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Riksbanken i Östersund -

en institution som upphört

Av Bengt Brugge 

I MER ÄN ETT ÅRHUNDRADE HADE ÖSTERSUND OCH JÄMTLAND FÖRMÅNEN att 
kunna utnyttja Riksbankens avdelningskontor i Östersund. 

Det var redan 1880, närmare bestämt den 1 oktober, som Riksbankens avdel
ningskontor öppnades med Jämtlands län som lånedistrikt. Platsen för det för
sta kontoret var på tomt 139 på Köpmangatan 44, där lokaler hade beretts i den 
nedre våningen. Hyrestiden var fem år och årshyran uppgick till 1 050 kronor. 

Riksbanksfullmäktige hade förordnat följande stabila personer att ingå som 
styrelseledamöter: godsägare CA Lignell som handhavare av den dagliga för
valtningen mot ett arvode av 2 000 kronor, riksdagsman 01 Larsson i Häste, ar
vode 750 kronor, samt lektorn SJ Kardell likaså 750 kronor i årsarvode. Som 
styrelsesuppleanter förordnades landssekreterare P G Rissler, riksdagsman 
Hans Andersson i Bringåsen samt disponenten Erh Borggren. 

Följande tjänstemän anställdes: som kamrer och kassör S Sundqvist (lön 
1 900 kronor per år), bokhållare och registrator AF Thelander (1 200 kronor), 
som ombudsman kronolänsmannen och hovrättsnotarien Karl Nilsson (500 
kronor), som vaktbetjänt skrivaren Erik Johansson (400 kronor). Som extra 
ordinarie tjänsteman anställdes i december 1980 bokhållaren L O Hallström 
(årsanslag 200 kronor). 

R�_ksdagen 1879 avstyrkte öppnande av riksbankskontor 
i Ostersund 

Bankofullmäktige, som avstyrkte att det skulle upprättas ett avdelningskontor 
i Östersund, fick stöd i sin avstyrkan av 1879 års riksdag. Ett motiv var att i och 
med norra stambanans tillkomst skulle de förbättrade kommunikationerna 
med Stockholm göra ett avdelningskontor i Östersund överflödigt. Så här sa
des det vidare i bankofullmäktiges yttrande. - - - "Om och när skäl kunde före
komma att av riksbanken upprätta ytterligare avdelningskontor, syntes det
samma böra förläggas till mera folkrika städer med starkare näringsliv än Ös
tersund". - - -

Bankoutskottet ändrade uppfattning redan 1880 

Så här skriver utskottet ett år efter sin avstyrkan: "Det synes utskottet önskvärt 
att riksbankens tillgångar göras för rikets olika delar så användbara ske kan, 
särskilt där ett stegrat näringsliv påkallar förökat rörelsekapital". Förutsatte 
man kanske redan d1 att järnvägens utbyggnad förbi Östersund skulle ge denna 
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"kick" för stadens näringsliv, att det var befogat med att Riksbanken upprätta
de ett avdelningskontor i staden. 

Man spekulerade även i förhållandet att om de två enskilda sundsvallsbanker 
som redan fanns i Östersund, men hade sina huvudkontor i Sundsvall, vid be
hov av rörelsekapital i sundsvallsområdet, skulle flytta över pengar från öster
sundsfilialerna, så att brist på penningmedel för näringslivet i Östersund skulle 
uppstå. - - - "Ett riksbankens avdelningskontor i dessa trakter skulle därför till
skyndaJämtlands län väsentliga fördelar och även bereda riksbanken en gott
görelse, säkerligen lika stor som den riksbanken nu hämtade utav avdelnings
kontoret i Luleå". - - - På dessa grunder hemställde 1880 års bankoutskott, att 
riksdagen måtte besluta: "att i staden Östersund inrätta ett avdelningskontor 
av riksbanken för Jämtlands län för bedrivande av enahanda slags rörelse, som 
i riksbankens övriga kontor drives". Pet blev också riksdagens beslut. Detta 
skedde utan votering i andra kammaren men i den första kammaren först efter 
en lång debatt och med en knapp majoritet. 

Riksbanken flyttar till Storgatan 

Redan hösten 1895 flyttade avdelningskontoret till den av riksbanken inköpta 
tomten nr 122 på Storgatan, nuvarande Storgatan 44, till ett pris av 12 000 kro
nor. Här hade ett envåningshus av sten uppförts efter ritningar av stockholms
arkitekterna Isaeus & Sandahl. Byggnadspriset belöpte sig till en kostnad av 
44 000 kronor. 

Efter riksdagsbeslut 1927 utökades fastigheten betydligt dels genom ökade 
valvutrymmen för kassor och arkiv och dels genom en påbyggnad på höjden av 
ytterligare en våning. Denna avsågs som tjänstebostad för den verkställande 
styrelseledamoten samt för bankens vaktmästare. Totalkostnaden för ombygg
naden belöpte sig till 100 000 kronor och det var riksbankens arkitekt professor 
E Lallerstedt i Stockholm som svarade för ritningarna. I och med tillbyggnaden 
fick man den vackra exteriör som ännu idag kan beskådas. Ett monumentalt in
slag i den livliga affärsgatan. 

Väl betrodda personer granskade bankens handlingar 

Följande prominenta personer utsågs av riksdagen under åren 1882-1885 att 
vara revisorer: J E Dalen, lektor, Östersund, F W Jonsson, förste lantmätare, 
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Hösten l 885 flyttade Riksbanken i Östersund in i egen fastighet. Flera 
platser hade föreslagits men till slut fastnade man för lektor P Olssons 
tomt på Storgatan 44. I sitt ursprung var fastigheten ett envånings sten
hus med källarvåning. Målning av Olle Johansson 1898, nu på stadsmu
seet. (Dep av Riksbanken) 

Efter riksdags beslut 1927 utökades fastigheten med ytterligare en våning 
och fick den exteriör som den har idag. Foto: Bengt Brugge 1995. 
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Östersund, P V Delin, köpman, Östersund, och J Gen berg, kyrkoherde i Lit. 
1886-1887 hade följande personer samma uppgift: 0 G N ordenskjöld, över

ste, Östersund, E Warodell, regementsläkare, Östersund, J F Broman, direk
tör, Ope, och And Eriksson, organist, Hölje, Lit. 

1891 är borgmästare I von Stapelmohr en av revisorerna liksom f riksdags
mannen Gust Eriksson, Myckelgård i Mörsil. 

Riksbanken i Östersund avvecklades efter hand 

Efter en stark utveckling under bankens första hundra år var den till stor nytta 
för storsjöbygden. En av de stora uppgifterna var bl a att förmedla bosättnings
lån, något som sedan helt kom att upphöra. Kompetensområde efter kompe
tensområde försvann och liksom på många andra platser i landet minskades 
riksbankens personal successivt. Slutligen fanns endast själva sedelhanteringen 
kvar innan det ekonomiska läget tvingade riksbanken att stänga sina lokalkon
tor på de flesta platser i landet. Så även i Östersund. För allmänheten stängdes 
bankkontoret redan 1984, men för övrig service hölls det öppet till den 10 april 
1994 och personalen fick sluta den 30 juni samma år. Den siste som lämnade 
gamla fina riksbankens lokalkontor i Östersund var kontorschefen Eivor Nils
son, som svarat för alla efterarbeten. I juni 1995 blev det även hennes tur att av
gå. Eivor Nilsson har ställt upp och hjälpt föreningen Gamla Östersund och 
därmed även riksbanken med att överlämna en hel del inventarier som nu finns 
samlade till ett sista minne av en över hundraårig verksamhet till allmänhetens 
fromma. 
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Här följer fortsättningen på artikeln "Östersund - ett klassiskt projekt eller
Från Törnsten till runsten" vilken påbörjades i årsskriften 1994, där törn
stensepoken behandlades.

Östersund - ett klassiskt projekt 
Av Karl-Bertil Englund 

En skönhet som man saknar idag 

Den törnstenska varannantomtsprincipen syftade till en gles bebyggelse över 
stadens hela område genast från början. Det tillstötte oväntade fördröjningar, 
som omnämnts. Kanske fick också vissa inflyttare en avog inställning till be
byggelseplanen, som de uppfattade som onaturlig och obegriplig i en nästan 
obefolkad utmark, ett påhitt av en stollig person. Kanske upplevde andra den 
strama planeringen som ett obehörigt tvång. Men när man acklimatiserat sig, 
vant sig vid egendomligheterna och byggenskapen börjat skjuta fart på 1840-
talet, i några fall långt tidigare med till exempel uppförandet av det blivande re
sidenset, började dock jämtländska byggmästare inse möjligheterna och bygg
de vackra hus i stil med stadsplanens egenart försedda med en östersundstypisk 
cirka 8,5 tum bred, liggande panel. 

När byggmästaren lyckades som bäst uppnåddes en skönhet som man sak
nar i dag, men som framgår av fotografier som till exempel på sidan 71 i Öster
sunds historia III, där en halvt fristående men ändå imposant byggnad med har
monisk volym och balans mellan huskropp och flygel visas. Byggnaden ger ett 
intryck av bastant klassisk och rustik enkelhet, vilket förlänar den en naturlig 
värdighet. Det är verkligen fråga om en skönhet från ett Östersund anno dazu
mal ... 

Första och andra rådhuschansen 

En sådan byggmästare hade säkert stått till tjänst med att bygga en lika stiltro
gen, lagom stor och till ändamål och omgivning anpassad rådstuga i rätt tid, om 
man bara insett det oerhört stora värdet i Törnstens riktlinjer och varit hans 
plan trogen. Behovet av en sådan stuga var självklart för honom och platsen på 
tomt 7-8 för "rådstufwan" angav han redan den 2 december 1788 drygt en må
nad efter första tomtutdelningsdagen. Tyvärr kom inte originaltanken med 
rådstugan att stå sig sedan Törnsten dött och Bunge samma år lämnat landshöv
dingeskapet, det vill säga, då bägge faddrarna lämnat scenen. Denna skada hade 
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Storgatan 15 och 17_, två försvunna skönheter som påminner om 
två skilda epoker i Ostersunds historia, en rustik och en sofistike
rad. 

nog med litet bättre vilja från borgerskapets sida kunnat repareras, om inte förr 
så senast den dag en ytterst remarkabel personlighet tillträdde landshövdinge
stolen i Östersund knappt femtio år senare. 

Redan 1794 hade salen i sätesgården tagits i anspråk som kyrka och borger
skapet nöjt sig med förmaket som möteslokal. Detta lilla rum klarade man sig 
med ända fram till 1830! I stället för att då bygga en gemensamhetsstuga, valde 
man att hyra in sig: först i ett rum i änkeprostinnan Zetterbergs gård vid torget; 
därefter i ett par rum i grändhuset i prästgården, nuvarande konditori Wede
marks tomt; därefter ett par år under nya cellfängelsets tak i dess domstolslokal 
och sedan i en stor sal plus två rum i grosshandlare Nils Wikströms ett par de
cennier gamla och då supermoderna statusbygge i det nästan exakt samtida 
stenresidensets stil, fast i trä. Hela denna fastighet ("Stadsgården") lyckades 
man förvärva genom köp 1874 och var därmed äntligen herre i eget hus, Stads
huset, Köpmangatan 24 (norra tredjedelen av nuvarande polishuskvarteret). 
Man hade då bott inhyses i fyrtiofyra år. Denna trista odysse av en rumsflyktig 
stadsledning är beklaglig. Det var ett företag man aldrig skulle ha gett sig in på. 
Roten till det onda torde kunna sökas i den svaga identitetskänsla som redan 
nämnts. Men förhållandena hade kunnat rättas till av Anders Peter Sandström. 
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Landshövdingeämbetet meddelade i sin femårsberättelse för 1843-1847 att 
"många nya hus äro uppförda och invånarnas smak för försköning av sina bo
ningar har blivit väckt och jämväl visat sig i en benägenhet att efter råd och till
fälle ordna och snygga upp sina gårdar, vilka förut varit i dåligt skick". Denna 
skönhetsivran kunde mycket väl ha utgått som en gnista från ifrågavarande 
landshövding själv, som så markant höjde länets byggnadsstatus i staden ge
nom att genomdriva tillkomsten av en ny residensbyggnad i sten. Hans höv
dingespira under åren 1845-1848 fungerade nämligen ofta som ett trollspö i 
många sammanhang. Denne märklige man, adlad Sandströmer under sitt näst 
sista år i staden bland annat för sina insatser under de få åren i Jämtland, är ur 
kultursynpunkt troligen den främste i raden av landshövdingar till dags dato. 
Han kunde också ha blivit den som återupprättade Törnstens plan med rådstu
gan. 

Träresidenset hade dugt för länsstyrelsen i nära fyrtio år, då Sandströmer ef
ter sina fyra år som den siste hövdingen i huset lämnade Östersund på senhös
ten 1848. Han kallades till konungens råd som finansminister strax innan det 
nya residenset var inflyttningsklart. Det gamla wasellska tvåvåningshuset, 

Träresidenset-fullständigt kongenialt med stadsplanen. Överst 
fasaden mot Köpmangatan och en gavel; bryggstugan (planer 
och exteriörer) därunder. 
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byggt någon gång mellan 1804 och 1809, var inte bara rymligt med sina 24 me
ters längd, där det låg indraget tio meter från Strandgatan och utfyllde tomt 13 :s 
bredd - utan även mycket vackert. Det var säkert stadens oslagna arkitektbragd 
ända tills stenresidenset reste sig - fast kanske inte vackrare - i större majestät. 
Det var utfört i antikiserande klassisk stil med sex framträdande pilastrar, som 
delade vardera fasaden i höga fält med båda våningarnas symmetriska fönster
rader och två symmetriska portaler. 

