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Förord
Den serie artiklar med bilder från Föreningen Gamla Östersunds samlingar,
som vi under några år presenterat under rubriken "Östersundsbilder", har mot
tagits med stort intresse. I år skulle Prästgatan ha skildrats. Vi hade dock ett så
fullödige material i övrige att vi valc att spara den presentationen till nästa år.
Ingmar Bergström har tidigare berättat om en av vår stads kända lasareccslä
kare - Ian Lundholm. Det gläder oss att han i år forcsäcter med en artikel om
Axel Odelberg - kirurg och sjukhusbyggare - samtida med Lundholm.
En artikel i årsskriften 1994 och 1995 av Karl-Bertil Englund har föranlett
vår tidigare årsskrifcsredakcör Hans Jacobsson till några påpekanden. Vi är
glada över detta och ser gärna en debatt i vår tidskrift.
Per Wiberg med hustru Anna-Britta har lagt ner ett omfattande arbete på att
tolka och redigera en anteckningsbok i föreningens ägo. Den är skriven av Ellen
Paulsson och handlar bl. a. om fadern På! Pålsson - bildhuggare och uppfinna
re.
Tore Sigeman höll ett föredrag i Humanistiska föreningen i Östersund i
februari 1995. Det gav bl. a. minnesbilder från Gamla Biblioteket - förening
ens nuvarande lokaler - och vi utbad oss om en artikel. Nu har vi fått den - mer
ingående och med intressanta utblickar i licceracurens värld.
Bengt Briigge bevakar alla de institutioner som lämnar staden, detta år är det
Tullkammaren.
Robert Fresk berättar om ett djärve och framsynt järnvägsprojekc som inte
blev av.
I årsskriften 1995 fanns ett beklagligt fel. I artikeln "Anfallet på general
Ljung år 1941" är namnet felstavat. General Helge Jung - så stavas namnet.
Slucligen framför redakcionskommitten och styrelsen ett varme tack till alla
medlemmar som generöse lämnar bidrag till årsskrifcsfonden. Den är förutsätt
ningen for att föreningen årligen kan utge en årsskrift.
Östersund i september 1996
Olle Berndtsson
Redaktör
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Axel Odelberg,
kirurg och sjukhusbyggare
Av Ingmar Bergström
I det biografiska verket Svenska Läkare kan läsas: Odelberg, Axel Axelson,
MhedD, fd !as.läk Österskär. F i Karlskrona 19/9 92. Föräldrar: kapten Axel 0
o Sigrid Lindberg. Gm 24 Margaretha Frölich f 99, dcr t generallöjen Fredrik
F o friherrinnan Elisabeth d' Albedyhll. Barn: Axel f 25.
Scudex 11 i Karlskrona MK 14 S, ML 7/9 18S, MhedD 54 S. Ul Maria sjh
kir avd 18-20, Se Göran sjh kir cbcavd 20-23, Sabbacsb kir 23-28, öl Boden
garnsjh kiravd 29-31, lasl Ösd kir 31-57, styresman 31-57, överläk i
Riksförsäkranscalcen. Fälcläkscip i fältkårens reserv 16, bad där 18, flk 23, vid
Kommendantskapec i Boden 29, regementsläk 29, i reserven 31, fälcl i FLK 54.
Sv. RK:s delegat i Ryssland 20 o 21, souch Sv RK:s ambulans I i Finland 3940, ch dess ambulans Il 40, i finsk krigscjänsc 41. Ordf i Jämclands läns läkför
33-40, v ordf i Z FU 41-57, ledamot 43 års sjhucredning, sakkunnig i
Norrlandskomm, ordf Sv kir fören 50, ledamot i 55 års läkucbildnucredn, hed!.
Jämcl läns läkför 57. KVO, RNO, GMsjv, SMCF, KFinlVRO, FFrK3kl,
FMM, FMpbh,EscnRKSM. Skrivit om kir o sjhorganisacion, populärveten
skap! uppsatser.
DE FÖRSTA GENERATJONERNA LASARETTSLÄKARE I ÖSTERSUND hade en fram
trädande för att inte säga dominerande position i samhället. Det gällde Pehr
Rissler, den allra förste, Halvor Graeve, en av dennes efterträdare Torsten Riecz,
Anders Aronsson chef för Sollidens sanatorium, John Agerberg vid Frösö sjuk
hus, Ian Lundholm, den förste medicinaren. Till raden sällar sig med stor pon
dus Axel Odelberg.
Från att ha varit ett odelat lasarett skedde år 1930 en uppdelning på en kirur
gisk och en medicinsk avdelning med Lundholm som chef för den senare.
Chefsbyte ägde rum vid lasarettets kirurgiska avdelning då med.dr Torsten
Riecz avflyttade till Karlshamn. Odelberg erhöll medicinalstyrelsens förord
nande att uppehålla lasareccsläkarcjänscen under ansökningstiden från den 1
juni 1931. Han erhöll direktionens enhälliga förord till tjänstens erhållande
den 19 augusti och utnämndes till ordinarie lasareccsläkare från den 1 okc. I en
kommentar i Järnten om chefsbytet anges "båda hava på sitt område utgivit en
hel del vetenskapliga skrifter och anses båda stå på höjden av sin vetenskap.
Båda är byamän i Jamcli."
Axel Odelberg fick omgående den starkaste positionen vid lasarettet och val
des följdriktigt till dess styresman, som han förblev under 26 år. Givetvis låg en
utveckling av landets sjukhus i tiden, men den enorma utbyggnaden kvalitativt
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och kvantitativt i Östersund får till stor del tillskrivas Axel Odelberg. Som
några milstolpar kan anges tillkomst av ögonavdelning år 1937 med Gustaf
Kjellner som chef, året därpå öronavdelning ledd av Rolf Aust, barnavdelning
år 1943 med Göran Gezelius, gynekologisk avdelning 1950 med Ernst von
Post, småningom Odelbergs efterträdare på scyresmannaposten. En moderni
sering av röntgenavdelningen under Gustaf Gråberger skedde. Sjukhusapotek
inrättades. Sjukgymnastiken kom på ordinarie stat. Fyra nya bostadshus för
personal kom till utförande.
Ar 1940 kunde centrallasarettets nya tillbyggnad under högtidliga former
invigas. Ett avsnitt av Odelbergs tal ger en uppfattning om hans retoriska för
måga: "Vi gläder oss idag åt, att det förunnats oss att föra fram detta bygge till
dess fullbordan, och att därigenom ett nytt vapen smitts - närmast för denna
landsända - i kampen mot sjukdom och invaliditet, ett vapen vars mening - är
icke att förstöra - men att bygga upp. Vi hoppas, att de nya byggnaderna ej skall
behöva ställas i krigets tjänst, men vi kan inte undgå att i dem se även ett led i
vårt lands beredskap för än bistrare cider...... Främst vilja vi idag minnas lasa
reccsläkarna Pehr Rissler och Halvor Graeve."
När Axel Odelberg avgick den 31 oktober 1957, kunde direktionen med tack
samhet notera: "Under hans rid har lasarettet undergått en storartad utveckling
med nära credubbling av placsancalet och uppdelning i ett flertal specialklini
ker, en produkt av Dr Odelbergs synnerligen skickliga ucredningsarbece".
Östersunds lasarett vid tiden for Axel Ode/bergs tillträde som chef Överläkarvil
lan i bildens nedre högra hörn var platsen for många trevliga "millemiddagar';
som avåts när man genomfart I 000 operationer. Flygfoto av flygspanare Kj.
Axelsson, F4, den 10 juli 1933.
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Ett porträtt av Axel Ode/berg
utfart i oija av konsmären Bo
Beskow avtäcktes den 29 novem
ber 1942. Det hänger nu i sjuk
husets entreha/1. Foto Gregor
janhed 1996

En man som var före sin tid
Om Odelbergs insatser i det dagliga slitet sett ur personalens synvinkel vittnar
en sköterskeelev - Anna Dahlscröm. "Dr Odelberg var en man som var före sin
rid, duktig kirurg och organisatör. Sjukhusavdelningarna var väl inte så prak
tiskt utformade, men mycket som rörde den dagliga vården var genomtänkt.
Doktorn kunde ca emot råd av sin personal, nyheter prövades och behölls om
de visade sig bra. Alltså var det hjul på sängar, nattduksbord och annat som
behövde flyttas, alle som kunde vara rostfritt var rostfritt och läccskött som
rondskålar, omläggningsskålar, tvättfat och bäcken. Det fanns stora ångkokar i
omläggningsrummen på avdelningarna och bäckenspolare, där man kunde ste
rilisera bäcken i sköljrummen. Medicinbrickor infördes, före sulfa och penicil
lin vaddvästar för pneumoni (lunginf1ammacions-)patienter, vaddomslag till
ischiaspatienter. Vid senare tjänstgöring i Örebro och Lund ryckte jag att
Östersund låg hästlängder före i utvecklingen."
Odelberg entusiasmerade sina medarbetare. Som närmaste man fungerade
länge förste underläkaren Gunnar Losell, småningom efterföljd av Uno
Rentzhog. Flera av medarbecar!"}a som Karl Johan Grenabo kom att tillhöra eli
ten bland svenska kirurger.
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Huvudentren till Östersunds lasarett på 1950-ta!et.

