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Ian Lundholm -läkare och mycket mer 

Av lngmar Bergström

Läkaren 

LASARETTET I ÖSTERSUND INSPEKTERADES i april 1927 av medicinalrådet 
Eden. Han anför: "Redan vid föregående inspektionstillfälle påpekades lämp
ligheten av en uppdelning på tvenne avdelningar, en kirurgisk och en invärtes
avdelning under skilda överläkare.Under de år som förflutit sedan dess har ut
vecklingen särskilt på invärtesmedicinska området varit så stor, att man nu än 
mer är berättigad tillråda snara åtgärder för att förverkliga dessa planer, ty som 
det nu är, blir det en alltför stor arbetsbörda som påvilar den enda för sjukvår
den ansvariga läkaren." 

Nödvändigheten av en uppdelning av lasarettet på två självständiga överlä
kare underströks ånyo med skärpa 1929 av doktor Rietz, sjukhusets överläka
re: "Att detta är ofrånkomligt blir för varje dag mer och mer tydligt, då till
strömningen av patienter och beläggningen alltjämt ökas. Östersunds lasarett 
torde i själva verket vara ett av de få om icke det enda i landet med motsvarande 
storlek, som ännu icke är delat." 

Sjukhusledning och landsting accepterade synsättet och från 1 maj 1930 skedde 
uppdelningen genom att en lasarettsläkare för medicinska avdelningen tillträdde 
och förutvarande ensamme lasarettsläkaren erhöll ansvaret för den kirurgiska av
delningen. 

Isak (Ian) Lundholm blev den förste innehavaren av tjänsten som överläkare för 
den nyinrättade medicinska avdelningen. Han var född 1894 i Hallingberg, Kal
mar län, där fadern var skräddarmästare. Student blev han i Stockholm, där även 
de medicinska studierna bedrevs utmynnande i tjänstgöringar inom skilda specia
liteter. 

Redan tillträdesåret dristade sig dr Lundholm att med en utförlig motivering 
hemställa om anställande på hans avdelning av en invärtesunderläkare. Han pre
senterade även en förteckning å en del i hans arbete nödvändiga instrument, som 
det var högst angeläget att få inköpa och skulle kostnaderna härför belöpa sig till 
cirka 8 000 kronor. Särskilt positivt enligt direktionens uppfattning var det att få 
en medicinöverläkare med gedigen barnutbildning. Den ensamme underläkaren 
fick med åren kollegor. Den under dessa årtionden allmänt praktiserade omsätt
ningen av underordnade läkare ledde till att många medicinare kom att tillbringa 
en period i Östersund. 

Läkarstaben vid den medicinska avdelningen var vid Ians avgång en överläkare, 
en biträdande överläkare, fyra underläkare - att jämföra med 14 läkare i överord
nad, 20 i underordnad ställning 1994. 

Hans adepter blev välutbildade och gjorde i många fall fin karriär. Omsätt
ningen avseende antalet intagna var år 1931 970 patienter att jämföra med 2 800 
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år 1959. En betydande del av dagens arbete upptogs av en stor mottagning, do
kumenterad i fylliga med karaktäristisk piktur handskrivna mottagningskort, 
ofta med en träffsäker kommentar. Hans mångåriga medarbetare sjuksköter
skan Wiran Johansson var oinskränkt härskare på mottagningen. Diagnospa
noramat blev betydligt vidgat och moderniserat genom Lundholms inträde på 
scenen. Laboratorieresurserna kom att starkt utökas. Ian imponerade genom 
sin personlighet och genom sitt gedigna kunnande men var knappast en stri
dens man t ex vid ej ovanliga konfrontationer med kollegan chefen för kirurgis
ka kliniken Axel Odelberg. 

En imponerande prestation vid sidan av en närmast omänsklig arbetsbörda 
var en vetenskaplig insats resulterande i doktorsavhandling, som med fram
gång kunde försvaras vid disputation i Uppsala 1939. Titeln på det 273 sidor di
gra arbetet var Hereditary Hypochromic Anemia. Lundholm ansåg sig där 
kunna visa på en ärftlig komponent i utvecklingen av den vid denna tid mycket 
vanliga järnbristanemin. Det var den första avhandlingen i sitt slag i Sverige och 
behandlade uteslutande rön som gjorts i Jämtland under otaliga resor och un
der nio års arbete som överläkare vid medicinska avdelningen. Strax före kriget 
talade dr Lundholm vid en ärftlighetskongress i Edinburgh om denna under
sökning, som väckte behörigt uppmärksammande. 

Några titlar i övrigt från föredrag i läkarföreningen resp från publikationer 
ger Lundholms bredd: Transfusionsproblem, axplock ur psykosomatiken, po
lions epidemiologi, leverfaktorbrist, om den akuta coronartrombosen (hjärtin
farkt, tidigare närmast okänd 1935 ), nu tidskrisen och människovärdet, präs
ten-läkaren-sjuksköterskan inför gemensamma uppgifter, kärlek och äkten
skap - hygieniska och sociala synpunkter på sexuallivet, har läkaren någon 
uppgift som folkuppfostrare? År 1941 meddelade han resultatet av en under
sökning företagen vid epidemihuset. Där framgick att en påtaglig undervikt 
konstaterats hos jämtlandsbarn, orsaken ansågs vara en alltför stark mjöl- och 
mjölkkost, medan animala äggviteämnen tillförts barnen för litet. 

När Ian Lundholm i mars 1960 gick sin sista rond åtföljdes han av en rad ti
digare medarbetare. Ur en avskedsintervju hämtas: "En gammal kämpe tar far
väl. Nåja, gammal och gammal, visst är håret vackert vitt på doktor Lundholm 
men blicken är sjuttonårigt pigg och de många humanistiska och kulturella in
tressen, som trängs vid sidan av de medicinskt fackliga i hans välmöblerade 
hjärna, får fortfarande sitt med samma glödande intresse som förr. Trettio år är 
en lång tid och mycket har hänt. Det mest framträdande vid en tillbakablick 
över trettio år är den förändring som skett med lasarettet, epidemisjukhuset in
räknat, och detta gäller såväl kvantitativt som kvalitativt. Om egna insatser ta
lar han inte mycket, nämner dock med viss stolthet initiativet att tillskapa sär
skilda avdelningar för långvarigt sjuka, gärna i form av ett stort hem centralt be
läget i länet och i nära anslutning till lasarettet. Epidemisjukhusets utformning 
har även engagerat honom. Familjerådgivningen har han sett som av central be
tydelse och starkt verkat för. En hjärtesak har varit sjuksköterskeskolan, i vars 
styrelse han fungerat som ordförande i tjugo år och i vars utveckling han kraft
fullt deltagit. 
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Ian Lundholm 

Frågvishet, oundviklig utrustning hos journalisten, överträffas nästan av in
tervjuobjektet. Psykisk och fysisk undersökning går hand i hand för honom. 
Intresset för psyket är påtagligt. Det sägs att han gärna tillbringar sin sommar
ledighet i en gungmatta och med nyutkomna volymer i psykologi och reli
gionsfilosofi i nyporna. Vilken uppfattning har då en herre som dr Lundholm 
kommit till i fråga om oss jämtar? Enbart god. Vi är rätt förbehållsamma och 
förtegna, men öppnar oss rätt villigt vad det lider. För mig har det verkat som 
ett skal, som järnten omger sig med. Han intar vid första sammanträffandet en 
garde. Det är nästan oundvikligt att komma in på diskussion om Jämtland och 
homeopatin, när man talar med en läkare. Dr Lundholm betraktar homeopa
tins starka ställning här uppe som en mörk punkt. Orsaken? Ja, kanske järntens 
självtillräcklighet. Han är fullständigt obunden av auktoritetstro och ser gärna 
att han ordnar saken själv. Typiskt är när en jämtgubbe infinner sig på lasaret
tets mottagning och för överläkaren förklarar: Je ha sökt bå doktoran och ho
meopatan å nu ske proof'n Lundholm. Hur jag trivts med jämtarna? Utomor
dentligt bra. Visst går de och granskar och tar sig en funderare innan man blir 
godtagen men har man fått känna på deras något karga trofasthet, blir man 
varm i hjärtat." 

Socialt-politiskt engagemang 

Ur publikationen Tröndelag medisinske selskap 125 år, kapitlet om krigsåren 
1940-45. "To svenske kolleger har gjort seg fortjent til en takk og hyllest i dette 
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jubileumsskrift, fordi de straks krigen bröt ut, uten å nöle stillet seg på vår side, 
ikke bare med sin sympati, men i selve kampen. Det var provinsialläkare David 
Hummel i Gäddede og overlege dr med Ian Lundholm ved Länssjukehuset i 
Östersund. Deres holdning vitner om rettferdighetssans, vennesin og mot. 
Med sin hjelp stöttet de vår motstand materielt, administrativt og psykisk, ikke 
uten risiko som borgere av Sverige med sin strenge nöytralitetslinje. 

I okkupationstiden måtte daglig norske motstandsfolk flykte til Sverige. For 
mange gjaldt det deres liv å komme seg over grensen til ett noytralt land, men 
flykten var i seg selv livsfarlig. Overlege Lundholm og hans hustru åpnet sitt 
hjem i Östersund for norske flyktinger, som de forsorget med husly og mat, 
når de etter strabaser og farer var kommet på svensk jord og pustet lettet ut. 

Mange er de nordmenn som alltid vi! minnes denne vennlige gjestfrihet og 
den sympati den var uttrykk for. Selv skriver overlege Lundholm at hans hust
ru og han så det som et privilegium å ha slike gjester. Han forsto også det dep
rimerende i et årelangt ensformig og utilstrekkelig kosthold og hans medfolelse 
og norgesvennskap viste seg i de mange anonyme og illegale 'paketer' som gikk 
over grensen til sultne norske venner." 

Som den siste i raden av läroverkets inspektorer var Ian Lundholm verksam 
under 20 år. En hans konklusion blir: "Östersund är en idealisk skolstad. Men 
man må önska den bildningshungrande jämtländska ungdomen ytterligare 
möjligheter på gymnasienivå utöver dem som nu planeras, och då tänker jag in
te bara på den teoretiska utbildningen. Det är bra att vi får ett tekniskt gymna
sium men ett handelsgymnasium skulle också fylla sin plats. Och vad är det 
som säger att all norrländsk universitetsutbildning skall förläggas till Umeå? 
Varför inte en humanistisk fakultet här i Östersund." Ur tal vid skolavslutning
en 1945. Högtidligt som: "Herr Rektor och medlemmar av kollegiet! Vilken 
avundsvärd lott ha inte ni, som äga förmånen att få leva i daglig beröring med 
uppväxande ungdom, och åt vilka den höga uppgiften anförtrotts att jämte oss 
föräldrar dana den till något bra, ja till något bättre än vad vår egen generation 
nått fram till att vara." Men vid närmare granskning visar sig talet vara präglat 
av logisk analys och koncis rådgivning för skilda kategorier av studerande. 

Vekhetens hjältemod - i tal vid Luciafest å Östersunds teater 1940 skildrar 
Ian Florence Nightingale, Matilda Wrede, Elsa Brännström - samtidigt benä
gen skämmas för att tillhöra den manliga delen av människosläktet, som ännu 
inte har övervunnit den primitiva lusten att slåss och bråka, att riva ner och för
störa. Viss kritik mot humaniteten, som i en bister våldstid tvekar att ta ansvar, 
att ställa sig i spetsen. Alla har vi en blandning av humanitet och brutalitet inom 
oss. Syftet med mötet att skaffa medel för vård av tuberkuloshotade barn. Han 
pläderar även för satsning mot arbetslösheten - här gäller det för samhälle och 
enskilda att prestera uppfinningsrikedom och offervilja. 

Lundholms intresse för ungdomsfrågor återspeglar sig i två tal, publicerade 
i Järnten. Själslig spänstighet - andlig styrka. Föredrag hållet vid ungdomsmöte 
i Östersund 1940. Qämten 1940) "Det är inte ur vägen att uttala en varning för 
det moderna nöjeslivets först hetsande och härefter förslappande inverkan. 
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Lasarettsbyggnader på 1950-talet. Nedfarten från Kyrkgatan. 

Den som ofta dansar till fram på småtimmarna eller hänger sig åt sexuella ut
svävningar minskar i hög grad sina möjligheter att hålla sig själsligen spänstig." 
Ungdomens fostran i hemmet. Inledningsföredrag vid diskussionsafton i läro
verkets aula. (Järnten 1941) 

Den kulturella sidan 

Teaterföreningen i Östersund hörde till de livligaste i landet - Lundholm var 
ordförande alltsedan starten. "Hur många städer kunde som Östersund ha fem 
fullsatta föreställningar per turne? Det är signifikant att Ian Lundholms intres
se för människan fört honom i nära kontakt med fru Thalia. Han är en av hen
nes tillgivnaste tjänare. Redan tidigt gick fickpengarna till teaterbesök och un
der studenttiden kunde han inrangeras bland de främsta premiärlejonen. Tea
terintresset har han behållit. Sedan 1933 är han ordförande i härvarande RPP
avdelning. Under sin stockholmstid brukade han och hans lika teaterbitna fäst
mö efter föreställningarna skriva ihop en recension för att sedan jämföra den 
med tidningarnas. Men på senare tid ha de två övergått till nattdiskussioner 
med skådespelarna om pjäsen och dess problemställning. Teatern är värdefull 
för en läkare, menar dr Lundholm, den tillrättalägger problemen, den kommer 
en att intressera sig för psyken och därmed författarens sätt att lösa konflikter. 
När det gäller biograf däremot brukar han säga att man aldrig kan se en film för 
litet." Östersunds teaterförening bildades 1933 på Ragnar Ohlsons initiativ, 
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han vice ordförande medan Ian Lundholm var ordförande i 25 år, efterträdd av 
Ragnar. 

Naturligtvis var Ian aktiv inom de humanistiska och naturvetenskapliga 
föreningarna, liksom i Anglo-Swedish Society och Alliance Francaise. Ny 
medlem i Föreningen Gamla Östersund blev Lundholm den 23 oktober 1955. 
Han satt även i bestyrelsen för Frösöspelen och Peterson-Bergerstiftelsen. 
"Varför inte en musikskola i Östersund?" var en hans reflexion. Ian och Edla 
saknades sällan när det drog ihop sig till musikaliskt evenemang i staden. 
· Ur Frösökrönika 2: ... få personer ... kunde räkna sig till PB:s bekant
skapskrets på 30-talet. Till vännerna hörde folkskoleinspektör Herman Gott
frid Pihl med maka Ella, vilken i flera år kreerade rollen som Vaino i "  Arn
ljot", vidare överläkare Ian Lundholm med maka och länsarkitekten Gösta
Rollin med makan Lill. Ibland deltog också bibliotekarie Jacobowsky i denna
krets, där det spelades och sjöngs och idkades högläsning. Men ibland plock
ade man också fram tennisracketar och bedrev den vita sporten -i nyanlagda
tennishallen i Östersund eller ute på den av PB anlagda banan vid Sommarha
gen. Ett av hans "Frösöblomster" bär titeln "Lawn Tennis".

Familjen 

Socialt arbete hörde fritiden till för familjen Lundholm. Hustrun Edla, utexa
minerad lärarinna var engagerad i Rädda Barnen och Röda Korset, bl a kofon
den som startades av Hanna Rydh-hjälp till självhjälp, likaså i husmodersför
eningen, där ordförande. Av de fem barnen kom tre att bilda läkarfamiljer. 

Dottern Marianne Idengren: "Jag önskar att pappa skall minnas för sin vid
synthet, sitt goda hjärta och omsorg om sin familj, för sin läkargärning, för sitt 
mod under en mörk tid, för sitt stora intresse för fåglar och blommor, för sin 
vittomfattande allmänbildning, för sitt vackra språk och för sin förmåga att 
lyssna och stödja. Jag frågade honom en gång om vilken egenskap han värdera
de högst och han svarade pålitlighet. Det har följt mig genom åren." 

Ingrid Mascher: "Det finns naturligtvis många fina minnen, och vi minns 
också med stor tacksamhet och glädje vår fars förmåga, att trots stor arbetsbör
da alltid på något sätt hinna med sin familj - hans intellektuella och emotionella 
närhet till mamma Edla och oss barn. Vinterns skidutflykter och fjällvandring
ar, sommarens strövtåg i skog och mark, berikade av hans djupa kunskaper i 
botanik och ornitologi. Skärgårdsturerna i vår lilla �egelbåt. Hans rakryggade 
livshållning var något av det viktigaste vi fick med oss ut i livet." 

Familjen bodde i det gamla patricierhuset Strandgatan 1. (Tid för och enga
gemang i familjen brukade den tiden knappast anges som typiska läkardrag, Ian 
ett undantag.) Ian Lundholm gick bort år 1981 vid 87 års ålder. Han kan sägas 
ha exemplifierat den gamla sanningen att om man vill ha något uträttat, bör 
man vända sig till den som har mycket att göra. 
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"Östersund är en fult byggd 
och traditionsfattig stad ... " 

- EN PENNF ÄKTNING I SPALTERNA

Av Per Wiberg 

EN so DAGSMORGON HOSTE 1926 var det fara värt att åtskilliga av stadens in
vånare satte kaffet i vrångstrupen. Med morgonens post hade anlänt bladet 
"Våra Nöjen" - ett veckoblad som under åren 1925-1933 utgavs från Stock
holm. 

