det ålåg varje gårdsägare att grusa gatan
framför sin tomt, kan man tänka sig hur skötseln skulle bli, helst som de flesta
gårdsägare voro fattiga hantverkare.
Istället för trottoarer eller gångbanor, kantades gatorna av gräsbevuxna di
ken. Gräset fick utgöra det första morgonmålet för stadsbornas många kossor
på deras väg till betet i Stadsskogen5l .
För dagvattnets avrinnande från de längsgående dikena voro trätrummor
nedsänkta över långgatorna vid de flesta gatukorsningarna.
I Residensgränden upp mot dåvarande Repslagaregatan6l var en större tim
mertrumma nedlagd i och för avledande av vattnet från s k Stadsbäcken7l. En
varm och solig vårdag blev snösmältningen så häftig att trumman av vatten
trycket sprängdes och vattnet strömmade ut över Residensgränden och Strand
gatan, vilken senare delvis spolades sönder.
Någon gatubelysning fanns icke8 l, om man bortser från den fotogenlampa i
en glaslykta, som ägarna av hörnhusen vid Drottninggatans nedre del av torget
- Hjelms och Permans gårdar - låtit upphänga på en mellan husen spänd järn
stång. Så länge det var upplyst i gatuhusen hade man en smula ledljus i mörkret.
Men nattetid under den mö'rka hösten var det mörkt som i en säck. Då fick natt
vandraren, om han icke hade lykta med sig, gå försiktigt så att han icke ramlade
i något dike.
I min fars ovannämnda gård hade tidigare anlagts ett mindre ölbryggeri, som
dock rätt snart hade måst nedläggas. 1872 kom en tysk slaktare och charkuterist
Götz till staden. Han förhyrde och omändrade bryggerilokalerna till charkute
rifabrik. Far ville att jag skulle lära mig yrket, på det att vi själva eventuellt
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Före 1889 var en fotogenlykta, upphiingd mellan handlanden Permans
och handlanden Ocklinds gårdar över dåvarande Drottninggatan, sta
dens enda gatubelysning. Liingst ner t v skymtar "Fyrkanten" som bl a
var polisstation. (Teckning av A E Melander)

framdeles skulle kunna övertaga fabriken. Jag var just icke så pigg på detta, men
arbetade där ett halvår. Mitt arbete bestod huvudsakligast i att vända och ren
göra kreaturstarmar till korvskinn och att hacka köttvaror till korv och pölsa
m m. Och en vacker dag "tog jag min Matts ur skolan".

När man måste köpa minst halvkannan på "bolaget"
Jag fick därefter, ännu inte fyllda 18 år, anställning som expedit i "Brännvins
magasinet", stadens eget utminuteringsställe för spirituösa drycker. Affären,
som sköttes av f d köpmannen och rådmannen John Ocklind, var mycket pri
mitivt ordnad. Alla varor såldes från stora liggare samt tappades och utmättes
med kopparmått av storlekar från 5 kannor till 1 jumfru 10l, direkt på av köparna
medhavda kärl. Ett stop - dv 1 /2 kanna eller 1 1 /3 liter - var det min ta kvan-
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tum som fick säljas. Omsättningen var rätt livlig, synnerligast vid marknadstill
fällen och märkligt nog vid s k missionsmöten. Då var det att stå i från kl 8 f m
till kl 8 e m och ibland till kl 10a 11. Det hände vid ett par marknadstillfällen
under min tid, att punschen tog slut. Då fick jag taga gårdskarlen till hjälp och
på kvällen samt under större delen av natten brygga ny punsch, transportera in
den i butiken och pumpa den på liggarna till dess butiken åter skulle öppnas.
Punschen var då både varm och grumlig, men den gick åt som smör.
Varusorteringen var icke synnerligen stor; den omfattade brännvin, konjak
i två kvaliteer, arrak och punsch likaledes två kvaliteer, samt Roslikör. Priserna
å punsch, arrak och konjak varierade mellan 4a 6 kr per kanna. Brännvinssor
terna voro vanligt renat, Rånäs-, Falu- och Kumminbrännvin.
Inga buteljerade varor, vare sig importerade eller "härtappade" tillhandahöl
los. Ej heller tomglas eller andra tomkärl.
Årsbehovet av brännvin köptes i form av 80-procentig sprit, som på hösten
fraktades per ångare till Sundsvall och vidare till Östersund per hästskjuts un
der förjulsvintern. Allt eftersom spriten anlände skulle den "nedsättas" till 46
procents alkoholhalt (lagbestämmelsen om maximialkoholhalten 40 procent
tillkom senare) medelst utspädning med sjövatten. Det var just inte något nöje
att under kalla vinterdagar stå i dragiga uthus och medelst mätglas, spritprovare
och tabeller justera och kontrollera utspädningen, så att det färdiga brännvinet
fick den lagstadgade alkoholhalten.
Som lagringslokal för sprit och brännvin användes en å sjöstranden och del
vis i sjön, ungefär mitt för Biblioteksgatan, uppförd större byggnad, som tidi
gare varit tvättinrättmng.
Vägg om vägg med tvättinrättningen stod stadens då lilla kallbadhus.
Då jag 1875 på våren lämnade min anställning på "Brännvinsmagasinet" ef
terträddes jag av min förste skollärare, småskollärare Hemming Larsson från
Dvärsätt.

Olle Ericsson som diligenskusk
Sommaren 1875 var jag hemma och hjälpte far med hans lilla åkeri. Tre dagar i
veckan - på eftermiddagarna - körde jag diligensen från stadens postkontor till
Brunflo gästgivargård, där jag övernattade och tidigt påföljande f m övertog
den diligens, som då kom från Sundsvall. Diligenserna voro klumpiga och
tunga fordon, som oftast hade rätt stor belastning: trea fyra passagerare, för
utom postiljonen, samt all post, postpaket och tidningar till staden och en stor
del av länet. Det var mycket ansträngande för hästarna, helst som det skulle kö
ras i jämt trav.
Stadens postkontor var på den tiden förlagt till postmästare Sodenstjernas
hus, Köpmangatan 56, sista huset på gatans västra sida11>. Under en lång tid
skedde all in- och utlämning av post genom en lucka på ett fönster mot gatan.
I regn, snöstorm och alla slags väder fingo postkunderna stå utan skydd under
väntan på expedition. Efter klagomål hos generalpoststyrelsen blev det små36

ningom ordnat så, att postkunderna fingo tillträde till expeditionen med ingång
från gårdssidan.

Den beryktade "Lillkrogen"
Över ingången till en liten fyrkantig envåningsstuga i hörnet av Prästgatan och
Residensgränd - med adressnummer 17 - satt en liten vitmålad skylt med den
rätt betecknande inskriften "Krog" i svart. Detta var den beryktade "Lillkro
gen". Huset var indelat i ett rätt stort rum och ett mindre kök med utgång åt
gården. Rummet - utskänkningslokalen - var möblerat med en disk, ett hyll
fack, fasta bänkar, några små bord och stolar.
Lillkrogens kunder bestod mest av vandrande gesäller och andra "luffare",
men även en del av stadens innevånare voro fasta och trogna kunder. I detta
"Bachitempel" regerade madam Andersson, en storväxt och kraftig kvinna.
Hon höll sträng ordning i sitt "rike". Var det någon överförfriskad, som bråka
de eller eljest störde ordningen, blev det en hastig skjuts ut på gatan.
Madam Andersson hade en son, Kalle Andersson, en lång och grovväxt yng
ling, stark som en björn. Hans största nöje var slagsmål, som ofta förekom,
helst under marknaderna. Då tog Kalle ridderligt parti för den svagare parten.
Ofta gjorde Kalle slut på slagsmålet utan att stadens s k poliser behövde ingri
pa.

Stadsvaktmästare och ordningsmän
Stadens polisstyrka bestod av två stadsvaktmästare, förutom vid marknaderna
tillsatta ordningsmän. De första stadsvaktmästarna, som jag har minne av, voro
Hertzberg och Renström. Hertzberg blev senare bankvaktmästare. Efter ho
nom kom Lundström, f d underofficer, en storväxt och kraftig man. Var det
bråk av fyllerister, så kunde han ta en under vardera armen och föra dem till fin
kan. Lundström blev senare rådhusvaktmästare. Efter honom kom Schulberg,
kortväxt men grov och stöddig. Då han gick satte han fötterna med kläm i g·a
tan, varför han fick öknamnet "Benstampen".

Stadens finka
Finkan var inrymd i "gammalhäktet", stadens första fängelse, ett litet oansen
ligt stenhus på länslarettets nuvarande tomtområde, i närheten av begravnings
platsens sydgräns. Huset var uppfört i två våningar. Såvitt jag minnes innehöll
nedre våningen endast ett rum, rätt stort. Detta, som nu var finkan, hade antag
ligen under fängelsetiden varit avdelat i celler. Här fingo fylleristerna och andra
anhållna personer logera och, då de voro flera, samsas så gott de kunde. Under
marknaderna kunde golvet vara rätt välbelagt. Någon övervakning förekom in
te. På övre våningen, två rum och kök, bodde en gammal krigare Loo med ma
ka. Loo hade till uppgift att på morgonen öppna och släppa ut finkade logerare,
att om någon fyllerist osnyggat, ömsa sängkläder, dvs halmen på golvet, samt
att vintertid hålla rummet en smula uppvärmt.
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Stadens polis var "pigtjusare"
I senare hälften av 1870-talet fick staden sin första fasta poliskår, bestående av
en överkonstapel och sex konstaplar, som första uppsättning. Samtliga, rekry
terade från andra städers poliskårer, voro väldisciplinerade, hyggliga män. En
av dem, Werdenhoff, tror jag att han hette, var en riktig "pigtjusare", lång och
stilig. Men jag misstänker att hans polisegenskaper inte voro så perfekta, ty en
vacker dag försvann han ur kåren och från staden. De övriga, av vilka de flesta
voro gifta, stannade här för hela livet.
Polisstation inrättades i det hus på stadens fastighet i hörnet av Drottning
och Köpmangatorna, som kallades "Fyrkanten" 12 l. I bottenvåningen var vakt
rum och "finka" med ingång från Drottninggatan. Här residerade polisen intill
dess stadens rådhusbyggnad blev färdig. Finkans i gammalhäktet saga var i och
med poliskårens tillkomst slut och någon tid därefter revs huset.