Medicine Hedersdoctor
Under senare år tjänstgjorde hos Odelberg en av hans blivande efterträdare,
professorn Willem van der Linden. Denne har återgivit sina minnen av Axel
Odelberg: "Under utbildningsåren i Stockholm publicerade Odelberg några
arbeten om ventrikel (magsäcks-)kirurgi som tilldrog sig rätt mycket upp
märksamhet och sedan bidrog han med en rad uppsatser om steriliseringstek
nik och sjukhusorganisation, som ledde till att han år 1954 utnämndes till
Medicine Hedersdoccor. Han blev detta ungefär samtidigt med Sollidens sana
torieöverläkare Bo Carstensen. Vetenskapligt arbete försiggick på den tiden i
tysthet.
Att säga att Axel Odelberg under 30-,40-, och SO-talen satte sin prägel på
verksamheten vid Östersunds sjukhus måste betraktas som en vilseledande
understatement. Han var styresman och bestämde, punkt, slut. Visserligen
fanns det också en syssloman, senare kallad Direktör, som man ibland såg
springa efter Axel. Det är nu svårt att föreställa sig vilken maktposition en sty
resman hade på den tiden. Men Odelberg var och förblev alltid den perfekta
gentlemannen.
Vi var under Axels sista år vid sjukhuset fem underläkare - den yngste ansva
rig for narkosen började kl 7. De andra kom lite senare och precis klockan 8
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kom Odelberg färdigtvättad in i operacionsrummet och arbetet började. Jag
kan inte komma ihåg att vi haft bara en minuts försening. Varje år utgav alla
svenska sjukhus årsrapport och då räknade Axel ut antalet operationer per
kirurg och då låg Östersund oftast som nr två efter Örebro, av Axel förklarat
med "avstånden". För att uppnå en sådan plats fordrades givetvis att arbetet var
ytterst effektive organiserat. Aldrig förr eller senare har jag sett kirurger arbeta
med en sådan entusiasm som under dessa år hos Axel. Han behärskade verkli
gen den svåra konsten att entusiasmera sina medarbetare. Ett annat drag hos
Odelberg var att han, som var mycket generös själv, visade ett utpräglat eko
nomiskt sinne för att inte säga snålhet när det gällde vad han vördnadsfullt kal
lade "allmänhetens medel", dvs skattepengar."

En god organisatör
Axel Odelbergs skrivande under Öscersundsåren rörde i stort organisatoriska
och sjukvårdscekniska frågor. Just som organisatör visade han kvalifikationer
som kom att utnyttjas i en rad stadiga utredningar. Om hans position vittnar

Denna flygbild visar många intressanta detaljer. Fängelset med rastgård finns
kvar. Tre personalbyggnader har byggts och även en stor byggnad med specialist
avdelningar. Genom den lilla portvaktsstugan gick ambulanstransporterna till
akutintaget.
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Överläkaren vid centra/lasarettet i Östersund, Axel Ode/berg, så som många av oss
minns honom. Gåva till Stadsmuseet av fotografen Arvid Halling 1957.

också det faktum att han en tid var ordförande i Svensk Kirurgisk förening, en
lång period givetvis i länets läkarförening. Odelbergs starka ställning inom lasa
rettet medförde också starka insatser inom landstinget. I kraft av sin majoritet
innehade socialdemokraterna den viktiga ordförandeposten i förvaltningsut
skottet, men de borgerliga företräddes på posten som vice ordförande under 16
år av högermannen Odelberg - efterträdd av folkpartisten Frans Victor. Som ett
kuriosum kan anföras att även Axels farfarsfar var landstingspolitiker.

Deltog i finska vinterkriget
Kaptenssonen Odelberg hade före Östersundstiden militära befattningar, bl.a.
som regementsläkare i Boden. Under det finska vinterkriget deltog han, tjänst
ledig från befattningen i Östersund, aktivt som chef för den svenska ambulan
sen i Röda Korsets regi. Av alla utmärkelser i form av ordnar torde kommen
dörsskapet av Finlands vita ros ha värmt mest. Vid sidan av alla andra aktivite
ter rycks stadens då livl�ga Vetenskapliga förening ha kunnat räkna med Axel
Odelberg. 14 mars 32: Overläkare Odelberg höll föredrag om blodöverföring
ens biologiska grundvalar och användningssätt. Föredraget belystes med ljus
bilder, varjämte apparatur demonstrerades och en blodundersökning företogs.
I det kulturella livet synes hustrun Margaretha oftare ha figurerat, bl.a. med
föredrag i humanistiska föreningen. Att vara byaman i Jamrli torde för Axel
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knappast ha varit någon större belastning. I samband med upprustning av
medeltidskyrkor kan Odelberg ses undersöka skelettdelar, funna under
Ovikens gamla kyrka.

En familjär stämning
I den ganska lilla kretsen av läkare vid lasarettet rådde en familjär stämning,
omvittnad bl.a. av underläkaren vid den medicinska kliniken Gustaf
Myhrman. "Nyblivna läkare gick utan sysselsättning, i varje fall utan avlönad
sådan, möjligen kost och logi. När jag tjänstgjorde i Östersund åren 1933-35
var hela läkarstaben vid sjukhuset sju läkare. Både över- och underläkare arbe
tade oerhört, det var ofta ett rent slavarbete. Hösten 1932 sökte jag en oavlö
nad assistendäkartjänst i Östersund, utbytt mot avlönad underläkartjänst. En
vid denna tid genomförd enkät visade erbarmlig bostadsstandard för underlä
kare i landet, ett undantag var Östersund. Där kunde vi flytta in i en liten trev
lig bostad som styresmannen Axel Odelberg förtänksamt låtit inreda på övre
våningen i porrvaktshuset vid Fältjägargränd. Odelberg hade gått i lära hos den
berömde Samuel Hybbinette på Sabbatsbergs sjukhus och var en utmärkt
kirurg och därtill en förträfflig administratör med stor diplomatisk förmåga att
leda landstingets sjukvårdspolitik. Gråberger hanterade sina fina röntgenbilder
som om det gällt dyrbara grafiska blad. Bästa kamrat var kirurgunderläkaren
Gunnar Losell, söderkis som oförblommerat framförde sin hjärtas mening,
bodde i våningen under oss, Wagnerdyrkare, komponerade också. Vi hade en
kår av utmärkt dugliga sköterskor. Underläkare på kirurgen var Tor Sahlström
och Herman Leissner. Vi var ofta gäster hos överläkarna. Axel Odelberg var en
gourmet liksom sin lärare Hybbe. Efter denne hade han tagit upp seden med
den s k "millemiddagen", som avåts när man utfört 1.000 operationer. Ju fliti
gare det opererades desto tidigare på året kom denna middag och då bjöds hela
kretsen. Hans fru Margaretha var ung och levnadsglad. Hon var en skicklig
översättare och hade bl.a. översatt Sinclair Lewis läkarroman "Arrowsmith",
som vi unga läkare beundrade. Vi dansade också, var Gunnar Losell med kräv
de han alltid högljutt att det skulle "backas"."
Vid de ofta beskrivna "Mille-middagarna" serverades genomgående cham
pagne, menyn var år från år densamma. Gemensamt jul-, nyårs-, sistaapril- och
midsommarfirande hörde till. Den odelbergska bostaden, den nybyggda över
läkarvillan på Köpmangatan nedanför lasarettet var förvisso ståndsmässig för
festiviteter och representation.