Denna morgon fick bladets läsare bland annat följa med på "Konsthisto
risk utflykt till Östersund", en artikel som inleddes med rubrikraden ovan. 

Författaren till artikeln kallade sig "Thomas Outsider". Bakom signaturen 
dolde sig Gustaf Näsström, född i Östersund 1899, vilken så småningom er
höll anseende som en av landets främsta konsthistoriker och kulturskriben
ter. Han utnämndes även till fil hedersdoktor. 

Vid denna tidpunkt var Näsström emellertid i begynnelsen av sin bana -
endast 27 år gammal. Sedan några år tillbaka var han bosatt i Stockholm där 
han frilansade som kulturskrivare i huvudstadens tidningar. 

När Näsström hösten 1926 besökte Östersund var huvudskälet att skriva 
om Sällskapets för Jämtländsk Konstkultur konstutställning. Men i samma 
veva passar han på att ge sin födelsestad en rejäl "hästspark", och han lyck
ades därvid träffa många ömma punkter. 

Endast några år tidigare hade staden skakats av en bankskandal av sådant 
omfång och med sådana konsekvenser, att dyningarna därav ännu inte lagt 
sig. Med insinuationerna om skandaler etc rev nu Näsström upp såren. 

Naturligtvis tog många i staden illa vid sig av Näsströms artikel och den ne
gativa presentationen av staden som därmed spreds land och rike kring. Ös
tersunds-Postens chefredaktör Effe Magnusson var inte sen att bemöta arti
keln, och han skrädde sannerligen inte orden (ÖP 12/11 1926). 

Han drog den slutsatsen att bakgrunden till äsströms "lymmelaktiga och 
osanna" presentation av sin födelse- och ungdomsstad fick sökas i ungdomligt 
oförstånd i kombination med det "Stockholms-syndrom", som så ofta drab
bar småstadsbor som hamnar i storstaden. 

Mycket ligger i den tolkningen. Men det finns kanske en djupare orsak till 
Näsströms bittra presentation av sin födelsestad. Den ovan omnämnda bank
skandalen inträffade på den bank för vilken Gustaf Näsströms far var direk
tör, och falsarierna utfördes av en av faderns närmaste män och därtill mång
årig personlig vän och arbetskamrat. Fadern tog vännens svek så djupt att 
han ansåg sig tvungen att lämna direktörsposten. 
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Gustaf Näsström berör detta i sin artikel "Barndomsminnen från Folkban
kens värld" som är intagen i årgång 1965 av denna årsskrift. 

Av arkivhandlingar framgår att trätan mellan Gustaf Näsström och Effe 
Magnusson pågick brevledes en tid. Emellertid slöt de så småningom fred och 
sämjan de båda vännerna emellan var återställd. 

De båda hade tidigare arbetat sida vid sida i gemensamma intressen. Näm
nas kan att båda tillhörde den grupp om 20 personer som år 1922 bildade Säll
skapet för Jämtländsk Konstkultur (SJK), den organisation vars höstutställ
ning 1926 nu lockat Näsström till Östersund för att som frilanser skriva om 
staden och konsten. 

Gustaf Näsströms artikel i "Våra Nöjen" och Effe Magnussons genmäle i 
Östersunds-Posten återges här nedan. Men först skall sägas, att denna Näs
ströms "ungdomssynd" inte ger rättvisa åt hans verkliga känsla för hembyg
den. Han har vid många tillfällen under åren i tal och skrift i varma tongångar 
uttryckt sin kärlek till och uppskattning av födelsestaden. "Ungdomssynden" 
må därför vara honom förlåten. 

"Konsthistorisk utflykt till Östersund 
SÄLLSKAPET FÖR JÄMTLÄNDSK KONSTKUL TUR 

Av Thomas Outsider 

ÖSTERSUND ÄR EN FULT BYGGD OCH TRADIT!ONSFATT!G STAD, vars invånare hu
vudsakligen leva på skandaler, skickligt begångna konkurser och växelrytteri. 
Denna fula stad ligger emellertid i hjärtat av en vacker och minnesrik bygd; det
ta norrländska Klondyke, där guldet utvinnes ur hästhandel och timmerauk
tioner, är centrum för en kulturell verksamhet, som söker sin like i den övriga 
svenska landsorten. 

Denna verksamhet upplevde sin rikaste blomning under landshövdingeparet 
Widens 17-åriga regeringstid, då arkeologin, etnologin och den vittberömda 
jämtslöjden kraftigt befrämjades, under det att de bildande konsterna behand
lades mera styvmoderligt. Visserligen existerar sedan 1912 Jämtlands läns 
konstförening, vars museum i Östersunds rådhus är beaktansvärt nog, men 
föreningen har saknat ekonomiska resurser och tillräcklig initiativkraft att 
kunna ge länets egna konstnärer ett ordentligt handtag. 

Det låg alltså ett vidsträckt arbetsfält öppet, när Sällskapet för jämtländsk 
konstkultur (SJK) bildades på hösten 1922. Den ledande själen i detta sällskap 
har alltifrån starten varit rektor David Cederberg, själv en driven tecknare och 
därjämte en ytterst försynt, klok och genomkultiverad personlighet, som vetat 
att mäkla fred mellan stridiga viljor och att föra sin lilla trupp från seger till se
ger. 

SJK anordnar årligen om höstarna en utställning av jämtländska konstnärers 
arbeten och har småningom lyckats framkalla ett även pekuniärt påtagligt in
tresse för de provinsiella talangerna. Dessa utställningar ha blivit en institution 
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i stadens kulturella liv och jämväl i dess nöjesliv. Under utställningstiden bru
kar nämligen sällskapet arrangera en sjuhejdundrande fest med soare och dylikt 
pimpim, varvid landshövding eller borgmästare inleder skålarnas rad, stadens 
historiarum lector hyllar damerna på klingande hexameter och garnisonssocie
teten exponerar sin elegans och umgängeskonst. Trådslitna men härligt berusa
de artister frottera sig kordialt med stadens s k grädda och den konstnärliga en
tusiasmen stiger högt i tak ur punschbålar och groggar. Det är ett mycket impo
nerande skådespel och dess icke minst uppskattade förtjänst är, att det brukar 
kläcka fram en och annan skandalunge, som samhället sedan tacksamt lever på 
i flera månader. Man måste vara landsortsbo för att rätt förstå vikten av dylik 
andlig ämnesomsättning. 

Men SJK är inte bara en utmärkt festarrangör. I samband med sina utställ
ningar brukar det anordna konsthistoriska föreläsningsserier. I fjol docerade 
under en vecka amanuensen vid Nationalmuseum Evald E:son Uggla över 
svensk konst från 1600-talet till våra dagar. Föreläsningarna voro talrikt besök
ta och det ekonomiska överskottet avsattes med en flott gest till restaureringen 
av Ovikens kyrka. På våren samma år hade sällskapet kraftigt medverkat till att 
nationalmuseets då pågående vandringsutställning även förlades till Öster
sund, vilket stadens tyranner förut med trilsk och bondsk snålhet satt sig emot. 
Det är ingen lätt sak att agitera för god konst i en stad, där t o m de bästa famil
jer fördärva sina salonger med import av handmålade oljetavlor av tysk eller 
ungersk härkomst. 

Även inom stadens musikliv har SJK gjort en märklig insats. Dels har det in
kallat rivande musikpedagoger, som vetat att locka fram underbara koloratur
drillar ur de skrovligaste strupar, dels har det givit impulsen till bildandet av 
Östersunds sång- och musiksällskap, vilket under sin korta tillvaro framfört så 
krävande verk som de bägge oratorierna 'Elias' och 'Skapelsen'. Man inser, vad 
slika tilltag fordra - även av den stackars publiken. 

Våra Nöjen skickade upp sin flygande konstkritiker till det senaste vernissa
ger (formen är Östersundspostens !), som SJK firade i hotell Standards festvå
ning. Här mötte man en annan syn än i Motala söndagen före. En stråkorkester 
spelade de senaste slagnumren - cellisten gned sitt instrument så att tonerna 
surrade som dästa humlor genom salen och togo törn mot smalbenen på sta
dens damer, som välvilligt exponerade sina vador och knäskålar under kjolar, 
så snäva och korta, att de fyllde även de högsta anspråk på världsvana och ala
modiskt levnadsvett. Lokalen var full av folk. Stadens honoratiores vandrade 
av och an med värdiga steg och utställarna sprungo om varandra med såldlap
par i darrande händer. I ett par smårum hölls konditoriservering, där cellistens 
humlor tumlade genom ett allt livligare sorl. Man lekte Stockholm, en aning 
karrikerat - inte bara i damernas toaletter - och man kände sig tout a son aise. 

Genom frånvaron av varje fullmoget lysande begåvning tedde sig själva ut
ställningen mycket jämn och balanserad. De märkligaste jämtländska konstnä
rerna just nu - Olof Ahlberg och Olle Ågren - hade tyvärr inte kunnat deltaga, 
ej heller Acke Åslund. Av Stockholmsjämtarna voro endast Anton Genberg 
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och Karl Örbo representerade. Den förre, som nu är kretsens doyen, förblir 
alltjämt trogen sin ungdoms modererat impressionistiska ideal men har på se
nare år drivit upp sin färg till allt starkare lyskraft. Vid hans sida är onekligen 
Karl Örbo något blek. 

Ante Karlsson-Stigs öde ter sig på ett sätt respektabelt, på ett annat bekläm
mande. År efter år har han legat där uppe i Jämtland och målat sina fjäll och 
bygder med musikalisk känsla för landskapets stämningsvärden, utan att be
kymra sig om tidernas skiften och nya lösenord. Sådant kallar man där uppe för 
'friskhet' men i själva verket innebär det en allvarlig fara för stagnation, och det 
är just vad Stig råkat ut för. Hans publik har icke märkt det, så mycket hellre 
som en hans lakej i ortspressen år efter år ropar ut hans ovanskliga storhet. 
Denna lär nu bestå i att han målar Jämtland precis så, som alla goda jämtar se 
det, dvs lite sentimentalt och jultidningsromantiskt. Där ligger just det onda. I 
raden av alla hans sötsliskiga violetta landskap och PIF-såsbruna konterfej kan 
man finna en och annan sak, som frapperar genom sin dekorativa uppläggning 
och höstligt klara färg - i dem skymtar det fram en rik och frodig begåvning, 
en verklig målare. Det är honom jag med dessa rader velat reta så pass, att han 
tar sig själv i kragen och ser till att han fyller de krav på förnyelse och konstnär
lig ambition, man har rätt att ställa på honom. Han är för god att fjäsas bort av 
okloka vänner, som göda honom med nollans kvava sympatier. Nej, fram med 
karlen! 

Stig har i sin runda skugga sett en ung målare utvecklas till allt större skicklig
het. Han heter Åke Plantin. Efter att en tid helt ha trampat i mästarens fotspår 
har han arbetat sig fram till en klar och manlig kolorit och bygger nu upp sina 
landskap fast och stundom monumentalt. Östgötaslätten målar han redan ex
pressivare än de flesta av kollegerna på Motalautställningen. 

Paul Jonze väckte för några år sedan uppmärksamhet i Stockholm genom 
några egenartade akvareller, visioner ur en dröm värld, som var fylld av grotes
ka fantomer, vanställda av ondska och Erdgeist, och av översinnliga gestalter i 
skiraste himmelsblått. I dessa blad uppenbarade sig en, så vitt jag vet, absolut 
originell fantasi, som även sökt sig uttryck i naivt kantiga men med ursprunglig 
känsla sprängfyllda dikter. På utställningen i Östersund framträder han med 
landskap och stilleben, känsligt och trohjärtat målade men icke lika intressanta 
som mänskliga dokument. 

Av den yngre generationen nämner jag främst Albert-Bernhard Nilsson, 
som efter några år vid Akademien tyvärr tvingats kvar i hembygden, där lands
ortsisoleringens mara tydligen börjat anfäkta honom. Man målar minsann inte 
som man behagar, om man vill bli en storhet i Östersund, utan snällt och be
skedligt, så att publiken ropar ack och o i förvissning om att herr målaren inte 
höjer sig över dess egen andliga nivå. Ställd inför detta faktum har Nilsson sökt 
anpassa sig genom att bena upp Storsjö landskapet i linerärt betonade komposi
tioner, som ta vara på markgrundens dynamiska möjligheter till en lugn och 
mjuk rytmik och som trots en något fadd färg och en viss tamhet i greppet ge 
landskapet själ av en levande själ. I sina nog så ljuva porträtt har han å andra si-
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Effe Magnusson Gustaf Näsström 

dan nått en fin och omsorgsfullt genomförd färgverkan. Han stannar aldrig vid 
det rena konterfejet. 

Av de andra ungdomarna må nämnas J Erik Byström, en oskolad men omiss
kännlig talang, som utställer några oljesaker av en pastös, målerisk karaktär, 
som icke är av den sanna realistiska läran, samt Axel Hennix, akvarellist med 
rik fabuleringsgåva och ungdomligt käcka tag. 

I sin helhet ger utställningen intryck av vederhäftighet och stadga. Den är en 
sympatisk gest av god vilja och träget arbete, som man uppskattar så mycket 
mera, då man besinnar det andliga tryck, varunder konstnärerna leva i en avläg
sen landsända. De äro helt hänvisade till sin egen ambition, som har svåra dus
ter att utkämpa med en publik, vars synpunkter äro trånga och reaktionära, 
samt med en presskritik, som är motståndslöst fången i fadda fraser och menlös 
räddhåga för att sjunga ut-om den nu hade något att sjunga ut med! Man måste 
varmt och hjärtligt lyckönska Sällskapet för jämtländsk konstkultur till dess 
trots allt icke resultatlösa kamp för att i sin stad slå fast att det finns andra vär
den här i livet än dem, den krassa nyttan skapar. Raden av dessa utställningar 
är ett vackert led i det fortskridande arbetet på Norrlands andliga uppodling." 
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Effe Magnussons bemötande, infört i ÖP 12/11 1926: 

"Konsthistorisk utflykt till Östersund 

I TIDSKRIFTE VÅRA NÖJEN har signaturen Thomas Outsider bakom vilken sig
natur döljer sig östersundspojken fil kand Gustaf Näsström skrivit en artikel 
med rubriken: Konsthistorisk utflykt till Östersund. Denna inleder han på föl
jande minst sagt oförskämda sätt: 

'Östersund är en fult byggd och traditionsfattig stad, vars invånare huvud
sakligen leva på skandaler, skickligt begångna konkurser och växelrytteri. 
Denna fula stad ligger emellertid i hjärtat av en vacker och minnesrik bygd: det
ta norrländska Klondyke, där guldet utvinnes ur hästhandel och timmerauk
tioner, är centrum för en kulturell verksamhet, som söker sin like i den övriga 
svenska landsorten'. 

På detta lymmelaktiga och osanna sätt presenterar nu Näsström sin födelse
och ungdomsstad för en främmande publik. Han har ju gudbevars lämnat Ös
tersund, han har tagit en fil kand examen och tycker sig följaktligen som en 
mäkta begåvad och vis herre, han bor i huvudstaden och så föraktar han gu
lasch- och uppkomlingsaktigt landsorten. Den ligger nu på sidan av kulturen, 
ty han själv bor ju i huvudstaden. Man påminnes om pigan, som flyttade till sta
den och efter 14 dagar ej kände igen sina föräldrar. 

Ett visst mått av bokvett har väl herr Näsström, formell talang likaså, men 
den bedrövliga fuktigheten alstrar ännu svamp bakom hans öron och de flö
dande ordblomstren i hans litterära produktion klämmas nära nog till döds i 
grönskan. Han lär sig väl dock så småningom att vanligt folkvett är lika mycket 
värt som bokvett och att en av de viktigaste förutsättningarna för att någon 
skall vinna fast position i livet är att denne någon skall ha lärt sig veta hut. Livet 
har emellertid klippt yvigare och stoltare manar än Thomas Outsiders och hans 
största straff blir att han själv, när han mognat, kommer att förakta och hånle 
åt sina ungdomliga och dumma förlöpningar mot sin födelsestad. Att denna 
under de sista åren genomkämpat en ekonomisk kris är tyvärr sant och den del
visa orsaken till denna borde herr N veta av, men det är en oförsynt kränkande 
lögn, som sent skall glömmas att dess befolkning lever på 'skandaler, bedrägliga 
konkurser och växelrytteri'. 