En byggnad av denna storlek med sitt femtontal rum och stora sal med 3,3 
meters takhöjd borde ha erbjudit ett utrymme med råge för stadens styresmän 
1849, då byggnaden såldes på auktion och monterades ned. Den var i mycket 
gott skick och kom att rivas först 1906 för att ge hotell Standard plats. På Präst
gatan 31 hade den nämligen återuppförts 1854 av häradshövding Johan Gunno 
Hasselberg, men tyvärr i så ändrat skick att den var oigenkännlig. 

Byggnaden borde ha utgjort ett kap för det fattiga borgerskapet då den ut
bjöds till salu. Under decennierna kring mitten av 1800-talet, "champagne
åren" kallade, då de norrländska böndernas skogar började avsätta sediment av 
guld i bankerna, hade nog staden goda möjligheter att låna pengar till en så all
männyttig byggnad som ett rådhus - om det bara inte saknats eget kapital av 
samordnande energisk vilja och rådighet. Om landshövdingen, som ägde ett 
överskott av sådan kraft, hade konsulterats i penningfrågan - hans specialitet i 
själva verket - hade residenset säkert hamnat i de rätta händerna. 

Det fanns kring år 1850 flera tomter där byggnaden hade kunnat återuppför
as i pietetsfullt bevarat skick och blivit ett ovärderligt inslag i stadsbilden ge
nom sin kongeniala stilenlighet med den törnstenska grunden, det kvadratiska 
rutnätet. Den skulle i dag ha varit en oslagbar påminnelse om stadens ursprung 
och en ännu större attraktion och kulturskatt än de yngre kamraterna Gamla 
kyrkan, Residenset och Sapientia Duce. Byggnadens givna plats hade varit där 
Törnsten ville ha den. Den skola som byggdes på denna plats kunde ha upp
förts längs Prästgatan och samsats med rådstugan på tomten - bägge var ju sam
fällighetens egendom. Läget hade varit det allra bästa för en byggnad av gamla 
residensets art och stil. Andra helt lediga platser mycket nära torget fanns 
också. 

Kulturapostel 

Sandströmers enorma aktivitet, energi och arbetsförmåga samt mångsidiga in
tressen resulterade i en mängd skapelser, vilka för första gången gjorde Öster
sund till en verklig centralort i Jämtland med till exempel reguljär ångbåtstrafik 
runt Storsjön, det första tryckeriet och den första tidningen,Jämtlands Tidning 
JT, Handelsföreningens och Fabriks- och Hantverksföreningens grundande, 
uppförandet av det nya residenset och den första folkskolebyggnaden samt in
rättandet av den första banken, Jämtlands läns sparbank. "Sapientia Duce", 
Östersunds elementarskola, blev landsortens första, då Trivialskolan på Frö
sön omdanades i samband med flyttningen därifrån. Härvidlag bör Sandströ-
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mers insats omtalas som ett exempel på hans anmärkningsvärda handlingsför
måga. 

Första försöket med trivialskolans flyttning gjordes 1793, då borgerskapet 
vände sig till Bunge. Vi känner Törnstens ståndpunkt och motivering. Kungl 
Maj:t avslog året därpå. Ytterligare försök gjordes 1819, 1835 och 1840 med 
samma utslag från Kungl Maj :t efter yttranden av domkapitel, rektor, inspek
tor, lärarkollegium och, åtminstone sista gången, Revisionen över rikets läro
verk, vilka samtliga var mer eller mindre negativa. 

Mot mitten av 1840-talet kunde dock både trivialskolans rektor och lärarkol
legium räknas till flyttningsförespråkarna och dessa fick nu understöd i en hän
vändelse till konungen. Landshövdingen framhöll i ett eget memorial till Kungl 
Maj :t behovet av skolans omdaning och utvidgning samt flyttning till en ny 
skolbyggnad i staden med internatmöjligheter, contubernium, som termen 
lydde på den tiden. Memorialet kom konungen tillhanda den 29 april 1845 och 
efter tre veckor(!) kom den 21 maj ett kungligt brev med bestämmelse om sko
lans flyttning och ändrade utbildningsform. 

Denne lyckosamme landshövding kan misstänkas ha varit utsänd av ko
nungen eller rent av gudasänd för att hjälpa Östersund på fötter efter det före
gående decenniets missväxt, hunger och sjukdomar. Så kan man fås att tro då 
man läser JT:s ord att det är "egentligen från landshövding Sandströmers här
varo som staden Östersund räknar sin uppkomst, sitt framåtgående med dessa 
jättesteg / .. ./ varigenom staden på något över ett tiotal år gjort sig fullkomligt 
oigenkännlig / .. ./ Liksom genom ett trollslag blev livet väckt; hantverkare och 
arbetsfolk av alla slag hitströmmade / .. ./ och hus efter hus det ena större och 
prydligare än det andra, reste sig snart, med det ståtliga nybyggda residenset 
som förebild." Dessa ord nedskrevs vid Sandströmers frånfälle nio år efter av
resan från Jämtland. Efter drygt två år i konungens råd som finansminister hade 
han begärt avsked och fått nytt hövdingeskap i Skaraborgs län, där han avlidit. 
Mannens intelligens, viljekraft, frimodighet och liberalism blev besvärande för 
både kung och kronprins på alltför nära håll, har det påståtts. Östersund är, sy
nes det, skyldigt honom en postum uppskattning i någon form för det första 
och, relativt sett, största språnget i sin kulturella utveckling. 

◊ 

När Anders Peter Sandströmer lämnade Östersund kunde det således också 
ha varit så, att han avtackats för ett präktigt rådhus tretton år innan lektor 
Hammargren skulle behöva motionera om ett från Stadsgården 1862. 

Storsjödrottningen 

Den hernqvistska stadsplanen, som så markant kom att bidraga till stadens för
sköning, bidrog säkert också till att den rätta platsen för det så oerhört försena
de rådhusbygget blev klart utpekad. Egentligen kan man betrakta det nu varan-
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de rådhuset som tredje generationens bygge och säga att första generationens 
inte blev av, hoppades över helt enkelt, och att andra generationens gick bor
gerskapets näsa förbi. Det skall inte här spekuleras kring Östersunds möjliga 
utseende idag om rådhusfrågan hanterats med framsynthet och vederbörlig 
identitetskänsla under första hälften av 1800-talet. Vårt nuvarande rådhus' 
storslagenhet minskas dock icke av - men ursäktar icke heller - försumligheter
na efter Törnstens död fram till mitten av 1800-talet. 

Stockholm får väl med skäl fortfarande anses vara Mälarens drottning. Ös
tersund kan tyvärr inte längre åberopa lika starka skäl för att kallas Storsjöns, 
men desto större skäl att axla denna fallna mantel har skåningen Frans Wall
bergs livsverk, vårt rådhus, och få namn och ära som Storsjödrottning. 

Arkitektgeniet från en annan landsända såg allt, den unika naturen med slutt
ningen som i en grekisk amfiteater ned mot scenen, vattenytan, och Frösön 
samt fjällvärlden i fonden. Han såg staden med dess strama, klassiska grund tan
ke och hade kanske aldrig sett en stad med ett vackrare läge i landskapet. Han 
såg de fåtaliga och anspråkslösa publika byggnaderna. Ingen fanns som gjorde 
denna stads läge rättvisa, och han hade anförtrottS uppgiften att öka dessa 
byggnaders antal med den symboliskt sett absolut viktigaste. Han sökte inspi
ration för skapandet ute i landskapet, och allt blev synligt i mästerverket. 

Stommen är, som sig bör, inhemskt murtegel från det närbelägna Vålbacken. 
Fasadteglet, mörkt rödbrunt jordfärgat, skaffade Wallberg däremot från det 
avlägsna Helsingborg, och dess färger skänker byggnaden skånsk tyngd och 
värme. Drottningen står sannerligen stadigt på den jämtländska marken och in
te behöver hon frysa, skönheten. Hon utstrålar en den tryggaste rustika identi
tet med rötter i vikingatid och spänner en mytisk regnbåges osynliga spann från 
sin stiliserade höga klockstapel till vikingaflisan, den stora stenen på andra si
dan sundet, med de ristade märkena som påminner om landskapets kristning 
och en annan bros fäste där. 

Men drottningen har varit utsatt för en kränkande attack- det syns i hennes 
vänstra bakdel. Man och man emellan viskas att det sluga, skygga Storsjöodju
ret någon mörk natt tagit sig upp oförmärkt i staden och av ren ondska försökt 
sluka en bit av henne- men satt den i halsen. Efter fruktlösa försök att ta sig loss 
återstod bara draktricket med metamorfos, och det kvarlämnade långa slingri
ga skalet går knappast, där det breder ut sig över flera kvarter idag, att identi
fiera som reptilrest utan speciell ögonskärpa. 

Om Storsjödrottningen återställs i ursprungligt skick anses det ganska all
mänt att trolldomen skulle hävas och vårt kära odjur åter komma till synes i 
Storsjöns vågor, dår det varit påfallande osynligt de senaste åren även för de 
mest hängivna fansen. Den alldeles tvungna skalömsningen tycks ha inverkat så 
starkt vitalitetssänkande att varje barmhärtighetsåtgärd vore renommerande. 

◊ 
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Storsjödrottningen, den förnekade, borde upphöjas till sin med
födda värdighet. 
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Rådhusplatsen och rådhuset med deras estetiska värde intakt 
1936. Den senare igenläggningen av Postgränd skapade oro i 
stadsplanen och desavouerade rådhuset, och det samtidiga 
ingreppet i rådhuskroppen innebar dråpslaget mot möjlighe
ten till estetisk utveckling kring Östersunds symboliska mitt
punkt. 

Två år före rådhusets färdigställande hade ett annat mycket större byggnads
företag avslutats 1910 och förlagts kant i kant med dåvarande Cellgränd, näm
ligen infanteriregementet. Redan sjutton år tidigare hade en första sådan jätte
byggklots, artilleriet, lagts på den jämförelsevis pyttelilla stadens östsida med 
halva kaserngården in på stadens kvartersplanerade mark på Hernqvists karta. 
Regementsförläggningar med anslutning till städer var så eftertraktade av vissa 
städers styresmän på den tiden att man rent av stred om dem. Således hade Ös
tersund hoppats på ett tredje regemente, ett kavalleri, vilket skulle ha förlagts 
omedelbart norr om A 4 ! Skribenten betraktar det som en osedvanlig tur för 
Östersund att Umeå "bjöd över", vilket en historiebok meddelar, och att Ös
tersund därmed undslapp en ännu hårdare militär omfamning. 

Hur det gått för andra städer med en liknande tillväxtpolitik är skribenten 
obekant med undantag för Helsingborg. För Östersunds del blev följderna ka
tastrofala. Regementena blev så stora utväxter på stadskroppen att denna blev 
monstruös efter införlivningen. Staden förlorade nämligen möjligheterna till 
harmonisk tillväxt, vilket började få besvärande följder för stadsplaneringen re
dan på 1920-talet och kulminerade med "stadsbyggnadsolyckorna" femtio år 
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senare. Den frihet som stadsplanemässigt fanns fram till och med Hernqvists 
tid blev - och är fortfarande - stäckt. Staden var alldeles för liten för att härbär
gera kolosser in på knutarna. Om regementena förlagts cirka två kilometer 
längre ut i respektive väderstreck, hade staden kunnat växa på ett naturligt sätt. 
För Helsingborgs del lades det enda regementet två och en halv kilometer från 
centrum och det har räckt. 

I Östersunds historia del Il om nämnes beträffande I 23 :s (sedermera I 5) 
flyttning från Frösö läger att regementet förlorade landskapets skönhet och 
trivsamheten, men att flyttningen "naturligtvis ur andra synpunkter" var för
delaktig. Inga synpunkter på för- eller nackdelar för staden omnämnes. I his
toriebokens del III finns heller inga närmare uppgifter, men på Stadsingenjörs
kontorets karta "Östersund Kommunkarta 1993" finns en kommentar till båda 
regementena, nämligen att deras tillkomst "blev ytterligare ett uppsving för 
staden". Denna uppgift betvivlas icke helt av skribenten som har personliga er
farenheter av de många goda sidor som var förenade med Östersunds militär
prägel på 1930-talet. Uppsvinget kan dock inte jämföras med "järnvägsårens" 
utan måste nyanseras med anledning av de sentida efterverkningarna. Järnvä
gens tillkomst fick aldrig några konsekvenser av det allvarliga slag som rege
mententas placering medförde. (Bakslaget med Esplanadallen var härvidlag 
jämförelsevis obetydligt). Det förvånar att just Stadsingenjörskontoret inte an
tyder några nackdelar med regementenas närvaro, där de ligger. Ämnet är värt 
en närmare kartläggning synes det, men är en mångfasetterad uppgift. 

◊ 

Stadens valspråk "Stadens väl - allas mål" blev visserligen inristat i rådhus
portalen först 1912, men man kan vara övertygad om att Törnsten - eller Hern
qvist - aldrig skulle ha låtit bedra sig angående stadens väl så som en tremanna
kommitte med borgmästaren i spetsen gjorde 1891 och en femmannakommitte 
gjorde 1906 - de år då kontrakten mellan staten och staden skrevs med anled
ning av A 4 :s respektive I 5 :s tillkomst. Vid de tillfällena fanns troligen ingen 
med begrepp om sista ledet i ordet stadsbyggnadskonst representerad för sta
dens del. När lantmätare Hernqvists "specialitet" avböjdes 1881 blev den törn
stenska stadsplanens roder skadat, men i och med kontraktet 1891 förlorades 
det. Principen om harmoni, balans och helhet övergavs då och grunden lades 
till de problem som man haft med stadsplaneringen sedan dess. När tillväxten 
omöjliggjordes utåt, började den ske inåt med vulstiga och destruktiva föränd
ringar som följd. Här kommer några exempel. 