Axel Odelberg - kirurg - sjukhusbyggare
Den 31 okrober 1957 avgår Axel Odelberg som överläkare och styresman och
flyttar till Österskär. Hans efterträdare som klinikchef blir Hjalmar Ågerup. Ett
porträtt i olja utfört av Bo Beskow avtäcktes redan den 29 november 1942 och
överlämnades som gåva till centrallasarettet. I sjukhusets entrekorridor ses även
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en relief utförd av Torsten Fridh, den har devisen "Axel Odelberg - kirurg sjukhusbyggare".
En dag när nedskrivaren av denna skildring var hemma till lunch kom sam
tal från mottagningen: -Dr Odelberg vänta:_-, varför jag snabbt återvände. Det
visade sig att Axel för en dag återvänt från Osterskär. Hans huvudmotiv var att
han ville se det porträtt som Bo Beskow målar. På vägen dit stannade vi först
upp inför Ante Karlsson-Stigs porträtt av Halvor Graeve. Odelbergs entusiasm
kan beskrivas som dämpad. Men vid åsynen av Beskows bild sken han upp med
kommentaren "vilket strålande måleri". När han sedan frågade efter Torsten
Fridhs medaljong kom jag i svår knipa, eftersom jag inte alls visste var den
fanns. Ett infall räddade situationen. "Vi skall gå och se den, men först vill jag
att Du kort hälsar på en god vän, som just råkar ligga inne." Så skedde och
under tiden fick jag av en kirurgsköterska veta att bilden hängde i ett trappav
snitt som just skulle rivas. Väl där presterade jag nödlögnen: "Medaljongen
hänger här i avvaktan på att Du skall ge förslag om slutlig placering." Så kom
det sig att Torsten Fridhs bild "Axel Odelberg-kirurg och sjukhusbyggare" kan
ses i entrekorridorens fond.
Om Axel Odelberg skulle ha passat in i och trivts i vår tid är en annan his
toria. Han gick borr den 26 mars 1984. I år skulle han ha blivit 104 år.

Relief utford av konstnären Torsten Fridh. Den har devisen: "Axel Ode/berg Kirurg - Sjukhusbyggare" och är placerad i sjukhusets entrekorridor.
Foto: Gregor janhed 1996.
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Runstenen på Frösön
NÅGRA PÅPEKANDEN RÖRANDE
TOLKNINGEN AV INSKRIFTEN.
Av Hans jacobsson
I FöRENINGEN GAMLA ÖSTERSUNDS ÅRSSKRIFT 1994 med fortsättning i års
skriften 1995 har Karl-Bertil Englund publicerat en lång artikel "Östersund ett klassiskt projekt". Jag har läst den tankeväckande artikeln med intresse och
kan instämma i det mesta. Det som jag och väl andra inte kan instämma i, är
den i och för sig bestickande nytolkningen av en del av inskriften på runstenen
på Frösön. Det gäller tillägget utanför själva runslingan: "ukc sain runar thisar".
Den föreslagna tolkningen, genom vilken runristaren Scen helt opereras bort:
"Akta sedan dessa runor!" är omöjlig ur främst språklig synpunkt. Ordet "akta''
torde vara ett lågtyskt låneord i nordiska språk, som inkommit först på 1200calet. (Runstenen anses vara från mitten av 1000-talet.) Formen "ukc" är dess
utom språkligt oförklarlig liksom att "sain" skulle vara = sedan (fsv sidhan).
Emellertid pekar Englund på en del problem med tolkningen av inskriften
på stenen, och jag vill ca upp några av dessa problem och även andra sådana till
behandling nedan.
Runstenen på Frösön är från vissa synpunkter enastående eller unik, från
andra synpunkter, t ex när det gäller språket, till övervägande del s k runsven
ska, kan den infogas bland de cirka 1.000 runstenar, som är kända från
Uppland, Sörmland etc.
Unik är ju Frösöstenen i det att det är den enda kända runstenen i Jämtland
och att den med sin inskrift om Jämtlands kristnande är ett slags dopattest för
landskapet (liksom den bekanta Jellinge-stenen på Jylland kan sägas vara dopat
test för Danmark). Unikt är också, om man får tro den hittills gängse tolk
ningen, att två personer deltagit i ristningen: Triun och Stain (Sten). Det finns
endast några få exempel på två runristare, och det bör i så fall ha varit en mäs
tare och hans lärjunge.
Att runinskrifcen på Frösöstenen vittnar om ett brobygge är ingalunda unikt.
Det finns t ex från Uppland ett inte så litet antal runinskrifter, som talar om
brobyggnad. Att bygga bro var ett värv, som på kristna runstenar, det överväl
digande antalet, motsvarar t ex krigiska bedrifter, åberopade på äldre, hedniska
runstenar.
I regel började riscaren runristningen i rundjurets (ormens) huvud. Om han
började längre ned, lämnades huvudet tomt. Om man läser Frösöscenens
inskrift från huvudet får man: "triun raista", vilket skulle betyda: "Triun reste"
(den riktiga formen skulle dock vara "raisti"). Det är i själva verket den vanli
ga formeln för en mängd runristningar följd av orden: "stain....ac" ("scen...åt
eller efter") plus namn. Men så är det ju inte på Frösöscenen.
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Runstenens placering har ofta
varit omstridd. 1 dag står den vid
landstingets forvaltningsbyggna
der på Frösön.
Foto: Bengt Brugge 1996

Orden "Triun reste" följs så av: "Östman Gudfascs son lät resa sten denna
("lit raisa scain china") etc. Så vitt jag förstår har vi, när det gäller runstenen på
Frösön att räkna med fyra "aktiva" personer: först hövdingen och initiativtaga
ren till scenen etc. Östman Gudfascsson, sedan Triun, som anskaffade och reste
stenen, därefter Asbjörn, som byggde bron och sist Sten, som ev. med hjälp av
Triun ristade stenen, d v s försåg den både med dekor och runtexc.
Den sistnämnda, uppgiften om ristningen, fick oturligt nog inte rum inom
ormslingan uran måste fogas till utanför densamma. Sådana tillägg utanför
slingan var inte ovanliga, då det ju var svårt för ristaren att beräkna utrymmet.
Men tillägget gör i detta fall ett inte så fördelaktigt intryck.
Först står det "csain" i stället för "scain" ("Scen") med allcså en omkastning av
runtecknen, inte alldeles sällsynt, men egendomlige, om det är Scen som är ris
taren även till detta. Att inte kunna rätt rista sitt eget namn!
Att tillägget i sammanhanget skall föras till "criun raisca" är klart, då genom
ett s k teckenlån tecknet för sista a i "raisca" också står för första a i tilläggets
första ord "(a)uk". (Teckenlån av denna typ är inte ovanliga i runinskrifterna
och Frösöscensriscaren har använt sådana även i två andra fall.)
Det är tydligt att ristaren av tillägget genom att föra det till "triun raisca" haft
för sig att detta skulle betyda eller vara detsamma som "criun rista", men strängt
taget betydde det ju "Triun reste".
Det tycks mig alltså riktigt som Englund menar, att tillägget vittnar om
inkompetens. Man frågar sig då om det gjorts i efterhand och av en klåpare?
Ristningen i övrigt kan dock sägas vara bra (möjligen frånsett formen "eata
lant" för Jämtland), inte minst rundjuret (ormen) som så realistiske biter sig i
svansen är skicklige gjort.
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Tullhuset i Östersund
en institution som upphört
Av Bengt Brugge
UNDER DET SISTA ÅRET HAR DISKUSSIONERNA GÅTT HÖGA om tullhuset i Öster
sund. Sedan rullkammarens uppgift i Östersund upphört och personalindrag
ningar gjorts, återstår nu av rullen i Östersund endast ett mindre bemannat
rullkontor inrymt i stadens polishus.
Det är kommunen som äger tullhuset och en försäljning av den ståcliga bygg
naden kan bli aktuell. De konstintresserade i Östersund har även önskemål om
att få övertaga byggnaden för sin verksamhet.
Tullkammaren är en av de äldsta bevarade offenrliga byggnaderna i Öster
sund och därtill en av de äldsta stenbyggnaderna med store kulturhistoriskt
Tullhusets fasad mot Köpmangatan i september 1974. Foto: Wiktor Lundberg.
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värde och med betydelse för stadsbilden i stort. Att det är en gammal monu
mental byggnad, som väl pryder sin plats är fullt klart, även om dess utseende
tidigare varit ännu mer magnifikt.
Tullhuset som uppfördes i 1 1/2 våning i tegel redan 1887-1889, ritades av
stockholmsarkitekten C A Olsson. Efter en tävling utsågs byggmästare 0.
Eriksson från Skara som ansvarig för byggnadens uppförande. 1934-1935
byggdes rullkammaren om invändigt efter ritningar av arkitekten Per
Bengtsson, för övrigt samma arkitekt som ritade Petersson-Bergers
Sommarhagen på Frösön. Byggnaden renoverades helt invändigt 1974 medan
exteriören fick bevara sin särpräglade nyrenässansstil.
Konstnären Rolf Karbelius beskriver tullkammaren på följande sätt i sin bok
"Östersunds-Hus". "Med sin imposanta arkitektur representerar tullkammaren
auktoriteten, staten, myndigheten - överheten". En ganska träffande beskriv
ning över det hundraåriga hus där rullverket hela tiden fört sitt myndighetsut
övande.
Det var 1883 som Östersund fick Kungl. Maj:ts medgivande om nederlags
rätt, därest staden tillhandahöll ett nederlagsmagasin med tullpackhus och
expeditionslokal. Staden hade expanderat kraftigt i slutet av 1800-talet genom
att banker etablerade sig, handelshus växte upp liksom även en del industrier.
Man satsade hårt på norgehandeln, jämtarnas urgamla marknad i Levanger och
Trondheim. Tidigare fraktades godset av forbönderna och förcullning skedde
vid tullen i Duved, där passet mellan Mullfjället och Duvedsströmmen endast
gav en smal passage, något som underlättade tullens kontroll av de förbipasse
rande. För importörer boende i Östersund var platsen dock obekväm, allden
stund de personligen voro tvungna att infinna sig för förtullning i Duved.
År 1860 reviderades emellertid rikslagen av år 1825 och möjlighet gavs till
transitering av utrikes gods. Halv tull utgick i sådana fall. Redan 1863 tog
stadsfullmäktige upp frågan om ett nytt tullhus, frågan var även uppe 1864 och
1865, men inga beslut fattades.
Efter flera års utredande fattade stadsfullmäktige den 16 juni 1885 beslut om
att "ett tullpackhus af sten" skulle uppföras i Östersund, med utrymme för tull
lager och transitoupplag. Platsen bestämdes till den s.k. fattighustomten, tomt
nr 133, mellan Strand- och Köpmangatorna. Ett område som en kortare tid
även benämndes Södra Sjötorget.
Byggnaden uppfördes i 1 1/2 våning med rontong och källare och kom att
inrymma expeditionslokal, packhus med transitlokal samt källareutrymme. I
samband med byggnationen drogs ett stickspår från järnvägen över Sjötorget
och fram till tullhuset.
År 1890 beslöt man att anlägga en park, omfattande hela kvarteret kring
tullhusbyggnaden. Namnet på området blev Tullhusparken och 1928 endast
Tullparken, för att därefter från år 1961 bli kvarteret Tullen i stadsdelen Staden.
Parken, som i sitt tidigare skede var mycket vacker, kom under senare tid mer
eller mindre att ödeläggas.
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Köpman Sten Mårtensson - "Sko-Mårten"populärt kallad- betalar tullavgifter till
kontorist Arthur jemtehed under överinseende av r:ullforvaltare Harald Pagels.