Det är minst sagt oförsynt att sätta denna simpla och föraktliga hallstämpel 
på det arbete, som utförts av köpmän, hantverkare och ämbetsmän i vår stad. 
En orättvis, illasinnad smutskastning är det och den sårar djupare än signaturen 
Thomas Outsider anar." 
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Författaren till denna artikel, leg läkaren Kar/
Bertil Englund, är född i Västerbotten 1922. Vid 
unga år kom han till Östersund, gick först i Nor
ra skolan och därefter i läroverket. Han avlade 
studentexamen i Östersund 1941. Han har som 
läkare bedrivit röntgenologisk verksamhet. Ef
ter pensioneringen 1987 har han haft lekmanna
intressen i olika kulturella ämnesområden, var
av Östersunds stadsplan och dess utveckling från 
Törnstens dagar varit ett område. Artikelns 
längd gör att vi av utrymmesskäl kommer att 
presentera den i två årgångar av årsskriften. 

Östersund - ett klassiskt projekt 
eller 

FRÅN TÖRNSTEN TILL RUNSTEN 

Av Karl-Bertil Englund 

Ett barndomsminne 

DET GÅR UNDA AV BARA DEN I BUICKE NORRUT PÅ ÅSVÄGEN förbi I 5, museet 
och Hofvallen, ett av de allra första åren på 1930-talet. I den höga farten på den 
gropiga grusvägen blir gossen överraskad och rädd, då han börjar få svårt att 
hålla kontakten med bilsätet. Det är hans allra första biltur, och han är bjuden 
på den. De omtumlande stötarna från vägbanan och den, som han tycker, 
svindlande farten blir för mycket. Men den unge chauffören är förtjust, det 
syns och hörs, då han pressar bilen till allt vad den förmår och säger det där om 
"nitti kilometer" och att "det har ingen gjort här förut", medan bilen tycks få 
allt mindre kontakt med underlaget. 

Efter en snabbvändning vid Havremagasinet och hemfärd under samma ska
kande förhållanden blir det äntligen dags att stiga ner på fasta marken på gården 
till Rådhusgatan 9 och med darrande knän men lättat sinne avbryta äventyret, 
som blev inristat i minnet för livet. Gården är redan ett tryggt hem med sina 
gräsmattor, sin häck och den stora bersån och särskilt den majestätiska pop-
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peln, som med sin breda stam skaver litet mot staketet med gårdsöppningen 
mot gränden och breder ut den stora kronan liksom skyddande högt över trot
toar, infart och gräsmatta. Det vänliga rasslandet från den enorma bladmassan 
är en lugnande vyssning för det upprörda pojksinnet, när bilmotorn tystnar ... 

Städer är inte någon särskilt gammal uppfinning av människan. Jeriko är visst 
den äldsta med tio tusen år på nacken, verkligen inte mycket i jämförelse med 
människans existens sedan den paleoantropologiska gryningen för en miljon år 
sedan eller mer. Denna tidsrymd med det oerhört långvariga, intima sambandet 
mellan människa och natur gör sig påmind inom människan ibland -mest un
der barnaåren kanske. 

◊ 

År 1929, några få år före bilfärden, blev skribenten som sjuåring bosatt i Ös
tersund. Det fanns personliga traumata av själslig natur i samband med flytt
ningen. Det påtvingade uppbrottet från en annan hemmiljö framkallat av ett 
oblitt familjeöde mildrades, och acklimatiseringen i staden underlättades av alla 
träden -björkarna i gränden och längs Rådhusgatan -dit familjen flyttade efter 
knappt ett år. Träden liksom förmedlade en vänlig hälsning och uppmuntran 
efter förlusten av den tidigare barndomsmiljön nära "björkarnas egen stad", 
Umeå. Under en tid var den nya miljön lite virrig, tyckte den nya östersunda
ren -det var något konstigt med adressen: gatan omnämndes antingen Repsla
gargatan eller Rådhusgatan, husnumret hade ändrats från sju till nio och "grän
den" -som man alltid sa -var egentligen en gata, Färjemansgatan. 

◊◊◊

Stadens 200-årsjubileum 1986 utlöste diskussioner och frågor kring stadens 
utveckling. De vederhäftigaste diskussions kretsarna fanns nog kring medarbe
tarna i boken Östersunds historia III, 1986, och i Föreningen Gamla Öster
sund, vars årsskrift från samma år var särskilt diger och intresseväckande. 

Frågorna intresserar naturligtvis en mycket större krets och brydde nog 
många gamla östersundsstudenter som till exempel skribenten och andra "gos
sar" och flickor från det tidiga 1930-talet, vilka efter kanske decenniers från
varo återsåg hemstaden i samband med ett femtioårsjubileum av deras exa
mensdag. Man kunde inte undgå att märka att staden förändrats -men char
men, som vi mindes, vad hade skett med den? Finns det kanske något okränk
bart att ta hänsyn till då en stad skall byggas ut eller rent av byggas om? Kan det 
finnas ett egenvärde i en stad som sådan på samma sätt som i ett konstverk? 

Ovannämnda historiebok - med framför allt Gudrun Pentens ypperliga 
framställning av hur staden byggdes och hennes påpekande av "några särdrag, 
något typiskt 'östersundskt"' som tydligen fängslade henne men vars källa inte 
utpekades -inspirerade förf till tesen i artikelrubriken. 

◊ 
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I Pentens bidrag gav kartorna och karteringarna särskild stimulans, då de vi
sade en del av den historiska kronologin inom de under skribentens pojkår spe
ciellt fängslande landamärena i stadens norra utkant. Den imponerande pop
pelns tillkomst torde sålunda kunna dateras till 1870-talets början. Enligt en 
kartering från 1860-talets mitt finns nämligen bara obebyggda vretlotter mar
kerade i kvarteret i fråga, men på en stadsplanekarta från 1878 markeras på 
Rådhusgatan 9 dels ett litet bostadshus, dels en lång ekonomibyggnad. Detta är 
kvarterets enda byggnader. På en boendemönsterkartering från mitten av 
1890-talet markeras dessutom på granntomten åt öster, Gröngatan 8, två lik
nande byggnader och på granntomten mot norr, Rådhusgatan 7, enbart en 
mycket lång och mycket smal byggnad, som löper över hela tomten i öst-väst
lig riktning och fortsätter ut över halva gatan - dåvarande Repslagargatan, för
stås! 

Man kan idag föreställa sig att den förste inbyggaren på Rådhusgatan 9 bygg
de det lilla gårdshuset och planterade en poppel som vård träd. Det är möjligt 
att han hette Loberg, precis som chauffören, fastighetsägarens son, sextio år se
nare. 

Sedan några decennier är gamla Rådhusgatan 9 riven, kanske i samband med 
Färjemansgatans ändring till genomfartsled. Av kvarterets gamla byggnader 
finns bara Brogränd 24, det lilla gårdshuset tillhörigt Gröngatan 6, kvar. Det 
kunde räddas vid den stora branden på tomten 1931 genom att i sin helhet över
täckas med presenningar som kunde hållas genomvåta medan hela övriga 6:an 
snabbt brann ned till grunden, och det heta scenariot avslutades med ridå då 
den ensamt kvarstående höga brandgaveln med ett brak föll långt ut över 8 :ans 
gräsmatta och torkställningar - ett oförglömligt minne från den mulna majdag 
då hela kvarteret väcktes ur sin lojhet av den röde hanen, fick dagern än mer 
förmörkad av rök och dränktes i vatten. 

◊ 

Den del av staden där skribenten framlevde sina folkskoleår och ett par av lä
roverksåren, var den så kallade Nysta'ns norra hälft. Den dominerades av Råd
husgatans fyra rader björkar med de mellanliggande gräsmattorna och tvilling
raderna björkar längs de övriga långa gatorna och gränderna öster om Rådhus
gatan. Där och på andra ställen växte stadens lövsalar upp, strålade samman el
ler mynnade som kanaler av böljande grönska i trädplanteringarna kring kyr
kan, vid flickskolan, Sapientia Duce och Rådhuset. En storslagen tanke, ut
tryckt av lantmätare Wilhelm Hernqvist på karta respektive stadsplan år 1878/ 
81, hade delvis förvandlats till verklighet och blivit en ren hugnad för varje ur
baniserad jämtes sinnen - för att inte säga, själ. Den trivsel och frihetskänsla 
skribenten kände som pojke i sin nya hemort hade han således lantmätaren 
Hernqvist att tacka för, en gåva vars kulturella betydelse och humanitära värde 
han naturligt nog inte kom att inse förrän långt senare i livet. 

Den människovänliga miljön förebådades således femtio år tidigare. Hem-
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qvists framsynta och omfattande försök att skapa en fungerande enhet av de två 
stadshalvorna - den nya öster om Rådhusgatan och den gamla, i vissa avseen
den otidsenliga, väster om gatan - för att göra hela staden lättare och skönare 
att bo i, hade lyckats i varje fall för Nystadens del. I dag ingår den i stadsdelen 
Staden. 

Före Hernqvist hade Östersund haft flera stadsplaner. Namnet i rubriken 
syftar, som väl de flesta förstår, på Johan Törnsten, lantmätaren som utförde 
Östersunds första stadsplan, den som stadfästes av Gustav III 1788 med gräns
gatorna Brogränd-K yrkgatan-Postgränd, som då naturligtvis hade andra 
namn. Den utvidgades av Törnsten själv tre år senare med en kvartersbredd 
kålhagar i exakt samma form och skala som de tidigare kvarteren fram till nu
varande Fältjägargränd-Rådhusgatan-Hamngatan. Denna stad kommer att 
betecknas urstaden i denna artikel. Törnsten deltog ej i någon ytterligare ut
vidgning. 

Stadens tillväxt skedde senare söderut från Hamngatan väster om Kyrkgatan 
och utstakades av lantmätare i två omgångar, Stagnell 1804 och Jonsson 1828, 
med rektangulära kvarter i nord-sydlig utsträckning och stadfästes i den andra 
stadsplanen 1846 (utan speciell lantmätaranknytning). Den nya stadsdelen kal
lades Myran. (Det fanns flera områden inom vårt nuvarande stadsområde som 
man en gång inte kunde beträda torrskodd, och Myran var kanske det största). 
I och med denna stadsplan tilläts bebyggelse av kryddgårdar och kålhagar. Att 
Stagnell införde de långsträckta kvarteren förefaller ha berott på att lokalge
ografin så tidigt visade att det var lämpligt med ett torg intill Myran. Han av
passade då kvarterslängden efter detta tänkta torgs västra sida. 

Den tredje stadsplanen, lantmätare Åkerstedts från 1865, finns avbildad på 
sidan 332 i Östersunds historia III och omfattade början till Nystaden med om
rådet mellan Rådhusgatan och Gröngatan, som blev stadsgräns österut ända 
ned till Gränsgatan. I sydöst inkräktade planen med en del av sitt yttersta kvar
ter på Odensala bys ägor motsvarande början av Stuguvägen och östra sidan av 
Brunflovägens början. Genom att Myran utvidgades upp till Rådhusgatan be
varades urstadens rektangulära form, dock med ett litet undantag för det syd
västra hörnet, nuvarande tullkammartomten, som på grund av sjöstranden av
smalnade något söderut. Myran kallades sedermera Söder men ingår idag i Sta
den. 

Staden för trång 

Den fjärde stadsplanen, Hernqvists 1881, var tydligt tänkt som ett utveck
lingssprång. Östersund var fram till och med Åkerstedt byggt i enlighet med 
bestämmelser från 1641 och således starkt föråldrat vad beträffar till exempel 
måtten på gatornas bredd. En ny byggnadsstadga, den första för rikets samtliga 
städer, hade kommit 1874, fyra år innan Hernqvist ritade sin karta 1878, vilken 
är avbildad på sidan 353 i Östersunds historia III. Denna stadga tog huvudsak
ligen fasta på brandsäkerhet och betonade nödvändigheten av breda gator och 
rikliga planteringar. Det var medel som i högsta grad passade Hernqvists 
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Hernqvists karta som klubbades till stadsplan år 1881. Den grundade sig 
på föregående stadsplaners grekisk-romerska tradition och förberedde 
samtidigt staden för tillviixt och större trafik. 

konstnärliga och humanistiska läggning när han ville förverkliga en så enhetlig, 
harmonisk och vacker stad som möjligt i urstadens tradition. Han fullbordade 
Nystaden med att utvidga den fram till den nya gränsen mot Odensala, vilken 
löpte längs nuvarande Litsvägen sedan staden förvärvat hemmanet nr 3 i Oden
sala, Lugnet, genom överlåtelse efter ett privatköp 1840. 

Hernqvist drog upp alla gränderna till gränsen och lade ut Regementsgatan 
och Litsvägen, av vilka den senare nådde Tullgatan och därmed gränsen mot 
Odensala i söder, vilken skar snett ned mot nuvarande Grindplan. Detta med
förde att staden avsmalnade i sydöst på samma sätt som i sydväst, men i något 
högre grad. En rätvinklig triangel öster om Rådhusgatan med Tullgatan som 
andra sida avskars på stadssidan om gränsen och undantogs från kartering och 
motsvarar i dag Odenparken och de två ofullständiga kvarteren väster därom 
ned till Rådhusgatan. Staden såg i stort sett ut om en vapensköld med rak över
sida, Fältjägargränd, och trubbig nederkant, den korta Gränsgatan. Nystaden 
var nu obetydligt mindre än summan av urstaden plus Myran, och staden dela
des på längden i två nära nog symmetriska hälfter av Rådhusgatan. 

Fortsatt antik förebild 

Hernqvist hade naturligtvis noterat att stadsplanen hade en antik förebild. Ur
staden var som tidigare nämnts byggd i enlighet med bestämmelserna från 
1641, vilka grundade sig på renässanstidens ideal och därmed ytterst på det gre-
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Två antika koloniala stadsplaner, Prienes, grekisk (Mindre Asien) och 
Tingads, romersk (Nordafrika). 

kiska rätvinkliga rutnätet (rektanglar och kvadrater) enligt Hippodamos från 
Miletos. Denne levde på 400-talet f Kr och blev således en världsberömd stads
planerare ända fram till våra dagar med sitt "hippodamiska ortogonala" sys
tem, vilket romarna var de första att överta och variera. I de nya rent kvadratis
ka kolonialstäderna i det romerska imperiet, vilka alla dessutom hade kvadra
tiska likstora kvarter, korsades två breda huvudgator mitt i kvadraten i enlighet 
med dennas förlaga, imperietidens härläger. För Östersunds del betydde detta 
i Hernqvists tappning en längsgående boulevard eller esplanad, Rådhusgatan, 
och två tvärgående, Samuel Permans gata och Artillerigatan med anledning av 
stadens rektangulära form. Den lätta inkongruensen sydpå i staden balansera
des genom att längsboulevarden gjordes bajonettformad i höjd med Nytorget 
och söderut fick fortsätta i Kyrkgatan. 

Hernqvists helhetssyn på stadens fortsatta planutveckling slog tyvärr inte 
igenom hos samtidens beslutsfattare och inte hos senare tiders heller, utan hans 
stadsplan lades till handlingarna som "en skrivbordsprodukt" närmast med an
ledning av hans avsikt att bredda gator och gränder 1 urstaden. Det man inte såg 
och inte förstod (alternativt inte ville se) i Hernqvists plan var hans avsikt att in
tegrera stadsdelarna och bevara stadens antikt klassiska inriktning. 

Tyvärr utfördes inte ens Hernqvists "Södra tväresplanaden", det vill säga 
Artillerigatans framdragning till Strandgatan genom Söder. Den boulevarden 
skulle idag ha varit ovärderlig genom att den luckrat upp Söders massiv, som 
fortfarande utestänger Nytorget från en bred och god kontakt med sjön. Tor
get skulle helt visst ha blivit ett behövligt nytt torgcentrum mycket snabbt. Den 
växande staden var i behov av decentralisering för jämviktens skull. Detta kräv-
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de en förskjutning först mot Nytorget och därefter mot ett tredje stort torg ös
terut. Denna utvecklingstanke ligger i alldeles öppen dag på Hernqvists karta 
med bägge tväresplanaderna pekande mot öster. 

Det var järnvägens tillkomst 1879 som orsakade den snabbaste utvecklings
fasen i Östersunds historia någonsin, då staden under decenniet 1875-1885 mer 
än fördubblade sin folkmängd (2 000 till 4 750) och blomstrade i motsats till de 
flesta andra städer i Norrland. Människor drogs av olika anledningar till sta
den. Det är inte svårt att förstå att till exempel folk från bottenhavskusten, där 
de hade svårt att försörja sig, tyckte att Östersund måste vara en framtidsstad 
med sin nyöppnade järnväg det år då Sundsvallsstrejken bröt ut, eller att män
niskor som inte valde att emigrera till USA gjorde det inrikes till Jämtland i stäl
let något av åren kring 1882, då emigrationen till landet längst i väster nådde sin 
högsta topp. Stämningen i staden var expansiv, fylld av framtidstro och själv
tillit, och det behövde planeras för större utrymme. Hernqvist besjälades nog 
av i viss mån samma känslor som Törnsten en gång, då allt skulle börja. 