Lasarettet 

Fältjägargränd har ända sedan sin tillkomst 1791 under annat namn varit en 
egendomligt motståndskraftig barriär mot donationsjorden i norr (nuvarande 
stadsdelen Norr). Ända sedan I 5 färdigställdes på praktiskt taget obebyggt 
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område där, har området väster om regementet ned till sjön i söder förefallit 
vara reserverat för lasarettet och begravningsplatsen. Tysta Vägen utgick från 
Fältjägargränd mellan Storgatan och Prästgatan och gick förbi lasarettet norrut 
längs begravningsplatsen. Den skilde lasarettet från fängelset. Öster om fängel
set fanns längs gränden sparsam bebyggelse upp till Rådhusgatan. På en karta 
från 1920 ligger lasarettet inrutat mellan begravningsplatsen, Tysta Vägen, 
Fältjägargränd och Köpmangatan. På nästa karta från 1936 har Tysta Vägen 
lagts igen framför lasarettet och en lång kulvert har dragits till det nybyggda 
epidemisjukhuset vid Kyrkgatan strax söder om Lugnevägen. En genomgri
pande om- och tillbyggnad (1933) av lasaretts byggnaden har också tillkommit. 
Det låg därmed ett stort obebyggt område mellan Kyrkgatan och lasarettet och 
var liksom berett på en ytterligare lasarettsutvidgning. Inte desto mindre borde 
den nämnda tillbyggnaden ha fått bli den sista inom området. 

Oscarsbron fick nämligen en större efterföljare tre år senare. Då borde det 
inte ha undgått någon som var sysselsatt med projektets förverkligande att det 
började bli trångt vid det östra brofästet med det nära intilliggande lasarettet. 
Det borde ha stått klart för stads byggarna att platsen var strategiskt viktig som 
skärningspunkt mellan olika allmänintressen, nämligen sjukvårdens och bro
kommunikationens. Den som dessutom begrundat stadens byggnadshistoria 
skulle nog ha begripit att här skulle de första sviterna efter misstaget 1906 avse
ende I 5 sannolikt komma att visa sig, om inte förebyggande åtgärder vidtogs. 

Insikt och medvetenhet härom tycks dock helt ha saknats, eftersom stora ut
byggnader av lasarettet igångsattes 1940 på det omnämnda området. Samtidigt 
tillstötte en snabb utveckling av bilismen och medförde ökade påfrestningar på 
kommunikationsnätet. Vid 1950-talets slut och något år in på sextiotalet gjor
des ytterligare stora utbyggnader av lasarettet. År 1968 och 1969 beslutades i 
enlighet med generalplanen respektive trafikledsplanen för staden att en bred 
trafikring skulle byggas runt denna och förenas med Frösön genom en hög bro 
med landfästet uppe i urstaden. Ungefär samtidigt beslöts den största och slut
spurtsliknande utbyggnaden av lasarettet, vilken inleddes sedan fängelset och 
träbebyggelsen upp till Kyrkgatan rivits. Därmed hade lasarettet fått en cirka 
nio stadskvarter stor tomt över området från Fältjägargränd till Lugnevägen 
och från Kyrkgatan till Köpmangatan-Tysta Vägen. På åtta år, från 1972 till 
1980, ökades här lasarettets golvyta från 50 000 till 100 000 kvadratmeter. De 
motstridiga intressena mellan bro och lasarett hade slutat med en katastrof för 
"tredje man", Staden, som fått sin norra halvas karaktär förstörd av bron. Om 
denna utveckling fortsätter står lasarettet och I 5 snart sköld mot sköld med 
varandra på var sin sida om Rådhusgatan. Den inbyggda intressemotsättningen 
efter den för Östersunds del misslyckade kohandeln 1906 kommer att avslöja 
sig själv till sist. 

I september 1993 uppvisar staden således ytterligare en sjukdom - minst lika 
allvarlig som den tidigare nämnda hjärtsvikten. Lasarettet har i ett trängt läge 
tvingats avslöja sin paradoxala karaktär: det har invaderat kvarteret Kronofog
den på södra sidan av "barriären" Fältjägargränd och växer som en elakartad 
tumör med den uppdykande metastasen nya Psykiatriska kliniken i Staden. 
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Fängelset 

Cellfängelset - som skulle fångat blickar och kunnat fängsla på
många andra sätt om det stått kvar.

Man behöver bara ha besökt före detta Långholmens fängelse i Stockholm för 
att inse och förstå vilken tillgång det gamla cellfängelset skulle ha kunnat vara 
för vår stad, om man respekterat dess byggnadsminnesfrid. Fängelsets närvaro 
som vandrarhem eller hotell samt som gavel i Prästgatans norra del skulle idag 
ha varit av oskattbart värde och fängslat många flanörer. Med sin ovanliga, sa
goslottsbetonade skönhet i bjärt kontrast mot gatans enformiga husfasader 
skulle fängelset i Östersund samtidigt ha skänkt en känsla av överraskande be
frielse ännu starkare än den berömda vyn längs Wall Street med Trinity Church 
som avlägsen liten gavel ger på Manhattan. 

En minnesvärd plats 

En historisk, numera försvunnen byggnad uppfördes av karduansmakare Jo
han Thelberg från Indal, Ångermanland, och blev stadens första nybyggda hus 
på tomt 39 på vykortets karta. Här inledde läderspecialistens hustru Catharina 
stadens humanbiologiska succession genom att föda stadens första barn Mar
gareta den 10 januari 1789. Denna i stadens byggnads- och socialhistoria så fun
damentala plats, Köpmangatan 21, undgick nätt och jämnt förstörelsen vid 
bronedslaget. Den hyser idag Länsstyrelsen. (Vore inte en liten platta i husväg
gen en motiverad gärd till åminnelse?) 
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Nystadens centrum 

Den markant ökande folkmängden under 1930-talet och 1940-talets första år, 
den därefter insättande ökningen av bilismen med åtföljande belastning av ga
tor och bro samt den senare ansvällningen av de administrativa organen och 
skolorna, särskilt i samband med storkommunens tillkomst, är exempel på 
"högtrycksluft", som pumpats in i staden. Denna kunde inte anpassa sig genom 
normal volymökning, det vill säga tillväxt genom utbredning, utan stadens inre 
blev överhettat och grundens rutgaller mjuknade och smälte på många ställen. 
Processens resultat blev nedlagda gatu- och grändsträckor, sammanslagna 
kvarter, överbyggda gatudelar och byggnadskolosser. Den nya liksom bild
stormande andan bland dem som ansvarade för sådana stilvidriga ändringar 
åstadkom således konglomeratet Wargentinskolan på tre sammanslagna kvar
ter, den mycket smala men 125 meter långa industribetonade högskolebyggna
den som belägen på två sammanslagna kvarter längs gatan återuppväcker asso
ciationen till dennas gamla namn, Repslagaregatan, och konglomeratet rådhus
nämndhus-länsbibliotek, den fula siamesiska trillingen på tre sammanslagna 
kvarter. Ett landsvida beryktat experiment blev också stadens försök med en 
monumentalbyggnad i järnplåt, ett förebådat nyskapande byggnadsmaterial. 
En specialbehandling av metallen skulle garantera ett smakfullt åldrande hos 
byggnaden, som förespåddes en ädel lyster som ett tändsticksplån med åren. 
Tyvärr tålde det preparerade materialet inte det jämtländska klimatet utan ros
tar på vanligt sätt. Det gigantiska nya polishuset ser därför redan idag ut som 
en eroderad bunker från världskriget. (En annan tanke inställer sig samtidigt. 
Har den lugna, trevliga staden från förr kriminaliserats? Blev en garnison för 
poliser nödvändig mitt i dess lilla centrum?) 

Senaste bron 

Att man övergivit den från början utstakade vägen beträffande stadens väl och 
sedan länge följer en farlig och inte ostraffat gör detta, finns det ett oerhört 
tungt vägande bevis för. Den nya bron är det förkrossande vittnesbördet om 
urspårade krafter som kostat Staden dess norra hälft och berövat Östersund 
den legitima rätten till ett naturligt samband med ön i väster. 

Den pietetslösa, aggressivt tekno-funktionalistiska stadbyggnadsstilen kan 
mycket väl förklara den tillbakagång som staden började visa befolkningsmäs
sigt vid mitten av 1970-talet. Vitalitetssänkningen, alternativt otrivsamheten, är 
avläsbar i en statistikkurva för tiden 1861-1980 på sidan 232 i Östersunds his
toria III, vilken avslöjar att Östersunds stadsförsamlings årliga procentuella 
befolkningstillväxt 1980 sedan några år tillbaka rasat till en negativ siffra som 
bara nåtts en gång tidigare under perioden, nämligen 1869, medan länets lands
bygd, tvärt emot, visar nästan samma grad av befolkningsökning. 

Om inte staden slår in på en linje längs vilken dess förlorade skönhetsvärden 
kan återerövras, riskerar den att mista sin betydelse, och Frösön kan så små
ningom återta sin förlorade plats som landskapets centrum. En gång var Frös-
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öns gamla bebyggelsecentrum och marknadsplats vid Glasätt - platsen för 
F 4:s vakt idag- med i striden om var den nya staden skulle förläggas, men föll 
snabbt ur bilden på grund av den höga backen upp från färjeläget i Valla och öns 
svårtillgänglighet landvägen. Med broar över alla sunden blir Frösön däremot 
mycket lättillgänglig. Det blir också alltmer uppenbart vad som var anledning
en till att forntida människor bosatte sig där, dyrkade sin fruktbarhetsgud Frö 
på den högsta höjden och gjorde ön till ett kulturcentrum: Frösöns skönhet är 
störst väster om Östberget. 

Det har sports att det införts restriktioner för bebyggelsetakten på Östber
gets västsluttning som ett skydd för den vackra miljön. Denna tanke med re
striktionerna kommer sannolikt att bli motarbetad om stads befolkningens till
växtkurva fortsätter att sjunka och visar att folk föredrar bosättning utanför 
staden och hellre pendlar till arbetet. Vallaleden har sannolikt berett många ar
betstagare från Frösön och från andra sidan Vallsundet sådana möjligheter. 
Den senare kategorin tycks nu för större bekvämlighets skull behöva en direkt
förbindelse med bro mellan Knytta och Önet. Det stora området söder om 
Vallsundet blir efter en sådan snabbförbindelses tillkomst ett begärligt bosätt
ningsområde för ytterligare pendlarskaror. Andra-och kanske penningstarka
re -miljömissnöjda östersundares åstundan skulle nog bättre stillas i den mer 
närbelägna miljön på Östbergets "baksida" om själva staden fortsätter att för
fulas. Man har skäl att misstänka att den nämnda statistikkurvan är ett förtrollat 
varningsrop från en östersundsk Kassandra. 

◊ 

Vår riksbekante konstkritiker från Östersund, Gustav Näsström, gav oss rå
det: "Tänk med ögonen!" Man kan förstå hans mening: Låt inte ovidkomman
de associationer, om än så frestande, fördärva ögonens omedelbara vittnes
börd. Det krävs upparbetning, baning för att åstadkomma en direktväg från 
ögonen till hjärnans centrum för skönhetsupplevelsen. Låt ögonen själva göra 
det arbetet och ge dem upprepade tillfällen för att nå resultat! Människan mår 
bra av att dagligen se konstverk, skulpturer och vackra byggnader omkring sig. 
Att ha sin arbetsplats i en sådan byggnad (till exempel Landsarkivet, nämnt 
med anledning av aktuell ombyggnad) är en stor och avundsvärd förmån. I det
ta sammanhang kommer man som gammal elev lätt att tänka på de två sista ös
tersundsläroverken som avslutade en klassisk läroverksepok. 

Det äldre, stadsingenjören Adolf Kjellins skapelse, var då det uppfördes 
1897 bara en del av den byggnad vars flyglar österut uppfördes först 1905. Den
na planering hade gjorts redan från början av ekonomiska skäl. 

Cyrillus Johanssons läroverk utplånade 1935 Kjellins delvis. Med undantag 
för flyglarna åt öster trollades den gamla byggnaden helt enkelt bort genom att 
bakas in i ett hölje av purfärsk funktionalistisk stil. Cyrillus Johansson var en 
genial konstnär, som visste vilken byggnad han ersatte. Han modererade därför 
sin funktionalism med klassiska stildrag samt ett rustik drag typiskt för honom, 

19 



de spröjsade fönstren vilka på nära avstånd till rådhuset blev en osynlig länk 
mellan de två byggnaderna och deras arkitekter, århundradets två största i Ös
tersund, och deras stilar, nationalromantik respektive försynt funktionalism. 

Den nya skolbyggnadens mittparti fick en enkel, naturlig skönhet och med 
de höga fönstren i ovanvåningen även en viss elegans och majestätisk resning. 
Det valmade taket gav också hela byggnaden en klar poäng i estetiskt avseende 
genom att motverka flyglarnas ofrånkomligt tunga sadeltak. De redan nämnda 
fönstren gav också hela byggnaden en lätthet som var särskilt nödvändig för 
flyglarna med deras i övrigt osmyckade fasader. Byggnadens mycket vackra 
mittparti kan man beundra och glädjas åt ännu idag. Vad beträffar Johanssons 
komposition med de nya flyglarna åt norr och söder, kan man undra om arki
tekten inspirerades av den militärprägel som Östersund då hade i ännu högre 
grad än idag. Var det på A 4:s kanslihus och dess närmaste flyglar som arkitek
ten tänkte, då han sysslade med "skoluppgiften" vid ritbordet? 

Sedan södra flygeln på Cyrillus Johanssons byggnad byggts ut på längden, 
dess baksida österut även byggts samman via en "luftkorridor" med en omaka, 
stor skolbyggnad och Adolf Kjellins östra flyglar stöpts ihop, varigenom den 
gamla kjellinska trapphallen med de stora fönstren österut försvunnit, har gam
la Högre allmänna läroverket förlorat hela sitt skönhetsvärde österut. Kjellins 
skolbyggnad hade varit mer än värd att bevara som monumentalt publikt bygg-
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Några av N1sta'ns stilenligt inramade kvarter samt Storsjö
drottningen i full, obeskuren ornat (gränd och flygel) 1936. 