Arkitekten C.A. Olsson som framställde ritningar och arbetsbeskrivningar
över tullhuset hade sina handlingar klara den 17 november 1885 och samma
dag godkände stadsfullmäktige desamma. Den 5 mars 1886 fastställde bygg
nadsnämnden ritningarna. Kostnaderna för huset beräknades till 42.000 kr.
Att man lät byggmästare 0. Eriksson från Skara utföra entreprenaden ansågs
som något märkligt, då man visste att han var satt i konkurs och att dessutom
15

Tullhuset fasad mot Strandgatan i september 1996. Foto: Bengt Briigge.

en jämtländsk byggmästare hade lämnat ett lägre anbud. Denne klagade hos
stadsfullmäktige, men fick inget gehör för sina klagomål. Det är möjligt att
man var imponerad av att Eriksson byggt Tekniska Skolan i Uppsala, något
som således kan ha påverkat beslutet.
Enligt entreprenadhandlingarna skulle huset invändigt vara klart den 28
september 1887 vilket betydde att det var ett riktigt snabb-bygge. Men det kla
rade byggmästaren av och i november kunde rullkammaren flytta in.
Utvändigt skulle huset vara klart den 1 augusti 1888, men byggmästaren
blev inte färdig för slutbesiktning förrän den 29 augusti samma år.
Besiktningen förrättades av byggnadsnämndens ordförande, instrumentmaka
ren och Riddaren E. G. Moberg, entreprenören 0. Eriksson och stadsingenjö
ren E. Runeberg.
Då järnvägen 1879 nådde Östersund öppnades nya möjligheter för stadens
köpmän att bedriva handel med Norge. T illkomsten av Tullkammaren blev
därför en bra lösning, som kom att underlätta handelsutbytet med vårt västra
grannland.
Det är således en drygt hundraårig tullverksamhet, som nu gått i graven i
Östersund och tullhusets vidare öden är för närvarande okänt. Försäljning till
någon annan institution eller enligt mångas önskemål, en anläggning för kon
stens intressenter, det är den stora frågan, som endast framtiden kan ge svar på.
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En gammal anteckningsbok
berättar
MINNEN FRÅN EN FAMILJ,
EN GÅRD OCH EN STAD
Av Per Wiberg

I FÖRENINGE GAMLA ÖSTERSU DS ÅRSSKRIFT 1968 återfinns under rubriken
"Förteckning över influtna gåvor" följande notering:
"Fröken Ellen Paulssons dödsbo: Anteckningsbok (med svart vaxdukspärm)
Minnesanteckningar om systrarna Paulssons gård, Rådhusgatan 46 (revs hös
ten 1966), kv. Magistern, comt nr 2."
I boken har bildhuggaren Pål Pålssons döttrar Anna och Ellen nedtecknat
hågkomster. Annas bidrag är en detaljerad och inlevelsefull skildring av en resa
till Jerusalem som hon gjorde 1927.
Ellen berättar om sin fars liv, om släkten, gården, iakttagelser och händelser
i Östersund, människor hon minns etc. Hon ger en skildring av en stad i var
dande - när Pål blir Östersundsbo har staden ännu sex år kvar innan den kan
fira sitt hundraårsjubileum. Utvecklingen har hittills gått långsamt, ännu har
invånarantalet inte uppnått siffran 3.000. Endast några decennier tidigare
skildrades staden som en håla, "men läget gudomligt vackert".
Men nu, när staden är redo att gå in i sitt andra sekel, börjar utvecklingen gå
snabbare. Köpmän och hantverkare ser en framtid i Östersund och inflytt
ningen ökar.
Många av dessa nya bebyggare i staden hade säkerligen samma bakgrund som
Pål Pålsson, bondesonen som inte hade håg för att slita med corvan utan hade
andra drömmar om framtiden - och vågade förverkliga dessa. Pål kom med
tiden att bli en högt aktad medborgare i Östersunds stad.
Ellens nedteckningar är gjorda efter hand utan egentligt sammanhang och i
många fall utan en klar datering. De upptar inte mindre än 113 sidor i anteck
ningsboken och av dessa skall jag här försöka göra ett sammandrag.
I sina anteckningar använder Ellen den äldre namnformen Pål när hon skri
ver om sin far, medan syskonen använder efternamnet Paulsson.
Familjen bescod av fadern Pål Pålsson (1847-1925) född i Laxviken, Föllinge
socken. År 1875 gifte han sig med Märeta (Märta) Ersdotter (1847- 1889) från
Scoråbränna.
Makarna fick tre barn: sonen Paulus (Paul) Ernstad (1875-1942) som bosat
te sig i Stockholm och bildade familj.
Döttrarna Anna Kristina (1877-1948) och Ellen Karolina (1881-1966)
bodde båda kvar i föräldrahemmet.
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Förfäder
Ellen har skrivit om tidigare släktled. Jag skall här bara nämna några intressan
ta personligheter bland dem.
Märeta var i åttonde led ättling till ryttaren Zackris Bolling, Rödön, här
stammande från den i början av 1600-calet från Pommern invandrade släkten
Bolling. Zackris deltog som sergeant i Armfeldtska fälttåget i Norge och
omkom i fjället under återtåget nyåret 1719. Hans son Inge! Bolling var också
med i den olyckliga marschen över fjället, men han klarade sig med livet i
behåll. Han blev så småningom rustmästare.
Vi kan också stanna upp vid Jöns Ersons namn. Jöns var född 1787 i
Gärdsåsen, Undersåker. Släkttavlan visar att han var farfar till Märeta. Han
hade varit med i kriget 1808 som kalfaktor till en officer. Nu åkte han omkring
som gårdfarihandlare. Han blev alltid väl mottagen. Utöver det vanliga sorti
mentet kunde han också erbjuda sina kunder en nyhet - tändstickor. Vi skall
veta att detta var en rid när glöden på härden måste hållas vid liv natten över
om man saknade fnöske och flinta att slå eld med. Jöns tändsticksbuntar gick
åt som smör - som Ellen uttrycker det.
I Hökvattnet stannade Jöns upp. Han träffade Per Perssons dotter Annika
och de båda unga blev förtjusta i varandra. Det blev bröllop 1818 och de nygif
ta bosatte sig i Storåbränna där de byggde upp sin egen gård.
Jöns var en driftig man som försörjde sig väl på affärer och skogsbruk. Han
var en av dem som gjorde affärsresor till Levanger. När ende sonen Erik så små
ningom fick ärva gården följde också 47.000 riksdaler med i arvet. "Det var
inte dålige av en familj att så förkovra sig" - skriver Ellen.