En naturlig sjöstrand
Före järnvägsbankens tillkomst funnos inga andra utfyllningar efter stadens
sjöstrand än dels den utfyllning som utförts för gamla Frösöbrons landfäste
samt utfyllning innanför den å pålar utförda ångbåtskajen, dels ock den, å norra
sidan om den pålarm, som från den s k "Sjöbacken" 13 l sträckte sig till det nu riv
na badhusets yttersida. Genom avstjälpning av grundjord från nybyggen, so
por och annat avfall från gårdar och gator, påbörjades den utfyllning som små
ningom blev stadens nuvarande vackra badhuspark. För övrigt var sjöstranden
sådan som naturen ordnat den.
Ångbåtskajen avgränsades mot norr, då som nu, av Sjöbacken och sträckte
sig mot söder till en punkt något söder om Törnstensgrändens längdriktning,
från vilken punkt kajen gick vinkelrätt mot sjöstranden.
Strandgatan, som började vid Brogrändens förlängning mot bron - norr där
om var sjöstranden ursprunglig - slutade vid Postgrändens mynning. Söder
därom var det obruten sjöstrand.

Något om förtullning
För förtullning av från Norge inkommande transitogods - huvudsakligast kaf
fe, engelska tyger och tyska kramvaror - fanns i staden en tullinspektion. Per
sonalen var en tullinspektör Erik Lindberg och en vaktmästare S G Hallström.
Men några lokaler, vare sig för expedition eller varuupplag fanns icke. Ett å Sjö
torget uppfört ångbåtsmagasin - jämväl en tid bostad för stadens ångspruta fick tjänstgöra som tullmagasin. Av bekvämlighetsskäl mottogos ofta ankom
mande tullförpassade varor till förvar i vaktmästarens eget privata magasin.
Förtullningarna jämte de därmed förenade expeditionsgöromålen ombesörjdes
av vaktmästaren ensam, de senare på hans privata kontor - en speditions- och
inkassobyrå.
Efter det tullinspektör Lindberg avgått och en t f inspektör tillträtt platsen
38

Stadens poliskår framför "Fyrkanten" förevigad år 1897.

förhyrdes ett större magasin på urmakare Wassens gård 14) samt expeditionslo
kaler i samma hus som apoteket Hjorten, Storgatan 24, senare i bryggare Bergs
gård, Köpmangatan 28.
I början av 1880-talet fick staden tullkammare, samtidigt som gränstullkam
maren i Duved indrogs. Första ordinarie tullförvaltare var Edvard Wistrand.
Personalen i övrigt bestod av en uppsyningsman och en vaktmästare. Samtidigt
med tullkammarens förläggning till staden uppfördes 1887-1889 Tullhuset, in
nehållande rymliga magasins- och källarutrymmen samt tre expeditionsrum på
övre våningen.

"Jämtland" - länets och Storsjöns första ångbåt
Sjöfarten på Storsjön ombesörjdes i äldre tider av större eller mindre roddbåtar
samt segelskutor och pråmar. Men på 1850-talet började Storsjöns vågor plöjas
av hjulångaren "Jämtland", länets första ångbåt. Ångbåten "Jämtland" ägdes av
en f d skräddare Fastborg, som titulerades mönstringsskrivare. En äldre man
vid namn Bäckström var maskinist. "Jämtland" sysslade huvudsakligast med
att bogsera smärre timmerflottar från Storsjöns stränder till Indalsälvens myn39

ning i Krokom. Större flottar orkade hon inte med, ty hennes hästkrafter voro
inte värst många.
De stora timmerflottarna framfördes medelst s k spelflottar. Framför den
stora bomflotten och förbunden med denna gick en mindre flotte, på vilken
spelet var fästat. Vid spelet var fästat en lång tross med dragg. Tross och dragg
roddes ut i båt i färdriktningen och när trossen blivit i sin helhet utlagd hyvades
draggen överbord. Så sattes spelet igång genom att besättningen fattade spelets
armar och gingo runt varvid trossen lindades upp och flotten förflyttades fram
åt. Så var det att upprepa samma manöver tills målet nåddes. Det gick inte fort.
För större timmerflottar från avlägsna orter kunde en sådan resa taga ända upp
till åtta dagar beroende på vindförhållandena.
"Jämtland" blev med åren gammal och skraltig och en natt lade hon sig till ro
på Storsjöns botten utanför Dalhems bryggeri.
Efter "Jämtlands" död - eller möjligen i slutet av hennes livstid - kom
"Odin" till Storsjön. Samtidigt kom ångaren "Thomee" till Revsundssjön,
"Thor" till Kallsjön och "Frey" till Anjan. Samtliga dessa båtar uppehöllo sjö
trafiken å den på dåvarande landssekreterare Thomees initiativ och energiska
arbete ordnade sjö- och landtrafiken mellan Levanger i Norge och Sundsvall.
En trafikled som blev kortvarig. Ångaren "Thomee" flyttades då till Storsjön
och så vitt jag vet existerar den ännu där.

Olle Ericsson som "advokat"
Hösten 1875 - jag var då nyss fyllda 19 år - fick jag anställning på ingenjör C
M Lundqvists advokat- och inkasseringsbyrå. Lundqvist var utbildad lantmä
tare men hade på äldre dagar ägnat sig huvudsakligast åt "advokatyr". Han ha
de rätt stor praktik och var därför ofta ute på tingsresor. Så småningom började
han även sända mig till "tings" och rådstuvurätten för att föra talan för kärande
- eller svarandepart i enklare mål. Allt gick utan gnissel tills jag en gång sändes
till Bergs-tinget med flera "mål" i portföljen. Tjänstgörande domhavande var
för tillfället vice häradshövding Dahlen. Då det första av mina mål påropades
stegade jag fram till domarbordet. Ordföranden tittade på mig och frågade hur
gammal jag var. Jag svarade, som sanningen var, att jag var tjugo år. "För att få
uppträda som partombud inför domstol ska' man vara myndig, fyllda tjugoett
år och då så icke fallet är, kan ni icke tillåtas att uppträda som ombud", löd do
men. Jag plockade ihop mina papper och dröp av, skamsen och ledsen.
Telefon fanns icke på den tiden, så jag kunde icke komma i förbindelse med
min chef. Icke heller lyckades jag övertala någon av länsmännen att övertaga
mina mål. Lyckligtvis anlände min vän Oskar Molander, anställd på stadsfiskal
Olssons rättegångs- och inkasseringsbyrå, till tinget. Honom lyckades jag
övertala att överta mina mål, så att jag, någorlunda återställd till humöret, kun
de återvända hem och avgiva rapport.
Min årslön hos Lundqvist var ej stor: 200 kronor och "allt fritt". Lundqvist
var också stadsexekutor, så jag fick vara med om utmätningar, som dess bättre,
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jemtland, Storsjöns första ångbåt. Bilden iir en reproduktion av en olje
målning av sjökapten JA Pettersson, Östersund. Den hänger i stadsmu
seets sjöfartsavdelning.

voro rätt sällsynta. L försökte ofta medla för anstånd och underhandsuppgö
relse.

Olle Ericsson som tullare
1877 slutade jag min anställning hos Lundqvist och antog erbjuden anställning
på tullvaktmästare Hallströms speditions- och inkassobyrå. Då hade jag hunnit
bli 21 år.
Som jag redan tidigare nämnt, var Hallström den som under tullinspektor
Lindbergs tid skötte om såväl förtullningarna som tullexpeditionen. Expedi
tionsgöromålen kommo nu helt på min lott, och som Hallström med åren blev
sjuklig fick jag under längre eller kortare perioder - med eller utan generaltull
styrelsens förordnande - även helt sköta om förtullningarna och månadsredo
görelserna.
I tullverkets tjänst var jag inskriven som e o vaktmästare från 1877 och som
e o gränsridare från 1879. Efter tullkammarens förflyttning till Östersund blev
det även tjänstgöring som uppsyningsman kortare tider.
Min sammanlagda tjänstgöring i Kungl Tullverket på grund av generaltull
styrelsens förordnande framgår av tullförvaltare Edv Wistrands för mig utfär
dade tjänstebetyg, som lyder sålunda:
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"E o vaktmästaren vid härvarande tullbevakning O Ericson, vilken varit i
Kungl Tullverkets tjänst sedan den 23 maj 1877 , varunder han tjänstgjort såsom
uppsyningsman under 2 månader 5 dagar och såsom vaktmästare i 4 år, 4 måna
der och 9 dagar, i denna sin tjänstgöring städse visat sig mycket duglig, ordent
lig och pålitlig, samt utom tjänsten fört en hedrande vandel, varder härmed till
bevis meddelat.
Östersund den 17 augusti 1886
Edvard Wistrand"
(sigill)
Efter gränstullkammarens i Duved förflyttning till Östersund var det fråga
om att inrätta en tullstation i Gäddede, Frostviken. Till denna stations före
ståndare var jag av tullförvaltare Wistrand föreslagen. Lyckligtvis blev tullsta
tionsfrågan t v uppskjuten, och då den efter ett par år blev avgjord och station
inrättades samt föreståndare skulle tillsättas, hade min redan år 1883 så smått
startade kommissions- och inkassobyrå börjat lämna så gott resultat, att jag
icke fann anledning reflektera på platsen, helst som jag då hade familj. Och där
med var jag för alltid struken ur Kungl Tullverkets tjänst.

En lång och stilig yngling
Min värnplikt fullgjorde jag åren 1877-1878 på Frösö läger. Det gick fort att ut
bilda krigare på den tiden. Hela utbildningstiden var 30 dagar, oberäknat in
och utryckningsdagar, fördelat på två år.
Ett av dessa år- jag minns ej vilket-var stammen, häst- och fältjägarkårerna,
borta på fältmanöver någonstans i mellersta Sverige. Hemma på lägret voro en
dast några få officerare samt gamla korpraler, som skulle drilla beväringen och
utbilda dem till krigare. Utbildningen bestod mest i marscher, höger och väns
ter om samt helt om, göra honnör och skyldra gevär. En enda gång var det
målskjutning. Under det andra årets möte var jag kommenderad som skrivbi
träde hos regementskvartermästaren, kapten Bremberg - en fin och ovanligt
hygglig officer.Jag fick deltaga i uppställning och korum på morgonen, men se
dan var det höger om marsch till expeditionen i officerskasernen. Min utbild
ning i vapnens bruk blev-som synes-rätt minimal. Lära mig skjuta, handhava
och vårda skjutvapen, fick jag dock lära mig som medlem av stadens skarpskyt
tekår. Skarpskytterörelsen var på den tiden synnerligen livlig över hela landet.
Som jag var en lång och stilig ( ! ?) yngling blev jag utsedd till fanbärare, samt
fick titel och rang av fanjunkare med silverträns på mössa och krage samt en
gammal officerssabel vid sidan. Vid skjutövningar, vilka försiggingo på sönda
gar, var det samling och uppställning på "Sapientia Duces" gård, varifrån vi tå
gade genom staden till skjutfältet i Minnesgärdet med musik och fana i spetsen.
Då kände sig O E bra mallig. Någon dålig skytt var jag heller icke.