Efter Hernqvist 

Det kan verka som om Hernqvists grepp om Östersund blev en irriterande va
gel i ögat på stadsplanerare under många decennier framåt så fort stadens ut
formning kom i blickpunkten. Att en stadsplan av år 1926 ansågs vara så bety
delsefull att den definitivt löste alla påstådda problem som orsakats av år 1881 
års plan är närmast en obegriplighet, eftersom några förändringar i urstaden el
ler på Söder knappast kom till stånd. Intet genomfördes vad den förstnämnda 
beträffar. Hela torgets uppdragning till Prästgatan var till exempel inte Hern
qvists tanke, vilket hans karta visar. Man ser däremot en liten trappstegsformad 
vidgning av den kraftigt breddade Samuel Permans gatas mynning i östsidan av 
torget, vilket medför att inte många meter av torgets inramning kvarstår i detta 
väderstreck. 

Det viktiga i Hernqvists stadsplanetanke, bevarandet av det antika arvet, 
blev en på avnämarna bortkastad ingrediens i anrättningen, vars finess och 
själva prick över i:et gick beställarnas smaklökar förbi och framkallade ett "Nej 
tack!" till specialiteten. Det stort tänkta språnget misslyckades således - sträng
en brast på Hernqvists båge kan man säga - men pilen fick ändå kraft nog att 
n� ända fram till våra dagar, vilket bland annat resterna av gatuplanteringarna 
visar. 

Självförvållad sjukdom 

År 1883 fick Strandgatan stadens första egentliga gatuplantering, sannolikt i 
enlighet med Hernqvists intentioner. Gatan förlänades av allmänheten namnet 
"Esplanaden". 

Av respekt för denna äldsta och så småningom ståtliga poppelalle, som för
blev oöverträffad under hela sin livstid, fick ingen av Hernqvists övriga träd
planterade gator vare sig namn eller omnämnande som esplanad trots att de för-
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tjänat det. Detta gällde särskilt Rådhusgatan, som efter 1919 utvecklades till en 
regelrätt boulevard, en nordisk Champs Elysees sträckande sig från vår öster
sundska stjärnplats mellan Rådhuset och Gamla skolan, Sapientia Duce ("Med 
visheten som ledstjärna"), norrut med alla träd och gröna "fält". Men denna ga
tas mäktiga lövmassa brusar inte för vinden i någons öra längre. Bara i det allra 
innersta örat, minnets, är den fu1lt hörbar ännu efter sextio år. 

Dessa trädplanteringar och tillika lungor har nämligen behandlats så illa att 
deras ursprungliga skönhet och hälsobringande funktion starkt inskränkts allt
sedan den första måste amputeras nära nog över en natt 1941 ( ett nästan orim
ligt högt pris begärt av järn vägsledningen för den elektriska varan längs Strand
gatan), och de yngre decimerats och blivit mer eller mindre oigenkännliga. Det
ta skadade men för stadens andning alldeles nödvändiga organsystem har icke 
understötts av tillräckliga kompenserande åtgärder, fastän vad man kallar vital
indikation, hot till livet, förelegat. 

I dag kippar staden följaktligen efter andan, i pulsådern Rådhusgatan stockar 
sig cirkulationen och det ångar av dåliga blodgaser till följd av underskott på re
nande koloxid-koldioxidsugen grönmassa en vacker försommareftermiddag 
vid skolavslutningen i länsmetropolen. Dessa obehag är tecken på en så allvar
lig depreciering av ortens hälsovalör för den som minns dess friska andedräkt 
och fungerande blodomlopp för ett halvsekel sedan, att likheten med en männi
ska som på äldre dagar genom en oklok ansträngning råkat in i ett farligt till
stånd med hjärtsvikt är påtaglig. (Stadsarkitektkontorets "Grön plan för Öster
sund" hösten 1993 är en sorts nöd roder uppriggat i sista stund, vilket kanske 
gör en säkrare kurs möjlig och förhindrar ett totalhaveri för den numera roder
lösa skutan.) 

◊ 

Nystaden övertog arvet efter den äldre västra stadshalvan, vilken fram mot 
1800-talets mitt med alla sina regelbundet alternerande dubbeltomter för be
byggelse respektive köksträdgårdsodling samt med den dubbla ramen av gröna 
kålhagar och gräsgröna vretlotter däromkring, framkallar en vy av en enda stor, 
grönskande koloni- eller handelsträdgård för det inre ögat. Denna vy av en pla
nerat naturintegrerad, grön stad började dock bli mindre framträdande under 
1800-talets andra hälft med dess tätnande bebyggelse längs huvudgatorna, men 
framträdde åter i Nystadens planering och nästan villastadsartade karaktär. De 
fyra tomterna i varje kvarter skildes där till en början av korsande "tomtskill
nadsgator", vilka egentligen var helt planterade brandgator, som senare för
svann in i rikligt planterade gårdar på tomter där flerfamiljsfastigheter med 
brandgavlar uppfördes istället. 

Staden var sålunda under sina första femtio år intimt förenad med och liksom 
genomträngd av landskapet. Därefter tilläts, som tidigare nämnts, en utökad 
bebyggelse, och sammanhängande fasader längs huvudgatorna växte fram. Mot 
1800-talets slut skymdes därigenom sikten främst västerut utom i korsningarna 
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med gränderna. När också byggnaderna mot dessa fram emot 1900-talets bör
jan tenderade att bli sammanhängande, och därmed sikten in över gårdarna till 
sist förlorades, började den öppna staden att försvinna. Köpmangatan är sedan 
länge drabbad på detta sätt, och den förmodligen sista typiska öppna handels
gården på nummer 49 revs för några år sedan trots byggnadsnämndens omdö
me 1984 att "byggnaden och tomten har stort kulturhistoriskt värde och stor 
betydelse för stadsbilden". Då man på 90-talet för första gången sedan ungdo
men flanerar på Hamngatan mellan Köpmangatan 47 och 49, upptäcker man 
värdeförlusten. Här reser sig höga moderna hyresfastighetsfasader, vilka gör 
gränden beklämmande trång och mörk, fastän det rör sig om en ljus dag på för
sommaren, och Sveriges för sextio år sedan yngsta stad upplevs plötsligt nästan 
lika ålderstigen som dess äldsta gör i de mörka och trånga gränderna i Gamla 
stan sextio mil söderut. De fortifikationslika ansamlingarna av tegel och sten , 
där fyra trädgårdar en gång möttes i korsningen med Köpmangatan och gjorde 
miljön levande, ljus och frisk, gör den idag tyngande, förtorkad och livlös. För 
varje modern stad vore en ökande slutenhet med minskat ljus och grönska i 
centrum en negativ faktor. För Östersund med dess historia och unika möjlig
heter i annan riktning är det givetvis ett svå.·\ 111isslyckande. 

Natur och stadsbyggnadskonst 

Naturen med rymden, levande varelsers livsdomäner, är även begrepp som vi 
behöver som symboler, när det gäller människans skapande verksamhet. De in
går som nödvändiga lån i hennes egna skapelser, då dessa mer eller mindre 
mystiska följder av växelverkningarna mellan hennes hjärna och hand presen
teras med fullgoda anspråk på konstnärlig legitimitet. Naturen, som är männi
skans ursprung och alltid varit hennes förutsättning, kräver respekt då männi
skan utnyttjar den för sina syften. Detta är klassicismens grundtanke och den 
uttrycktes för första gången och med oöverträffad förmåga av grekerna i anti
ken. Denna respekt kräver att livsdomänerna finns representerade i direkt, 
konkret eller symboliskt sammanhang med konstverken. På de publika skapel
serna inom arkitektur och stadsbyggnad måste kraven givetvis vara allra högst 
ställda. Det finns förvisso andra konstriktningar men ingen som överträffat 
klassicismen i hållbarhet. 

◊ 

Alla olika slags mer eller mindre lösa koncept kring en stad i Jämtland göts 
efter decenniets strul samman i en enda fast form i och med fundationsbrevet 
från Gustav III den 23 oktober 1786. Den dagen skedde, åtminstone ur medi
cinsk synvinkel befruktningen, konceptionen, och den kommande telningen 
bland Sveriges städer började sin fosterutveckling. Exakt tjugofyra månader se
nare började förlossningsarbetet och tog sex dagar i anspråk. Jordegumma: 
provinslantmätare Johan Törnsten, Brunflo. Assistans: fjorton män från Frö-
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Polstjärnan (Nordstjärnan) som "ej vet av nedgång". 
Johan Törnstens sigill. 

söbyar. Då var den nya staden med gator, torg och kvarter utstakad, och de 
purfärska östersundare som utvalts och fått sina burskaps brev av länsstyrelsen 
i Härnösand, kunde komma till platsen, visa sina brev, få sin speciella tomt ut
stakad och börja bygga. Staden var ett faktum i sinnevärlden. 

Där Östersund förlossades stod nu telningens vagga under bar himmel, och 
Törnsten hängde förmodligen upp den gustavianska tidens och antikens alla 
ledstjärnor på firmamentet i sina tankar. En av dessa stjärnor är det kanske som 
lyser så starkt överst på hans personliga sigill, och som kanske även blev hans 
i hemlighet utvalda ledstjärna för Östersund, livsuppgiften för komministerso
nen från Nätra vid Ångermanlandskusten. 

Efter det mödosamma arbetet med röjningen av det jungfruliga markområ
det och utstakningen av staden upprättade Törnsten den första tomtfördel
ningskartan, som han försåg med följande ord: "Östersunds stad, efter den af 
Kongl Maj :t i nåder faststälde Plan och Grundritning, uti behörige Tomter för
deld in October 1788 av Joh Törnsten". 

Kartan är ett förtrollat smycke av jämtländsk diamant. Design och slip
ning: Johan Törnsten, konstnär. Detta är särskilt uppenbart i museets ut
gåva av kartan som ett färgat vykort med grönt färgade kryddgårdstom
ter och gula byggnadstomter. På vykortet framträder staden i sin full
komliga symmetri som en rektangulär juvel sammansatt av tjugofyra 
likstora kvadratiska de/fasetter och en kvadratisk urstansning i mitten, 
kring vilken fyra av fasetterna bildar en ram. Alla byggnader är symbo
liskt ritade, vilket understryker slipningsföreställningen och ger intryck 
av en tredje dimension hos ytan, vilket i sin tur för tanken till ett kassettak 
i en gammal slottssal från renässansen. I den med det liksom urstansade 
torget som ett "uterum" härrör från den epokens stadsbyggnadskonst. 

Man kan därför inte beskylla Törnsten för naivitet och slätstrukenhet, som 
någon gjort med anledning av stadsplanens utseende, då han härvidlag bara 
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Törnstens stadsplan i klassisk föredömlig stil, som borde ha vårdats bättre. 

ställt sig på genuin klassisk grund. Det finns olika sorters naivitet. Törnsten har 
lämnat oss ett utmärkt exempel på detta med sin karta. Den äger nämligen den 
sorts naivitet som nyklassicismen vid 1700-talets mitt så starkt underströk i sin 
definition av den grekiska antika konstens storhet med de berömda orden "Ed
le Einfalt und stille Grösse" i den tyska originaltexten. Med tomtfördelnings
kartan uttryckte Törnsten sin konstnärliga trosbekännelse och de(tyska orden, 
som i svensk tappning kan tänkas motsvara något i stil med upphöjdhet, enkel
het, vila, majestät, är nycklar till en vision som han ville konkretisera. 

Törnsten upplevde nyklassicismens födelse i Tyskland med konsthistori
kern Johann Winckelmann och dennes just citerade ord samt framhävande av 
de antika konstalstren med deras ideella innehåll, formfulländade helhet och 
upphöjda skönhet som det viktigaste mönstret för allt konstskapande. I Sverige 
var kungen själv den främste beskyddaren av denna konstuppfattning. I dess 
anda grundade han Svenska akademin, Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsa
kademin, Dramaten, Kongl Målare- och Bildhuggarakademin (namnändrade 
till Konstakademin och Konsthögskolan efter omorganisation). Östersund 
blev årsbarn med de två först nämnda akademierna. 
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Genetiskt bevis 

Under finska vinterkriget för femtio år sedan fick Östersund en finsk syster
stad. Men det förefaller som om hon också haft en tvillingsyster sedan två tusen 
år. Detta blir omedelbart klart om man jämför två stadsplaner, Östersunds och 
Prienes, då deras nästan identiska "arvsmassa" genast framträder och upplöser 
varje tvivel om att det är fråga om ett ytterst nära släktskap. 

Priene på sydligaste delen av den turkiska kusten mot Egeiska havet nära Mi
letos, sex mil norr om det kanske mer välkända Kos, är en grekisk ruinstad från 
antiken belägen på en lika brant sluttning mot väster som Östersund och likaså 
vid ett vatten, vilket dock under de många gångna århundradena dragit sig väst
erut genom utfyllnad av havsviken med slam från den närbelägna floden Mean
ders berömda slingor. Törnsten kunde inte haft kännedom om just denna stads 
grund plan, då staden grävdes fram först kring det senaste sekelskiftet, men lik
heten bevisar att jämtarna fick en stad efter äldsta antika förebild mitt i sin 
nordliga, ofantliga glesbygd. 

◊ 

Törnstens första besök i Jämtland ägde rum 1769, då han på uppdrag av Ve
tenskapsakademin och landshövding Abraham Örnsköld sändes till Frösön för 
att observera den så kallade Venuspassagen från Frösöskolan. När planeten Ve
nus den fjärde juni vandrade över solskivan skulle han bestämma tidsförloppet 
med instrument, som akademin tillhandahållit. Den så kallade astronomiska 
enheten AE, medelavståndet från jorden till solen, kunde sedan beräknas. Året 
därpå återkom Törnsten till Jämtland, även denna gång för astronomiska be
räkningar (longituder) med anledning av en karta över hela Västernorrlands 
län, desslikes den första över Jämtland som grundats på så noggranna mätning
ar. Kartan utgavs 1771 och samma år torde hans bosättning på gården Backen 
i Brunflo ha skett. 

Törnstens första kontakt med planerna på staden i Jämtland skedde nog på 
länsstyrelsen i Härnösand, där de smiddes av landshövdingen. Att det var fråga 
om ett kommande skötebarn för Törnstens del, kan man bara undra om han 
anade, då han fick anställning på länsstyrelsen och titel som extra ordinarie 
lantmätare i länet år 1768, samma år som landshövding Örnsköld bringade frå
gan om en centralort för Jämtland inför Kungl Maj :t. Törnsten hade sedan någ
ra år tillbaka kompletterat sin lantmätareexamen från 1757 med ett par års na
turvetenskapliga studier i Uppsala under Per Wargentin, vår internationellt 
namnkunnige naturvetenskapsprofessor och jämte från Sunne. Det var tydli
gen dessa studier som gjorde Törnsten till specialist på stjärnhimlen och särskilt 
lämpad att skickas till Frösön av Wargentin, som var vetenskapsakademins 
ständige sekreterare. 

Direkt inkopplad på arbetet med den hägrande jämtländska tätorten blev 
Törnsten 1774 av Örnskölds efterträdare på landshövdingestolen, Germund 
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Abraham Falkengren, i och med uppgiften att kartlägga sjösystemen kring 
Brunfloviken samt 1775 på våren med den mer preciserade, att kartlägga och 
beskriva "skatteavradslandet Östersundet". Då hade Törnsten varit bosatt på 
Backen i fyra år och var sannolikt välbekant med skatteavradsb1.det och dess 
ägare samt hade tipsat landshövdingen om egendomen. Det var också vid det 
laget sju år sedan Örnsköld sände sin skrivelse till Kungl Maj :t i stadsanlägg
ningsfrågan och understödde sin starka önskan med en petition (som han san
nolikt själv initierat) från ett flertal tingslag bönder runt Storsjön, vilka utbad 
sig en köping eller landstull och såsom lämplig plats föreslog "någon av Stor
sjöstränder, med ägares bifall". 

Navelsträng och moderkaka 

Skatteavradslandet hade tidigare varit en kronogård tillhörig regementet på 
Frösön och säte för dess fänrik men friköpts och senast förvärvats av lagman 
Jonas von Engeström i Brunflo 1766. Det var mangårdsbyggnaden, "sätesgår
den", som han bebodde och hade rustat upp, vilken skulle få sådan fundamen
tal betydelse för Östersunds tillkomst och tidigaste år, att den närmast är att 
likna vid en navelsträng eller moderkaka mellan den rikssvenska moderkrop
pen och hennes jämtländska ättelägg. 

På den nämnda tomtfördelningskartan ses en liten inkongruens, en kanske 
charmförhöjande skönhetsfläck, med det litet snedställda huset på tomt 17. In
för en på det sättet uttryckt beundran av hans karta skulle Törnsten med sitt in
tresse för astronomisk fysik och sin erfarenhet av linser och deras avbildnings
förmåga måhända ha skojat litet och påpekat att det bara är fråga om kartans 
enda icke virtuella hus bland alla andra virtuella (skenbara) - det vill säga just 
sätesgården. Samtidigt med denna egendom hade häradshövdingen också för
värvat den kringliggande egendomen Odensala nr 6, som dock inte uppvisat 
några byggnader som satt spår i historien. 