Ungdomsåren
Ellen återger i varma ordalag vad hon fått sig berättat om faderns uppväxt och
ungdomsår.
Redan i tidiga barnaår visade På! lust och anlag för slöjd. Han var också upp
finningsrik och tillverkade saker som väckte förundran. Folket i byn där
hemma var övertygade om att det skulle bli något annat än jordbrukare av
honom.
På] stannade kvar i föräldrahemmet och hjälpte till med gårdens skötsel, men
han ägnade även rid åt sina intressen och lär bl.a. ha tillverkat många vackra
möbler. Hans håg stod till att få lära mer, han ville resa till Stockholm och gå i
bildhuggarlära och även få tillfälle att studera vid Tekniska Skolans aftonkurser.
Det dröjde emellertid innan han kom iväg. Han var 26 år när han 1873 åkte
med egen häst och vagn till Sundsvall. Där lämnade han trillan, sålde hästen
och for vidare med båt till Stockholm. Han gick i lära och studerade under ett
år.
Återkommen hem gifte han sig i januari 1875 med Märeta - de båda var dop
kamrater och hade döpts av prosten Arbman.
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Makarnas första egna bostad blev en stuga i Föllinge och där föddes de två
äldsta barnen. På! hade emellertid en åstundan att flytta till Östersund, där han
skulle ha bättre möjligheter att försörja sig och familjen på sitt hantverk.

Pål blir Östersundsbo.
I slutet av juli 1879 var följande kungörelse införd i länets tidningar.

· :

G

Kupgörel,se.

�nom offentlig auktion, som pi stäl
. let förrl\ttas Onsdagen den 27 nlult
kqniiuande Augusti kl. 12 pl dagen,
f<taäljes till den högstbjudande g&rden
�o 3 i denna stads tredje qvart�r till
höfig framl. Läroverk�adjunkten Äf. Öh
niArks konkursmassa. Gärden, ;� 11.r
·b�lägen Yid Södra Skolgrand och ännu
o·ijpptagna delen af Repsl!IS'afegatan, in
n-�hållllr 10 boningar\im, 1 alla försedda'
med eldstäder, deraf 1 bakugn och 2
jf!fPspielar.Åbyggnaderna. Il.ro af timmer
qp-pförda och innehiller uthu.sbygnaden
, 2 vedbodar, 1 matbot, vagnbod-, i.hus
m.. m. Tomtens innehlll llr· :14,400
qv.-fot (en s. k. · kijlhagttoJBt). Egen
domen, som är saluyllrderad _tjll ij,000
xf:, hllltar för en ini.ebing l 6,000 kr.
· tjll HemtH3&n� Co�ri�, och kan
cr,tta. lin, enligt inteeklllllgehafvarena
skriftliga medgifnad& mot lörstllrkt Il&·
'brhet ltminatoue. tillavidare inneetl.
; Östersund den 21. J� 1879.
,
. .
N. �_ JONSON,
,. .
11y99Joman...
Pål var med och lade bud på gården och hans bud blev antaget. Rådhusrätten
utfärdade fastebrev den 3 april 1880 och av den köpehandling som är intagen
i rättens protokoll framgår att "snickaren Pål Pålsson från Föllinge kyrkslätt
stadnat för högsta anbudet derå med Sjutusen femhundra femtio /7.550/ kro
nor; alltså och emedan denna köpeskilling blifvit till fullo gulden, varder berör
de fastighet med all den rätt konkursmassan till densamma egt, härigenom
öfverlåten på bemälde Pål Pålsson, hvilken det skall åligga att ensam vidkännas
alla kostnader för köpets lagfart."
Notering i protokollet anger fastighetens taxeringsvärde till 5.500 kronor och
lagfarcskoscnaden uppgick till 45 kronor.
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I kyrkböckerna är På] med familj noterad inflyttad till Östersund den 16
augusti 1880.

Kålhagen 152, Repslagaregatan 20.
Ar 1881 föddes yngsta dottern Ellen - vår berättare. I sina minnesanteckning
ar har hon även följe gårdens öden bakåt i riden.
Fältjägare J. Johansson köpte år 1855 Kålhagen 152 av Nils Wickscröm för
200 riksdaler banko. Han köpte även en timrad stuga i Rödön som han rev och
uppförde på sin nyförvärvade tomt.
I början på 1860-calec säljer Johansson gården till magister Öhmark. (Enligt
fascighecsboken utfärdades fastebrev den 16 sepc. 1861 för Öhmark "å bebyg
da Kålhagstomten nr 3 i hörnet av Repslagaregacan och Södra Skolgränd" nuvarande Rådhusgatan och Poscgränd.)
Som vi redan vet köpte På! Pålsson gården vid konkursauktion 1879. För att
lösa gården sålde På! sin andel i fädernegårdens skogsskifren för 7.000 kronor.
Med fastigheten som säkerhet kunde han så belåna erbjuden inteckning till
starckapical. Ett lån som enligt Ellen hängde med långt in på 1900-calec.
V år gård låg överst i staden bredvid gamla läroverket, berättar Ellen. Ovanför
oss var bara lotter och en enda gård, "Blågården" kallade vi den (numera
Gröngatan 29), där bodde bl.a. lykttändare Wadscröm.
Den lott där vi hade våra land låg där flickskolan nu är (i dag ligger
Länsbibliocekec där). Lotterna var inhägnade. Många gårdar hade kor, även vi.
Varje morgon fick vi leda korna till Scadsskogen där vi hade skogslocc. Där
sköttes de av en kvinna. På aftonen hämtade vi hem dem.

lwan Wikströms bok "Ortnamn i Östersund': som utkom 1962, ger oss
några fortydliganden:
För att underlätta for nyinflyttade stadsbyggare att forsörja sig med jordbruk
utskiftades i slutet av 1700-tafet och början av 1800-talet sådan donations
jord som låg utanfor stadspfanen. Varje innehavare av byggnadstomt tillde
lades - forutom kryddgård i anslutning till tomten - en kålhage, en vretlott
och en skogslott.
"Stadsskogen" var benämningen på skogsområdena norr om nuvarande
Fältjägargränd mellan Litsvägen och gamla Äsvägen, där stadsborna hade
sina kor på bete ända till i slutet av 1800-tafet.
I den äldre stadsplanen var området mellan nuvarande Kyrkgatan och
Rådhusgatan utlagt som "kålhagar': men i den mån stadens tillväxt så kräv
de omvandlades området till byggnadstomter. (Påls gård var således belägen
på det markområde som tidigare utgjort "Kålhage 152".).
Repslagaregatan fick sitt namn av det repslageri som repslagare Fröman hade
längst upp på gatan. Denna sträckte sig ända fram till Ivarssons i Odenslund,
förbi stenhuggare Englunds vars fru var ägare till hela Odenslund - skriver
Ellen. (Enligt Wikström började den vid nuvarande Fältjägargränd och sträck
te sig till Gränsgacan.)
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Huset Repslagargatan 20 byggdes 1855. I dag är adressen Rådhusgatan 46 och på
tomten ligger LRF-huset. Huset med balkong, som skymtar i gränden, byggdes
1891. Vindturbinen var en av Pål Pålssons många uppfinningar.

Enligt auktionskungörelsen låg gården vid "ännu oupptagna delen af
Repslagaregatan". Det förklarar ett av Ellens tidigaste minnen när hon skriver,
att gatan var så smutsig att man fick gå på bräder efter dikeskanten. Så små
ningom blev det ordning även på detta och Påls gård fick "riktig stadsstatus"
med gatuadress - Repslagaregatan 20.

Gård i staden
Gården bestod av en tvavamngs bostadsbyggnad med långsidan efter
Repslagaregatan och gaveln mot gränden samt nödiga uthus.
I de tidigare minnesbilderna skriver Ellen att gården inte hade elektriskt ljus
utan man fick klara sig med fotogenlampor som ofta måste putsas. Avlopp
fanns inte, gårdens kompost låg på husets baksida - det var den sidan som vette
mot Repslagaregatan.
När vi skulle tvätta körde vi vatten från sjön, därefter ner till sjön for att klap
pa tvätten, så hem igen. Tvättgumman hade en krona om dagen samt mat.
Samma lön när vi bakade tunnbröd samt någon smakekaka med hem. Gårdens
behov av dricksvatten klarades genom egen brunn.