Goodtemplarbanken startar
I början av 1880-talet blomstrade godtemplarrörelsen som frodigast. Loger bil-
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dades i så gott som varje by och på alla folkrikare platser byggdes ordenshus.
Ett bevis på vad ordensmedlemmarna genom enig samverkan kunde åstadkom
ma är Östersunds storslagna ordenshus - världens största, efter vad som då sa
des.
Då logerna hade större eller mindre kassor att förvalta, började några speku
lativa herrar fundera på om icke jämtlandslogerna borde ha en egen bank, som
kunde förvalta och fruktbargöra logernas och de enskilda ordensmedlemmar
nas penningar. En kommitte med folkskollärare Olof Westin som ordförande
och "primus motor" tillsattes för att närmare utreda frågan och undersöka
stämningen inom logerna.
Listor för teckning av aktier i ett eventuellt bolag utsändes till samtliga med
lemmar, som ansågos kunna vara villiga att verka för teckning. Saken omfatta
des med stort intresse, men de flesta ordensmedlemmarna voro mindre bemed
lade, varför det gick ganska trögt att få minimiaktiekapitalet tecknat, ehuru det
ta av kommitten satts till allenast 25 000 kronor.
Den 13 september 1884 hölls i godtemplarhuset i Östersund det första
offentliga sammanträdet med aktietecknarna i Aktiebolaget Jämtlands Good
templarbank. Enhälligt beslöts att bolaget skulle bildas med ett minimiaktieka
pital av 50 000 kronor. Förslag till bolagsordning godkändes och en interims
styrelse valdes.
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För att särskilt utmärka banken som ett organ för godtemplarrörelsen intogs
i bolagsordningen följande bestämmelser:
§ 3. Bolagets verksamhet skall i väsentlig del fotas uppå användandet av s k
kommissionskontor i landets olika delar, vilkas styrelser hava att mottaga låne
handlingar, över dessa lämna sitt utlåtande och handlingarna därefter till ban
ken insända.
§ 5 mom 3. Ordensmedlemmar, vilka, sedan dess sparkasseräkning uppgått
till etthundra kr, äga rättighet att för dessa erhålla aktie i bolaget.
§ 8. Endast medlemmar av den Engelska och Amerikanska Goodtemplaror
den kunna bliva aktieägare och om någon uteslutes eller utgår ur Orden, har
han därmed förverkat sin rösträtt i banken.
§ 29. I första hand må tillses, att ordensmedlemmar hava företrädesrätt vid
låns beviljande.
Allt tydande på att vederbörande icke hade kännedom om bankaktiebolags
lagens innehåll.
Ansökan om bolagsordningsförslagets fastställande insändes till Kungl Fi
nansdepartementet omedelbart efter ovan omförmälda stämma. Men först den
29 maj 1885 meddelade Kungl Maj :t bolaget fastställelse på bolagsordningen
sedan interimsstyrelsen nödgats stryka allt vad förslaget innehöll som skulle
utmärka bankens egenskap av godtemplarnas privata bank. Endast namnet fick
bibehållas; minimiaktiekapitalet ökades till 100 000 kronor.
Under den långa väntan på bolagsordningens fastställelse synes aktieteck
ningen och inbetalning av tecknade aktier hava avstannat. Den erhållna sank
tionen satte emellertid nytt liv i teckningslusten. Det gällde nu att uppbringa
teckningen till 100 000 kr för att bolaget skulle kunna börja sin verksamhet på
nyåret 1886, såsom det vid allmänt sammanträde beslöts.
Vid den bolagsstämma, som hölls den 13 september 1885, befanns minimiak
tiekapitalet 100 000 kr vara fulltecknat vadan bolaget förklarades bildat.
Styrelseledamöterna Olof Westin och Jonas Sahlin anmodades att tills vidare
handhava och sköta bolagets angelägenheter. Vid styrelsesammanträde den 28
november sistnämnda år utsågs Salomon Sahlin från Stugun till bankens kam
rer. Till kassör utsågs Karl Almqvist från Kvitsle.

Olle Ericsson blir bankdirektör
Vid ordinarie bolagsstämma i mars 1887 invaldes järnhandlaren Gustaf Lund
holm och undertecknad som ledamöter i bolagets styrelse. Vid styrelsesam
manträde påföljande dag utsågs Lundholm till bankens förman och underteck
nad till vice förman. Men redan efter ett par månader tröttnade Lundholm och
förklarade sig förhindrad kvarstå i styrelsen.
Den 15 april 1887 började banken sin anspråkslösa verksamhet i sin redan två
år därförut förhyrda lokal i godtemplarhuset 15) . Av aktiekapitalets 100 000 kr
voro då 59 670 kronor 50 öre inbetalda.
Trots bankens avlägsna läge från stadens centrum blev den från början rätt
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Coodtemplarbanken, senare Diskontbanken, hade sina lokaler på andra
våningen i fastigheten Prästgatan 36.

flitigt besökt av lånesökande med påföljd att bankens kapital rätt snart gick åt,
helst som insättningarna voro obetydliga.
Ökat kapital fick banken dels genom att riksbanken diskonterade bankens
egna accepter, trasserade och överlåtna av styrelseledamöter, dels ock genom
att Sundsvalls Enskilda bank lämnade banken ett provisionsfritt kassakreditiv
på 50 000 kr vid Östersunds-kontoret och 15 000 kr för postväxlars inlösen vid
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kontoret i Stockholm, mot att Goodtemplarbanken förband sig att i sin rörelse
endast utsläppa Sundsvallsbankens sedlar.
Den 1 september flyttade banken till förhyrd lokal i A Höglunds då nybygg
da hus vid Storgatan 16l. Därefter började insättningarna och rörelsen i övrigt att
öka. Vid första årets utgång var omslutningssumman kr 192 865:10. 1890 hade
omslutningssumman ökat till kr 1 337 148:37.
Då befanns även lokalen i Höglunds hus vara för trång och obekväm, varför
styrelsen förhyrde en då såsom synnerligen rymlig ansedd lokal i Sundsvalls
Enskilda banks hus. Men även den blev med tiden för trång, varför 1897 års bo
lagsstämma beslöt uppdraga åt styrelsen att, då tillfälle därtill yppades, inköpa
gård eller tomt och därefter uppföra byggnad, inrymmande lämplig lokal för
banken. Styrelsen inköpte tomten 1/2 74 vid Prästgatan. Där påbörjades år
1898 och fullbordades år 1899 den byggnad- som ännu är en av stadens pryd
ligaste - i vars mellanvåning rymliga och bekväma lokaler för banken inreddes
och i vilka banken inflyttade den 1 september sistnämnda år 17l.
Ritningarna till bankhuset voro utförda av stadsingenjör Adolf Kjellin, vil
ken jämväl var kontrollant under bygget.

Goodtemplarbanken blir Diskontbanken
Den 10 februari 1900 inkom till styrelsen en av åtskilliga aktieägare underteck
nad skriftlig framställning om att stundande bolagsstämma skulle vidtaga sådan
ändring i bolagsordningen att banken erhöll ett med dess verksamhet förenligt
namn.
1900 års bolagsstämma beslöt, att med anledning av nämnda skrivelse och i
enlighet med styrelsens förslag uppdraga åt styrelsen att gå i författning om bil
dandet av ett nytt bankbolag med en grundfond av minst 500 000 kronors ak
tiekapital, och med uppgift att övertaga Goodtemplarbankens rörelse.
Styrelsen ställde sig som stiftare av det nya bankbolaget, uppgjorde bolags
ordning, som insändes till finansdepartementet för fastställelse. Den 24 augusti
1900 fastställde Kungl Maj:t bolagsordning för Aktiebolaget Östersunds Dis
kontbank. Och den 2 januari 1901 övertog Diskontbanken Goodtemplarban
kens rörelse med tillgångar och skulder, varefter det gamla bolaget trädde i lik
vidation.
Genom sammanslagning av Goodtemplarbankens grundfond med reserv
fonden samt största delen av dispositionsfonden fingo aktieägarna en aktie å
200 kr i Diskontbanken mot varje aktie å 100 kr i Goodtemplarbanken, utan
mellangift.
Efter avslutningen av Goodtemplarbankens likvidation erhölls en utdelning
av 4:31 per aktie.
Den på 1900 års bolagsstämma valda styrelsen, bestående av hrr O A By
ström, P Gärdin, Erik Johansson, Olof Mårtensson, Olaus Pålsson och under
tecknad, alla i Östersund, samt P O Eriksson i Fanbyn, J S Dillner i Kvitsle, Jo
nas Jonsson i Dvärsätt och Olof Olsson i Tullus, skulle jämväl utgöra styrelse
för Diskontbanken.
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Vid styrelsens sammanträde utsågs undertecknad till ordförande och verk
ställande direktör samt Byström till vice d :o, d :o.
Och så fortgick rörelsen år efter år med växlande med- och motgångar.
Omslutningen var vid 1900 års slut 3 165 815 kr, och årets nettovinst 52 500
kr. Utdelning 6 proc = 6 kr per aktie.
Den 31 december 1916 var omslutningen kr 9 705 767:68. Årets nettovinst
var kr 179 750:27 och utdelningen 10 proc = 20 kr per aktie.