Näst sista läroverket - en symbol för ansvarsmättad äldre läro
verkstradition 1897-1934. 

nadsminne från stadens stenhusepok. Med sin solida volym utan spår av 
otymplighet och sin samlade, tyglade kraft var den en frukt av klassisk tidlös
het. Dess karaktär kan begrundas på ett fotografi på väggen i korridoren snett 
emot rektorsexpeditionen i Wargentinskolan samt på flera mycket vackra kort 
i länsmuseets besöksvärda bildarkiv. 

Den nya skolan, Wargentinskolan, är en oskön mastodont, ett främmande 
djur i gamla Nysta'n. Johanssons eleganta lösning av en svår skolekvation fick 
aldrig någon jämbördig efterföljare då samma sorts ekvation skulle lösas vid se
nare tillfällen. De tidigare under rubriken "Nystadens centrum" nämnda kon
glomeraten på de två nya storkvarteren Läroboken och Lagboken är exempel 
på den aktningslösa nybyggnationen inom de före detta sex alleomgärdade stil
enliga kvarteren, av vilka tre under många decennier rymde var sin vackra pub
lika byggnad (Läroverket, Rådhuset, Flickskolan). 

Immunitet genom konservatism 

A 4 :s omnämnda byggnader från 1893 är fortfarande gratis ögonfägnad för alla 
som vill njuta av en vacker anblick. Dessa byggnader med inslag av Vasaslott 
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bör i fortsättningen vårdas och aldrig bli föremål för rivning eller andra ingrepp 
än inre ombyggnad och yttre konservering den dag regementet flyttar. 

Det kommer alltid att finnas anledning att bevara och använda historiska 
byggnader med estetiskt värde. De äger nämligen den märkliga egenskapen att 
med decennierna göra sig än mer dyrbara för varje ny generation människor. 
Kontakt och gemenskap kan etableras med föregående generationer över breda 
tidsklyftor och skänka trygghet och identitets känsla, om sådana byggnader all
tid finns till hands för begrundan. Härigenom kan en sinnets motståndskraft 
och immunitet mot kortsiktiga och skadliga problemlösningar i olika samman
hang förvärvas. Om dessa konservativa tankegångar hade varit något så när le
vande i Östersund i början av 1930-talet, hade Adolf Kjellins läroverk aldrig 
försvunnit. Det hade istället kunnat bli en utmärkt bibliotekslokal och - med 
park omkring - en kulturoas. 

Det vore förbryllande om det på den tiden inte funnits någon i stadens led
ning som ansett att en plan för bebyggelse av ängarna kring dåvarande radio
sändaren var viktig. Här borde givetvis Nystadens fortsättning i Samuel Per
mans gatas förlängning - och i Wilhelm Hernqvists anda såsom beskrivits tidi
gare - ha utarbetats av stadsingenjören med ett nytt stort tredje torg något av 
åren 1920, 1922 eller 1926, då man brottades med stadsplanen. Redan det 
förstnämnda året hade, väl att märka, läroverket börjat visa sig vara tilltaget i 
underkant och platsen för ett nytt varit självskriven vid det nya torget. Då hade 
trängseln i Nystaden, orsakad av A 4 :s närvaro, minskats och inte behövt kosta 
staden alla de stympande ingrepp och omstuvningar som blev följden av den 
kortsiktiga planeringen 1891. 

◊ 

När man en solig försommarmorgon stiger av tåget vid sextiden och ställs 
ansikte mot ansikte med stationsfasaden, känner man sig stå framför Sveriges 
vackraste järnvägsstation. Den låga, liksom försynta panelade byggnaden gör 
ett starkt intryck med en skön fläkt av bevarad historia mitt i ett levande nu. 
Vyn mot den välbevarade 115-åringens välkomstsida är rent av betagande och 
guld värd. På andra sidan huset ligger den andra framsidan - det finns ingen 
baksida i detta sammanhang- och man njuter omedelbart vid anblicken av den 
höga gräsmattebranten med den blommande Jämtlandssymbolen och det resli
ga, guldkantade kyrktornet i solen borterst i fonden. Tack och lov för att statio
nen ligger där den gör och har fått ligga i fred! Den ger nästan i ett nötskal allt 
det som också staden i övrigt bort ge: tradition, landskapsanknytning, enkel
het, rymd- och frihetskänsla. 

En finsk stad, Raumo, vid Bottenhavet i höjd med Söderhamn, var hösten 
1992 "Årets stad" utsedd av en europeisk förening som uppmärksammar städer 
med bevarandevärd äldre miljö. Av ett reportage i DN från föreningsmötet i 
staden framgick att Raumo är större än Östersund och har en mycket väl beva
rad trästadskärna, liksom Östersunds från 1800-talet. Det inställde sig under 
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läsningen en undran om Östersund varit med i konkurrensen någon gång. Nu
mera torde knappast någon förutsättning finnas för förstaplacering, även om 
vår järnvägsstation med sina olika guldkantade vyer talar för en sådan. 

Minst silverplacering 

När man istället angör Östersund från ovan, förefaller staden också vara oslag
bar - men inte som 1800-talsstad utan i sin landskapsinfattning. I Skåne och 
även uppåt landet är Helsingborg känt som Sundets pärla, men för skåningarna 
och många andra svenskar är en överlägsen pärla i Sverige obekant - Östersun
dets i Jämtlands län. 

En solig dag då planet gör en vid inflygning högt över Frösön, ligger Öster
sund-Hornsberg som en dubbelpärla infattad i en glittrande silverrings smalas
te parti. Denna infattning saknas hos den skånska medtävlerskan, som mera 
liknar den ena av två solitärpärlor på var sin strand av ett större stråk silver, 
dock obearbetat. Varför ser man aldrig detta jämtländska smycke fotograferat 
uppifrån? En silversmed skulle häpna och landskapets turistkurvor raka i höj
den. 

Akta sedan dessa runor 

Hanteringen av runstenen, undanskuffandet från dess absolut självklara plats, 
är ett flagrant tecken på den moderna stadsplaneringens antikulturella följder, 
vilka nu drabbat även västra brofästesregionen. 

Runstenen har flyttats till en skyddad plats, anses det, en bit upp på Frösö
landet i hägn av en imposant administrationsbyggnad. Den skulle ha blivit ut
satt för skadegörelse på sin rätta, gamla plats under nuvarande brofästet, menar 
man från museihåll. Naturligtvis skall stenen inte döljas under någon bro med 
risk att ofredas. Den är Jämtlands urkund, det första och enda skriftliga medde
landet från landets kulturella gryningstid med status av ålderdomligast tänkba
ra dokument, och borde istället ha tillerkänts orubblighet och fått utgöra en 
fixpunkt för Generalplan -68 och Trafikledsplan -69, då dessa upplinjerades. 

Runstenen är eller borde vara den viktigaste identitetsskaparen för jämtar. 
Den uppfyller i alla avseenden kvalitetskravet för den utmärkelsen och repre
senterar därför ett större kulturvärde än någon bro. På Runudden i centrum av 
till exempel en trafiksnurra i markplanet, kunde den i nattlig, flödande belys
ning och med ett modernt skydd mot lufterosion ha blivit en påminnelse dyg
net runt för varje jämte om de gemensamma rötterna och varit allra bäst skyd
dad mot vandalism genom att stå under ständig bevakning av uppmärksamma 
ogon. 

Texten 

Runstenens text lyder i gängse tolkning: "Östman, Gudfasts son, lät resa denna 
sten och göra denna bro och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. 
Tryn ristade, och Sten, dessa runor". 
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De flesta jämtar känner kanske till stenens första ord, Östman, i denna tolk
ning. Man förstår att denne var uppdragsgivaren beträffande både sten och bro, 
säkerligen en rik jämte som dessutom var mäktig nog att kristna hela landska
pet. Han far var Gudfast, dock vet vi inte om denne tjänat de gamla gudarna 
trofast eller den nye; en gudsman var han i alla fall i sina föräldrars tankar, när 
han fick sitt namn en gång. Östmans verkmästare vid brobygget var Åsbjörn 
och stenen anförtroddes åt Tryn och Sten att ornamentera och rista. Texten be
stämdes nog i samråd mellan Östman och Tryn, kanske också valet av plats och 
uppställningen där. 

Texten på runstenen är lakonisk men ändå inte klar. Det är fråga om flera 
oklarheter, som den gängse tolkningen accepterar. De ligger alla i den sista av 
stenens tre meningar. Här är språket dåligt och man hade väntat sig den korrek
ta meningen "Tryn och Sten ristade dessa runor", vilket varit lika god runsven
ska som nusvenska. Man.hade samtidigt väntat sig att en erfaren och skicklig 
runmästare inte av slarv glömmer bort en medristare och uppmärksammar ho
nom först i efterhand och till råga på eländet stavar hans namn fel då det info
gas. Den gängse tolkningen förutsätter något överraskande sådan inkompetens 
hos ristaren. 

Det står nämligen TSAIN, inte ST AIN på stenen. Den gängse tolkningen in
nebär således att det finns både dåligt språk och felstavning på stenen. Dess
utom medför den en sönderhackad läsföljd. På två ställen måste man hoppa 
över från ett ställe till ett annat, och tre åtskilda textavsnitt uppstår. Första hop
pet görs från svansspetsen efter "Ås björn gjorde bron" till huvudet. På detta 
och halsen står TRIUN RAISTA, "Tryn ristade". Därefter kommer det andra 
hoppet (ut ur spännets ring) till halsens framsida där raden UKTSAINRU
NARTHISAR står. Man anser att ristaren besparat sig mödan att hugga ut än
nu ett A efter det sista i RAIST A som första bokstav i nämnda rad, och även att 
ristaren räknat med att en kunnig runläsare skulle inse att där står AUKTSA
INRUNARTHISAR, vars sju första tecken tolkas AUK TSAIN, således "och 
Sten". Runtexten blir sålunda inom avsnittet i fråga: "TRIUN RAISTA / 
(A)UK TSAIN RUNAR THISAR. Att ett "teckenlån" görs i löpande runtext
är vanligt och förståeligt men förefaller mer omotiverat vid ett hopp mellan
rader med tydlig åtskillnad som i detta fall där texten i fortsättningen läses upp
ochnervänd och i rakt motsatt riktning.

Georg Hansson vid Landsarkivet i Östersund har en annan uppfattning om 
läsföljden som han presenterar på ett vykort utgivet av honom själv, vilket 
åtminstone tidigare funnits att köpa på museet. Han låter texten börja med 
"Tryn ristade" omedelbart bakom drakens öga och i obruten följd fortsätta på 
hela reptilkroppen till svansspetsen. Raden på halsens framsida UKTSAIN
RUNARTHISAR anser Hansson skall läsas (utan något lån): UKT SAIN RU
N AR THISAR och tolkas "Akta sedan dessa runor!" Han har emellertid rönt 
mothugg med anledning av att UKT = akta inte finns "belagt" på någon annan 
runsten. Det finns dock, som bekant, ingen annan på fornjamsk. 
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Runstein at Jamtalann 

Tryn reest. 

Austman, Gufast sana, 
let reeis stein henn, 
ä gjara brua henn, 
ä han let kristen Jamtalann. 

Åsbjörn gjool brua. 

-Akt saan runan henn!

lriun mista auslm:.)t>r kuj>fastaR sun lil rai(sastain) t>in:;i au ki rua bru t>isauk 

hv(n li}I krisln,.i cvtal:,1111 :,isbiurn kirl>i bru 11kt sain run:;iR t>isa R 

Runstenen - landskapets tyngsta men icke tillräckligt uppskatta
de dokument. 

Runstenar innehåller ofta en sådan varning, besvärjelse elleer hot mot vanda
lism. Frösöristaren har pietetsfullt förlagt varningen utanför drakkroppen och 
det visar att Östman-Tryn skilde mellan ett viktigt, helgat textinnehåll på 
drakkroppen och andra sorters meddelanden på drakens utsida. I Hanssons 
version framställs således huvudtexten i naturlig följd på hela reptilkroppen 
från öga till svansspets. Därefter läses utanför kroppen en varningstext mot 
vandalisering. Denna läsföljd resulterar i ett korrekt språk utan ordföljdsfel 
och en klar disposition utan splittrade sammanhang, upplöser ett hjärnspöke 
(Sten) i och med att ett påstått stavfel försvinner, skadar inte den begåvade ris
tarens yrkesheder och - viktigast - framhäver den stora konstnärliga slagkraf
ten hos runstenen som helhet. 

Ingen kan på allvar förneka stenens polaritet mellan kors och drakhu
vud, vardera ett centrum för motstridiga krafter, vilkas slutgiltiga strid 
konstverket skildrar. Med sitt hårda tryck mot stenens begränsande ytor, 
vilka håller honom fängslad i en liksom oeftergivlig tvångströja och trots 
låsningen genom den betvingande korsarmsspetsen samt metallspännet 
runt hans hals och svans - vilket gör hans farligaste stridsmedel, gap och 
svans odugliga - försöker draken frigöra sig i våldsamt raseri. Men kraf
terna räcker bara till ett missriktat och självdestruktivt hugg i den egna 
svansspetsen och korset står triumferande och lugnt på det kuvade och 
oskadliggjorda vidundrets svans. 
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Det är ett mäktigt uttryck för kristen tankevärld som Tryn förmedlar. Öst
man var säkert en lika övertygad kristen och en man med gott omdöme i konst
frågor. Han hade vetat att välja rätt man för ristningsarbetet. Kanske utmanade 
han samtiden då han avstod från att figurera med sitt eget namn i runslingans 
"hetaste" parti på drakens huvud och hals, och istället av uppskattning och 
tacksamhet erbjöd Tryn denna hedersplats att presentera sig på. Efter "Tryn 
ristade" kommer sålunda Östmans namn och hans insatser presenteras på res
ten av reptilkroppen fram till svansen, som rymmer Åsbjörns insats. Således: 
"Tryn ristade. Östman, Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro, 
och han lät kristna Jämtland. Ås björn gjorde bron. I Akta sedan dessa runor." 