Enligt Östersunds historia del Il byggdes stadens vattenverk 1892/93 och
elverket i mitten av 1890-talet. (Renhållnings.frågorna är en lång historia
som skulle kräva ett eget kapitel. Ordet "miljö" torde vara en senare tiders
"uppfinning''. Förf anm.)
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Pål började med att göra en del ombyggnadsarbeten i sin nyförvärvade gård,
bl.a. byggde han farstukvist och balkong som han försåg med vackert snidade
räcken och stolpar. Han inredde också sin verkstad.
Staden var i utveckling, bostäder och lokaler behövdes. 1891 byggde Pål
ytterligare ett hus på sin tomt med placering efter gränden, också detta ett trä
hus. Det kostade 8.500 kronor och byggmästare var Aug. Andersson.
1907 ville jag ha en mindre våning, skriver Ellen. Så vi började rita - jag ett
litet hus och pappa ett större, båda byggdes 1907-08 i sten inpå gården. Dessa
har nog betalt sig nu - noterar Ellen i sin bok 1955.
En händelse som kunde slutat mycket illa inträffade 1893. En tvätterska som
bodde i vindsrummet på gamla huset glömde att stänga spisluckan. Glöd föll
fram och det blev eldsvåda som förorsakade stora skador på vindsvåningen. Det
var landshövdingskan (Asplund) som larmade brandkåren, hon såg elden från
sina fönster.
Det blev aktuellt att ett rådhus skulle byggas i Östersund, men frågan var det
skulle byggas blev föremål för segslitna tvister. Flera ville placera rådhuset på
Stortorget, medan en falang med bankdirektör Lignell i spetsen förordade plaPå bildens baksida står: "Medlemmar av slakten P. Pålsson gr/:.,perade .fram.for
det lan, Postgränd 1891 uppforda huset." Dottern Anna 3:e lin vänster, dot
tern Eln 3:e .från höger. Famiijen flyttade.från gamla huset til grändhusets över
våning och vi skymtar Pål på balkongen. Ca 19I 0.
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En panoramabild som visar de fjra husen på På! Pålssons fastighet i hörnet
Rådhusgatan-Postgränd. Stenhusen uppfordes 1907. I bakgrunden det pampiga
post- och telegrafhuset.

cering på övre sidan av Repslagaregatan. Lignells linje segrade, rådhuset bygg
des och stod färdigt 1912. Gatan fick högre status och 1928 namnändrades den
till Rådhusgatan. Samtidigt infördes nu gällande kvartersbeteckningar och Påls
fastighet blev Rådhusgatan 46 på tomt nr 2 i kvarteret Magistern.
Staden växte snabbt och när Ellen i slutet av 1950-talet mediterar i sin min
nesbok konstaterar hon, att den gård i vilken hon föddes nästan 80 år tidigare
och som då var belägen i stadens yttersta kant, nu låg mitt i staden från alla håll
sett.
Påls gård finns inte längre, i mitten av 1960-talet revs byggnaderna och på
tomten nr 2 i kvarteret Magistern ligger idag den byggnad som benämnes
"Böndernas hus''.
Men Ellen ska jJ. berätta vidare.

Våra hyresgäster.
Ellen ägnar 29 sidor I sm minnesbok att nedteckna minnen av hyresgäster
under åren i de pålsonska fastigheterna. Förteckningen upptar ca 250 namn därav många familjer med barn varför antalet personer innebär minst dubb
ling av nämnda tal. Inre så få har bott under ett eller flera decennier, och vid
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flera namn har Ellen angivit att de alltjämt bodde kvar - när förteckningen
skrevs 1947.
Ellens datering är mycket bristfällig - men jag tror inte det skulle vara av stör
re intresse med en uppräkning i kronologisk följd. I stället ska jag nämna några
intressanta namn - med Ellens kommentarer. I gamla huset var det först barn
hem med prostinnan Lövenmark från "Räfsund" som föreståndarinna (troligen
skolhushåll).
Anna Fjellsrröm hade varit hyresgäst 25 år när hon avled vid 87 års ålder.
Hon kunde göra halmkronor som är en gammal konst. Hennes son (Emil) var
skådespelare som vann rykte. Dottern - barndomsvän till Ellen - hade uppoff
rande skött sin mor och bodde alltjämt kvar.
Amanuens Lennart Björkquist flyttade in 1933 och bodde i 9 år. "Hade fat
tigt men fick det bra med åren." (Blev senare chef för vårt museum.)
1929 flyttade "stadens vackraste man" Lindelius med fru in i en nyrenoverad
tvårumslägenhet i grändhuset.
Listan skulle kunna bli lång med kända och mindre kända namn - människo
öden av skilda slag kommenteras av Ellen. Men det bedrevs även verksamheter
av skilda slag i pålsonska fastigheterna.
Läroverkets naturaliesamling med uppstoppade fåglar samt "benrangel av
människor och djur" kunde beskådas i ett av rummen och tillhörde en av de
första inhyrarna i nybyggda grändhuset 1891 liksom Fornminnesföreningens
samling av gamla böcker och saker - flyttades senare till biblioteket och vidare
till museet när detta invigdes 1930.
I samma hus inrättades en målarverkstad som hyrdes först av dekorations
målaren Hagblom men övertogs senare av målaren Kjällgren m fl som hade
målerifirma till 1929 då verkstaden byggdes om till lägenhet.
Folkskolan hyrde några år i början av 1910-talet lärosal för de yngsta klas
serna och på 1920-talet hade ABF kaffe- och läsestuga.
Östra Domsagans kansli flyttade 1929 in i fyra rum, det var trevliga hyres
gäster, men vi fick vara tysta, ty häradshövdingen var mycket nervös. De stan
nade kvar i nio år tills de fick lokaler i tingshuset, när detta stod färdigt 1938.
Jämtslöjds slöjdskola förde i början en ambulerande verksamhet och flyttades
från lokal till lokal. I två omgångar på 1920- och 1930-talen hyrde de hos
Pålssons.
Där var också skrädderi i många år och sadelmakarverkstad något år.
Redaktör Hagberg satte upp ett tryckeri och gav ut en egen tidning.
Tryckpressarna skakade huset och han installerade gasljus som spred lukt till
andra lägenheter. (Enl. Östersunds Historia del II utgav typografen John
Hagberg från 1893 Jämtlands Veckoblad som efter något år avlöstes av
Jämtlands läns Annonsblad. Avlöstes 1898 av Jämtlands-Kuriren som utgavs
till 1918. Under 15 år hyrde Hagberg i Pålsonska fastigheten enligt Ellen.)
Rosens Fotoatelje öppnade 1939 och blev kvar hela 22 år och av affärsföre
tagen kan nämnas Håsjö Sport från 1947 - övertogs senare av Per Ollevik samt från 1948 radio- och symaskinsaffären Centrum Radio.
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Bildhuggaren På/ Pålssons hem vid tidigt 1900-tal. Dottern Ellen håller handen
på faderns axel. Dottern Anna står i dö"öppningen. Vid bordet sonen Paul.
(Hustrun Märta dog 1889.)

Pål - bildhuggare och uppfinnare.
Pål var 33 år när han 1880 kom till Östersund. Ellen beskriver honom som en
godmodig och arbetssam person. Han började med att bygga en lillstuga på
tomten där han inredde sin första verkstad. Uppvärmningen skedde med en
kamin, rökröret gick upp genom taket och fortsatte i ett rör genom flagg
stången så man kunde se röken strömma ut överst på flaggstångsknoppen.
Detta arrangemang godkändes dock inte av myndigheterna - andra kunde ta
efter och så var det förstås risk för brandfara.
Pål var en uppfinningsrik man och han hade många ideer. Han prövade
bland annat på att tillverka en evighetsmaskin. Bättre lyckades han med en
vindturbin. Denna satte han upp på taket till en av byggnaderna - han måste
"gå till Kungs" för att fa tillstånd. (Ellen berättar inte vad Pål använde turbinen
till. Kanske var den drivkraften till en svarv i hans verkstad?) Även en tvättma
skin står på listan över uppfinningarna och i början av 1920-talet erhåller han
patent på en sjuksäng som han konstruerat.
Det var emellertid bildhuggarverksamheten som var främsta intresset och
som var hans yrke. Pål tillverkade själv sina bildhuggarjärn och åtskilliga andra
verk ryg och redskap för sin yrkesutövning. Han var en skicklig yrkesman och
25