Dessa egendomar, särskilt sätesgården, skulle bli ett centrum för Törnsten 
under resten av hans liv. Här började han komma och gå, mäta, besiktiga, vär
dera och förhandla med von Engeström, som han uppenbarligen kom mycket 
bra överens med och fick till god vän. Allt var klappat och klart för köpeavtal 
mellan staten och häradshövdingen efter knappt två år i och med att konungens 
kollegier i december 1776 inför honom tillstyrkte och hemställde att en stad 
måtte anläggas på egendomarna. Då överraskade landshövding Falkengren 
med att begära tjänstledighet för hela följande året. 

En vikarierande landshövding, överstelöjtnant vid Frösöregementet, lade sig 
oklokt och oinitierat i östersundsärendet och hävdade med besserwissermenta
litet att ett redan övergivet alternativ med staden förlagd till näset mellan 
Brunfloviken och Locknesjön vid byn Ede trots allt vore det bästa. Detta in
hopp tycks ha skapat kaos i Stockholm och orsakat att alla utredningar i alla in
stanser måste gå i repris, något som dessutom skedde i så långsam takt att hä
radshövdingen hann flytta till ny domartjänst i ett sydligare landskap, sedan 
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han sålt sina egendomar till en svåger. Denne ryttmästare von Ihre hann i sin tur 
avlida, innan affären till slut kom till stånd med von Ihres sterbhus. Då hade 
nästan tio år gått, och man skrev 1785. 

En tredje landshövding, friherre Carl Bunge, hade 1778 efterträtt den vika
rierande, och var mycket väl insatt i stadsärendet genom att just han i sin egen
skap av kammarråd före landshövdingeskapet hade undertecknat kammar- och 
kommerskollegiets hemställan till konungen i stadsanläggningsfrågan under 
Falkengrens tid. Trots Bunges tidigare stora inflytande i Stockholm blev frågan 
ändå utdragen i fortsättningen. När Abraham Örnsköld år 1768 vände sig till 
konungen med sin hemställan om anläggandet av en stad i Jämtland, var det tio 
år sedan näringssituationen i landskapet blivit mera allmänt känd och debatte
rad i en tidningsartikel. En fårskötselidkande ekonomidirektör, Per Schissler 
från Järvsö, hade 1758 gjort en kunnig framställning av saken i Lärda Tidningar 
och beskrivit det bedrövligt otidsenliga tillståndet i landskapet, där ingen som 
helst samordnad handel existerade. När Törnsten sedermera delade ut tomter
na i Östersund, hade precis trettio år gått efter Schisslers insats, medan det hade 
bort räcka med tjugo. 

Vildhussen bräckt? 

När östersundsärendet för andra gången började tröskas genom instanser och 
verk, tvingades nämligen Törnsten till en insats som var fundamentalt onödig 
men ofrånkomlig för att definitivt rycka undan grunden för den övernitiske 
och egensinnige överstelöjtnantens inhopp i ärendet från länstronen i Härnö
sand, vilket annars kunde ha kostat Jämtland en katastrofal ommöblering av 
sjösystemet. 

Redan tidigare hade Törnsten, som nämnts, kartlagt Stor-, Lockne- och 
Revsundssjöns inbördes förhållanden. Han hade då säkert funnit alla nackde
larna med att placera en stad på näset mellan de två förstnämnda. Som bosatt 
bara fyra kilometer från näset var han sannolikt extra väl förtrogen med trakten 
och hade snabbt insett olägenheterna med att förlägga en stad till näset, bland 
annat med anledning av den stora höjdskillnaden mellan sjöarna. Om någon 
tänkt sig den nya staden vid en kanal genom näset hade nog Törnsten kunnat 
komplettera omdömet om platsen med en varningstext mot en sådan plan. 

Sannolikt var det Törnstens uppfattning om höjdskillnaden, som den vika
rierande landshövdingen inte kunde förmås att tro på. Denna vantro blev ett så 
ihärdigt spöke - i kanske flera hjärnor - att det inte iät sig avlivas förrän Törn
sten på fjärde året efter landshövdingens avgång, och för bevis skull i ett flertal 
vittnens närvaro, gjorde en "mödosam afwägning" mellan sjöarna med ett "ge
ment wattpaB" (Törnstens egna ord för vanligt vattenpass i förrättningsberät
telsen) den 7-8 juni 1781 och konstaterade fyrtio meters höjdskillnad på den 
korta sträckan av tre kilometer. Hade en kanal grävts då, kunde man ha råkat 
förekomma "Vildhussen" med femton år i det första herostratiska grävnings
försöket av detta slag i Sverige, vilket väl en oväntad torrläggning av Lockne
sjön skulle ha utgjort. 
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Krigsmoln tornar upp sig 

Det blev till sist med Bunge som Törnsten fick det längsta, intensivaste och sä
kert mest givande samarbetet. Bunge var av allt att döma mycket imponerad så
väl av Törnstens personlighet som kompetens, då han till exempel i brev trots 
sin högadlighet framställde sig själv som "extra ordinarie lantmätarens allra 
ödmjukaste tjänare", och då han i april 1787 valde Törnsten för uppdraget med 
stadsplanen med motiveringen att detta "ej kunde anförtros någon, som mer än 
hr lantmätaren ådagalagt de säkraste prov och därtill erforderliga insikter och 
skicklighet". 

I juni kom landshövdingen till Östersund, och då hade Törnsten ett utkast 
till stadsplanen klart, vilket diskuterades ingående. I slutet av månaden sände 
Törnsten över tre varianter, varav Bunge återsände en för slutlig utformning. 
Denna utfördes och i augusti tackade Bunge Törnsten för "nit och skicklighet 
att befordra vad till allmänt gagn tjänar" och gladde sig "över ett så vackert och 
välstädat arbete". Han vidarebefordrade det med tillstyrkan i oktober till 
Kungl Maj :t. Stadfästelsen skedde den 17 januari 1788, som nämnts. 

Redan den 5 september föregående höst hade Törnsten fått landshövdingens 
tillstånd att disponera de gamla husen på den nya stadsmarken för sitt arbetes 
skull, dock med undantag för de två största rummen i sätesgården, salen och ett 
förmak. Dessa rum skulle disponeras av de nya inbyggarna, tills de rest sina 
hus. 

Efter stadfästelsen blev det dock ingen verksamhet på platsen i fråga förrän 
på senhösten. Krigsrykten hade nämligen börjat surra redan samma månad 
stadfästelsen bekantgjordes, och i juni började Gustav 111 krig med Ryssland i 
avsikt att spränga dess allians med Danmark-Norge. Men det gick inte så bra i 
Finland, och i september anföll Danmark Bohuslän från Norge. Mot Jämtland 
gick också en liten styrka in över gränsen vid Sul. Häradshövding Anders Wa
sell uppbådade en stor skara jämtar och tågade i spetsen för dessa mot gränsen, 
vilket skrämde intränglingarna tillbaks utan att stridskontakt behövdes. Någon 
mera känning av detta krig, som slutade två år senare, hade inte Jämtland. 

En vecka före hotet vid Sul daterade Bunge den 19 september en order till 
Törnsten att börja utstakningen av staden. Det blev ingen direkt åtlydnad av 
ordern. Det kan man förstå och ursäkta Törnsten. Bunge hade knappast känne
dom om hotet då han skrev brevet, och något senare, då Wasell samlat sina män 
vid Järpe skans för att invänta motståndarna där, fanns nog inte den handräck
ning som Törnsten behövde för arbetet kvar kring Östersund, och konfliktens 
utgång var oviss. Då stridshotet var över, och situationen för Jämtlands del sta
biliserat sig, kunde utstakningen börja den 23 oktober. Den tog sex dagar i an
språk, som nämnts, och tomterna kunde därefter börja överlämnas till de bur
skapsberättigade den 29 oktober. 

Dessa trettiofem personer, vilka så att säga genomgått skriftlig prövning för 
östersundsexamen inför länsstyrelsen och godkänts, fick nu sina bokade tom
ter utstakade av Törnsten. De utgjorde cirka halva antalet av de totalt sextioåtta 
byggnadstomterna (dryga halvdussinet var avsatta för allmännyttan). I fort-
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sättningen gick det ganska långsamt med inflyttningen av nya borgare. Ex
amensfordringarna skärptes successivt av olika anledningar, men efter tre år var 
privattomterna fullbokade (1791 ). 

Men det visade sig gå sämre med byggenskapen. Många tomtägare kom inte 
igång med den. En del hade tydligen bara lockats av den tjugoåriga skattefrihe
ten på sina tomter, och andra var ekonomiskt för svaga för att bygga. Därför 
bestämdes att tomtinnehavare som inte börjat bygga inom viss tid skulle förlo
ra sina rättigheter i staden, vilket medförde ett stort manfall. Således var bara 
tjugosex tomter bebyggda och endast tjugo ägare antecknade som boende i sta
den enligt en fastighetsägarförteckning från år 1794 - en närmast katastrofal ut
veckling för den sex, formellt åtta år gamla staden. 

◊ 

De ovan nämnda trettiofem nykomlingarna måste ha trängts på sätesgården 
om de vid något tillfälle samlats där och deras förmåga att upprätthålla ordning 
utsatts för en hård prövning. Det fanns nämligen ingen stabiliserande överhet 
eller ordningsmakt närmare än i Brunflo och Rödön, bara en hygglig lantmäta
re med sitt självklara yrkesansvar. Dessa människor kände kanske inte till eller 
fäste inte något avseende vid Törnstens långvariga anknytning till såväl platsen 
som länsstyrelsen, vars förlängda arm från tjugo mils håll landshövdingen och 
Törnsten kommit överens om att han skulle vara. Törnsten kom på mellanhand 
i förhållandet stat-stad i en av ingendera parten officiellt utlyst medlartjänst. 

Det hade sannolikt blivit kaos, om Törnsten inte accepterat sin många gånger 
besvärliga situation, som kom att orsaka honom personliga kränkningar från 
ibland grova eller hänsynslösa "med-borgares" sida. Han sökte nämligen och 
erhöll själv burskap senare men förblev i alla avseenden samfällighetens tålmo
diga hjälpreda och frivilliga ordningsman. Allt gick väl så länge ingen betvivla
de hans oväld men i annat fall kunde det bli svårigheter, och han hade anledning 
att i brev till Bunge, sin ende förtrogne, avlasta litet av sina bekymmer genom 
att beskriva borgerskapet som "ett ringa folk, men desto trögare att bringa till 
ordning". 

Törnsten hade alltså tänkt bosätta sig i staden och han upptas i den ovan 
nämnda fastighetsförteckningen från 1794 som ägare till sätesgården, som han 
dock upplät för guldsmed Karl Edvall, medan denne väntade på att komma un
der tak på egen tomt, och bodde själv kvar på Backe!1. Flyttningen från Brunflo 
hann dock Törnsten aldrig uppleva. På våren 1794 började han att allt mer dra 
sig undan från Östersund sedan Samuel Perman litet tidigare samma år flyttat 
dit. Motsättningarna till det stridslystna och svårhanterliga borgerskapet kul
minerade i och med att Törnsten blev stämd inför tinget anklagad för brottsliga 
tilltag med några småbyggnader intill sätesgården och dessutom i länsstyrelsen 
anmäld för vägran att utan ersättning ge borgerskapet del av en karta. 

Den förstnämnda påstådda förseelsen gav häradsrätten på hösten de rätta 
proportionerna genom att frikänna Törnsten, och beträffande det andra tviste-
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ämnet blev borgerskapet efter lång tid genom ett beslut i kammarkollegium 
skyldigt att ersätta Törnsten för kartan. (Summan utbetalades då, tre år för 
sent, till Törnstens arvingar 1799). Törnsten hade nog i och med dessa sista an
klagelser känt att fadderskapets tid var ute. En ledande roll i kritiken mot ho
nom spelade apotekare Samuel Perman både före och efter sin inflyttning i sta
den, och de båda männen var nog tidigt på det klara över sina motstridiga tem
perament och värderingar. Trots sin olikhet fick de röna samma motgång i 
form av hårdhudad otacksamhet från invånarnas sida för sina livslånga insatser 
för staden. 

Törnsten insjuknade överraskande på Backen vid 57 års ålder. "Efter blott 
2 :ne Dagars svårare Sjukdom afled han ganska stilla som man förmodar i en sa
lig död / .. ./ i Sjukdomen Håll och Styng", såom sjukdomsförloppet beskrivs i 
kyrkoboken under rubriken "Döde i Brunflo 1796". 

◊ 

Sannolikt var livet i det nyetablerade och identitetssvaga samhället under 
dess första decennier mycket mer frustrerande än vad fallet var i de gamla och 
tryggare byarna ute i landskapet, där det inte förekom lika mycket bråk och 
hårdhänt umgänge. Häradshövding Johan Montelius uttrycker en sådan tanke 
då han 1841 säger att staden "under den tid den hört och ännu hörer under 
Brunflo häradsrätt, sysselsatt domare och nämnd med långt fler brottmål än 
hela övriga Brunflo tingslag som består av mångfaldigt fler individer än sta
den". 

Efter Törnstens död blev apotekaren Samuel Perman borgerskapets obe
stridde ledare. De var två mycket olika personligheter. Perman var viril (sjutton 
barn), myndig och naturligt aggressiv. Den kraftfulla läggningen gjorde det 
möjligt för honom att under de flesta åren framgångsrikt och uthålligt tampas 
med sina bångstyriga medborgare, men på äldre dagar räckte krafterna inte rik
tigt till. Hans koleriska temperament och aggressivitet, vilka varit till gagn -för 
att inte säga nödvändiga - för åtlydnaden i staden under tidigare år, föranledde, 
då det tillstötte svaghet och tecken på begynnande senilitet, pinsamma situatio
ner samt orsakade en del oreda för en friskare omgivning. 

Då Perman efter fyrtio års oavbruten, ihärdig och självuppoffrande verk
samhet för att skapa ordning och anständighet i staden frivilligt lade ned 
ordförandeklubban 1836, avtackades han av landssekreteraren i länsstyrelsen 
Claes Georg Winter med ett tal. Winter uttryckte sin uppskattning och med
känsla med Perman, vilket måste ha glatt den gamle trotjänaren oerhört och 
kompenserat honom för den brist på pekuniär eller annan ersättning som sta
den aldrig orkade bestå honom när han blivit ekonomiskt utblottad genom sitt 
oegennyttiga arbete. 

Winter yttrade, förutom de speciella orden till Perman, även följande ord om 
vikten av att handla som ett gott föredöme: "Förgäten ej den gamle romarens 
genom alla tiders erfarenhet vitsordade reflektion: smått bli stort genom enig-
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het, stort göres till intet genom oenighet! Jag vill hoppas, att detta skall vara al
las övertygelse och våra överläggningar därför antaga den mildare och sansade 
gång, som höves ett hyvsat samhälle och vår tids fordringar ... " och före valet 
av ny ordförande fortsatte han " ... anhåller jag att en protokollsförare må utses, 
som antecknar vars och ens yttrande på det de frånvarande och eftervärlden må 
döma över våra handlingar och avgöra, huruvida ensidighet, häftighet, parti
sinne, avund och ilska eller ett sant redligt nit för samhällets uppkomst och be
stående ordning varit grundorsaken för våra yttranden och åsikter". 

Törnstens eftermäle 

Om Törnsten vaknat i sin grav av slitningarna och stridigheterna i 1830-talets 
hungrande Östersund - det enda decenniet i stadens historia som uppvisat ett 
minskande invånarantal-är det troligt att han vänt sig och somnat om på andra 
sidan lugnad, då han förstod att han i Winter hade en själsfrände och blivit 
övertygad om att åtminstone en balanserad och redbar människa fanns i det nya 
hemlänets och dess stads styrelse. Någon hyllning lik Winters till Perman ve
derfors däremot aldrig Törnsten, varken före eller efter bortgången. Han blev 
så bortglömd att man idag inte ens vet var hans grav är belägen. Innehållet i de 
sista raderna i ovanstående citat låter därför som en postum uppskattning av 
hans insats eller som ett postumt försvarstal av honom själv inför eftervärlden. 
Denna kan själv välja vilket av de i citatet angivna alternativen som är det riktiga 
beträffande grundorsaken till hans egna ställningstaganden i Östersunds ange
lägenheter. 

Staden befolkades från början av enkelt, illitterat folk. Varken Perman eller 
någon annan i staden kunde veterligen mäta sig med Törnsten på det kulturella 
planet. Den nya länsstyrelsens tillkomst 1810, fjorton år efter Törnstens död, 
skulle naturligtvis mildra detta missförhållande men fortfarande bodde de fles
ta med intellektuell eller kulturell kapacitet utanför staden. Det gjordes ett för
sök, kanske enligt maximen "rättsväsendet är kulturens grundval", att stärka 
Östersunds grundvalar genom att ge staden egen jurisdiktion, ett "justitiariat". 
Det skedde under första halvan av 1830-talet men försöket gick i stöpet efter 
sex år. 

Det har aldrig presterats någon förklaring till Törnstens bortglömdhet, om 
man inte accepterar den hänvisning som gjorts till äldre skrifters uppgifter om 
impopularitet, ovett, despotism, självrådighet etc. Men dessa tillvitelser före
faller osakliga och har karaktären av emotionellt laddade partsinlagor traderade 
genom generationer efter de tvister som ovan relaterats och vilka, när de till sist 
undersökts och avgjorts vid domsstolar, icke längre bort få förgifta hans namn. 