Textraden på halsens framsida, varningen, fick en klar motsatsställning till 
textslingan på drakkroppen. Runorna hade en gång varit mycket heliga efter
som människorna fått dem som en skänk från den främste gudomen, Oden. 
Det som skrevs på drakkroppen var säkerligen fortfarande heligt på något sätt 
även när Frösöstenen ristades knappt tvåhundra år innan vår äldsta handskrift, 
den äldre västgötalagen, nedtecknades omkring år 1220 med latinska bokstäver 
på pergament. De tre männen, Östman, Tryn och Åsbjörn, var naturligtvis 
övertygade om att de insatser som omtalades på drakkroppen var både socialt 
och religiöst renommerande och skulle kunna åberopas inför en icke jordisk 
domstol en gång- och naturligtvis på jämtska- kanske i stil med Hanssons må
lande ord: "Tryn reest. Austman, Gufast sana, let reis stein henn, å gjara brua 
henn, å han let kristen Jamtalann. Ås björn gjool brua." - Tillägget "Akt saan 
runan henn ! " var däremot endast avsett för jordiska varelser. 

Konstverket 

Visserligen ser man kanske inte någon direkt anknytning mellan Tryns konst
verk och rubriken ovan denna artikel med dess innebörd att vilja följa den törn
stenska klassicismens öde genom Östersunds historia - men likväl finns den. 
Den enkelhet, balans och det lugn som runstenen utstrålar är också den antika 
grekiska klassicismens och kanske all verklig skönhets utstrålning, i vilka sam
manhang den än uppleves. Runstenen är vårt landskaps enda konstverk i 
svensk antik stil, kan man säga. Konstnären har löst sin uppgift med ovanlig 
skicklighet och uttryckt den i en fullmogen och behärskad form, vilket är klas
sicismens adelsmärke. Dettl} har icke förringats genom anknytningen till land
skapets flora: Malteserkors'et har fått en speciell utsmyckning och är utfört som 
en Ört ur familjen Cruciferae, en korsblomma, med fyra små, fria foderblad 
mellan kronbladen, de fyra korsarmarna. 

◊◊◊

Öst_ersund rotplanterades i en tid med en anda av nyklassicistiskt tänkande 
och blev med sin strikta utformning i denna anda mitt i ett nordiskt stort gles
bygdsområde en unik planta. Sedan mer än hundra år hade Sverige upplevt en 
storhetsperiod på stadsplan(t)eringens område, men hundra år senare hade 
denna konstnärliga "flow" ebbat ut och efter försummad tillsyn har stadsplan-
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tan under vårt århundrade börjat uppvisa tillväxtrubbningar. Gytter och träng
sel har utvecklats till följd av planupplösning och opportunistisk bebyggelse. 
Sådana drag hade bort vara förebyggda för alltid om man följt den hälsosamma 
renässansplan som hade sina rötter i en protest mot de stillösa städerna under 
medeltiden. 

Utgrävningen av hemstadens rötter har givit författaren svar på de frågor 
kring stadens utveckling som ställdes i artikelns början med anledning av åter
seendet vid studentjubileet. Det är resterna av stadens klassiska epok som utgör 
de pentenska "särdragen" i stadsbilden och även var dess charm. Orsaken till 
den successiva brytningen med Östersunds grundlagda stil kan spåras mer än 
hundra år tillbaka och härrör från oförmågan hos stadens ledning att bevara 
stadens genuina okonstlade karaktär och inte ense den främsta förutsättningen 
för dess väl: upprätthållandet och vidareutvecklandet av Törnstens stadsplane
tanke. 

Rotskadans följder 

Att staden byggdes från "scratch ", liksom Brasiliens Brasilia i våra dagar, inne
bar enorma utvecklingsmöjligheter. Om den törnstenska intonationen hade bi
behållits skulle lasarettskomplexet liksom brofästet icke ha legat där de gör 
idag. Förmodligen hade också en tunnel varit grävd och Östersund varit den le
dande staden i Norrland i korsningen mellan två mycket livligt trafikerade 
järnvägs banor. Alla möjligheter hade nämligen funnits för att inhämta det kul
turella försprång som till exempel Umeå och Härnösand haft till följd av sina 
äldre stadsrättigheter och göra Östersund till deras jämlike vid de kulturella 
kraftmätningarna om Norrlandsarkiv, Norrlandsbibliotek och Norrlandsuni
versitet. Jämtland kunde redan ha haft olympiska vinterspel genom att också 
centralorten ägt tillräcklig attraktionskraft. Östersundssfären skulle ha kunnat 
vibrera av vackra övertoner till Törnstens ackord om möjligheten inte förver
kats. Det är nödvändigt att kulturella krafter placeras i spetsen för utvecklings
arbetet med en stad om den skall kunna bevara och öka sin skönhet. Samhälls
liv, näringsliv och andra samhällsfunktioner stimuleras i hälsosam riktning och 
invånarnas trivsel ökar i den mån som samhällskrafterna omfattar ett hållbart 
och gott stadsbyggnadsideal. 

]anrik Brome: Östersunds historia I-Il, Östersund 1936 
Björklund-Penten-Sundin-Wallentin: Östersunds historia Ill, Uddevalla 1986 
Kjell Hansen: Östersunds centrum. Hus med historia, Östersund 1984 
Lexikon för konst. AB Nordiska uppslagsböcker, Stockholm 1960, sida 1408, grekisk och 

romersk antik stadsplan 
Heimer Wikström: Man förmodar att han är salig. Festskrift till Eric Festin, Östersund 1928 
Heimer Wikström: Johan Törnsten, Gamla Östersunds Årsskrift 1959, Östersund 1959 
Marit Åhlen: Frösöstenen. Utg Jämtlands läns museum, Sveg I 988 
Vykort. Östersunds första stadsplan och tomtindelning. Lantmäteriet och jubileumskansliet, 

Östersund 1986 
Vykort. "Runstein at Jamtalann". Georg Hansson, Östersund 1981 
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Redaktör Carl Melin -signaturen Carmen - gjorde 1967 ett album under ovan
stående rubrik. Det omfattar 60 sidor. "Bara ett minnesalbum tillägnat Fören
ingen Gamla Östersund ett kvarts sekel efteråt ... Sammanställt av amatörfoto
grafen-amatörberedskaparen Carmen" skriver han i inledningen. 

Det handlar alltså om beredskapstiden i Östersund men Carmen gör även ut
blickar och kommentarer till krigshändelser ute i världen. Det svart/vita tryck
et och nedförminskningen i årsskriften kan inte ge rättvisa åt den färgprakt och 
detaljrikedom albumet uppvisar. Vi vill ändå publicera några sidor i årsskriften 
för att inspirera läsarna att vid ett besök på stadsmuseet ta del av detta intressan
ta och typiska verk av Carl Melin. 
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"Amatörberedskaparen" Carl Melin till vänster på bilden ovan. 



TOM SA YWER OCH HUCKLEBERR Y FINN I TOTT ÄNGE 

"Anfallet på general Ljung år 1941" 
Av Nils Sune Lehman 

BLAND P0JKB0KSFÖRFATIARE VET JAG INGEN som kunnat berätta om pojk
streck och äventyr med sådan äkthet och inlevelse som Mark Twain. Jag tänker 
då närmast på de odödliga berättelserna om Tom Sawyer och Huckleberry 
Finn. I skuggan av denne store författare ska jag nu försöka berätta mitt livs 
pojkäventyr. 

Julen 1938 bodde jag med familjen på Odensalagatan 21 i Tottänge. Min två 
år äldre bror Yngve fick detta år ett luftgevär i julklapp. Senare fick han en luft
pistol och jag fick överta luftgeväret. Vi blev strängt tillsagda att bara skjuta 
mot måltavlor och endast använda våra vapen när pappa var med. 

Vi sökte levande måltavlor 

Sommaren 1939 var vi på semester hos mormor i Gästriklands Torsåker. Mor
mor hade en lantgård med många djur och en hage med betande kor. Vi hade 
med oss våra vapen och tävlade dagligen med våra morbröder i konsten att 
skjuta prick. Tävlingen gick så till att vi lade var sin femöring i en pott framför 
en stubbe, en av femöringarna sattes fast ovanpå stubben och den som först 
prickade slanten vann hela potten. I denna ädla tävlan lyckades Yngve och jag 
tjäna ihop en god summa pengar, för av någon anledning råkade vi nästan alltid 
vinna. För pengarna köpte vi blykulor till våra vapen och hade ganska snart ett 
ansenligt ammunitionsförråd. 

Vi började söka oss nya måltavlor. Plötsligt var vi världens tuffaste cowboys, 
Yngve var Tom-Mix och jag var Buffalo Bill. Korna i mormors hage förvandla
des plötsligt till fruktansvärda bisonoxar. Vi sköt de platta blyskotten mot kos
sornas länder. Sedan kollade vi att de ej gick genom huden på djuren, men den 
enda "skadan" blev att ko-kräken sparkade bakut och råmade. 

Den stora bison jakten pågick några dagar tills en moster upptäckte vårt före
havande. Det blev krigsrätt med pappa som överdomare. Efter kontroll av att 
korna inte lidit någon skada, avväpnades vi och straff påföljden blev att vi under 
en vecka endast fick dricka vatten istället för den underbara svagdrickan som 
bryggarbilen levererade en gång i veckan. 

Krigsutbrott 

Det var således två stycken ordentligt tilltufsade cowboys som i slutet av au
gusti 1939 återvände hem till sina jaktmarker i Tottänge. Men den 1 september 
förändrades allt, andra världskriget bröt ut och vände upp och ned på det mesta 
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i tillvaron. Det blev mobililsering och våren 1940 stängdes vår skola, Odens
lundsskolan, för att användas som mobiliseringsplats för inkallade soldater. 

Mobiliseringen innebar för vår del extra skollov som vi fördrev med krigiska 
lekar och jag måste säga att vi tog ut svängarna ordentligt i våra fältherrefanta
sier. Vi hade en farbror på A 4 som var styckjunkare. Av honom fick vi inspira
tion till våra krigslekar, bland annat gamla militärpersedlar som vi styrde ut oss i. 

Tottänge luftvärnsbatteri 

Våren 1940 bildade vi "Tottänge Luftvärns batteri". Yngve blev batterichef och 
jag utnämndes till flygspanare och mästerskytt. 

Vi köpte och byggde modellflygplan av balsaträ och japan papper. Med hjälp 
av en gummisnoddsmotor kunde vi skicka upp våra plan i luften, där de genast 
förvandlades till jakt- och bombplan. Själva iklädde vi oss rollen som luftvärn 
med uppgift att skjuta ner de tyska planen. För varje gång vi träffade skadades 
den bräckliga konstruktionen och planet störtade. När hela luftarmadan var 
nerskjuten skyndade vi oss att reparera planen inför nästa luftangrepp. Leken 
blev en tävlan som roade oss mycket och som handlade om att få in de flesta 
fullträffarna. Nedskjutna plan bokfördes noggrant. 

Mobilisering 

Som jag tidigare nämnt, användes vår skola som mobiliseringsplats för inkalla
de soldater. När en truppomgång var stridsutrustad och klar skickades man
narna iväg för beredskapstjänst till bland annat Norrbotten, Västjämtland och 
Värmland. 

Före avfärd till de olika beredskapsorterna, var det alltid förbimarsch vid 
rådhuset, där befälhavaren för andra militärområdet, generalen Helge Ljung 
med adjutanter, sittande på vackra ridhästar, inspekterade trupperna. Dessa 
förbimarscher var den tidens folkfest i Östersund. Det var granna uppvisningar 
som drog mycket folk och Yngve och jag var nästan alltid på plats. Vi var fjor
ton respektive tolv år den där våren 1941, när vi utan att ana effekterna av vårt 
pojkstreck råkade in i ett verkligt äventyr. 

Strategisk planläggning 

I den ovan beskrivna krigiska miljön föddes iden som sedan mognade till be
slut: "Vi skulle genomföra ett anfall mot general Ljung vid rådhuset". Bak
grunden till beslutet var att det gick rykten på bygden att Ljung skulle vara 
tyskvänlig. Hur det var med sanningshalten i dessa rykten har väl aldrig klar
gjorts, men då räckte det för att vi skulle gå till anfall. Yngve lade upp strategin 
för anfallet. Vid rådhusets norra flygel, där ingången till gamla systembolaget 
fanns, skulle vi hålla till. Jag blev utsedd till skytt. Under tiden skulle Yngve 
täcka upp mig så att jag inte syntes. Så kom dagen D när vår "krigsplan" skulle 
förverkligas. 
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Så här kunde det se ut under 1940-talets krigsår vid rådhuset i Öster
sund. Förbimarsch för militärbefälhavaren för I I militärområdet, gene
ralmajoren Helge Ljung. Bilden är från 1943. 

Kalabaliken vid rådhuset 

General Ljung och hans två adjutanter satt till häst ca 20 meter från oss räknat, 
grant poserande i sina uniformer och hjälmar. På andra sidan Rådhusgatan 
fanns en stor publik som skulle bevittna attraktionen. Yngve och jag hade inta
git våra positioner enligt den uppgjorda strategin. Jag gick ner i knästående 
skytteställning med mitt luftgevär, dold av Yngve och en stenmur, därefter sik
tade jag noga mot länden på generalens häst. -Jag tvekade en stund. - Inom mig 
pågick en brottningskamp om jag verkligen skulle våga. Men styrkt av erfaren
heten med mormors kossor, tänkte jag att det bara kunde bli på samma sätt -
hästen skulle väl sparka bakut och så skulle det inte bli något mer med den sa
ken. 