Norrlandsbanken vill överta Diskontbanken
ågon dag i slutet av 1916 mottog jag en personlig skrivelse från bankdirektör
G Drysen i Aktiebolaget orrlandsbanken, vari han, med framhållande av att
hans bank, såsom ock namnet antyder, hade sin verksamhet huvudsakligast
förlagd till orrland och för närvarande övervägde om att öppna avdelnings
kontor i Östersund, hemställde huruvida jag hade något intresse av att diskute
ra en eventuell fusion emellan orrlandsbanken och Diskontbanken, i vilket
fall ett sammanträffande vore önskvärt.
Efter konferens med min styrelse reste jag jämte dåvarande styrelseledamo
ten Lars G Uhlin till Stockholm. På grund av då hållna överläggningar och se47
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nare skriftväxling uppgjordes och undertecknades ett den 22 december 1916
dagtecknat fusionsförslag.
I saknad av nödiga handlingar är jag icke i tillfälle att i detalj återgiva dess in
nehåll. Men dess innebörd torde möjligen kunna utläsas ur följande utdrag av
min, till bemötande av flera insändare i ortspressen uttalande mot fusionens an
tagande, i Östersunds-Posten intagna skrivelse:
"Till Östersunds Diskontbanks delägare.
Då flera insändare i ortspressen uttalat sig emot en fusion emellan Diskont
banken och Norrlandsbanken, så anser jag det vara min skyldighet att även
offentligt framhålla de synpunkter, som tala för en sammanslagning och som
varit grundläggande för Diskontbankens styrelses ställningstagande i denna
sak.
Såsom av styrelsens redogörelse till aktieägarna framgår, utgör den direkta
ersättning, som Diskontbankens delägare erhåller för - om jag så får uttrycka
mig - firmanamnets försäljning 221 881 kronor, och Norrlandsbankens över
tagande av Diskontbankens personals pensionering torde böra uppskattas till
minsts 100 000 kronor. Delägarnas direkta kapitalvinst av fusionen utgör så
lunda i runt tal 322 000 kronor.
Från och med detta år betalar Norrlandsbanken en vinstutdelning av 36 kr
per aktie, vilket för de 4 000 aktier, som Diskontbankens delägare, enligt det
föreliggande fusionsförslaget skola erhålla, utgör 144 000 kr. Lägges härtill 5
proc ränta å det kontanta beloppet 180 000 kr = 9 000 kr, så utgör inkomsten
av de valutor, som Diskontbankens delägare erhålla för sina 6 000 aktier
153 000 kr.
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10 proc utdelning på Diskontbankens nu till 1 200 000 kr ökade aktiekapital
utgör 120 000 kr.
Aktieägarnas inkomstökning i följd av fusionen uppgår sålunda till 33 000 kr
per år. Om sistnämnda summa kapitaliseras efter en räntefot av 5 proc, så finna
vi att inkomstökningen motsvarar ett kapitalvärde av 660 000 kr.
Är det under sådana förhållanden ekonomiskt klokt att genom ett avslag på
det nu föreliggande fusionsförslaget bortkasta de stora fördelar, direkta och in
direkta, som förslaget innebär? Hava vi råd till det? Märk väl att ett dylikt för
slag aldrig återkommer!
Ifråga om Diskontbankens rörelses fortsättning efter sammanslagningen, så
inträder i densamma ingen annan synlig eller på annat sätt förnimbar ändring
än att firmanamnet utbytes och att banken därefter blir i tillfälle att bättre än
hittills kunna tillmötesgå sina kunders berättigade låneanspråk, att i kristider
kunna hjälpa och stödja sina kunder.
Till sist tillåter jag mig att till aktieägarna rikta en uppriktig maning att noga
aktgiva denna sammanslagningsfråga och icke låta sig förledas av de prat- och
intrigmakare, som operera i bygderna och i gatuhörnen mot förslaget. De hava
i de flesta fall inga egna intressen, som de föra talan för.
Östersund den 10 januari 1917.
0 Ericsson
Vid ordinarie bolagsstämma i mars 1917 blev fusionsavtalet med stor majori
tet godkänt, liksom att bankrörelsen i enlighet med träffat avtal skulle av Norr
landsbanken övertagas vid årsskiftet 1917-1918.

Svenska Handelsbanken övertar Norrlandsbanken
Kort efter stämman överraskades man emellertid av notiser i stockholmspres
sen, som meddelade att avtal emellan Svenska Handelsbanken och Norrlands49

Familjen Ericssons villa på Gröngatan 32.

banken träffats enligt vilket sistnämnda banken skulle övertagas av Handels
banken.
Jag ringde omedelbart upp bankdirektör Drysen, som bekräftade att sådant
avtal träffats och ansåg att under därigenom inträdda ändrade förhållanden, det
vore enklast att låta avtalet emellan Norrlandsbanken och Diskontbanken för
falla. Då jag invände, att denna fråga då avancerat så långt att Diskontbankens
delägare knappast torde gå med därpå, utan i stället fordra att Norrlandsban
ken eller dess rättsinnehavare skulle fullgöra sina enligt avtalet åtagna förplik
telser, lovade hr Drysen att senare återkomma till frågan.
Under hand fick jag emellertid veta att avtalet emellan Handelsbanken träf
fats bakom direktör Drysens rygg av bankstyrelsens ordförande "minister"
Lagercrantz.
Efter någon kortare tid meddelade direktör Drysen att Handelsbanken för
bundit sig att respektera och fullgöra Norrlandsbankens alla förbindelser av
vad slag de vara månde, följaktligen också fusionsavtalet med Diskontbanken,
vilket också bekräftades av Handelsbankens verkställande direktör Helmer
Sten.
I stället för de 4 000 aktier i Norrlandsbanken, som skulle lämnas Diskont
bankens delägare i stället för aktierna i sistnämnda bank erhöllo de till värdet
motsvarande antal aktier i Handelsbanken.
Icke minst gladde sig Diskontbankens personal åt sammanslagningen med
Handelsbanken enär de därigenom kommo i åtnjutande av, ej blott bättre löne50

förmåner utan ock, i sinom tid, av de synnerligen goda pensionsförmåner, som
Handelsbankens tjänstepersonal åtnjuta.
Vid årsskiftet 1917-1918 övertog Handelsbanken Diskontbankens rörelse,
med tillgångar och skulder, under oförändrad ledning, styrelse och personal
samt underbeteckningen: Handelsbankens B-kontor.
Sedan bankens nybyggnad med rymliga och tidsenliga lokaler blivit för in
flyttning färdig, sammanslogos de båda kontoren år 1921.
Jag avgick då från min anställning som direktör, pensionerad, men kvarstod
t v i styrelsen mot särskilt arvode.