Törnsten var en främmande fågel (man kommer gärna att tänka på den stora 
fantasifågel som dominerar till höger på hans sigill) bland alla familjer han in
stallerade i staden i första omgången ( de senare tillkomna är inte så kända). Det 
stora flertalet representerade en mängd olika hantverksyrken, därnäst kom 
handlande, och så enskilda "yrkesföreträdare", en fiskare, en sjöman, en löjt
nant, en trädgårdsmästargesäll, en änka och en "studiosus pharmaciae" tillika 
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handlande. Dessa utgjorde således de första av "det ringa folk" som Törnsten 
omnämnde. Som exempel på en av dem som hade svårt att "komma till ord
ning", med Törnstens uttryck, var nämnda pharmaceut, Samuel Perman, som 
först efter hot om förlust av både burskap och apotekarprivilegier, kunde fås -
efter sex år! - att lämna Glasätt på Frösön och bosätta sig i staden. 

Universitetsutbildad och vetenskapligt lagd kom Törnsten att ägna år åt me
teorologiska och astronomiska observationer vid sidan av sitt yrkesarbete. 
Många publicerades i Vetenskapsakademins tryckta handlingar. Ett historiskt 
arbete om Jämtlands vägar är en lång avhandling i manuskript, som visar ett an
nat gediget intresse. 

Jordbruksfrågor stod högt i kurs under denna tid som upplevde genombrot
tet av den egentligen första skolbildningen i de ekonomiska teoriernas historia, 
fysiokratismen, som Törnsten förefaller ha anslutit sig till. Dess förespråkare 
menade att endast jordbruket i motsats till handel och industri kunde produce
ra ett nationalekonomiskt överskott. Törnsten intresserade sig också i fysio
kratismens anda för kronans spannmålsmagasinering i Jämtland, en viktig na
tionalekonomisk fråga med anledning av skatteintäkternas art in natura. 

Lönnbränningens avskaffande och linodlingens införande i landskapet in
tresserade honom nog som åtgärder vilka skulle främja befolkningens hälsa och 
utsikter att klara svårigheterna vid nöd och "hårdår". Sådana var allt annat än 
sällsynta. Linodlingsintresset hade han ärvt från sin mor, officiellt prisnomine
rad i hemlandskapet Ångermanland för sina praktiska insatser i ämnet, och so
nen fick ett utmärkt tillfälle att också han hedra henne genom att ge ut en skrift 
om linnevävnad, vilken Abraham Örnsköld beställt av honom i samband med 
sin avflyttning till ny landshövdingestol i Södermanland. I sitt företal omtalar 
Örnsköld denna " ... tillförlitliga och grundade berättelse om linnelärftsvävna
den av den förståndige och nitiske Ingeniören ... " och sprider den till allmogen 
i sitt nya län. 

Skolförhållanden tycks ha legat honom varmt om hjärtat. Han vikarierade 
kortvarigt på Frösöskolan - kanske i samband med observationerna av Venus 
från skolbyggnadens andra våning - och fäste sig vid de unga elevernas inkvar
teringsförhållanden, vilka han fann anmärkningsvärda med de "6 inhyses ko
jor, uti vilka / .. ./ ungdomen allt till 12 a 14 stycken i ett enda rum måste inpack
as med dess mat, kläder, böcker, och sängar samt alla skötas och ansas av ett in
hyseshjon". När eleverna i skolan fick "höra snubbor och strängare correctio
ner" samt sedan hemma "i sin trånga republique tvista med kokerskan och sina 
kamrater om ett ställe vid spiselelden", fann Törnsten omständigheterna oför
enliga med en värdig skolfostran. 

Det fanns nog en känslig, öm punkt i hans eget psyke som inte tålde hög
ljuddhet, vulgärspråk och armbågsumgänge. Av allt att döma var Törnsten den 
som initierade önskemålen om skolans flyttning. Det var sannolikt hans sensi
bilitet som genast ledde till ett riktigt omdöme i den kommande mycket långva
riga tvistefrågan, vilken löstes först efter femtiofyra år i och med att skolan flyt-
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tades till staden 1847. Törnsten var också musikalisk och trakterade cembalon 
i en kvartett tillsammans med bland andra Anders Wasell. 

Den 17 april 1996 inträffar 200-årsdagen cfterTörnstens död. Den förtjänar 
att vederbörligt uppmärksammas. Det finns ingen annan person som mer sym
boliserar Östersund och mer ansvarat för stadens grundläggning och inriktning 
än han med de tolv årens förarbete från 1774 fram till fundationsbrevet 1786, 
de två årens arbete med stadsplanen inklusive stadens utstakning fram till ut
delningen av tomterna 1788 samt de sex följande åren som frivillig ordnings
man i staden. 

(Fortsättning följer i nästa årsskrift). 
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Östersundsbilder - Köpmangatan 
Sammanställda av Carl-Olov Dovner 

NÄR VI NU FORTSÄTTER VÅR VANDRING GENOM CENTRALA OSTERSUND, gör vi det 
på nästa gata österut - Köpmangatan. Gatan gick ursprungligen mellan Bro
gränd i norr och Postgränd i söder. I den här vandringen väljer vi att följa hela 
den nuvarande sträckningen från Arkivvägen till Brunnsgränd, där Köpman
gatan går upp i Strandgatan. 

De flesta av våra gator har bytt namn under årens lopp, men Köpmangatan 
har fått behålla det namn som lantmätaren Johan Törnsten gav den. Den var en 
av de första gatorna som blev bebyggd. I mitten av 1860-talet, alltså före järn
vägsepoken, fanns inte mindre än 31 produktiva verksamheter, d v s  handel, 
hantverk och småindustri längs gatan, varav bl a en nyligen nedbrunnen tänd
sticksfabrik, tre garverier, två kakelugnsmakare, ett bageri, tre färgerier och två 
sadelmakerier. Den största koncentrationen av köpmän fanns dock runt Stor
torget och de flesta företagare bodde också på sina gårdar. 

I nutid speglar gatan på ett intressant sätt den stora samhällsomvandling som 
skett det senaste halvseklet. När vi börjar vandringen längs Norra begravnings
platsen, som fick sitt läge av Johan Törnsten, och där bl a Samuel Perman har 
sin viloplats, har vi det gamla landsarkivet till höger om oss. Det inrymmer nu 
förråd och personalutrymmen för församlingen. Vi kommer sedan till lasa
rettsområdet, där sjukvård utövats sedan 1827. I likhet med alla andra central
lasarett i landet har det genomgått en oerhörd omvandling och utökning. Till 
skillnad från nästan alla andra har detta kunnat ske på det ursprungliga områ
det, vilket besparat samhället mycket stora kostnader för provisorier, samtidigt 
som man fått en anläggning med mycket effektiva inre kommunikationer. Man 
har också behållit närheten till länets kommunikationer med gångavstånd till 
stadens centrum. 

Nästa tidstypiska fenomen är den stora samling av statliga förvaltnings bygg
nader som vuxit upp och som fortsätter att växa upp kring residenset. Statens 
administration har ju vuxit lavinartat under den aktuella tiden, samtidigt som 
man försökt samlokalisera så gott det går. En del av de nya byggnaderna är 
stora och klumpiga och med ett utseende som lätt kan återfinnas i våra övriga 
förvaltningsstäder. 

Söder om förvaltningsområdet kommer vi in i ett område som speglar bo
stadsbyggandets villkor. När bostads byggandet kom igång på allvar efter andra 
världskriget styrde statsmakterna för att kunna genomföra det så kallade mil
jonprogrammet. Följden blev bl a att många fastighetsägare inte orkade med att 
rusta upp och modernisera det äldre fastighetsbeståndet- man fick inte låna av 
staten så det lönade sig mycket bättre att riva och bygga nytt. Detta kan vi tyd
ligt avläsa i den här delen av gatan. Enstaka gamla hus finns bevarade, men de 
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flesta har ersatts med tämligen intetsägande, tidstypiska hyreshus. 
Den södra delen av gatan ligger längre från centrum, och där kom förnyelsen 

igång senare. I den här delen av gatan kan man avläsa det vaknande intresset 
att bevara de gamla miljöerna. Flera lyckade restaureringar har genomförts och 
många nybyggnader har gjorts med anpassning till den befintliga miljön på ett 
lyckat sätt. Exempel på motsatsen finns tyvärr också, men i stort har man kun
nat bevara småstadskaraktären. 

Men nu över till vårt förnämliga bildarkiv! 

. , 

: ... .. ,,...'·;� 

Det gamla och nya lasarettet 1902. Den "omfamnade" byggnaden på 
bilden är det första lasarettet. Det uppfördes i en våning 1850 och på
byggdes en våning och vind 1863-64. Det var en byggnad från Kungs
gården som fick göra ny tjänst här. Det andra lasarettet uppfördes 1899-
1905. När det togs i bruk revs det gamla. Till höger skymtar cellfängelset 
och mellan staketen ser man gamla Åsvägen, numera Köpmangatan. 

1 _I. • '. \ • • I ,. 
1. /. ,i, .1., 1l t 
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Köpmangatan 6, kv Filosofen 2, i hörnet av Köpmangatan och Fältjä
gargränd 1970. Här låg bl a Mårtenssons smidesverkstad och Östersunds 
Träförädling och här startade köpman Gustav Starlander sin rörelse in
om livsmedelsbranschen. 
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Köpmangatan sedd mot norr från gamla stadsgården. Till vänster resi
densets stall och vagnbod. Huset med två skorstenar är Köpmangatan 
10. 

Så här såg bebyggelsen i kv Majoren ut innan Färjemans/eden och nya 
tingshuset kom till. Köpmangatan 15 byggdes 1881 och revs 1966. 



Söndagsutflykt vid sekelskiftet. Utsikt västerut från Köpmangatan 14 i 
kv Auditören. 
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Den gemensamma gården mellan Köpmangatan 23 i fonden och Storga
tan 14 i kv Lagmannen. Här finns nu länsstyrelsen. 

I kv Apotekaren vid Samuel Permans gata låg "Standardbensin". Den 
fristående klockan har följt familjen Ljungqvists olika affärsrörelser och 
visar nu tiden på Eriksbergsvägen 1. 

·'



Polishuset ersatte den "gamla stads gården", som här återges efter akva
rell av E Hillberg. Huset uppfördes av grosshandlare Nils Wikström 
1849 och revs 1962. Det användes som rådhus åren 1866-1912. 
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Den gamla rektorsbostaden på Köpmangatan 37 i kv Rektorn fick skatta 
åt förgängelsen 19 5 7.

Gårdsinteriör från den Bergska gården i kv Boktryckaren 6, Köpman
gatan 41. Gården byggdes av boktryckare Carl Magnus Berg, som var 
redaktör för Jämtlands Tidning I 848-81. Tidningen trycktes i en liten 
utbyggnad av gatuhuset mot gården. Förutom stall, dass och vagnbad in
nehöll uthuset till höger drängstuga, som beboddes fram till 1940-talet. 
Gården är nu upprustad och används till stor del som kontor. 

Hermanssons gård på Köpmangatan 42, kv Räntmästaren 3. Bilden är 
tagen 1910 och husen revs omkring 1950. Sittande vid husväggen ägaren, 
åkare Gery Hermansson, hustrun Karin och dottern Carin. I det större 
huset gick en gång teol dr C j E Hasselberg i småskola. 
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Augusta Sjödins hus på Köpmangatan 44 i kv Filialbanken 2. Fastigheten 
såldes 1954 till Riksbyggen, som rev huset samma år. 

Köpmangatan 49 i kv Riksbanken såg ut så här innan Riksbyggen bygg
de där nyligen. 



Köpmangatan 47 i kv Tullvakten sett norrut. Huset är byggt 1831 av 
Toutin. Från 1853 ägde målarmästare Sven Edlund gården. Vid skorste
nen skymtar Axel Ohrling, i fönstret landskanslist KG Z Ohrling och på 
marken från vänster Erik Ohrling, f 23 januari 1887. Foto från ungefär 
1890. Troligen flyttades huset 1898 till Hamngatan och fick nytt utseen
de. Gatans kvalitet syns kunna konkurrera med en del nutida landsvä
gar. 
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Köpmangatan 56, kv Borgmästaren 6, ingick i en tidig, mycket lyckad 
upprustning av kvarteret som Riksbyggen genomförde. Det här huset 
uppfördes på 18 50-talet och inrymde stadens postkontor 1860-86 med in
gång från gården. Lösbrev expedierades dock direkt genom en lucka i ett 
fönster mot Köpmangatan. 



Kv Skjutbanan 6, Köpmangatan 59, hyser ännu det här ståtliga huset 
med sin rikt utsmyckade panel. Tomten återbebyggdes med det nuva
rande huset efter branden 1884. Det har nyligen restaurerats med gott 
resultat och utgör en värde/ ull del av miljön längs gatans södra del. 
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Högberg 
DEN HELNYKTRE LUFFAREN 

Av Bror Halvarsson 

NÄSTAN VARJE DAG KUNDE MAN SE HONOM UTE PÅ STAN. Han vandrade, inte ba
ra på stadens gator, utan även ute i bygderna. Ibland gjorde han riktigt långa 
vandringar genom vårt land. Rädd för äventyret som långvandringar medför 
när man till fots ger sig ut i det okända var han aldrig. 

För oss som dagligen verkade här i stan, var Högberg en del av stadsbilden. 
Alla tyckte det var roligt att få träffa och höra honom berätta om sina irrfärder 
genom riket och att få skratta gott åt hans sävliga men intelligenta utlägg om allt 
han varit med om. När han en dag i mitten av femtiotalet lämnade stan saknade 
man honom. Det gick rykten om att han vistades i Värmland. En del sade att 
han fanns nånstans i norr. Andra trodde sig veta att han var död. Många frågade 
mig ända in på nittiotalet: Vad blev det av Högberg? 

En smått märklig man 

För att stilla min egen och andras nyfikenhet började jag att forska litet om den
ne smått märklige man. Det blev en både spännande och rolig forskning. Resul
tatet vill jag här delge läsarna. 

John Sigurd Högberg föddes den 10/1 1921 i Ilsbo församling som numera 
ingår i Nordanstigs kommun i Hälsingland. Fadern hette Olof Nilsson Hög
berg född 31/5 1880 i Jättendal i Gävleborgs län. Modern hette Sigrid Tunell 
född 30/12 1881 i Bergsjö, Gävleborgs län. Förutom John hade makarna tre 
döttrar, Elna Margareta född 11 /11 1911, Rakel Johanna född 20/9 1914 i Berg
sjö, Gävleborgs län, död 23/11 1914 blott två månader gammal, samt Rakel Na
emi född 1/1 1917 i Ilsbo, Gävleborgs län. Elna bor numera i Ockelbo och 
Naemi i Hassela. 

Eftersom Johns far var hemmansägare blev Johns första arbetsplats hemgår
den. Redan innan han 1928 började skolan fick han hjälpa till på gården. Enligt 
syskonen var han mycket duktig i alla de sysslor som förekommer på ett jord
bruk. När John var fem år 1926 flyttade familjen till Vattlång, Harmånger, där 
John började skolan 1928. Det var efter skoltiden som han på allvar fick jobba 
i jordbruket. 

Rekryt i Östersund 

I början av fyrtiotalet kom John till Östersund och I 5 för att fullgöra sin rek
ryttjänstgöring. Fadern menade vid färden hemifrån att John nog skulle bli 
"kronvrak" och genast återkomma till hemmet för att hjälpa till med vårbruket 
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John Högberg 
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det året, men John kom inte. Inte heller efter rekryten ville John hem till gården 
i Vattlång. Han skrev istället till fadern och begärde att få de 800 kronor han ha
de sparade samt sin cykel. Fadern, som ville ha hem sonen, vägrade sända det 
begärda och menade att John säkert skulle komma hem om han inte fick det han 
begärt. John fann emellertid på råd. Han skrev till landsfiskalen i hemorten och 
bad honom om hjälp och inför ordningsmakten måste fadern skicka cykeln och 
pengarna. Säkert var det inte av ond mening som fadern trilskades. Han ville 
nog gärna ha John hemma som hjälp på gården och han menade nog också att 
sonen skulle få det bättre hemma än ute i världen. 

John var som barn liten till växten och drabbades som många barn på den ti
den av "engelska sjukan". Fadern var ganska fordrande och tyckte inte om att 
pojken var klen och inte så stark som sina jämnåriga. Arbetet på gården var ju 
tungt på den tiden, inga moderna maskiner och redskap som nu. Det var att kö
ra med häst och körredskap både i vårbruk, slåtter och plöjning. Eftersom fa
dern led av kärlkramp var det nog inte så lätt alla gånger att vara snäll mot ende 
sonen när denne inte ville vara kvar på gården. Man förstår även John när han 
tyckte att arbetet på hemgården var för tungt och därför sökte sig ut till annat. 
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Ett kontantköp 

Här i Östersund bodde John en tid på Rådhusgatan 17 och där startade han 
även en vedkapningsfirma. Man har berättat för mig att han fick en ide att för
sörja sig genom att ta på sig vedkapning i staden. På den tiden i början av fem
tiotalet eldades det med ved på de flesta gårdarna i stan. John gick därför till en 
järnhandel för att inköpa en vedkap. Expediten, som trodde att det gällde ett 
avbetalningsköp, visade John en billig vedkap men den tyckte han var för klen 
och valde en dyrare. När sedan kontraktet skulle skrivas halade John fram sin 
plånbok och gjorde expediten förvånad genom att betala vedkapen kontant. 