Jag tog alltså mod till mig och sköt. Det enda som hördes var en liten luftpuff 
som knappast någon lade märke till, men effekten blev helt otrolig.Jag lyckades 
få in en "femetta" i hästens länd. Det var bara det att hästen reagerade helt an
norlunda än jag hade föreställt mig, den stegrade sig och general Ljung, med en 
kroppshydda som major Morgonkrök, var helt oförberedd och tappade sin 
hjälm i stenläggningen. Sådant får ju inte hända en soldat - än mindre en gene-
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Illustratör: Karl-lwar Karlsson 

ral, i synnerhet inte när en trupp ska inspekteras. En riktig soldat tappar varken 
hjälm eller vapen, brukar man säga. 

Men än värre saker hände. - Det skrammel, som hjälmen åstadkom mot sten
läggningen, resulterade i att också adjutanternas hästar stegrade sig. Alla tre 
ekipagen lade av i fullt sken utefter Rådhusgatan och kunde inte stoppas förrän 
de nått fram till det nya badhuset, ca 500 meter söder om rådhuset. Vi var helt 
förstenade av skräck och kom oss inte för att springa från brottsplatsen. Tur
samt nog! Ljung och adjutanterna kom tillbaka och ställde upp igen, sedan de 
lugnat ner hästarna. Ljung var högröd i ansiktet och utan hjälm. När vi så små
ningom fattade att ingen polis kom och tog oss, drog vi oss så sakteliga upp till 
Gröngatan för att därifrån sätta nytt världsrekord på 800 meter, hem till Oden
salagatan 21 där vi bodde. 

I cykelboden gömde vi sedan vapnen och ammunitionen mycket noga och 
det tog åtskilliga dagar innan vi tordes plocka fram dem igen. 

Sensmoral 

När jag nu skriver ner detta tanklösa pojkstreck (i juli 1995) kan jag i ortspres
sen läsa om ett par andra busfrön som med luftgevär "pangat" fönsterrutor på 
ett dagis på Frösön och även öppnat eld mot en lokalbuss. Min första reaktion 
blev att förfasa mig över nutidens förvildade ungdom, men vid närmare efter
tanke inser jag att vi inte var ett dugg bättre själva. "GRABBAR ÄR GRAB
BAR" oavsett vilken tidsålder de lever i. 

Trots att jag och min salig bror gick aningen för långt i våra "krigiska bedrif
ter" b)ev vi båda med tiden goda samhällsmedborgare. Hade våra ogärningar 
upptäckts hade fosterlandet kanske gått miste om två framtida patrioter. Så för
tvivla inte - kära föräldrar, om Ni skulle råka upptäcka ett eller annat pojk
streck hos någon sentida Yngve eller Sune. Ett gott råd kan dock vara tillämp
ligt: Tänk Er noga för innan Ni beväpnar Era telningar med luftgevär! 

34 



50 år sedan Norden åter blev fritt 

Det är i år 50 år sedan andra världskriget slutade. Sverige hade undgått krigets 
fasor men beredskapen hade krävt sina uppoffringar och även offer. Därför var 
glädjen stor även i vårt land över den efterlängtade freden. 

Som så många gånger förr samlades östersundarna framför Rådhuset för att 
fira freden och de nordiska ländernas återvunna frihet. Den stora samhörighe
ten med Tröndelagen gjorde naturligtvis att Norges befrielse upplevdes extra 
starkt. Vid firandet den 7 maj 1945 talade bl a landshövding Torsten Löfgren. 
Högtidstalet hölls av chefredaktör Wilhelm Anner, som under hela kriget hade 
skrivit med en skarp och orädd penna om bl a tyska övergrepp i det ockuperade 
Norge. 

Chefredaktör Wilhelm An ner håller högtidstalet när" Norden fritt" fira
des vid Rådhuset den 7 maj 1945 av en stor samling östersundare. 
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Östersundsbilder - Storgatan 
Sammanställda av Olle Berndtsson och Arne Dahlin 

STORGATAN HETTE EN TID STORA GATAN. Det anger vilken betydelse gatan haft 
i stadens utveckling. Den stora expansionen skedde efter det att järnvägen nått 
Östersund och Jämtland på 1880-talet. Många av de gamla husen är borta men 
långt ifrån alla, vilket bildkavalkaden visar. 

Det var i årsskriften 1992 som redaktionskommitten presenterade tanken att 
i varje nummer försöka visa något av den bildskatt som finns i föreningens ar
kiv. Genom att "vandra" genom staden gata för gata med början längst västerut 
i Badhusparken och hamnen skulle man få en samlad bild av vad som finns att 
visa. 

Uppdraget att genomföra denna ide gick helt naturligt till redaktionsmed
lemmen Carl-Olov Dovner. Som byggnadschef i landstinget hade han en 
mycket god kännedom om stadens byggnader och gator. Carl-Olov hann göra 
tre årgångar av denna "vandring genom staden" före sin bortgång. Vi vill nu gå 
vidare med hans utmärkta uppläggning av arbetet som förebild. 
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År 1950 fanns ännu trähusbebyggelsen från 1880-talet kvar i Storgatans 
norra del. Storgatan 1 nedan och Storgatan 2 överst på sidan 37. 



Storgatan mot söder vid 1900-talets början. Huset till vänster är Storga
tan 11 med byggnadslov den 28 maj 1844. Fick panel 1883. Nu rivet. 
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Ett flertal bensinstationer fanns fortfarande kvar i centrala Östersund på 
1950-talet. Däribland Caltex, Storgatan JO, och Shell, Storgatan 13. 



·-
-

l[ i· 
GRAND HÖTEJ 

SCHWEIZERI 

En som synes förväntansfull skara eleganta damer och barn samlade 
utanför Grand Hötel. Bilden är tagen omkring sekelskiftet. 
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Ett livligt hörn i centrala Östersund-hörnet Storgatan 24 och Stortorget. 
På den övre bildens baksida står "Studentsamling på Stortorget 1929", 
vilket inte verkar troligt. Det verkar mera 40-tal. 

1951 brann det gamla apoteket Hjorten vid Stortorget. 



Länsarkitekt Gösta Rollin har till GÖ överlämnat en liten bild, som vi
sar rivningen av Storgatan 24 i maj 1953. 

Redaktör Carl Melin har donerat bilden från 1961 - en dag då bilarna 
dominerar gatubilden. Fresks finns fortfarande kvar på den gamla plat
sen och Holmbloms har flyttat in i "Garbohuset" som Storgatan 24 
ibland kallas. 
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Storgatan juldekorerad 1944. Inte en bil i sikte, sparkar och skidor var ett 
naturligt transportmedel. På den livliga affärsgatan fanns bl a Frisen
dahls och Glas-Karlssons bosättningsaffärer. Jean Svenssons pappershan
del var känd för att utföra vackra adresser till uppvaktningar. 
Foto: Georg Lingsell. 

Trähusbebyggelsen i Östersund drabbas då och då av bränder. Här brin
ner Storgatan 26 år 19 50. Ett tegelhus i fyra våningar uppfördes på tom
ten. L A Kahns herrekipering var en välkänd affär som flyttade in i de 
moderna lokalerna. 
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Storgatan 21 i hörnet av Storgatan och Törnstensgränd. Huset uppfördes 
1880 i två våningar. Bilden är från den 1 maj 19/ 1 under "Svenska 
Veckan". 



1917 gjordes en vindsutbyggnad och huset reveterades. Ett grändhus och 
magasin på gården uppfördes samtidigt. På bilden från 1950 ligger Red
skapshandeln och Dahlmans manufakturaffär fortfarande på samma 
plats. 1995 finns Redskapshandeln inte längre. Dahlmans ligger nu i
hörnbutiken och drivs vidare av Nils Herlitz med familj i tredje och fjär
de generation. 
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Storgatan en stillsam dag på 1940-talet. Till vänster Storgatan 28, den 
"Levinska gården" efter ägaren, konditori E P Lev in. Den lägre byggna
den från 1864, den något högre från 1879. På gården ett tegelmagasin 
från 1909. Här var en livlig affärsverksamhet med bl a utskänkning i 
källaren. Då Rydells skoaffär upphörde öppnades restaurang Onkel 
Adam. I dag heter den Rydells krog och i Levinska källaren förekommer 
åter "utskänkning". 

Den övre bilden på nästa sida visar husen på Storgatan 30 före 1917. 
Tomtägare var bleckslagaren F A Frisendahl och man kan på originalbil
den, som är mycket ljus, i gränden skymta texten "plåtslageri". Observe
ra även den raffinerade skylten med en hatt över entren till Storgatan 25. 

Det hus, som uppfördes 1917 i putsad sten, ritades av arkitekt F B Wall
berg. Bilden måste ge nostalgiska känslor för gamla östersundare. Karls
sons Glasmagasin, Kahns Herrekipering och Hubenettes Bokhandel -
vilka affärer här gjordes, speciellt vid jultid. På andra våningen fanns 
Sundsvalls Handelsbank. 
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Storgatan omkring 1915. Närmast till höger nr 25 och 27. Storgatan 25 -
bland gamla östersundare av idag fortfarande "Ernst Gustafssons" -
byggdes 1883. Fasaden förskönades 1892. Storgatan 27 är från samma tid 
och har under senare år genomgått en omfattande invändig renovering. 
Hallins färghandel och Erikssons guldsmedsaffär var två välkända ös
tersundsföretag. Foto: Atelier Olsson. 

Bilden till höger är från 1905. Bokhandeln har ändrat namn till Wisen
ska Bokhandeln och flyttat till korsningen Storgatan-Postgränd. Bilden 
är troligen arrangerad men uppvisar många intressanta detaljer. Här 
finns tjänstemän, borgare, cyklar, dragkärra, hundar samt hästekipage 
med reklambudskap. 



Gustaf Wisens Bok-, Musik- och Pappershandel i Sundsvalls Enskilda 
Banks hus på Storgatan 36, uppfört 1890. Bilden från sekelskiftet char
mar genom de två pojkarnas intresse för skyltfönstrets nyheter. 

Sundsvalls Enskilda Bank grundades i Sundsvall 1864 och etablerade sig 
i Östersund 1869. l huset, som fick ny fasad 1927 och en omfattande inre 
renovering 1994, finns nu Nordbanken - Sundsvallsbankens eftertrii
dare.
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Några intressanta bilder från Storgatan 39-41: 

1889. På den övre bilden till vänster skymtar apoteket Omen i hörnet 
Storgatan och Hamngatan. På andra sidan gatan Jämtlands Allehanda. 
Lösnummerförsäljare finns på plats och herrar i hög hatt eller plommon
stop studerar löpsedelstavlan eller diskuterar dagens händelser. Bilden 
troligen från 1889, då baptistpastor KG Hellström var ägare av Jämt
lands Tidning och namnändrade den för en kort tid till Jämtlands Alle
handa. 

1891. Redaktör Johan Lindström Saxon har återvänt till Östersund och 
blivit redaktör för den återuppståndna Jämtlands Tidning. På bilden re
daktören och sonen Anders. I bakgrunden en av telefonföreningens gal
gar. (Nedre bilden till vänster.) 

1908. På tomten Storgatan 41 reser sig ett stort, pampigt tegelhus. T rähu
set på Storgatan 39 finns ännu kvar men kommer att rivas och ingå i det 
hus vi idag förknippar med Berners. ( Bilden ovan.) 
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Visst vilar det en stämning av "vilda västerns kyrkor" över den vackra 
Emanuelskyrkan på Storgatan 48. Den byggdes 1903 av Emanuels Me
todistförsamling och namnändrades på 1940-talet till Metodistkyrkan. 
Församlingen har nu en kyrkolokal på Magistratsgränd 3. 

På detta vykort från 1920 har någon noterat: "Östersund Sveriges bäst 
upplysta stad. 10 000 normalljus mera i ett gathörn nu än i hela sta'n för 
20 år se'n". Korsningen Storgatan-Biblioteksgatan. 



1950 strålar Storgatans juldekorationer praktfullare än någonsin. 

På Storgatan 63 - i mötet med Gränsgatan -låg Godscentralen år 1950. 
Där var en livlig trafik av bilar och bussar och även här fanns en bensin
station. 

53 



Manne - ett oblitt människoöde 

Av Per Wiberg 

PA VÅR VÄGG HÄNGER EN KOLTECKNING - ett impulsköp på en auktion i Väst
jämtland för några år sedan. Teckningen är signerad "Lennart S-son -72" (Len
nart Svensson, Ostersund - enligt notering på tavlans baksida). 

Teckningen föreställer en äldre man ute på promenad i vintervädret iklädd 
snygg vinterrock och dito mössa och under armen bär han en portfölj. Han är 
även namngiven - under teckningen står namnet "Manne". 

Naturligtvis funderade vi på vem denne Manne var. Kanske en kommunal
politiker på väg till sammanträde med handlingarna för dagens överläggningar 
i sin portfölj? Våra efterforskningar gav oss dock inget svar. 

Men vid tillfälle stannar vännen Elis Sundström upp inför tavlan. "Men det 
är ju Manne - Emanuel Åsen", säger Elis. Och så berättar han. 

Manne var född i en liten by i Hammerdal men kom i unga år till Östersund. 
På grund av en förslappning i benmuskulaturen hade han vissa besvär att gå -
han liksom stampade fram och fick därför öknamnet "Stamp-Manne". 

Men Manne hade också drabbats av andra defekter - han hade mycket dålig 
syn och talade mycket sävligt. Man kan tänka sig hur han fått lida för detta un
der barndomsåren hemma i byn, hur han blivit något av en "driftkucku" för de 
övriga barnen och kanske även för de vuxna. 

Till Östersund kom Manne med hjälp av fru Märta Wickenberg (född i 
Hammerdal), som troligen var en släkting till honom. Fru W var maka till Gus
taf Wickenberg, ägare till gården Hantverkargatan 12 i Odenslund. Manne fick 
bo i gårdens uthus där enda värmekällan var eldstaden under tvättstugans 
bykgryta, ved fick han själv skaffa. Kanske fick han viss hjälp med kosthållet 
mot att han hjälpte till på gården. 