fick många beställningar. Bland annat gjorde han arbeten till flera av länets kyr
kor.
Med särskild stolthet beskriver Ellen de arbeten som fadern gjorde till det
egna hemmet. Hon berättar om den pampiga salsmöbeln i fornnordisk stil med
vackra sniderier i relief, en orgel med trätangenter och en "ljudlåda" som sena
re ombyggdes till harpa m.m.
I GÖ:s årsskrift 1969 läser vi, att när handlaren 0. A. Byström i slutet av
1880-talet uppforde sitt affors- och bostadshus Storgatan 29 dekorerades
fasaden med sniderier utforda av Pål Pålsson bland annat omfattande land
skapsvapnet och ägarens initialer på frontespisen.
Fastigheten är numera riven, men enligt skriften är sniderierna tillvara
tagna. Troligen ligger de i något (av stadens?) forråd - men är värda ett bätt
re öde. Våra efterforskningar har inte givit resultat. Om någon av årsskrif
tens läsare vet var dessa sniderier finns - tag kontakt med foreningens inten
dent.
Den ovan nämnda harpan skänkte Ellen 1960 till foreningen GÖ.
Samtidigt skänkte hon ett spjälsnöre av blå pärlor som hon troligen tillver
kat själv.
Den pampiga salsmöbeln och orgeln testamenterade Ellen till Kvinnliga
Föreningen Gamla Östersund. Föreningen hade inte möjlighet att ta hand
om dessa skrymmande möbler och efter ansökan beviljade Kammarkollegiet
att möblerna fick överlåtas till Östersunds Industri- och Hantverksforening.
De forvaras numera till större delen i nämnda forenings lokaler Temperance,
Strandgatan 11, Östersund, samt till en mindre del i Pål Pålssons forutva
rande släktgård Laxviken 1:54 i Krokoms Kommun (nuvarande ägare Sven
Helmerius).
Föreningen GÖ fick 1975 av Kvinnliga Föreningen mottaga en kakelugnsskärm där träsniderierna utfarts av Pål och sömnadsarbetet av Ellen.
På! prövade också att arbeta i andra material. Han vävde en kudde i "gobiling"
och gjorde ljuskronor i plåt, arbetade i täljsten m.m. Allt han försökte sig på
klarade han av - skriver Ellen.
Han ritade porträtt av familjen och släkten, reliefporträtt i gips och även ett
i cement av Oscar IL Han gjorde själv ritningar till sina möbler, sniderier och
de hus han byggde. För sitt ritningsarbete tillverkade han ett staffli med vack
er ornamentik.

Fritiden
När de båda stenhusen byggdes 1907 flyttades lillstugan till Lugnvik, där den
blev familjens fritidshus. Pål flyttade sin verkstad till det större stenhuset.
Vid lillscugan i Lugnvik byggde På! en paviljong och ett uthus. I tolv år var
vi där, men det var fyra kilometer att gå, buss fanns inte då.
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Grosshandlare 0. A. Byströms fastighet Storgatan 29, uppford på 1880-tafet, var
prydd med landskapsvapnet och ägarens initialer i ett monogram. Utsmyckningen
var utförd av På! Pålsson. Huset är rivet.

1919 reste vi till Torvalla för att få en egen tomt. Vi fastnade för en tomt vid
sjön i närheten av stenbrottet. På vintern körde vi husen i Lugnvik på isen över
till andra sidan bron och vidare till Torvalla. Vi körde med tre hästar, en för
stugan, en för paviljongen och en för uthuset.
Lillstugan måste vi ställa upp nere vid sjön ty domkraften kunde inte få den
högre upp. Stugan byggdes på med en förstuga och Pål byggde en öppen spis
av fem stora stenar som han tog på tomten.
Med tomtköpet följde en timrad lada som byggts 25 år tidigare. Den bygg
de vi om till ryggåsstuga. Ellen beskriver ingående hur hon och fadern hjälptes
åt med ombyggnaden.
Pappa var verksam in i det sista, förtröstade hela livet på Gud och tackade
varje dag för hälsa och krafter. Han trivdes så gott i Torvalla, men på våren
1924 blev pappa sjuk. Han låg därute i stugan 14 dagar men togs sedan in på
lasarettet där han vårdades en tid. Vårdades sedan hemma i 9 månader innan
han den 12 mars 1925 fick hembud. Frid över minnet.
Tomten i Torvalla köpte På! av bonden Nils Petter Persson. Långt senare ville
dennes son, som var anställd på Sparbanken, köpa tomten och stugorna. Men
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vi har arbetat så mycket och haft så många trevliga dagar där, så vi vill att den
ska gå i vår släkt, skriver Ellen 1960. Nu har Åke köpt fastigheten från 1 juli,
ty jag orkar inte längre. (Åke är barnbarn till Pål - yngste son till sonen Paul.)

Ellen - berättaren.
Det första minne Ellen nedtecknat är, när hon i treårsåldern föll nedför en trap
pa och slog i huvudet och efter detta började stamma.
Hon berättar med inlevelse om sin barndoms lekar. Lekkamraterna var bar
nen i grannfastigheten (nu Rådhusgatan 48, där bodde läroverksadjunkten N.
M. Jonsson med familj), och lekplatserna var de fria vidderna ovanför
Repslagaregaran och lotterna.
Vi hade nästan alltid ont om slantar så vi hittade på att koka knäck, ibland
var vi hos oss och ibland hos Jonssons. Så sålde vi - sockerknäck för 10 öre och
siraps för 5 öre.
På sommaren gick vi upp i skogen och plockade blåbär och lingon, som vi
fick en slant för. Jag hade fått en liren leksaksspis av järn som pojkarna bar med
och vi kokade kaffe och ägg. När det var riktigt finväder hade vi läger där uppe
där Solliden nu är. Då byggde vi en spis av stenar. Av pappa fick vi 50 öre om
dagen, vi köpte limpa och mjölk och klarade oss själva.
När min bror och syster en gång fick 25 öre för att de städade bron köpte de
en flaska "limonad". Det var en nyhet. Vi gick upp till vår lort och festade. Jag
tyckte att det såg gott ut och fick smaka litet av flaskan.
Vi hade söndagsskola på Barnhemssalen (barnhemmet vid nuvarande
Kyrkgatan 50). Varje jul var det julfest och på sommaren utflykt till
Hasselbergsparken vid Björkbacka. Där hade Hasselberg en sommarvilla som
var 8-kantig med balkong runt villans andra våning. Cavallins hade en trädgård
ovanför kyrkogården (Norra kyrkogården) där spädbarnshemmet är.
När jag var 7 1/2 år dog Mamma - vi hade jungfru först, men när min sys
ter Anna och jag blev större skötte vi båda hemmet. Jag var 15 år då.
Jag började skolan och det gick bra, jag fick goda betyg. Mitt största intresse
var att sy och när jag var 12 år sydde jag min examensklänning själv. Även min
läsklänning med lång svart kjol sydde jag själv.
Ellens nedteckningar visar att hon var en intelligent, intresserad och engage
rad kvinna. Hon skriver om händelser nära och fjärran, kvinnohistoria, män
niskor hon känt, hyresgäster, familjen och släkten m.m. Hon blev tidigt enga
gerad i föreningslivet och hade i många år egen affär.

Historia
Hon nämner inget om sina litterära intressen, men hon måste haft ett stort läs
intresse. Vi får bl.a. veta att Jämtland blev isfritt 5.000 år senare än Skåne.
Hennes sammanställning över historiska händelser för oss tillbaka i tiden till
Polykarpus martyrdöd, Henrik Sjöfarare och Drottning Blanka. Håller vi oss
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Detta praktfulla skåp av bildhuggaren På! Pålsson_ ingår i den donation Ellen
Paulsson gjorde till Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund 1960. Skåpet finns
mt i Hantverksforeningens vård på Temperance, Strandgatan 11. Foto Bengt
Brugge 1996.
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på mer lokalt plan börjar skildringen 1645 när Jämtland blev svenskt och fram
till Expo Norr 1950.
Dessa noteringar som hon gjorde på äldre dagar visar att hon noga följt noti
ser och de äldres berättelser om händelser i stadens och länets historia.
förteckningen är lång och här följer endast ett axplock.
Lämpligen börjar vi med den 23 oktober 1786. På uppdrag av Gustaf III blev
Östersund stad med 25 personers invånare. Apotekare Samuel Perman gick i
spetsen och ordnade med alle. Skaffade en gammal byggnad till kyrka och då
inte prästen i Brunflo ville komma predikade han själv. Han var även läkare
utan betalning, hade 17 barn, gift två gånger.
De svåra åren lever oftast längre än de goda i folkets minne. Ellen hörde ,
berättas, att vintern 1695 var hård och följdes av ett missväxtår, folket måste
blanda bark i bröder. Även 1697 var nödår, all säd frös.
Allra värst var det dock 1867. På midsommar detta år kunde man köra häst
lass över Storsjöns is. När kälen äntligen släppt och sådd kunde ske tog natt
frosten alle. Landshövding Asplund rådde folket att blanda lav i brödet.
Kungliga besök är också händelser som stannat i folks minne. 1873 passera
de Oscar Il staden på sin kröningsresa till Trondhjem (vi var ju alltjämt i union
med Norge). Ellen beskriver den ståtliga processionen med det kungliga fyr
spannet, musikkår och följe. På sin vidare färd gästade han Huså herrgård och
besåg gruvan. Lappen Lars Andersson fick visa sina renar. Kungen frågade Lars
hur många renar han hade. Lars svarade: "Å sir Du kung, stundom mer, stun
dom mindre".
Kungen kom tillbaka 1882 och förrättade invigning av järnvägen som nått
staden. Järnvägsresan till Stockholm tog då 23 timmar. Tur- och returbiljetten
kostade 15 kronor. Till första resan såldes 579 biljetter.
Den stora branden i "Myran" då 16 gårdar brann ner inträffade 1884.
(Myran kallades området mellan nuvarande Hamngatan och Gränsgatan.
Området var enligt Wikström långt in på 1800-talet en sumpig skogsmark.)