Insatt i mycket 

Jag minns John som en mycket trevlig, rolig och snäll person. Även om han var 
litet ovårdad, hade ett utseende och ett lustigt sätt att gå som skrämde stadens 
kvinnliga flanörer var han aldrig otrevlig. Nej, han ville ingen enda människa 
något ont. Jag minns hur han ofta kom in på bussarna innan de skulle lämna 
stan och ville prata med resenärerna. Han gick ofta mellan bussarna och när en 
buss for ifrån torget gick han till nästa och så vidare. Han hade mycket att be
rätta. Mest om sina vandringar i norr. Jag minns hur han en gång berättade om 
hur han hade cyklat till en ort långt inne i Lappland. Familjen han hade besökt 
där hette Burman och enligt John var de mycket vänliga, särskilt deras dotter. 
Hon hade gjort ett mycket sympatiskt intryck på besökaren och han hade stan
nat där rätt länge. På min fråga om han även cyklat tillbaka den långa vägen 
svarade han att han tagit tåget hem. Men cykeln då, lämnade du den där uppe? 
frågade jag. Ja, den ska jag hämta nästa gång. Tydligen ville han ha en anledning 
att återvända till den vänliga familjen i lappmarken. En gång övernattade han på 
polisstationen i Kiruna. Han berättade hur vänliga poliserna varit och låtit ho
nom övernatta i en olåst cell. På morgonen dagen efteråt hade de bjudit på kaffe 
innan John lämnade polisstationen. Eftersom John var mycket duktig i geografi 
blev han ofta satt på prov om sina kunskaper i ämnet. En gång minns jag att nå
gon i en buss frågade Högberg om han kunde säga vilka orter det fanns mellan 
två orter i Lappland. Utan att blinka räknade John då upp de orter och samhäl
len som låg där mellan de nämnda orterna. Politiska problem och händelser var 
han alltid insatt i. En gång berättade en stadsbo på ett kafe i staden om ett flyg
rekord han kände till. John som hörde den skrytsamme tog till orda efter den
nes utlägg och menade att påståendet var fel. Hur kunde John tro det? Jo han 
kunde då meddela åhörarna på kafeet att han visste att dagen innan hade ett nytt 
flygrekord raderat ut det gamla. Så visst följde John med vad som hände i värl
den. 

En natt under lumpartiden hade han tyckt synd om den häst han blivit tillde
lad under en fälttjänstgöring. Det var mycket kallt och eftersom övningen på
gick strax utanför I 5 tog John hästen med sig in på kompaniet där han placera
de honom inne på torkrummet där det var varmt och skönt. Hur han kunde få 
hästen att gå i trapporna är en gåta. Men djurvännen John kunde klara det. 
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Äventyrlig snöskottning 

En gång hade en annan av stadens kända originella personligheter hjälpt John 
att skotta av ett av hustaken i staden. Denne kallades för "Rö-Börje". Hans rät
ta namn var Börje Björkman och han tålde inte vissa tillmälen från stans yngre 
garde. Ofta jagade han dem som dummade sig och då kunde han skälla på frid
störarna våldsamt. Nu bar det sig inte bättre än att när Börje höll repet över 
hustaket för att John inte skulle störta ner på andra sidan, ropade några yng
lingar ett tillmäle åt Börje. Denne ilsknade till, släppte repet och jagade de unga 
männen. När repet släpptes störtade John huvudstupa ner i en snödriva på 
gårdssidan av huset. Detta räddade honom från skador. - Jag litar hellre på en 
tretumsspik än jag litar på "Rö-Börje", sade John efteråt. 

När jag började min forskning om Högberg fann jag snart hur svårt det var 
att följa efter i hans fotspår. Till Östersund kom han närmast från Harmånger. 
Härifrån hade han utflyttat till Arjeplog 1956 men dessförinnan hunnit vara 
kolare någonstans i de norrländska skogarna. Sedan var han en tid i Jokkmokk 
innan han blev obefintlig enligt länsstyrelsens rapport. Var skulle jag söka ho
nom nu? Eftersom jag visste att han var född i Ilsbo så skrev jag till den försam
lingen och fick snart svar att John hade två systrar och att det fanns en person 
i Ils bo som kände John. Jag skrev då till den personen och fick vänta länge på 
svar. Det dröjde några månader innan ett brev kom som gladde mig mycket. 
Det var från Johns syster Elna som numera bor i Ockelbo. Hon gav mig i detta 
brev mycket fakta, bland annat det att John levde och bodde nu i Utsjoki längst 
upp i norra Finland. Jag fick till och med hans adress där. Hon berättade även 
i ett senare brev att Expressens Gösta Ollen hade gjort ett reportage om John i 
tidningen, troligen på våren 1955. I det reportaget kallades John för "Entands
Johan". Som kolare var han säkert sotig och eftersom han tydligen endast hade 
en tand kvar i munnen så fick han detta öknamn. En kolarekompis han hade, 
gillade starkvaror och det gladde säkert denne att John var helnykterist så han 
fick vara ensam om sina våtvaror. 

En helnykter luffare 

Kanske var John landets ende helnyktre luffare. Han ville i varje fall att det 
skulle stå i tidningen. Även om det fanns flera som inte nyttjade sprit av dessa 
landsvägens riddare så tycker jag att John hedrade sig själv, sin släkt och sina 
vänner genom sitt nyktra leverne. John tyckte han hade stor dagpenning för sitt 
kolarejobb, hela 45 kronor. Men med tanke på detta dygnet-runt-jobb, milan 
måste ju vaktas även om natten, var det lite betalt. 

Ryktet om Johns död släpptes troligen ut av Hudiksvalls Tidning. I ett av 
tidningens nummer kunde man läsa att den saknade harmångerbon inte hörts 
av på länge och eftersom man funnit en okänd man död i en skogskoja trodde 
man det var John. När John fått veta detta skrev han i ett brev till sin syster 
Naemi att han levde i "högönsklig välmåga" någonstans uppe i norr. 
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Ett av breven jag erhållit från Johns syster Elna i Medskog, Ockelbo, vill jag 
här återge eftersom det visar mycket av personen John Högberg. 
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Med skog 7 /3 1991 

Bror Halvarsson 

Jag sänder Dig detta ifall det kan vara till någon nytta. Själv flyttade jag 
hemifrån under 1936, då var John 15 år och han var ett original redan 
då. Han använde uttryck ibland som annars inte var så vanliga i byg
den. Folk beundrade honom för han mindes så bra allting, saker som 
i allmänhet var bortglömda för länge sedan. Han kände igen folk från 
både hembyn och socknarna runt om. Han visste deras namn och ål
der. Var man osäker på något så var det råd man fick: Fråga John, han 
vet nog. 

Han umgicks mycket med en ungkarl som kallades "Skomakar
Per-Erik". Denne hade köpt sig en resegrammofon, men han sade ald
rig skivor utan kallade dom för "tavlor". Jag kommer särskilt ihåg att 
John blev särskilt förtjust i "Vaxholms-Ettan" med Fridolf Rhudin. 
Han försökte sjunga med och lära sig den. Det gick bra men eftersom 
han var i målbrottet blev det ingen skönsång precis. När Per-Erik varit 
till stan och inhandlat en ny "tavla" visste man var John höll hus på 
kvällarna och helgerna. Det fanns ju ingen TV på den tiden. 

En gammal före detta skogvaktare som hette Lövgren och som bod
de avsides besökte alltid vår familj när han skulle till affären och hand
la. En gång när John också var där ville Lövgren att John skulle sjunga 
Stenhammars "Sverige". John stämde upp med sin målbrottsstämma 
och Lövgren lyssnade. -Åh, vad den var vacker, åh vad den var vack
er, kommenterade han. -Tycker du inte det? frågade han vår far. Ja, 
jag vet inte hur jag ska säga, svarade far. -Du är en av den nya tidens 
satar Du med, har inget sinne för det fosterländska, utbrast då Löv
gren. Vi fick oss alla ett gott skratt och jag kan ännu se både far, John 
och Lövgren, hur de stod där i affären. John var intresserad av alma
nackor och kunde ur minnet redogöra för vilka kungar vi haft och när 
de regerat. Namn, datum och även i vilken ordning de efterträtt var
ann. 

En tid var han intresserad av alla världens floder och vattendrag, var 
de låg och vilka länder och städer som berördes. 

Hemma fick John delta i alla jordbrukets sysslor. Allt arbete skedde 
ju för hand utom den hästförspända slåttermaskinen. Dryga arbetsda
gar kunde det bli för gårdsfolket, men John klagade inte. En gång då 
höet var särskilt grovt sade John: - Korna får nog tandvärk då de äter 
det här. 

John använde ofta vissa uttryck i sitt språk. "Enligt mitt förmenan
de" och "förutsatt" var två av hans många språkuttryck han använde. 



De flesta som kände och minns John är nu borta men de som finns 
kvar frågar ofta efter John. Man undrar varför John övergav sin hem
bygd? Men troligen var det hans oro och medfödda vandringslust. 
Hans längtan att se sig om i världen och vara fri. En gång mötte han 
en annan luffare som frågade efter närmaste vägen till en ort han inte 
kände till. Detta hände i en grannby och John bad den andre fråga by
folket. - Jasså är ni också resande? frågade då luffaren. Detta hade 
John mycket roligt åt. 

Hälsningar Elna Sundberg 
Medskog, Ockelbo 

John läste mycket och mest veckotidningar, dagstidningarna och serietid
ningar. Mest gillade han 91 :an Karlsson, Knoll och Tott, Kronblom, August, 
Fabian, Rulle Rustibus, Gyllenbom m fl. 

Systern Naemi erhöll 1982 ett brev från vice häradshövdingen i Utsjoki i Fin
land med en förfrågan om varifrån denne John Högberg kom. Samtidigt med
delar denne att John lever och har det bra i norra Finland. En polismästare Erik 
Nilsson i Hudiksvall hade vänligt skrivit till häradshövdingen och bett om 
hjälp med att få veta mera om John. 

I en promemoria utställd 4/6 1982 står följande: 

Efterforskning i kyrkböckerna. 

Johan Qohn) Sigurd Högberg född 10/1 1921 i Ilsbo. Föräldrar Olof 
Högberg född 31/5 1880 i Jättendal och Sigrid Thunell född 30/12 
1881 i Bergsjö. Högberg flyttade med sina föräldrar till Harmånger 
under år 1926. 

Enligt pastorsämbetet i Harmånger: Högberg har utflyttat till Öster
sund 24/11 1944. 

Enligt pastorsämbetet i Östersund: Högberg har utflyttat till Arje
plog 21/8 1956. 

Enligt pastorsämbetet i Arjeplog: Högberg fördes år 1961 över till 
bok för obefintliga i Arjeplog. Den 11/1 1977 hade pastorsämbetet i 
Arjeplog en efterforskning hos befolkningsregistret i Helsingfors och 
fick då adressen 99950 Karigasniemi, Finland. Högberg blev då införd 
i svenska registret som utvandrad till Finland. Högberg är nu registre
rad med fullständigt personnummer 210110-8211. 

Tillägg: Enligt besked från länsstyrelsen i Gävle, Davidsson, är 
Högberg svensk medborgare. Han kommer alltså att efter ansökan 
vara berättigad till svensk folkpension så länge som han inte blivit 
upptagen som finsk medborgare. Han förekommer nu inte längre i 
något svenskt mantalsregister. 
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John Högberg har nu funnit ro där uppe i den lilla byn Utsjoki i norra Fin
land. Han trivs där storartat. Han har många vänner och bor fint i en egen lä
genhet. Slut är hans irrfärder och långa vandringar. Visst var Högberg smutsig 
och ovårdad, visst var han ibland irriterande med sitt sävliga pratande och visst 
verkade han skrämmande, särskilt för stadens damer, men för dom som kände 
honom var han inget av det där. Bara en originell person som egentligen inte 
ville något ont. 

Jag vill sluta min berättelse om denne märklige man med att varmt tacka dem 
som bidragit med uppgifter, inte minst hans båda systrar Naemi och Elna. Tack 
även för lån av foton och alla vänliga brev! 
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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 Iwan 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. 



Årsberättelse 

Styrelsen för föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörel
se för verksamhetsåret 1992-1993. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Håkan Larsson, ordförande Suppleanter: Revisorssuppleanter: 
Arne Eskilsson, vice ordförande Peter Berg Kjell Pettersson 
tillika sekreterare Olle Berndtsson Bengt Stein 
Sven-Ivar Nordin, skattmästare tillika redaktör 
Rolf Trehn, ledamot Bengt Bri.igge 
Arne Dahlin, ledamot Redaktionskommitte: 
tillika intendent 
Göran Winberg, ledamot 
tillika klubbmästare 
Carl Olov Dovner, ledamot 

Revisorer: 
Stig Nillbrand 
Kjell Wahlström 

Olle Berndtsson 
Carl Olov Dovner 
Arne Dahlin 
Bengt Bri.igge 

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 143 
medlemmar. Det av styrelsen framlagda förslaget till ändring av stadgarna gäl
lande nya medlemmar återremitterades till styrelsen för omarbetning och kom
mer styrelsen att framlägga ett nytt förslag till stadgar, dels gällande nya med
lemmar, dels ock ändring av verksamhetsåret samt styrelsens mandatperiod. 

Vid årsmötet höll f kommunalrådet Thore Holm berg ett intressant föredrag 
om rådhusets historia. Supen hade förlagts till Gamla Teatern, där de närvaran
de medlemmarna togs emot av Roland Klang som berättade om den omfattan
de renoveringen som hade utförts. Föreningens ordförande Håkan Larsson ut
tryckte allas gillande evad de nya ägarna hade åstadkommit för att rädda Gamla 
Teatern. Under kvällen underhöll jämtgubben Egron Nilsson. 

Trots rådande lågkonjunktur och fortsatt fallande priser, har efter ett inten
sivt och skickligt försäljningsarbete, fastigheten på Torö under våren avyttrats. 
Efter beräknade skatter och försäljningskostnader kan föreningen tillgodoräk
na sig ett netto på ca två miljoner, vilka äro placerade i bl a en ränte- och en obli
gations- samt en avkastningsfond. 

Stadsmuseet har under sommaren 1993 hållits öppet varje dag från och med 
den 28 juni till den 15 augusti. Antalet besökare har under denna tid varit ca 
1 000 personer. Styrelsen uttalar ett varmt tack till följande medlemmar som 
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medverkat som guider: Hans Jacobsson, Svante Lindgren, Hans Alftren, Hil
ding Gustafsson, Rolf Wikström, Rune Odelbo, Torbjörn Sundgren, Walter 
Fridlund, Ola Helmen samt Sigvard Redin. Från kvinnliga föreningen GÖ har 
Majken Arnell, Kickan Söderström, Märit V elin samt Birgit Fridlund medver
kat. 

Vidare har under verksamhetsåret en hel del skolklasser samt föreningar och 
andra sammanslutningar förevisats stadsmuseet efter överenskommelse med 
framför allt Walter Fridlund och Göran Winberg. 

Som ett led att marknadsföra FGÖ och dess samlingar hölls stadsmuseet 
även i år extra öppet under julskyltningssöndagen samt på Svenska Flaggans 
dag. För tredje året i rad har FGÖ medverkat i den "Kulturnatt" som förening
en Nattugglan arrangerar. Temat "Levande berättarkväll" återkom, där bl a 
Einar Öberg, lwan Lundberg, Nils Sune Lehman och Walter Fridlund berätta
de gamla minnen. Under kvällen underhölls även besökarna av Karl Fredrik 
Jerlanders kammarkör, samt andra körer. 

Den populära tävlingen "Stadsmuseets minnesmästare" gick åter av stapeln, 
där tre priser har utdelats. Inga Liljeqvist korades till årets minnesmästare, Su
ne Liljeqvist erövrade andra priset, samt Bengt Pålstam det tredje. 

En videobandspelare har anskaffats, och gamla filmer har, och kommer att 
överföras på videokassett för framtida visning. 

För att underlätta styrelsens arbete gällande i första hand medlemsregister, 
samt det ökande bokföringsarbetet har även datorutrustning inköpts. 

Stadsmuseets intendent, Arne Dahlin, har i regel alla måndagskvällar hållit 
Stadsmuseet öppet för allmänheten samt skött om museets samlingar på ett fö
redömligt sätt. 

Irene Schäfer har även under det gångna verksamhetsåret nästan dagligen ar
betat med Wictor Lundbergs mycket omfattande glasplåtssamling i rådhusets 
källare. Ett varmluftselement samt en vattenavfuktare har installerats. 