I stort sett måste han dock klara sig själv och för att tjäna en slant gick han 
omkring i staden och sålde Saxons veckotidning "Såningsmannen" som - vill 
Elis minnas - kostade 12 öre. De som idag ännu kommer ihåg Manne minns ho
nom just som "tidningskolportören" som gick omkring med "Såningsman
nen" i sin portfölj. Det sägs att han hade många fasta kunder. 

Manne hade ingen form av socialt bidrag och för att klara försörjningen hade 
han ytterligare en inkomstkälla. Han sålde ved emellanåt. Denna hämtade han 
vid Västerviks Ångsåg på F rösön. Där fick han ta spillvirke som han på en drag
kärra drog den långa vägen till kunder i Odenslund. Förtjänsten var inte stor -
kanske en krona per lass. Men Mannes anspråk på livet var inte så stora. Han 
var omtyckt av sina kunder och inte sällan bjöd de honom på kaffe och kanske 
någon gång även på mat. 

Elis minns att Manne var mycket road av att teckna - en hobby i hans ensam
het. Bl a ritade han egna sedlar "utgivna av Odenslunds Riksbank". Han sakna
de inte humor, den gode Manne. 
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Manne - ko/teckning av 
Lennart Svensson, Oster
sund - inropad på en auktion 
av artikelförfattaren Per Wi
berg. Skänkt till GÖ:s sam
lingar 1995. 

När det på 1920-talet blev ny ägare till gården i Odenslund tvingades Manne 
flytta till en numera riven lantgård i närheten av nuvarande Körfältsområdet. 

Manne var en liten udda människa i stadsbilden. Trots sina handikapp och si
na ytterst små resurser var han alltid mån om att vara proper till sin klädsel. De 
svåra uppväxtåren hade gjort honom rädd och skygg för främlingar. Kanske 
många därför uppfattade honom som efterbliven. Men -säger Elis -det var in
get fel på Mannes förstånd. Närmade man sig honom vänligt släppte skygghe
ten och man kunde föra riktiga samtal med honom. 

Manne ville inte ligga någon till last. Han var en mycket snäll och absolut he
derlig människa som lugnt och stillsamt gick genom livet utan att göra någon 
något förnär - slutar Elis. 

Manne blev 75 år gammal -av dessa bodde han mer än 40 år i Östersund. 
Men skriven i Östersund blev han först tre år före sin bortgång. 
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Vi går tillbaka i kxrkhandlingarna och ser vad dessa "berättar" om Manne: 
Månen Emanuel Åsen föddes den 8 oktober 1870 som "oäkta" son till Mar

get Mårtensdotter, som vid sonens födelse tillfälligt var städslad som piga hos 
bonden Olof Nilsson i Ede, Hammerdal. 

Uppgift om vem som var far till Manne saknas helt. Marget var född den 3 
augusti 1845 och dotter till bonden Månen Nilsson och dennes hustru Maria 
Hansdotter, Kakuåsen, Hammerdal. Strax efter sonens födelse flyttade Marget 
tillbaka till föräldrahemmet. 

Manne var ett mycket klent barn. Livslågan flämtade och så illa var det att 
han fick undergå nöddop förrättat av bonden På! Kämpe i Kakuåsen. 

Manne höll sig emellertid kvar i livet och fick växa upp i morföräldrahem
met. Modern Marget dog den 17 augusti 1882, när Manne således var endast 12 
år gammal. Skolgången är inte nämnd - men troligen deltog han i den lilla by
skolans undervisning. 

1891 - 21 år gammal - flyttade Manne till morbrodern Hans Mårtensson i 
Gåxsjö där han fick hjälpa till med drängsysslor. Här blev han kvar endast någ
ra år och 1894 tog han drängtjänst hos bonden Anders Jönsson, Lomåsen, Ka
kuåsen. 

Det blev en kort drängtjänst för Manne. Sista noteringen lyder "fattighjon". 
Det var nu som fru Wickenberg kom som hans räddare och tog honom med sig 
hem till Odenslund. Men i kyrkböckerna kom Manne att stå kvar som skriven 
i Kakuåsen ända fram till 1943. 

Med tanke på de handikapp som Manne drabbats av är det orimligt att hans 
konstitution skulle kunna klara drängsysslor på en lantgård. Men fanns det nå
got skäl till att han därför skulle nedvärderas som människa? Prästerna som 
förde böckerna tyckte tydligen så. Ja, noteringen "fri från värnplikt" och "har 
ögonfel" är väl i sin ordning. Men nog verkar det obarmhärtigt av en präst att 
för en ung människa i längderna skriva "är till en del idiot", en notering, som 
med en senare variant "ej fullt normal", får följa honom genom livet. 

Noteringarna visar att Manne emellanåt besökte sina släktingar i Hammer
dal och att han då bevistade husförhören. Men från omkring sekelskiftet är no
terat att Manne vistas i Östersund. 

I början av 1940-talet tas Manne in på lasarettet i Östersund och därifrån 
flyttas han den 16 februari 1942 till Björkbacka ålderdomshem. 

I kyrkböckerna är Manne överflyttad från Kakuåsen, Hammerdal till Öster
sund den 9 januari 1943. På Björkbacka avled Manne den 3 januari 1946. 
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Årsberättelse 

Styrelsen för föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörel
se för verksamhetsåret 1 oktober 1993-30 juni 1994. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Håkan Larsson 
Vice ordförande tillika sekreterare Arne Eskilsson 
Skattmästare Sven-Ivar Nordin 
Ledamot Rolf Trehn 
Ledamot Carl Olov Dovner (t 24/9 1994) 
Ledamot tillika klubbmästare Göran Winberg 
Ledamot tillika intendent Arne Dahlin 
Suppleant tillika redaktör Olle Berndtsson 
Suppleant Peter Berg 
Suppleant Bengt Bri.igge 

Redaktionskommitte Olle Berndtsson, Carl-Olov Dovner (t 24/9 1994), Arne 
Dahlin, Bengt Bri.igge. 

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

Föreningens årsmöte hölls traditionellt på stadens födelsedag den 23 oktober 
1993 i f d Stadsfullmäktigesalen i Rådhuset. Föreningen firade i år 70-årsjubile
um och 112 medlemmar var närvarande vid dagens högtidsmöte. 

Vid årsmötet kåserade Lennart Westerberg under rubriken "Östersunds
skildringar". På kvällen samlades en stor skara medlemmar med damer, samt 
särskilt inbjudna gäster till jubileumsmiddag med dans i restaurang Granaten, 
A4. 

Östersunds kommun representerades av kommunfullmäktiges ordförande 
Stig Rönngren med fru. Föreningens hedersmedlemmar Åke Jansler och Hans 
Jacobsson med fruar, Ingrid Edström samt Kvinnliga Föreningen Gamla Ös
tersunds ordförande Bojan Eriksson var också närvarande. 

Östersunds Sångarbröder med bl a Sten-Ove Rådström i skepnad avstadens 
grundläggare självaste Gustaf 111 underhöll med tal, vers och sång under kväl
len. 

Föreningens ordförande Håkan Larsson gjorde en kort tillbakablick på för
eningens tillkomst fram till våra dagar och erinrade medlemmarna sina företrä
dares förtjänster att FGÖ är den förening den är idag. 

Bojan Eriksson höll ett mycket uppskattat spirituellt hyllningstal till 70-
åringen som bidrog till många glada skratt. 
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Stig Rönngren överlämnade på kommunens vägnar en tavla av rådhuset 
tecknat av Rolf Karbelius och önskade FGÖ lycka till i framtiden. 

Så tråddes dansen till Valter Granlunds orkester som närmare midnatt avlös
tes av ett gästspel bestående av åtta unga musiker från "armens musikpluton 
Norrland". 

De utförde några mycket uppskattade stycken för tre trumslagare och fem 
saxofoner. Så avrundades natten med dans och trevlig samvaro. 

Extra årsmöte har hållits med Föreningen den 8 februari 1994 vid vilket fast
ställdes de ändringar i stadgarna som föreslogs på det ordinarie årsmötet den 23 
oktober 1993. 

Stadsmuseet har under sommaren 1994 hållits öppet varje dag från och med 
den 27 juni till och med den 14 augusti 1994. Antalet besökare har under denna 
period varit ca 600 personer. 

Styrelsen uttalar ett varmt tack till följande medlemmar som medverkat som 
guider: Walter Fridlund, Rune Wallin, Rune Odelbo, Rolf Wikström, Lennart 
Gissler, Hilding Gustafsson, Ola Helmen, Hans Jakobsson, Alf Josefsson, Ei
nar Öberg samt Gunnar Nilsson. Från kvinnliga Föreningen Gamla Östersund 
har Birgit Fridlund, Kickan Söderström, Majken Arnell, Gertrud Lundgren, 
Märit Welin medverkat. 

Utöver Stadsmuseet har Föreningen Gamla Östersund medverkat i årets Ex
po Norr-mässa med ett mycket gott resultat. Föreningen visade fotografier 
från Prästgatan och Storgatan från SO-talet och intresset för detta var storartat. 
Följande medlemmar arbetade i montern: Sven-Ivar Nordin, Arne Dahlin, Ar
ne Eskilsson, Lennart och Gertrud Gissler, Vidar Ahrlin, Olle Olsson, Gunnar 
Nilsson, Carl-Erik Carlsson, Sune Liljeqvist, Göran Winberg, Åke Anders
son. 

Gamla filmer som överförts på videokassetter fanns också möjlighet att visa 
tack vare att Alf Kålen kostnadsfritt ställt TV och videoutrustning till förfogan
de under Expo-veckan. Styrelsen framför ett stort tack för denna medverkan. 

Föreningen Gamla Östersund har under verksamhetsåret medverkat i Natt
ugglan med många besökare. Under kvällen kåserade bl a "Kickan" Söder
ström om Smitska gården och Einar Öberg På sta'n Gamla Kyrkan. 

Som avslutning visades Östersundsfilmen från 1927. 
Stadsmuseets minnesmästare 1993 Carl-Gustaf Strandberg, andre pristagare 

Gerd Berndtsson och tredje pristagare Bengt Pålstam. 
Stadsmuseet har varit öppet för besökare i regel varje måndag under det 

gångna verksamhetsåret och Föreningens intendent Arne Dahlin har som tidi
gare år varit fallet tillhandahållit bildmaterial och lämnat uppgifter ur förening
ens samlingar till myndigheter, institutioner, företag och enskilda personer. 

Styrelsen vill också framföra ett varmt tack till Walter Fridlund som under 
året skött om att guida och visat museet för större och mindre grupper. 

FGÖ:s kulturstipendium för år 1994, 3 000 kronor, har tilldelats Sara Lind
qvist. Arne Eskilsson överlämnade stipendiet i samband med årets skolavslut
ning på Wargentinskolan. 
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Styrelsen har på grund av det dåliga intresset för stipendierna beslutat att för
ändra dessa till att gälla elev vid Palmqrantsskolan och Wargentinskolan och 
som visat intresse för Östersund och dess historia. Stipendiesumman är 3 000 
kronor till respektive elev. 

Under det gångna verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas på särskild bilaga. 
Föreningens femtiosjunde års::.krift har utsänts till medlemmarna. 
På Samuel Permans grav har denna dag nedlagts blommor. 

Under tiden 1 okt 1993-31 aug 1994 har följande medlemmar avlidit: 

1993 

6nov Distr chef Karl Göran Björkqvist 11 april Ingenjör Gustaf Andersson 
30nov Tullförvalta_re Sigvard Redin 17 april Köpman Tage Arnstål 
29dec Kassör Per Ogren Smaj Grosshandlare Erik Engström 

6juni Köpman John Westvall 
1994 6juni SJ-tjänsteman Sven Modigh 
Sjan Köpman Per Lalander l0juni Skötare Robert Andersson 

21 febr Kamrer Hans Alftren 2juli Arkitekt Nils Olov Rimmö 
26 febr Köpman Örjan Nilsson JO juli Vattenrättsdomare 
14 mars Köpman Gunnar Lögdberg Karl Gerhard Cars 
4april Tjänsteman Emil Löthgren 12juli Köpman Curtjohandy 

Vid föregående årsmöte hälsades 14 nya medlemmar välkomna till Förening
en. 

Föreningen har den 1 oktober 1994 531 medlemmar. 
Föreningen förvaltar följande fonder för vilka särskilda redovisningar läm

nas: 
Museifonden, Linda Olsens Donationsfond, Anna och Gottfrid Romans 

Understödsfond, Robert Berghagens Fond för Forskning i Östersunds Stads 
historia, Karl Lignells fond I och II. 