Efterskrift
Berättelsen om den fattige lantbrukarsonen, som blev betrodd bankdirektör
skulle med detta vara slut. Men inte helt. Han kom att arbeta inom bankvärlden
i ytterligare tre år.
I slutet av 1921 skakades Östersund av en för tiden stor bankskandal. Kam
reren och kassadirektören vid Jämtlands Folkbank, Fr Winnberg, hade för
skingrat 2 673 457 kronor av bankens medel. Förskingringarna hade, genom
mycket raffinerade manipulationer med bl a kundväxlar, pågått från 1915 fram
till 1921.
När förskingringen genom ortspressen kom till allmänhetens kännedom,
började insättarna ta ut sina sparmedel, vilket ytterligare försämrade bankens
likviditet. Bankledningen måste nu handla snabbt och klokt. Styrelsen började
söka efter en ny verkställande direktör, eftersom direktören Nils Näsström fått
avgå när förskingringarna kommit i dagen. Det behövdes en person i ledningen
med sådana egenskaper och kvalifikationer att aktieägarna och allmänheten
åter skulle få förtroende för banken.
Den från Handelsbanken pensionerade Olle Ericsson tillfrågades och efter
viss tvekan åtog han sig uppdraget, sedan Handelsbanken, där han var styrelse
ledamot, givit sitt medgivande.
Den 11 januari 1922 började Olle Ericsson sitt svåra uppdrag. Motgångarna
var inte slut och banken redovisade många stora förluster under de följande
åren på grund av efterkrigstidens stora spekulationsvåg. Genom bankinspek
tionen utverkades ett räntefritt lån från AB Kreditkassan (den tidens Bank
akut?) på 3 miljoner kronor. En del tvivelaktiga engagemang kunde avvecklas
och bankens ställning konsolideras.
I juni 1925 drog sig Olle Ericsson tillbaka av hälsoskäl. Han flyttade därefter
med sin hustru Charlotte till Äppelviken, troligen för att komma närmare sina
fyra barn, som alla var bosatta i Stockholm.
Olle Ericsson hade kommit långt i livet trots avsaknad av annan utbildning
än folkskola. För att ge sina barn John, Gösta, Olga och Gerda en bättre start
i livet, såg han till att de fick studera; John och Gösta vid högre allmänna läro
verket och Olga och Gerda vid kommunala flickskolan. John hade helst av allt
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velat gå den konstnärliga vägen. Han var en begåvad amatörmålare, men hade
sin dagliga gärning, liksom sin far, inom bank världen. Gösta läste efter studen
ten i Östersund, vid Uppsala universitet till juris kandidat. Han blev sedermera
byråsekreterare i Kungl Kammarkollegium.
Bröderna John och Gösta Ericsson tog sig släktnamnet Wikegård efter fa
derns fädernegård i Vike, Rödön.
Gösta och hans hustru Karin, som voro barnlösa, testamenterade 25 000
kronor till Rödöns församling. Av donationen har bildats en fond, som bär
Göstas fars namn: "Bankdirektör O Ericssons stipendiefond för barns eller
ungdoms vård, fostran och utbildning". Likaså har Ostersunds högre allmänna
läroverk fått medel till en fond med namnet "Gösta Wikegårds stipendiefond"
vars avkastning skall användas för stipendier till gymnasister och studenter
födda och boende antingen i Rödöns socken eller Östersunds stad.
Om Gösta Wikegård kan även nämnas att på Wisenska Bokhandelns förlag
kom 1968 ut boken "Rödöns socken, byar och gårdar". Manuskriptet är ett
verk av Gösta Wikegård. Hans gamle vän från studieåren, lektor Lars Faxen
har efter Gösta Wikegårds död redigerat manuskriptet. Med vetenskaplig nog
grannhet, men samtidigt både roande och gripande berättar Wikegård om går
darnas och byarnas öden ända från 1400-talets danska herravälde, om händel
ser under och efter Baltzarfejden, om karolinernas tåg över fjällen och fram till
1940-talet.
Som avslutning på denna berättelse av och om Olle Ericsson bör nämnas att
han under flera perioder var ledamot av stadsfullmäktige. Han var även leda
mot i brandstyrelsen och revisor för allmänna läroverkets byggnadsfond.
Olle Ericsson avled i oktober 1946, en månad efter sin nittioårsdag. Ända
fram till sin död hade han kvar sitt klara intellekt och goda minne.
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NOTER:
11 Drottninggatan hette tidigare Regeringsgatan. Döptes 1928 om till Samuel Permans Gata.
21 Zetterbergska huset, pa en tomt pa Stortorgets nordöstra del, uppfördes 1804 av kyrko
herden, teol dr Gustaf Wilhelm Zetterberg och var stadens första stenhus. Fastigheten,
som av Zetterberg inrättats som fideikommiss, inköptes av staden, sedan fideikommissa
turen avlysts genom Kungl Maj:ts utslag den 22 december 1863. Huset revs någon tid efter
inköpet. (I Wikström: Ortsnamn i Östersund).
31 Hjelmens, gård vid Stortorget 2, Samuel Permans Gata och Köpmangatan med namn efter
ägaren från slutet av 1850-talet, A T Hjelm. Äldre stadsbor minns kanske gården därför att
"Korg-Olles" låg där innan huset revs och ersattes av ett affärs- och kontorshus i tegel.
41 Rådmannen och källarmästaren Olof Thalen hade några år före 1850 drivit ölbryggeri på
sin gård Prästgatan 15 (numera parkeringshuset). Han bedrev även källarrörelse på gården
Prästgatan 17, där Stadskällaren nu ligger.
5> Stadsskogen, var förr en sammanfattande benämning på skogstrakterna norr om Fältjägar
gränd mellan nuvarande Asvägen och Litsvägen, varest stadsborna hade sina kor på bete
ännu på 1870-1880-talen. (I Wikström: Ortsnamn i Östersund).
6
> Repslagargatan döptes 1928 till Radhusgatan.
7
l Stadsbäcken, som även kallades Östersundsbäcken, ombesörjde avrinningen från den ös
ter om Litsvägen belägna Björnmyran. Vid en punkt ungefär mitt på nuvarande gården
Litsvägen 25 rann bäcken rätt västerut ned genom de nuvarande kvarteren närmast norr
om Residensgränd. Efter en kort sväng in på kv Ordningsmannens nordvästra hörn begav
den sig ut i Residensgränd och följde den ned till Storsjön. Vid vårfloden kunde man an
vända en liten kvarn i bäckens nedersta lopp. Ar 1846 påbörjades bäckens utdikning ge
nom att leda den ned i en timrad trumma. Samtidigt utdikades Björnmyran genom Kron
diket. (I Wikström: Ortsnamn i Östersund).
8> Först 1889 uppfördes av Östersunds Elektriska belysningsaktiebolag ett ångdrivet kraft
verk för leverans av i första hand ström till gatubelysning. Den I O oktober 1889 tändes för
första gången gatubelysningen i staden. Lamporna tändes vid mörkrets inbrott och släck
tes vid midnatt. Från 1898 fanns elektrisk ström att tillgå för motordrift. Kraftverksbygg
naden av tegel finns fortfarande kvar vid hamnen. Den blev senare Skogsvårdsstyrelsens
fröklängningsanstalt och är numera konstnärsatelje.
9
) Permans gård Stortorget 1 där Samuel Perman bodde 1794-1830. Huset revs 1960 och ersattes av ett affärs- och bostadshus i tegel.
lO) J
umfru även Jungfru= 8,2 cl.
11l Huset finns fortfarande kvar som bostadshus efter pietetsfull restaurering.
12> "Fyrkanten", ett fristående, kvadratiskt hus i två våningar med lanternin på den i Stadsgår
den ingående tomten Strandgatan 9 i hörnet av denna gata och Samuel Permans Gata. Hu
set, som i stadens ägo fått tjäna som polis- och brandstation, köttbesikmingsbyrå m m,
uppfördes av grosshandlaren Nils Wikström senast 1838. Det revs omkring 1940. (I Wik
ström: Ortsnamn i Östersund).
IJ) "Sjöbacken" vid Samuel Pennans Gatas förlängning mot hamnen var vintertid under mån
ga år avstjälpningsplats för snön från stadens gator. Följaktligen uppstod en ypperlig kälk
backe för stadens småbarn. Av miljöskäl upphörde snötransporterna hit när bilismen öka
de och risken för förorening av Storsjön blev påtaglig.
14 l
Wassens gård Köpmangatan 26. amnet efter ägaren från I 870-talet urmakaren Petrus
Wassen. Gathuset revs 1962.
"l Lokalen var den, som senare under manga årtionden gick under namnet "Sal 4". I förrum
met fanns en bastant kassaskåpsdörr, till ett brandsäkert mindre rum. Rummet nyttjades
senare som godtemplarnas arkiv, som ett minne fran banktiden.
16l
Torde avse fastigheten Storgatan 31, som vid den tiden ägdes av en A Höglund.
17l Det hus som här avses är fastigheten Prästgatan 36. Om man stannar upp och riktar blicken
mot fastighetens andra vaning, kan man än idag se var banken hade sina lokaler. De vackert
formade fönstren och den skulpturala utsmyckningen över och mellan fönstren är impo
nerande.
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Östersundsbilder - Strandgatan
Sammanställda av Carl-Olov Dovner

föRRA ÅRET BÖRJADE VI EN VANDRI G GENOM STADE för att ge medlemmarna
en uppfattning om vilka skatter, som gömmer sig i föreningens arkiv. Den
gången gällde det hamnen och Badhusparken.
I år tar vi steget över järnvägen till den brusande trafikled som heter Strand
gatan. Forna tiders östersundare skulle nog ha väldigt svårt att känna igen sig
här, eftersom Strandgatan bytt skepnad flera gånger. När lantmätaren Johan
Törnsten 1788 drog upp den första planen över det blivande Östersund gjorde
t ex det som skulle komma att bli Strandgatan verkligen skäl för sitt namn.
Stranden gick nämligen mycket längre österut och nådde ända fram till nuvar
ande staketet norr om Postgränd, där för övrigt kartan hade sin södra gräns.
Allt eftersom staden utvecklats och trafikförhållandena ändrats har Strand
gatan bytt karaktär. Från att från början ha varit en stig blev den kärrväg, esp
lanad och nu renodlad motortrafikled. De största förändringarna har järnvägen
föranlett, dels 1882 när den drogs fram här och krävde stora utfyllnader i sjön,
dels när elektrifieringen genomfördes 1941, vilken medförde att poppelraden
närmast järnvägen fick skatta åt förgängelsen. Den imponerande dubbla pop
pelalle, som många av oss minns, anlades 1883 i ett första försök att åstadkom
ma en grönare - vackrare stad. Gatan har också förlängts i takt med att staden
vuxit, så att den nu går från Fältjägargränd i norr förbi Tullen i söder, där den
övergår i Köpmangatan.
Så sent som 1865 fanns det fortfarande inga hus med direkt infart från
Strandgatan, men när bebyggelsen tog fart längs gatan kom den i huvudsak att
bli en gata för ämbetsmän och andra "högreståndspersoner", uppblandad med
hus för myndigheter och föreningar av olika slag t ex Tempelriddarnas Tempe
rance och tullkammaren.
En av de märkligaste byggnaderna vid gatan är just tullhuset eller tullkam
maren, som det numera är skyltat. Med sin imposanta arkitektur representerar
tullkammaren auktoriteten, staten, myndigheten - överheten, som konstnären
Rolf Karbelius beskriver den. Dess tillkomst 1887 var ett viktigt bidrag när det
gällde att utveckla staden till det handelscentrum den blev med sina grosshan
dels- och kolonialföretag, som försörjde inlandet med varor. Men nu över till
bilderna!

Strandgatan 4 Södra
Brogränd I, senare omdöpt till Färjemansgatan.
Området ligger nu under uppfarten till nya bron. I förgrunden en hissbar
gatlampa enligt båglampssystemet. /926 utbyttes dessa till glödlampsar
maturer.
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Strandgatan 1 och 1 A 1967. 1 A revs i samband med att nya Frösöbron
byggdes 1970-72.
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Trafikleden i början av 1900-talet. Huset som skymtar närmast ä'r
Strandgatan 7. Det låg närmast norr om residenset och gav plats åt läns
styrelsens förvaltningsbyggnad.
Strandgatan norr om Västra stationen i början av seklet.
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Gatan har byggts om många gånger. Hiir breddas den vid Västra statio
nen, troligen i slutet av /940-talet.
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Strnndgatan 9 söder om residenset. Hiir finner man nu polishusets nord
viistra hörn.
Strandgatan 11-12 byggdes 1903-1904 av tempelriddarnas lokala avdel
ning jämteborg, som flyttade härifrån till sina nuvarande lokaler på
Kyrkgatan i början av 1960-talet. De gamla ordenslokalerna används
fortfarande, men nu av Jämtlands gille och Östersunds Fabriks- och
Hantverksförening. Här ligger också Kafe Temperance, ett namn som
många förknippar med huset.
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Homeopat O T Axell byggde det hår imponerande huset år 1900 på
Strandgatan 14. Nu finns bl a en förskola hå'r.
Strandgatan 15 tillhörde lå'nsbokhållare EJ Norman, som flyttade till
Spånga 1903. Sonen Erik Olof Atle blev officer och slutade som chef för
Upplands regemente. Fasaderna år putsade med fin profilering.

59

Räntmästare O P Hel/bergs (f1815 d 1886) gård vid Storsjöstranden, nu
varande Strandgatan 16. Bilden från tiden före järnvägens ankomst, tro
ligen 1870-talet. Några barn vid en roddbåt iakttar med intresse någon
ting som två män sysslar med på isen. I förgrunden en isvak.
Strandgatan söder om Västra stationen före 1941. Mel/an träden skymtar
Strandgatan 18.
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Winströmska villan, Strandgatan 20, på 1930-talet. I dörröppningen
iigaren, disponenten vid AB Östersunds Ångbry ggeri Einar Winström
med fru.
Strandgatan 22. Ett hus byggt 1992, som väl anknyter till Strandgatans
tidigare bebyggelse. Fastigheten har byggts och ägs av Leif Nissemark
och P O Gärdeman. Arkitekt är Jörgen Grönvik och entreprenör SIAB.
Bilden är tagen i september 1993 av fotografen Bengt Weilert.
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Tullhuset i början av /900-talet med sin karaktäristiska fasad. Den
vackra parken anlades 1895. Man tog särskild hänsyn till att sofforna
skulle placeras, så att man fick utsikt över Storsjön ... Genom parken gick
också ett stickspår från söder fram till en lastkaj på husets västra fasad.
Spåret revs i början av 1960-talet.
Översvämning den 22 juni 7954 efter skyfall. Framför bilen syns vänd
korset för gångtrafik över järnvägen i Tullgatans förlängning.
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De ekonomiskt besvärliga tiderna till trots har förnyelsen av Östersunds
stadsbild fortsatt under 1992. Redaktionskommitten har valt två exempel:
"Smithens gård" Storgatan 23 och gården Prästgatan 54, livfullt skildrad av
prosten Gunnar Fastborg (1904-1990) i årsskriften 1990.