FGÖ:s kulturstipendium 1993, 3 000 kronor, har tilldelats Emelia Winberg 
för sin uppsats om Stadsmuseet. Stipendiet överlämnades vid skolavslutningen 
av FGÖ:s vice ordförande Arne Eskilsson. 

Under verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga. Styrelsen 
noterar tacksamt även medlemmars generösa bidrag till årsskriftsfonden, där 
ett särskilt tack till kvinnliga FGÖ här framförs för deras generösa bidrag av 
5 000 kronor till fonden. 
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Föreningens femtiosjätte årsskrift har utsänts till medlemmarna. 
På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor. 



Under tiden 1 aug 1992-30 sept 1993 har följande medlemmar avlidit: 

1992 

28 juni 
12 okt 

3nov 
19nov 
23 nov 
3 dec 

29dec 

Köpman Bror Nilsson 
Kapten Ingemar Vestberg 
Föreståndare Evert Nehrer 
Depåchef Bo Munther 
Kamrer Holger Örbo 
Flottningschef Anders Lignell 
Rådhusvaktmästare 
Gustav M Fredriksson 

1993 

12 jan Frisörmästare Per Gillberg 
2 mars Glasmästare Anders Svensson 
5 mars Järnhandelsbiträde Axel Johansson 

13 mars Förrådsman Erik Nylander 
23 mars Bokhandelsmedhjälpare 

Smaj 
10 juni 

2juli 
11 juli 
13 juli 
15 juli 
18 aug 
21 aug 

Bror Heurling 
Landskanslist Gösta Leander 
Direktör Ernst Gustafsson 
Direktör Edvin Frisk 
Direktör HaraldJakobsson 
Direktör Carl Gustav Wikström 
Exp förman Ragnar Göransson 
Häradsskrivare Nils Uhlin 
Disponent Hans Olsson 

Vid föregående årsmöte hälsades 23 nya medlemmar välkomna till Förening
en. 

Föreningen har den 1 oktober 1993 523 medlemmar. 
Betr Föreningens ekonomiska ställning och räkenskaper hänvisas till den 

ekonomiska redovisningen. 

Östersund den 23 oktober 1993 

Håkan Larsson Arne Eskilsson 

Den ekonomiska redovisningen kommer fortsättningsvis ej att infö
ras i årsskriften utan tillställas medlemmarna på annat sätt. 
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INVALDA MEDLEMMAR 1993 

Förvaltningschef Torsten Ahlberg 
Fastighetsägare Per-Einar Englund 
F tekniklärare Lennart Fridell 
Redovisningschef Peter Frisk 
Ingenjör Sören Hagberg 

Redaktör Larsolof Rindberg 
Lektor Sven Svensson 
Lärare Nils Walltin 
Förvaltare Olof Walltin 
Svetsare Jan Olov Wennermo 
Kanslichef Tore Westerberg 
Galleriägare Enar Viggesjö 

Köpman Ingemar Hammar 
Banktjänsteman Bill Lundgren 
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1993 6/11 

30/11 

29/12 

1994 8/1 

16/2 

21/2 

19/3 

4/4 

11/4 

17/4 

5/5 

6/6 

6/6 

2/7 

12/7 

AVLIDNA MEDLEMMAR 

(1/9 1993-31/8 1994) 

Distriktschef Karl-Göran Björkqvist 
Tullförvaltare Sigvard Redin 
Kassör Per Ögren 

Köpman Per Lalander 
Köpman Örjan Nilsson 
Kamrer Hans Alftren 
Köpman Gunnar Lögdberg 
Tjänsteman Emil Löthgren 
Ingenjör Gustaf Andersson 
Köpman Tage Arnstål 
Grosshandlare Erik Engström 
KöpmanJohn Westvall 
Järnvägstjänsteman Sven Modigh 
Arkitekt Nils Olov Rimmö 
Köpman CurtJohandy 



FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL 

FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND 

1992-1993 

GretaAhlqvist, Östersund 

Hans Anse, Linköping 

Ingmar Bergström, 
Östersund 

Väggur i mahogny vars gångverk och tillhörande delar tillverkats 
av Johannes Nilsson. 
Silvermedalj utdelad vid Sundsvallsutställningen år 1928. 
Bildkollage med foto av väggur, urtavla och gångverk, samt från 
verkstaden på Prästgatan 19. 
Medlemsmatrikel och protokollsbok för klubben ADRIAN. 
Klubbnål (halv koppar-ettöring) från 1900-talets början. 
K vartersskylt: Storgatan 3 :e Qvart. 

Thure Bovidsson, Östersund Skrift "Östersunds Rådhus 1913". 

Marianne Ehrnford 

Lennart Fridell, Östersund 
Kerstin Fors gren, Västerås 
Anders Hallmen, Bromma 

Lennart Kjellman, 
Östersund 

Sven Kylsberg, Östersund 

Nils Sune Lehman, Frösön 
Karl Lignells dödsbo, 
Carl Lignell, Karlskrona 
Sven Olov Lindholm, Äs 

Märit Welin, Östersund 

Nio programblad "Musikveckan Östersund". 
Historik "Svenska Folkens Sjukkassa" med foto omkring 1929. 
Programblad samt inbjudan till hundraårsfest P Wieselgrens 
minne år 1900. 
Sex st fotografier. 
MiniatyrtidningJämtlandsposten 1892. 
Presentbrev till fr Karin Jansson. 
Tre st Östersunds-Posten år 1917. 
Fem fotografier och två negativ över Tingsgatan 2 och 4. 
Fotografisk kopia av en målning på arkitekt A E Melander. 
Fotokopia av bostadsinteriör, målad av A E Melander. 
Schackbord av järn från järnhandlare Adolf Lundholms hem. 
Medalj till Anna Kjellman för klädesinsamling vid första världs
kriget. 
Medalj till Anna Kjellman från Finlandshjälpen. 
Meny och placeringskort vid löjtnant Erik Sparres bröllopsmid
dag. 
Plakett till Bengt Kjellman från Jämtland-Härjedalens Idrotts
förbund. 
Fotografi över Anna Kjellman med sonen Lennart. 
49 st årsskrifter Föreningen Gamla Östersund år 1942-1992. 
22 st Thomeeblad. 
Skidtävlingar i Östersund: 
Pärm;SM 1969. 
Pärm; VM Olympiaskytte 1970. 
World Cup Åre 1971. 
Skrifter OS-ansökningar. 
Tre Olympia Winter Sapporo 1972. 
Programblad O-ringen Östersund 1989. 
Samt skrifter om skidtävlingar. 
Historik över Östersunds postkontor år 1798-1990. 
44 st skrifter och böcker. 

Fem fotografier över Ljusne Ångspruta - levererad 1882 till Ös
tersunds brandkår. 
Gruppfoto: 
Föreningarna Societas (vid läroverket) och Fjällvinden (vid 
flickskolan). 
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Maja Sandberg, Östersund Två gruppfotografier: 
18 :e och 20 :e Baningenjörsexp SJ 1920. 
Fotografi över svarvaren Karl Oskar Sandberg. 

Torsten Ornberg, Fårö 

PH Åkergren 

Särtryck Ikaros Flygvapen, museets årsbok 1992 med omslags
bild från Östersund år 1915. 
Nyckelhållare nr 320, Hotell Standard. 
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Östersund den 18 oktober 1993 

Arne Dahlin 
Intendent 

En bildgåta är löst 
Omslagsbilden till årsskriften 1993 - det vackra hästekipaget på 
Strandgatan - har väckt intresse och uppskattning. När bilden publi
cerades hade redaktionen inga uppgifter om personerna på bilden, 
men vi tyckte att den var väl värd en publicering. 

Vi har nu fått löfte att ur ett brev från fru Anna Hed berg, f Lignell, 
Stockholm, till föreningens ordförande Håkan Larsson få berätta föl
jande: Personerna på bilden är officeren vid A 4, Fritz Beselin, samt 
två av hans döttrar, Eva och Dagmar. Anna Hed bergs far, bankdirek
tören Carl Lignell, och Fritz Beselin var goda vänner och barnen i fa
miljerna umgicks livligt. Fritz Beselin avgick vid pensioneringen som 
major och blev då chef för en remontdepå på Gotland. 



FÖRTECKNING ÖVER GIVARE TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN 

1/9 1993 - 31/8 1994 

Alftren, Hans Cronheden, Rolf Forsgren, Roland Halter, Ove 
Ahlberg, Torsten Forslund, Martin Hult, Staffan 
Ahrlin, Vidar Dahl, Erik Fredriksson, Bo Husberg, Staffan 
Almerud, Bertil Dahlberg, Benkt Friman, Torsten Håkansson, Bengt 
Andersson, Bengt Dahlberg, Nils Hägerström, Ragnar 
Andersson, Egon Dahlbäck, Åke Gisslen, Leif Häggström, 
Andersson, Gustaf Dixelius, HÅkan Gissler, Lennart Karl Axel 
Andersson, Sven Doll, Sune Gissler, Sture Höög, Bengt 
Andersson, Åke Dovner, Carl-Olov Gladh, Gustaf 
Andersson, Åke Grindborg, Lars Ingmansson, Bengt 
Anse, Hans Edholm, Thorsten Gunn, Harry 
Appelnäs, Erland Edling, Bertil Gustafsson, Hilding Jacobsson, Hans 
Appelqvist, Hans Edström, Bengt Gustafsson, Stig Jacobsson, Ragnar 
Appelqvist, Kurt Edvinsson, Folke Gärdin, Tore Jansler, Åke 

Edwall, Olle Göransson, N E Jernberg, Arne 
Backman, Bertil Ekevärn, Gunnar Jernekrantz, Alfans 
Berg, Peter Eklund, Ale Haase, Christer Johandy, Peter 
Berger, Alf Ekman, Tage Hagberg, Arne Johansson, Bertram 
Berggren, Krister Eliasson, Hagsäter, Bror Johansson, Jan Erik 
Bergholm, Kjell Lennart Olof Hallen, Lennart Johansson, Nils H 
Berglund, Sven Eliasson, Oskar Halvarsson, Bertil Johansson, Åke 
Bergström, Erik Eljas, Mats Halvarsson, Gösta Jonasson, Sven R 
Bergström, Ingmar Elvgren, Lennart Hammar, Bo Jonsson, Erik 
Bergström, I var Englund, Per-Einar Hammarstedt, Jonsson, Lars 
Berndtsson, Bo Engman, Gunnar Ragnar Jonsson, Thord 
Berndtsson, Olle Engman, Hans Hansson, Bertil J osefsson, Alf 
Bogren, Lennart Ericson, Gunnar Hansson, Erik Junehag, Helge 
Bohman, Ossian Ericsson, Bengt Hansson, Gunnar Jönsson, Tage 
Bohman, Per Ericsson, Eric Hansson, Sven Jönsson, Yngve 
Bohman, Ragnar Ericsson, Olle Haraldsson, Ulf Jönsson, Åke 
Borg, Viktor Eriksson, Anders Hedlund, Åke 
Bostrand, Bo Eriksson, Bertil Heljestrand, Oleg Konow, Anders 
Bovidsson, Thure Eriksson, Bertil Hellerot, Gunnar Krohne, Göran 
Brant-Lundin, Eriksson, Evert Heligren, Allan Kyhlstedt, Bengt 

Christer Eriksson, Gunnar Heligren, Ulf Kylsberg, Christer 
Breding, Sven-Åke Eriksson, Nils Hellmen, Ola Kylsberg, Gösta 
Brolen, Sture Eriksson, Örjan Hemmingsson, Köpsen, Lennart 
Bruno, Björn Eskilsson, Arne Herbert 
Briigge, Bengt Hemmingsson, Olle Lago, Bengt 
Bäckman, Gunnar Falk, Lars Herlitz, Hans Langeen, Gustaf 
Bäckman, John Falk, Nils Herlitz, Lars Larsson, Bo 

Fastborg, Anders Herlitz, Nils Larsson, Håkan 
Carlsson, Bengt Fastborg, Torsten Hillström, Olle Larsson, Olle 
Carlsson, Carl-Erik Folestad, John-Eric Holm, Nils Larsson, Per 
Cars, Karl-Gerhard Forsberg, Ragnar Holmberg, Thore Lenberg, Sven 
Cronheden, Jon Forsberg, Tage Holmström, Björn Lindblom, Torsten 
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Lindgren, Svante Olsson, Ulf Sundström, Stig Ängesgård, Karl 
Lindgren, Thore Orvegård, Olof Svensson, Sven 
Lindgren, Torsten Orvegård, Rolf Swedberg, Lars Oberg, Einar 
Lindhammar, Bo Otterfalk, Gunnar Swenson, Olof Odmark, Anders 
Lindman, Söderqvist, Allan Ohrling, Åke 

Carl-Gustaf Pagels, Olle Örnberg, Bertil 
Lindqvist, Folke Persson, Bertil Thorsell, Erik Örnberg, Erik 
Lindqvist, Lars Persson, Christer Tornving, Sven-Erik Österholm, Roland 
Lindqvist, Örjan Persson, Gunnar Trapp, Roland Ostlund, Nils 
Lindström, Sven Persson, Joel Trehn, Rolf Ostlund, Rolf 
Ljung, Wiktor Persson, Karl Axel Törnberg, Olle Ostlund, Uno 
Lundberg, Iwan Persson, Olle Törner, Lennart 
Lundberg, Knut Persson, Rolferik 
Lundgren, Bill Pettersson, Kjell Uddegård, 
Lundh, Bengt Pettersson, Kjell Karl Gustav 
Lundstam, Arne Prag,Sven Uddegård, Nils F 

Pålstam, Bengt Uddeholt, Staffan 
Malmberg, Jan 
Malmliden, Lennart Rahm, Bertil Velander, Örjan 
Modin, Staffan Rasteby, Walther Viggesjö, Einar 
Modin, Stig Rickheden, Åke Wadman, John 
Modin, Sven Roos, Sven Wahlström, Kjell 
Mosten, Carl Rosenius, Olof Wallin, Rune 
Mosten , Carl-Eric Rydell, Nils Magnus Walltin, Gusten 
Myrström, Gustaf Rydham, Ingemar Walltin, Nils 
Månson, Kåre Rydqvist, Harry Walltin, Olle 
Mårdberg, Sune Råbock, John Ward, Gunnar 
Mårtensson, Erik Weinhagen, Allan 

Samuelsson, Helge Wenner, Lennarth 
Nillbrand, Stig Sand, Rune Werner, Ulf 
Nilsson, Erik Sand berg, Petrus Westerberg, Tore 
Nilsson, Gunnar Sandberg, Ruben W estvall, Erik 
Nilsson, Gunnar Schmidt, Eric W estvall, John 
Nilsson, Gösta Selander, Gustaf Widell, Bo 
Nilsson, Göte Selander, Sven Wigen,John 
Nilsson, P-G Sjöblom, KG Wigur, Rolf 
Nilsson, Sven-Olof Sjöström, Rune Wiklund, Ingvar 
Norgren, Kjell Solberger, Holger Wikström, Bertil 
Nordstedt, Lennart Stein, Bengt Wikström, Gunnar 
Normann, Arne Sten, Gösta Wikström, Göran 
Nyström, Sture Stenberg, Folke Wikström, Rolf 
Nyström, Sven Stenlund, Erik Wikström, Svante 
Nässen, Ante Sterner, Alf Lage Winberg, Lennart 
Nässen, Nisse Stigenius, Göran Wisvall, Åke 
Näsström, Christer Ström, Carl-Hugo Wångrell, Bertil 

Sundberg, Holger Wärdell, Lars 
Olofsson, Henrik Sundgren, Torbjörn 
Olofsson, Herbert Sundqvist, Axel Åberg, Rune 
Olsson, Olle Sundström, Elis Ångman, Bengt 
Olsson, Olof Sundström, Lennart Åslund, Gunnar 
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Föreningen Gamla Östersunds 
videoband 

Föreningen Gamla Östersund får fortlöpande gamla filmer som 
gåva. För att möjliggöra visning av dessa filmer överförs de på 
videoband. Följande filmer finns för närvarande klara att visa: 

Hantverkare i Östersund 1923. 
Filmen finns i 3 delar och är inspelad för hand. 

Östersundsfilmen 1927. 
Filmen är inspelad för hand vid Sveasalongen och i stadens omgiv
ningar. 

Fotograf: Gustaf Sund bäck. 

Östersund 1945. 
Fotograf: Gösta Lundberg. 

Östersunds-Posten. 
ÖP Revy 1940-talet, 7 min, stumfilm 
ÖP 1951-1953, 43 min, ljudfilm 
ÖP 1971, 43 min, ljudfilm 

Fotograf: Gösta Lundberg. 

Folkbanken. 
Flyttning från Storgatan till Prästgatan 1966. 

Fotograf: Gösta Lundberg. 

Stadspromenad i Östersund 1989. 
20 min. Med Gudrun Penten som ciceron gör vi en promenad i 
centrala Östersund. 

Rådhuset 75 år. 
Med Gösta Hörnfeldt gör vi en vandring i Rådhuset. 

Borgmästare Åke J ansler medverkar. 
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Omslagets baksida: 

Festdukat middagsbord i Landshövdingeresidensets 
festvåning år 1932. 
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