Östersund den 23 oktober 1994 

Håkan Larsson Arne Eskilsson Sven-Ivar Nordin RolfTrehn 

Göran Winberg Arne Dahlin 
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INVALDA MEDLEMMAR 1994 

Tjänsteman Lennart Andersson 
F utvecklingskonsult Roland Backman 
Kamrer Staffan Bergman 

Informationschef Bertil Larsson 
F postiljon Sune Lehman 
Konsult Bertil Leijon 
Sven-Olof Lindholm 

Arkitekt Bo Gunnar Dahl 
Leg läkare Karl-Bertil Englund 
Distriktschef Sigge Ericsson 
Adjunkt Sture Ericson 

Tekniker Anders Mårtensson 
Agne Ottosson 

Erik Fors 
Bilförsäljare Nils Hagerlind 
1 :e arkivarie Kjell Hoffman 
Adjunkt Gunnar Högdin 
Lärare Gösta Hörnfeldt 
Programledare Åke Jonsson 
Kjell Jonsson 

Lärare Lennart Owen 
Disponent Åke Palmqvist 
Stig Riiman 
Tjänsteman Bengt-Ove Sundquist 
Ingvar Svanborg 
Roland Svensson 
Ingenjör Gunnar Svärd 
Trädgårdsingenjör Anders Thorsell 
F utbildnings/kulturchef Per Wiberg 

Redaktör Sidney Jämthagen 
Företagare Per Jönsson 
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1994 8/9 
10/9 
19/9 
24/9 
10/10 
15/10 
5/12 
6/12 

1995 14/1 
27/3 
1/4 
6/4 

16/4 
24/4 
22/7 
22/7 

3/8 
11/8 

AVLIDNA MEDLEMMAR 

(1/9 1994-31/8 1995) 

Serviceledare Gösta Persson 
Köpman Bertil Örn berg 
Överstelöjtnant Bo Widell 
Byggnadschef Carl-Olov Dovner 
Maskinförman Eric Jägerhem 
Resebyråtjänsteman Carl Axel Häggström 
Filialchef Eric Eriksson 
Ingenjör Knut Lundberg 

Elmontör Gösta Steen 
F disponent Torsten Fastborg 
Förrådsman Erik Nilsson 
Professor Nils Berghagen 
SJ-reparatör Torbjörn Sund gren 
Kamrer Sven Jonasson 
Assistent Gustaf Myrström 
Kapten Sten Langeen 
Lokförare Thorvald Torn ving 
F utvecklingskonsult Roland Backman 



FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL 

FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND 

1993-1994 

Elsa Anundgård, Fotomontage över: "Underofficerare vid KunglJämtl Fält-
Ostersund jägarregemente 1893-1993" (inramad). 
Ingvar Augusen, Stockholm En bok om "Sågar" av OJ Näslund. 
Bo Berndtsson, Östersund Fotoalbum över "Storsjöyran 1967". Inspelade ljudband från 

radiosändningar: ett band "Storsjöyran ", 1967. 
Ester Borgström, Tidaholm Ett inramat porträtt i olja "Joffa", original i Östersund. 

Målat av Rune Sigvard. 
Nils Dahlberg, Östersund Ett fotografi "Beda Eugenia Liden", apotekare på Apoteket 

Örnen 1950-60. 
Gustav Edin, Östersund 

Lisa Fredriksson, Frösön 

En bok: "Minnen från Fjällbygd och Fyrisvall, professor Carl 
Zetterström och hans tid". 
Ett inramat fotomontage: Studenter vid Östersunds Högre 
Allmänna Läroverk 1913. Kamratmöte 1923. 

Valter Fridlund, Östersund Nio st "Folkskolans Läsebok" från 1940-talet och framåt. 

Ragnar Hammarstedt, 
Östersund 
Sven Hansson, Frösön 

Oleg Helgestrand, 
Östersund 
Lennart Kjellman, 
Stockholm 
Fam Langen, gm Kickan 
Söderström, Lit 
Gunnel Larsson, Stockholm 
Gustav Lundholm, 
Strömsund 
Stig, Sven och Staffan 
Modin, Östersund 
Sune Mårdberg, Östersund 
Sven Ivar Nordin, 
Östersund 
Sven Svensson, Enebyberg 

Torbjörn Sundberg, 
Östersund 

Elis Sundström, Östersund 

Sven Wallin, Stockholm 

Märit Welin, Östersund 

Ett band "Fjällräddning av Spökis, 1958". 
Ett band "Bertil Perrolf på Jamtli - 50 år, 1962". 
En inramad tavla: Östersund från Frösön 1840-50-talet. 
Ett inramat foto över Östersund 1920-talet. 
14 st porträtt över: Bryggarmästare Cassel, banktjänsteman 
Bernhard Löf. Slaktare Lööck m fl. 
Kungl Norrlands Artilleriregemente 1893-1993. 
Jubileumsskrifc numrerad ex nr 1592. 
En "Husqvarna Symaskin" från omkring år 1912. 

Ett album Vårdkasen Friska viljor 1906. Tre fotografier "Barn 
till Diderik och Vendela Smith år 1887". 
Östersunds-Postens "Vem är det?" år 1923. 
Ett inramat protokollsutdrag gällande direktör Gustav 
Lundholms inträde i äktenskapet. 
Ett fotografi Tingsgatan 8, omkring år 1905. 
Ett fotografi Tingsgatan 4, omkring år 1932. 
Ett flygfotografi över Östersund och Frösön, år 1930. 
Ramat gruppfoto, "U nderofficerare vid Kungl Jämtlands 
Fältjägarregemente 1926". 
Ett inramat porträtt i olja "Kånbacks-Anders", målat av 
Svan te Otterström. 
Två tennbägare av italiensk tillverkning som varit uppställda 
i GT-kafeets glasskåp som prydnad. Ett ex av skriften "Erik 
Vedhuggare" utgiven av Skogs Förlag, Östersund, år 1898. 
Tryckta stadgar för Jämtlands Handelsbokhållarförening 1897. 
Handskrivna stadgar för Byggnadsföreningen JHBF :s Sport
stuga UPA 1925. Förteckning: Inventarier för sportstugan. 
1918 års studenter vid Östersunds Högre Allmänna Läroverk. 
Repro av teckningar av David Cederberg. En gästbok från 
Radiotjänsts studio på Litsvägen, Östersund 1950-74. 
Minnesskrift: Dundergubbarnas 25-årsjubileum.Jubileums
program till 25-årsmiddagen. Ett fotografi "Dundergubbarna, 
Nifsåsen". 
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Janne Wennermo, 
Östersund 

Göran Winberg, Östersund 

Einar Öberg, Östersund 

Aina Lindgren Persson, 
Östersund 
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En bok "Ur Onkel Adams Portfölj", tryckt år 1889. 
Ett notblad" äckrosens Visa" med text av Onkel Adam. 
En minnes bok för "Kriminalpolismän". En gasbrännare. 
En passare av metall. Ett cigarrfodral. 
En avkapad stock från "Vågbrytarpiren, Östersunds hamn" 
vilken ombyggdes år 1993. 
Tre fotografier över invigningen av utställningen år 1936. 
Fem fotografier "Jubileumsrevyn 1936". Programhäfte för 
"Nyårsrevyn 1937". 13 st fotostatkopior Östersunds-Posten 
och Sundsvalls Tidning från "Utställningen 1936 ". 
1 notalbum "Musikvännen" 1889-90. 

Östersund den 17 oktober 1994 

Arne Dahlin 
Intendent 



FÖRTECKNING ÖVER GIVARE TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN 

1/91994-31/81995 

Ahlberg, Torsten Dahl, Erik Fridell, Lennart Holter, Ove 
Ahrlin, Vidar Dahlberg, Nils Friman, Torsten Hoväng, Gösta 
Almerud, Bertil Dixelius, Håbn Hägerström, Ragnar 
Alstad, Stig Doll, Sune Gisslen, Leif Hörnfeldt, Gösta 
Andersson, Bengt Gissler, Lennart Höög, Bengt 
Andersson, Egon Edholm, Torsten Gissler, Sture 
Andersson, Sven Edling, Bertil Gladh, Gustaf lngmansson, Bengt 
Andersson, Åke Edström, Bengt Grindborg, Lars 
Andersson, Åke Edvinsson, Folke Gunn, Harry Jacobsson, Hans 
Anse, Hans Edwall, Olle Gustafsson, Hilding Jacobsson, Ragnar 
Appelnäs, Erland Ekevärn, Gunnar Gärdin, Tore Jansler, Åke 
Appelqvist, Kurt Eklund, Ale Göransson, N E Jernberg, Arne 

Eklund, Rune Jernekrantz, Alfons 
Backman, Bertil Ekman, Tage Haase, Christer Johandy, Peter 
Backman, Roland Eliasson, Oskar Hagerlind, ils Johansson, Bertram 
Beckman, Lars Eljas, Mats Hagsäter, Bror Johansson, Jan Erik 
Berg, Peter Elvgren, Lennart Hallen, Lennart Johansson, Nils H 
Berger, Alf Englund, Karl-Bertil Halvarsson, Bertil Jonasson, Sven R 
Berggren, Krister Englund, Per-Einar Halvarsson, Gösta Jonsson, Erik 
Bergholm, Kjell Engman, Hans Hammar, Bo Jonsson, Lars 
Bergman, Staffan Ericson, Gunnar Hammarstedt, Jonsson, Thord 
Bergström, Erik Ericson, Sture Ragnar Jonsson, Åke 
Bergström, Ingmar Ericsson, Bengt Hamrell, Sven Josefson, Alf 
Bergström, I var Ericsson, Olle Hansson, Bertil Junehag, Helge 
Berndtsson, Bo Ericsson, Sigge Hansson, Erik Jämthagen, Sidney 
Berndtsson, Olle Eriksson, Anders Hansson, Gunnar Jönsson, Pär 
Bogren, Lennart Eriksson, Bertil Haraldsson, Ulf Jönsson, Tage 
Bohman, Ossian Eriksson, Erik Hedlund, Axel Jönsson, Yngve 
Bohman, Per Eriksson, Evert Hedlund, Åke 
Bohman, Ragnar Eriksson, Gunnar Heljestrand, Oleg Konow, Anders 
Borg, Viktor Eriksson, Mats Hellerot, Gunnar Krohne, Göran 
Bostrand, Bo Eriksson, Nils Heligren, Ulf Kyhlstedt, Bengt 
Bovidsson, Thure Eriksson, Örjan Hellmen, Ola Kyhlstedt, Sven 
Brant-Lundin, Eskilsson, Arne Hemlin, Erik Kylsberg, Christer 

Christer Hemmingsson, Kylsberg, Gösta 
Breding, Sven-Åke Falk, Lars Herbert 
Bruno, Björn Fastborg, Anders Hemmingsson, Olle Langeen, Gustaf 
Bäckman, Gunnar Fastborg, Torsten Henriksson, Rune Larsson, Bo 
Bäckman, John Folestad, John-Eric Herlitz, Hans Larsson, Håkan 

Fors, Eric Herlitz, Lars Larsson, Olle 
Cappelen-Smith, Ulf Forsberg, Ragnar Herlitz, Nils Larsson, Per 
Carlsson, Bengt Forsgren, Roland Hermansson, Larsson, Åke 
Carlsson, Carl-Erik Forslund, Martin Ingvar Lehman, Sune 
Cronheden, Jon Fredman, Bengt Holm, Nils Lenberg, Sven 
Cronheden, Rolf Fredriksson, Bo Holmberg, Thore Lindblom, Torsten 
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Lindgren, Svante Orvegård, Olof Sundström, Elis Wisvall, Åke 
Lindgren, Thore Otterfalk, Gunnar Sundström, Lennart Wångrell, Bertil 
Lindgren, Torsten Ottosson, Agne Sundström, Stig Wärdell, Lars 
Lindhammar, Bo Owen, Lennart Svanborg, Ingvar 
Lindman, Svensson, Roland Ångman, Bengt 

Carl-Gustaf Pagels, Olle Svensson, Sven Åslund, Gunnar 
Lindqvist, Folke Palmqvist, Åke Svärd, Gunnar 
Lindqvist, Lars Persson, Bertil Swedberg, Lars Ängesgård, Karl 
Lindström, Sven Persson, Christer Swenson, Olof 
Ljung, Wikror Persson, Gunnar Sällström, Sven-Olof Öberg, Arne 
Lundberg, Iwan Persson, Joel Söderqvist, Allan Ödmark, Anders 
Lundberg, Knut Persson, Karl Axel Örnberg, Erik 
Lundh, Bengt Persson, Rolferik Thorgerzon, Österholm, Roland 
Lundstam, Arne Pettersson, Kjell Christer Östlund, Nils 

Pettersson, Kjell Thorsell, Erik Östlund, Rolf 
Malmberg, Jan Prag,Sven Tornving, Sven-Erik Östlund, Uno 
Modin, Staffan Pålstam, Bengt Trapp, Roland 
Modin, Stig Trehn, Rolf 
Modin, Sven Rahm, Bertil Törnberg, Olle 
Mosten, Carl Rasteby, Walther Törner, Lennart 
Mosten Carl-Eric Rickheden, Åke 
Myrström, Gustaf Roos, Sven Uddegård, 
Månson, Kåre Rosenius, Olof Karl Gustav 
Mårdberg, Sune Rydham, Ingemar Uddegård, Nils F 
Mårtensson, Bo Rydqvist, Harry Uddeholt, Staffan 
Mårtensson, Erik Ryman, Stig 

Råbock, John Velander, Örjan 
Nilestam, Knut Viggesjö, Enar 
Nillbrand, Stig Sand, Rune Wadman, John 
Nilsson, Erik Sandberg, Bengt Wahlström, Kjell 
Nilsson, Gunnar Sandberg, Käll Waldebo, Leo 
Nilsson, Gunnar Sandberg, Petrus Wallin, Rune 
Nilsson, Gösta Sandberg, Ruben Walltin, Gusten 
Nilsson, Göte Schmidt, Eric Walltin, Nils 
Nilsson, P-G Selander, Gustaf Walltin, Olle 
Nilsson, Sven Olof Selander, Sven Weinhagen, Allan 
Nordberg, Arne Sjöblom, KG Wenner, Lennarth 
Nordin, Börje Sjöström, Rune Wennermo,Jan 
Nordstedt, Lennart Stein, Bengt Werner, Ulf 
Normann, Arne Sten, Gösta Westerberg, Tore 
Nossbrant, Kjell Stenberg, Folke Westvall, Erik 
Nyström, Sture Stenlund, Erik Wiberg, Per 
Nyström, Sven Sterner, Alf Lage Wigen,John 

ässen, Ante Stigenius, Göran Wigur, Rolf 
Näsström, Christer Ström, Carl-Hugo Wiklund, Ingvar 

Sundberg, Sven Wikström, Bertil 
Odelbo, Rune Sundgren, Torbjörn Wikström, Gunnar 
Olofsson, Herbert Sundqvist, Axel Wikström, Svante 
Olsson, Olof Sundqvist, Bengt-Ove Winberg, Lennart 
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