Östersunds stadsbild förnyas
Barberaren 6 - Storgatan 23
Smithens gård vid Storgatan 23 var en av stadens handelsgårdar. Här bedrev
Diedrik Cappelen Smith sin kolonial- och vinhandel från 1872. Smith var norr
man, vilket bidrog till att det handlades en hel del med norska varor såsom sill
och annan fisk.
Sedan Smithens verksamhet upphörde år 1946 har såväl fastighetens utseen
de som funktion förändrats. Av de äldre byggnaderna finns fortfarande det s k
norskloftet och ett magasin kvar. De fungerar fortfarande som lagerlokaler.
Den timrade loftboden är flyttad från Norge och återuppförd i slutet av 1800talet. Tegelmagasinet är uppfört 1902 och har förutom magasin fungerat för
Huset Storgatan 23 invigningsklart i september 1993.
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D C Smith, Storgatan 23, år 1950. Affären till höger-Hallgrens-var en
välkänd manufakturaffär. lägg märke till dåtidens "varubil" - packho
jen!
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plåtslagerirörelse. De båda byggnaderna är delvis i dåligt skick men avsikten
med den nyligen antagna detaljplanen är att båda byggnaderna ska bevaras och
rustas så att de även i framtiden kan fungera som magasin. Det gamla gathuset
däremot var starkt förvanskat genom ombyggnaden och kunde inte bevaras.
Under första halvåret 1993 uppfördes ett nytt affärs- och bostadshus längs
Storgatan. I bottenvåningen finns en butik med vildmarksutrustning och en
butik med damkonfektion. De tre våningarna över bottenvåningen rymmer
nio lägenheter i varierande storlek. Speciellt lägenheterna i vindsvåningen har
vackra utblickar över hustaken mot Frösön.
Byggnaden, som är en elementbyggnad med fasader av målad betong, har en
artikulerad fasadutformning med profilerade, horisontella lister och utskjutan
de vertikala partier. Tillsammans med bottenvåningens beklädnad med grå
grön Ölandskalksten upplevs byggnaden som ett gediget stenhus - modernt
utformat med moderna material men ändå väl anpassat till de äldre grannhusen
genom sin skala, färgsättning och utformning. Tak och fönsterkupor i vindsvå
ningen är täckta av röd falsad plåt.
Via portalens gång av smågatsten når man gården. Här har valts en traditio
nell gårdsutformning med beläggning av gårdsgrus. Mitt på gården finns går
dens vårdträd omgivet av en cirkulär sittbänk.
Fastighetsägare Ruth Oden har haft hjälp av fastighetskonsult Sven Ringvall
att genomföra projektet.
Arkitekt har varit FFNS Arkitekter i Östersund med arkitekt SAR Lennart
Köpsen som ansvarig arkitekt.
Totalentreprenör har varit Skanska AB.
Gårdsinteriör från Storgatan 23 med det nyplanterade vårdträdet.
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Staben 5 - Prästgatan 54
I jämförelse med den tidigare bebyggelsen på tomten - en friliggande 2-vå
ningsbyggnad längs Prästgatan och ett gårdshus "rygg mot rygg" med gårds
husen på angränsande tomt mot Storgatan - har fastigheten fått en betydligt
högre exploatering än tidigare.
Bakgrunden till detta var bl a att den brandskadade gårdsbyggnaden på tom
ten Staben 6, vars gavel vette mot Tullgatan, inte fick ersättas på sin plats. Bygg
rätten flyttades upp till Staben 5 varvid en sammanhängande L-formad bygg
nad mot Prästgatan/Tullgatan kunde erhållas dock med lägre höjd mot den
smalare gränden.
De tidigare uthusbyggnaderna på gården ansågs vara viktiga miljöinslag och
fick ersättas, nu med bostadsfunktioner.
Som en kompensation för den högre exploateringen utfördes all parkering
under mark så att den ovanpåliggande gården kunde bli en trivsam, grön oas.
Viktigt var också att den relativt långa fasaden mot Prästgatan visuellt dela
des upp genom att gående längs gatan kunde få en skymt av gården genom en
portik. Som fasadmaterial mot gata och gränd valdes med hänsyn till omgivan
de bebyggelse tegel. För att intrycket av byggnadens höjd skulle minska, utför-

Huset Priistgatan 54 i september /993.
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des bottenvåningen beklädd med sten och den översta våningen som vindsvå
ning med takkupor.
Entreplanet i "gatuhuset" innehåller butiks- och kontorslokaler mot Präst
gatan medan de mer insynsskyddade delarna mot gården och längs Tullgatan är
vanliga bostadslägenheter. Vån 1- och 2-tr samt vindsvåningen mot Prästgatan
upptas av fyra gruppbostäder om fem lägenheter i vardera.
Vindsvåningen längs Tullgatan är utformad som kontor för fastighetsägaren
Storsjöhus.
I "gårdshuset" som är placerat i tomtgräns och ovanpå garaget finns fyra
mindre lägenheter.
Tack vare den nya dispositionen av tomten har samtliga hyresgäster via ute
platser och stora inglasade balkonger fått tillgång till en "grön gård" där tidiga
re bara fanns parkeringar och rörupplag.
Ägare är Klas Lif, Storsjöhus AB.
Totalentreprenör har varit Skanska AB.
Arkitekt har varit K-Konsult Arkitekter genom Henrik Olofsson och Inger
Ersberg Söderin.

Huset Prästgatan 54 uppfö1·des 1895. Så hiir såg det ut på 1980-talet och
var i stort sett oförändrat fram till rivningen /991.
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Två gårdsinteriörer från Prästgatan 54 visande en trivsam och vacker
förnyelse av stadsbilden.
Samtliga nya bilder till denna artikel är tagna av fotografen Bengt
Weilert i september 1993.
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Värdefulla gåvor till Stadsmuseet
Av Walter Fridlund

Kamrer Olof Halfdan Risen,! 1834, d 1880.

U DER DE SE ASTE ÅRE har Stads
museet i Östersund kunnat notera en
alltmer ökad besöksfrekvens. Detta
ökade intresse har under den gångna
sommaren ytterligare befästs, inte
minst av östersundarna själva. Rent
spontant har man vid besöket kommit
på att man där hemma har "någon
ting" som Stadsmuseet säkert har in
tresse av, och så har plötsligt samling
ar och utställningsskärmar kunnat
uppvisa något nytt med anknytning
till Östersunds historia.
För ett par år sedan fick Stadsmu
seet en sådan överraskande och värde-

full gåva ända från Gotland, där öster
sundsfödda fru Ingegerd Nobell nu
mera har sitt hem. Makarna Ingegerd
och Sven Nobell hade i sin ägo en
oljemålning av gästgivaren madam
Gustava Borg, som kring 1800-talets
mitt drev sin rörelse på den plats, där
Östersunds nya teater nu är belägen
vid Stortorget.
I år har makarna Nobell berikat
museets bildsamling med ännu ett
porträtt i olja, nu av madam Borgs son
från hennes första gifte med traktören
och illitterate rådmannen Georg Ri
sen. Det är ett porträtt av Olof Halv
dan Risen, som fick sin utbildning i
Uppsala och där kom att bli kamrer
vid Sparbanken. Han återkom år 1878
till Östersund, där hans ekonomiska
kunnande omedelbart togs i anspråk.
Han blev nämligen redan år 1879
ordförande i Östersunds drätselkam
mare, den åttonde på den posten i
DK:s historia. Han kunde dock up
pehålla denna befattning under blott
ett enda år, enär han drabbades av
sjukdom och avled i mars 1880. Han
hade 1878 gift sig med änkefru Nanna
Lindelius, som dock avled samma år,
varför närmast sörjande efter Olof
Halvdan Risen blev styvsönerna Axel
och Lars Lindelius. Den senare avled
endast 20 år gammal, medan Axel
Lindelius växte upp i Östersund, gifte
sig och blev kamrer vid Jämtlands
Folkbank, där han var verksam till sin
pension. Fru Ingegerd Nobell är dot
ter till bankkamrer Lindelius, som av
led 1940.
Forts. nästa sida.
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Värdefulla gåvor ... forts.
Föreningens ordförande, Håkan Larsson, och intendent, Arne Dahlin, mottager av f borgmäs
tare Åke Jans/er ett imponerande album tillägnat Åke Jans/ers far, bankdirektören E Leon
Ericsson, på 60-årsdagen den 3 mars 1944. Albumet innehåller teckningar av rektor David Ce
derberg. I texten står att "bemärkta män är avbildade" och att "Goda vänner och trogna gran
nar" var de som hyllade.
Bilden är tagen framför en annan gåva erhållen 1992. Ett vackert pendelur, konstruerat och
tillverkat av urmakaremästare Johannes Nilsson (1875-1953) i Östersund. Johannes Nilsson
startade tillsammans med optiker Oscar Appelqvist den kända ur- och optikerfirman Nilsson
& Appelqvist. Klockfodralet i mahogny och fasettslipat kristallglas är tillverkat av Otterströms
möbler, Östersund. Donationen är gjord av fru Greta Ahlqvist, Östersund, dotter till Johannes
Nilsson. Den omfattar även intressanta fotografier och syftet är "att vara ett minne av enskild
företagsamhet, i detta fall vad som skapats av en iderik och talangfull bondson från Laxsjö i
Jämtland", som Greta Ahlqvist skriver.
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Årsberättelse
Styrelsen för föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörel
se för verksamhetsåret 1991-1992.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Håkan Larsson, ordförande
Suppleanter:
Arne Eskilsson, vice ordförande Peter Berg
tillika sekreterare
Olle Berndtsson
Sven-Ivar Nordin, skattmästare Bengt Bri.igge
Rolf Trehn, ledamot
Redaktionskommitte:
Arne Dahlin, ledamot
Olle Berndtsson
tillika intendent
Carl Olov Dovner
Göran Winberg, ledamot
Arne Dahlin
tillika klubbmästare
Bengt Bri.igge
Carl Olov Dovner, ledamot

Revisorer:
Stig illbrand
Kjell Wahlström
Revisorssuppleanter:
Kjell Pettersson
Bengt Stein

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 112
medlemmar. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar överlämnade en av fören
ingens hedersledamöter, Hans Jacobsson, en donation bestående av artiklar om
östersundare vilka delvis varit publicerade i ÖP.
Postens marknadschef, Vidar Ahrlin, berättade på ett fängslande sätt om
postens utveckling och historia i Östersund.
Vid den efterföljande supen på Temperance kåserade prosten Einar Öberg
om ett Östersund i äldre tid.
Ett yttrande angående Kulturkansliets förslag att utreda förutsättningarna
att omändra nuvarande lokaler för Stadsmuseet och Ahlbergshallen för ett
bättre utnyttjande av byggnaden har avgivits.
Föreningen har under året hållit ett halvårsmöte där bl a en stadgefråga har
behandlats innebärande att en bredare medlemsrekrytering skall vara möjlig.
Frågan kommer slutgiltigt att behandlas på 1992 års årsmöte.
Föreningen har under det gångna verksamhetsåret försökt avyttra den fastig
het på Torö som donerats till Föreningen av fru Gertrud Lignell. P g a rådande
konjunktur har någon försäljning ännu ej kommit till stånd.
Stadsmuseet har under sommaren 1992 hållits öppet varje dag från och med
den 22 juni till och med den 9 augusti. Antalet besökare har under denna tid va
rit ca 1100 personer. Samarbete med Turistbyrån har under samma period eta
blerats, bl a har Turistbyråns stadsrundturer avslutats vid Stadsmuseet. Ett
varmt tack till följande föreningsmedlemmar som medverkat som guider: Hans
Alftren, Walter Fridlund, Lennart Gissler, Hilding Gustafsson, Hans Jacobs
son, Svante Lindgren, Sigvard Redin, Ola Rimmö, Torbjörn Sundgren samt
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även inkallad reserv Rune Wallin. Från kvinnliga föreningen Gamla Östersund
har Majken Arnell, Birgit Fridlund, Gittan Olofsson, Kickan Söderström och
Märit Welin medverkat.
I samband med Svenska Flaggans dag hölls Stadsmuseet öppet på förmidda
gen. Föreningen har även detta år medverkat i arrangemanget av Nattugglan
och hållit Stadsmuseet öppet. Vid detta tillfälle medverkade bl a Mary Berg
ström som berättade om konstens historia och i anslutning därtill anordnade
två tävlingar för publiken, Kickan Söderström från Kvinnliga Föreningen be
rättade om Himmelriket, Walter Fridlund berättade om Borgens historia. Där
utöver medverkade flera av Föreningens medlemmar.
Tre skrivelser till Östersunds Skolförvaltning har avgivits, där FGÖ bl a fö
reslagit samarbete ang information och studiemateriel kring våra samlingar, att
underlätta för lärare och elever den dokumentation om stadens historia i anled
ning av våra stipendier som skall utdelas vid skolavslutningen. Vidare vill För
eningen att skolorna skall uppmärksamma stadens födelsedag 23 oktober och
i samband med detta omnämna dagens betydelse.
Stadsmuseets intendent, Arne Dahlin, har under året hållit Stadsmuseet öp
pet för allmänheten samt skött om museets samlingar på ett föredömligt sätt.
Irene Schäfer har även detta år ställt sina kunskaper till Föreningens förfogan
de.
Kontakt med Östersunds Guideförening har under året tagits, där FGÖ ut
tryckt sitt intresse av ett samarbete. Ett studiebesök av intresserade guider har
under året arrangerats av Walter Fridlund.
Stadsmuseet hölls öppet i anslutning till skyltsöndagen och besöktes vid detta tillfälle av många östersundare.
Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga.
Föreningens femtiofemte årsskrift har utsänts till medlemmarna.
På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor.
FGÖ:s kulturstipendium 1992, 3 000 kronor har tilldelats Julia Köpsen,
Frösön, gymnasieskolans avgångsklass, för sin uppsats om Gamla Teatern.
Under tiden 1 okt. 1991-30 sept. 1992 har följande medlemmar avlidit:
1991
9 sept
28 sept
18 okt
12 nov
4 dec

Lokförare Leon Eklund
Teknisk direktör Axel Alström
Byrådirektör I var Fladvad
Fotograf Arvid Halling
Möbelsnickare Fredrik Modin

1992
20 febr
24 jan
4 febr
17 febr
19 maj
12 aug

Lagman Bengt Boman
Överstelöjtnant Edvin Rastner
Köpman Gunnar Hellquist
Kronofogde Åke Eriksson
Direktör Carl Hållstedt
Källarmästare Valle Andersson

Vid föregående årsmöte hälsades 23 nya medlemmar välkomna till Förening
en. Föreningen har den 1 oktober 1992 507 medlemmar.
Betr Föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till den
ekonomiska redovisningen.
Östersund den 23 oktober 1992

Håkan Larsson
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Arne Eskilsson

INVALDA MEDLEMMAR 1992
Hembygdsforskare Erik J
Bergström
Servicechef K G Björkquist
Transportledare Gunnar Bäckman
Civilekonom Bertil Eriksson
Källarmästare Bertil Eriksson
Civilekonom Mats Eriksson
F kommunalrådet Nils Eriksson
Herr Nils Falk
Teletekniker Örjan Fastesson
Herr Leif Gisslen
Socionom Björn Holmström
Resebyråtjänsteman Karl Axel
Häggström

Resebyråchef Bengt Höög
Lantmätare Erik Jonsson
Arkitekt Lennart Köpsen
Reklamman Kjell Lundberg
Banktjänsteman Rolf Myrin
Kanslichef Sture Nyström
F skoldirektör Rune Odelbo
Arkitekt Henrik Olofsson
Herr Björn Sergel
Socionom Kjell Svensson
Guldsmed Uno Östlund

AVLIDNA MEDLEMMAR
(1/9 1992-31/8 1993)
1992 12/10 Kapten Ingemar Vestberg
'3/11
19/11
23/11
3/12
29/12

1993 12/1

2/3
5/3
23/3
5/5
10/6
2/7
11/7
13/7
18/8
21/8

Föreståndare Evert Nehrer
Depåchef Bo Munther
Kamrer Holger Örbo
Flottningschef Anders Lignell
Rådhusvaktmästare Gustav M Fredriksson

Frisörmästare Per Gillberg
Glasmästare Anders Svensson
Järnhandelsbiträde Axel Johansson
Bokhandelsmedhjälpare Bror Heurling
Landskanslist Gösta Leander
Direktör Ernst Gustafsson
Direktör Edvin Frisk
Direktör Harald Jacobson
Direktör Carl Gustav Wikström
Häradsskrivare Nils Uhlin
Disponent Hans Olsson
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FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
Ekonomisk sammanställning per 1992-09-30
Ingående Balans Konto
Eget kapital

Tillgångar

Årsskriftsfonden .................... 83.533:23
Eget kapital ........................... 255.223 :08

167:18
Postgiro ................................
Nordbanken .......................... 153.273:13
Aktier ................................... 185.316:-

338.756:31

338.756:31

Aktiers Konto
Ingående balans ..................... 185.316:-

Överfört till Stipendiefonden

185.316:-

185.316:185.316:-

Fastighetens Konto
Gåva av Gertrud Lignell ........ 944.000:-

944.000:-

Utgående Balans

944.000:-

944.000:-

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

Årsskriften ............................
Särtryck årsskriften ................
Redigering årsskriften ............
Reg. till årsskrifterna 1981-1990
Årsavgifter ............................
Annonser ..............................
Uppvaktningar ......................
Portokostnader ......................
Kontorskostnader ..................
Halvårs- o årsmöteskostnad ...
Sammanträdeskostnader ........
Kostnad Torö-fastigheten ......
Depåavgift ............................,
Skatter ...................................
Inbet o ränta årsskriftsfonden

29.625:1.189:1.500:28.625:670:2.935:1.342:6.277:70
9.863:50
7.822:1.645 :75
15.408:80
410:8.426:115.739:75
22.914:15
138.653:90

Intäkter

Åna�ifter ............................
Försäljning böcker m m .........
Ränta .....................................
Inbetalningar till årsskriftsfonden .................... 17.670:Ränta å-fonden ........ 5.244:15
Överföring fr årsskriftsfonden

23.700:6.533:80
5.834:91

22.914:15
--------

60.939:119.921:86
Årets underskott ................... 18.732:04

138.653:90

Utgående Balans Konto
Tillgångar

523:34
Postgiro .................................
Nordbanken .......................... 108.198:18
Fastigheten ............................ 944.000:340:Fordran Museifonden ............

Eget kapital och skulder

45.508:38
Årsskriftsfonden ...................
Skuld t Stipendiefonden ......... 12.378:10
Eget kapital ........................... 995.175:04

1.053.061:52

Östersund 1992-09-30
Sven-Ivar Nordin
Skattmästare
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1.053.061:52

MUSEIFONDEN
lngaende Balans Konto
Eget kapital
Eget kapital

69.868:76

Tillgangar
ordbanken

69.868:76

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader
Försäkringspremie .................
Kostnad attugglan ..............
Kostnad skyltsöndag .............
Kopior utredning Stadsmuseet
Inköp av inventarier ...............
Underhållskostnad ................
Utställningskostnader ............
Utlägg för annons ..................

1.304:4.371:60
1.069:435:350:112:50
1.138:30
3.975:-

lntiikter
Ränta .....................................
Utgaende Balans Konto .........
Årets underskott ...................

7.891:85
3.975:888:55

12.755:40

12.755:40
Utgående Balans Konto
Tillgangar
ordbanken ..........................
Fordran O tersunds kommun

65.345:21
3.975:-

Eget kapital och skulder
Skuld till Föreningen .............
Eget kapital ...........................

340:68.980:21
69.320:21

69.320:21

STIPENDIEFONDEN
Aktiers Konto
Överfört fr Föreningen .......... 185.316:770:Köpt 11 Trelleborg ................
Bokförd vinst vid inlösen
1.985:34 Bahco B ............................

Inlö en 34 Bahco B ................
Nedskrivning bokfört värde ..
Utgaende balans ....................

9.350:61.134:l 17.587:188.071:-

188.071 :Vinst- och Förlust Konto
Kostnader
Utbetalt stipendium till
Julia Köpsen ..........................
Årets överskott ......................

3.000:5.783:10

lntiikter
Aktieutdelningar ...................
Bokförd vinst vid inlösen
34 Bahco B ............................

6.798:10
1.985:8.783:10

8.783:10
Utgaende Balans Konto
Tillgångar
12.378:10
Fordran pa Föreningen
Aktier .................................... 117.587:129.965:10

Eget kapital
Eget kapital

129.965:10
129.965:10

Årets överskott beror på att Östersunds kommun, skolförvaltningen, har utsett endast en sti
pendiat under 1992.
Styrelsen har beslutat att under I 992 utdela 4 st stipendier pa tillsammans 6.500 kronor.
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LINDA OLSENS DONATIONSFOND
lngaende Balans Konto
Tillgångar

Eget kapital

Eget kapital

115.043:56

Nordbanken
Föreningsbanken ...................

80.390:21
34.653:35

--------

115.043:56

115.043:56

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

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

7.446:3.238:65

Intcikter

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

10.684:65

10.684:65
10.684:65

Utgående Balans Konto
Tillgångar

Nordbanken ..........................
Föreningsbanken ...................

Eget kapital

80.166 :21
38.116:-

Eget kapital

118.282:21

118.282:21
118.282:21

ANNA OCH GOTTFRID ROMANS UNDERSTÖDSFOND

Ingående Balans Konto
Tillgångar

Eget kapital

Eget kapital

82.258:21

Nordbanken

82.258:21

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader

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

3.361:4.270:95

lntcikter

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

7.631:95
7.631:95

7.631 :95
Utgående Balans Konto
Eget kapital

Tillgångar

Nordbanken
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86.529:16

Eget kapital

86.529:16

ROBERT BERGHAGENS FOND FÖR FORSKNING
I ÖSTERSUNDS STADS HISTORIA
Ingående Balans Konto
Tillgångar

Eget kapital

Eget kapital

152.998:75

Nordbanken .......................... 13.184:75
Aktier ................................... 139.814:-

152.99 :75

152.998:75

Aktiers Konto

lngaende balan

139.81➔:-

ed krivning av bokfört värde
Utgaende balans ....................

139.814:-

83.689:56.125:139.814:-

Vinst- och Förlust Konto
lntiikter

Kostnader

Depåavgift .............................
Skatter .................................. .
Felaktigt debiterad depåavgift

300:4.503:536:-

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

5.339:2A88:40

Ränta .....................................
Aktieutdelningar:
Handelsbanken ........ 2.455:75
Custos ..................... 1.358:Stora ........................ 1.638:lnvestor ...................... 918:75
Utgaende balans ....................

920:90

6.370:50
536:7.827:40

7.827:40
Utgående Balans Konto
Tillgångar

ordbanken ..........................
Aktier ....................................
Felaktigt belastad avgift .........

15.137:15
56.125:536:-

---71.798:15

Eget kapital

Eget kapital

71.798:15

71.798:15
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KARL LIGNELLS FOND I
lngaende Balans Konto
Eget kapital
Eget kapital

512.479:512.479:-

Tillgångar
5.000:Handelsbanken .....................
Aktier ........................ , .......... 507.479:512.479:-

Aktiers Konto
Ingående balans ..................... 507.479:-

edskrivning bokfört värde .. 2 I 9.851:Utgående balans konto .......... 287.628:-

507.479:-

507.479:-

Vinst- och Förlust Konto
Kostnade1·
Avgift aktiekonto SHB
Skatt ......................................
Årets överskott ......................

2.394:39:20.519:10

Intäkter
Ränta .....................................
Aktieutdelningar:
SHB ........................ 6.363:10
SCA ........................ 2.688:S-E banken .............. 2.881:Korsnäs ................... 4.590:lnvestor ................... 6.300:-

22.952:10

130:-

22.822:10
22.952:10

Utgående Balans Konto
Tillgångar
Handelsbanken ...................... 25.5 I 9:10
Aktier .................................... 287.628:313.147:10
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Eget kapital
Eget kapital

313.147:10
313.147:10

KARL LIGNELLS FOND Il
Ingående Balans Konto
Eget kapital
Eget kapital

512.477:512.477:-

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

Aktiers Konto
Ingående balans ..................... 507.477:-

edskrivning bokfört värde .. 219.849:Utgående balans konto .......... 287.628:-

507.477:-

507.477:-

Vinst- och Förlust Konto
Kostnader
Avgift aktiekonto SHB
Skatt ......................................
Utbetalt till Jämtlands läns .....
Konstfören enl testamente .....
Årets överskott ......................

2.394:39:13.000:7.519:10

lntiikter
Ränta .....................................
Aktieutdelningar:
SHB ........................ 6.363:10
SCA ........................ 2.688:S-E banken .............. 2.881:Korsnäs ................... 4.590:lnvestor ................... 6.300:-

22.952:10

130:-

22.822:10
22.952:10

Utgående Balans Konto
Tillgångar
Handelsbanken ...................... 12.519:10
Aktier .................................... 287.628:300.147:10

Eget kapital
Eget kapital

300.147:10
300.147:10
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FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
1991-1992
Bo Berndtsson, Östersund

Möbelkatalog från Paulssons Möbler, Östersund.
Samlingspärm över SGU-kongressen den 12-16 juli 1947
i Östersund.
Olle Berndtsson, Östersund Frösö Krönika nr 1.
Elias Eliasson, Östersund
En tenntallrik med motiv huset Hantverksgatan 12, Östersund.
Walter Fridlund, Östersund Svenska Familje-Journalen, inbunden årgång från år 1881.
18 exemplar av Östersundsjournalisternas tidskrift
"Pressgästen" 1941, 1943-49.
Färgfoto fastigheten Strandgatan 21, Östersund.
18 färgfoton tagna vid invigningen och firandet av Östersunds
200-årsjubileum.
Tre färgfoton, Warodellska villan, Gröngatan 14, Östersund.
Tre färgfoton, "Skärgården", grishuset, Björkbacka gård.
Färgfoto, Stadens "avlusningsanstalt" vid lägdan I 5.
Sven Hansson, Frösön
Ramat porträtt av sadelmakare] G Hermansson med fru Karin.
ÅkeJansler, Östersund
Hyllningsalbum till E Leon Ericsson med porträtt i tusch av
29 kända Östersundsbor på 1940-talet. Konstnär David Cederberg.
Janslers motbok nr 1 på utminuteringsaffär B jämte 4 prislistor.
Borgmästare Albert Olsens tjänstesigill med stadens vapen.
Inga Lisajohandy gm
Ransoneringskort från 1 :a världskriget 1914-1918.

Birgit Fridlund, Ostersund
Eva Linden, Krokom
Tågtidtabell, Östersunds Central, från den 9 juni 1947.
Albert Lundvall, Göteborg Jubileumskatalog 1889-1949, Gustav Sjöstedt & Co, Göteborg.
GöstaSellström, Östersund Karta över Östersund och Frösön, 1947.

Karta över Östersunds stad, 1945.
Foto: Förfriskningar hos Lars G Uhlin, Nygatan 9, Östersund,
omkring 1920.
Foto: Målning av staket, Nygatan 9, Östersund, 1923.
Kjell Wahlström, Östersund Fyra ramade fotografier över Östersunds Godtemplares
manskör.
Ramat fotografi över Östersunds första lasarett.
Collage med 18 karikatyrer över tjänstemän vid förrådsavdel
Stig Werner, Östersund
ningen, SJ Östersund.
Ramade fotografier: Flygbild över SJ :s gamla verkstad, Öster
sund. Ploglok. Lok med tågsätt ute på spåret. Tåg genom
viadukt.Jubileumståg med E 2-lok, Östersund. Personal vid
SJ-verkstaden, Lugnvik.
Historik över konstnären Karl Örbo.
Per Wiberg, Frösön
CC Wikström, Östersund Ett kassaskåp av äldre modell.
P H Åkergren, Östersund Taxeringsuppgift för 1932 ars taxering. Tva personkort, 1945.
Två ransoneringskort.

Nils Uhlin, Östersund

Östersund den JO oktober /992
Arne Dahlin
Intendent
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FÖRTECKNING ÖVER GIVARE TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN
1/9 1992- 31/8 1993
Ahrlin, Vidar
Alftren, Bertil
Alftren, Hans
Almerud, Bertil
Andersson, Bengt
Andersson, Egon
Andersson, Gustaf
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Föreningen Gamla Östersunds
kulturstipendium
Föreningen Gamla Östersund har inrättat ett årligt kulturstipendium att
utdelas till elever i ungdomsskolan tillhörande Östersunds kommun, vil
ka visat intresse för Östersund och dess historia och dokumenterat detta
skriftligt.
Stipendiesumman är f n 6 500 kronor. Fördelning enligt följande:
Elev ur ÅK 3 ................................................ ........................ 500 kr
Elev ur ÅK 6 ........................................................................ 1 000 kr
Elev ur ÅK 9 ........................................................................ 2 000 kr
Elev ur gymnasieskolans avgångsklass ................................... 3 000 kr
Dokumentation skall ha följande inriktning:
ÅK 3
ÅK 6
ÅK 9
Gymn

Hämtat från Länsmuseet eller bibliotek.
Känd person i Östersund.
Händelse i Östersund.
Forskning inom valfritt område med anknytning till Östersund.

Stipendiater utses av Östersunds Skolstyrelse. Stipendiet utdelas vid
skolavslutning av representant från Föreningen Gamla Östersund.

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.
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Rättelse

I en bildtext på sid 26 i årsskriften 1992 står att Alfred Orrje blev student i Ös
tersund 1929. Alfred Orrje läste de sista tre terminerna vid Uppsala HAL och
avlade examen där. Vår uppgift är hämtad ur Föreningen Östersundsstudenters
medlemskatalog i vilken Alfred Orrje är upptagen.

Omslagets baksida:
Esplanaden vid Strandgatan.
Nedhuggen 1941 vid järnvägslinjens elektrifiering.
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