Föreningslivet
Om beteckningen "kvinnosakskvinna" ses i posmv bemärkelse är detta en
benämning som väl passar in på Ellen. Kvinnornas rättigheter i samhället
intresserade henne mycket. Hon beskriver i årtal efter årtal hur kvinnorna fatt
tillgång till högre studier och ämbeten. När kvinnan i början av 1960-talet
även fick rätt att prästvigas ställer hon frågan: "När får vi vår kvinnliga lands
hövding och första biskop?" (Ja, den frågan är ju numera delvis besvarad.)
Kvinnofrågorna var angelägna för Ellen, det visar inte minst hennes engage
mang i föreningslivet.
Ellens syster Anna var en av initiativtagarna till bildandet av KFUK-före
ningen i mitten av 1890-talet och hon var även föreståndare för dess första kon
valescenthem i Valla på Frösön. 14 år gammal blev Ellen medlem och hon tog
som sin uppgift att organisera syaftnar - gamla kläder samlades in, syddes om
och delades ut till fattiga barn.
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Ellen Paulsson i sitt hem i 80-åm1/dern. Hon var mycket aktiv i foreningslivet och
var bl. a. initiativtagare till Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund. Vid konsti
tuerande sammanträde den 5 mars 1957 valdes hon till vice ordfarande i fore
ningen.

1902 byggde föreningen konvalescenthemmet Vilan i Genvalla. Ellen valdes
in i den första styrelsen för hemmet och var dess kassör många år.
Tillsammans med Hanna Dillner anordnade Ellen 1907 i KFUK:s regi två
hushållskurser för unga flickor. De höll till i hemmet på Repslagaregatan och
kurserna var de första av detta slag i staden.
När doktorinnan Vretling 1899 startade föreningen Hvita Bandet var Ellen
en av de aktiva medlemmarna och hon var själv en av initiativtagarna vid bil
dandet 1904 av Östersunds Djurskyddsförening. Ellen skötte kassörssysslan i
denna förening i 30 år.
I början på 1910-talet utbildade sig Ellen i vävning och genomgick kurser vid
Handarbetets Vänner i Stockholm.
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1912 startade hon egen affär - Ellen Paulssons Tapisseri- och Konstslöjds
affär med adress Repslagaregatan 20. Affären var belägen i den äldre byggna
den och hade ingång från gränden.
Jämsides med affären hade hon även elever i vävning och färgning samt olika
handarbeten. Affären tog dock alltmer tid för henne och hon slutade med
undervisning när Jämtslöjd startade i mitten av 1910-talet med Agnes Ericsson
som föreståndarinna.
Vårdnaden i hemmet av fadern under dennes sista levnadsår tog hårt på
Ellens krafter och som rekreation reste hon 1925 till Paris där hon hälsade på
gamla vänner - tidigare grannar till familjen. 1930 gjorde hon en resa till Rom
- men om denna resa förtäljer hon inget.
Ellen hade sin affär i 34 år - hon upphörde 1946 när hon fyllt 65 år. Men
hennes energi och engagemang upphörde inte. Som aktiv medlem i
Riksföreningen för Svenskhetens bevarande i utlandet valdes hon till dess kas
sör 1945 och blev 1958 avtackad med blommor och utnämnd till
Hedersordförande.
Kvinnliga föreningen Gamla Östersund tillkom på initiativ av Ellen. Troligen
återger hon en tidningsnotis med rubriken "Gamla damer på ungdomsgården
i Östersund". Texten börjar: "På söndag e.m. (21/11 1954) ägde en samling av
rätt unikt slag rum på ungdomsgården. På initiativ av fr. Ellen Paulsson gjor
des ett försök att samla äldre damer, som antingen var födda i Östersund, eller
som bott i staden i minst 60 år.
Ett femtital hade kommit till städes och sedan de hade bevistat aftonsången
i gamla kyrkan, där komminister Sjöman predikade, samlades man till sam
kväm på ungdomsgården. Värdinna var fr. Paulsson...."
Den första samlingen ledde inte till något resultat, men ett frö var sått. Ellen
tog ny sats i februari 1956 och samlade ett 70-tal damer. Denna träff ledde till
ett konstituerande sammanträde den 5 mars 1957 och stadgar fastställdes den
9 maj samma år. Ellen valdes till föreningens vice ordförande. (Enligt de stad
g�r som då antogs fick varje kvinna som fyllt 30 år och antingen var född i
Ostersund eller varit bosatt i staden i 25 år antagas till medlem.)
Ellen avled den 26 april 1966 - några månader innan hon skulle ha fyllt 85 år.
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På Jacobowskys
och Hasselbergs tid
OM BIBLIOTEK OCH LÄSNING UNDER
EN SKOLTID I ÖS TERSUND
Av professor emeritus Tore Sigeman

Till minnet av
Torsten Dixelius 1924-1996
DEN HÄR UPPSATSEN BYGGER I HUVUDSAK PÅ MA USKRJPTET TILL ETT FÖRE
DRAG med titeln "Från Cederborg till Camus" som jag höll i Humanistiska

Föreningen i Östersund den 9 februari 1995. Utöver en skildring av litterära
minnen från min skoltid innehöll föredraget en presentation av samlingsvoly
men De lärdas bibliotek (Atlantis förlag, 1993). I den volymen berättar var och
en av trettio Uppsalaforskare, bland annat jag själv, om böcker som under hans
eller hennes ungdomstid haft särskilt stor betydelse för livshållning eller val av
levnadsbana. Det avsnitt av föredraget som innehöll den presentationen har här
uteslutits, men det står kvar några hänvisningar till den boken.

Bibliotekshus och samhälle
Liksom andra offentliga byggnader speglar bibliotekshusen de samhällen i vilka
de tillkommit. Under sin drygt 160-åriga tillvaro har Jämtlands bibliotek här
bärgerats i tre olika hus. Den tredje och nuvarande byggnaden, som i förelig
gande skick invigdes 1982, är en funktionell anläggning som genom sin
utformning och placering i stadsrummet inbjuder medborgarna till besök och
som omisskännligt framstår som ett instrument för den informationsfrihet som
är ett centralt inslag i ett demokratiskt samhälle.
Den första av de tre byggnaderna var det vitrappade stenhuset ute i Srocke
som fortfarande står kvar. Då den uppsaliensiske medicinprofessorn Carl
Zetterström, soldatson från Rödön, donerade sitt stora bibliotek till Frösö
Trivialskola - ett bibliotek om 12 000 band, mest vetenskapliga skrifter men
också verk av bland annat Lessing, Schiller, Racine, Rousseau och Voltaire uppställde han som bekant som villkor att det uppfördes ett stenhus för böck
ernas säkra förvaring. Byggnaden finansierades delvis på ett sätt som enligt vår
tids värderingar är anmärkningsvärt. En ung magister, Lars Edwall, utfäste sig
att donera 5000 riksdaler riksgälds till biblioteksbygget på villkor att
Zetterström hos kungen utverkade hans utnämning till kyrkoherdetjänsten i
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Biblioteksdonatorn Carl Zetterströms grav vid kyrkogårdsmuren på Vaksala kyr
kogård i Uppland. Graven är omgiven av Jjra mäktiga lindar.
Foto: Tore Sigeman 1996

Oviken, och Zetterström och hans inflytelserika vänner lyckades uppfylla det
villkoret. Det enkla huset, med fasad i dorisk stil, stod färdigt 1833. Att det var
ett bibliotek inre för allmogen utan för de fåtaliga lärda och deras lärjungar
markerades redan genom dess läge ute vid trivialskolan, långt från större sam
hällen. Det huset, med dess enastående vackra utsikt över kulrurbygd och fjäll
värld, står som ett monument över Zetterströms märkliga gärning. I Vaksala på
Uppsalaslätten finns hans grav, belägen intill nordöstra kyrkogårdsmuren mel
lan fyra mäktiga lindar.
Då trivialskolan, omvandlad till elementarskola, flyttades in till staden år
1847, blev böckerna i huvudsak kvar ute på Frösön tills ett nytt bibliotekshus
uppförts inne i staden mer än ett halvsekel senare. Detta hus, som alltså är det
andra i vilket Jämdands bibliotek haft sitt hemvist, stod färdigt 1912. Det är
det hus i kyrkparkens sydöstra hörn som ännu står kvar (numera som stads
museum och konsthall) och som kan sägas symbolisera stadens kulturella cen
trum, mellan kyrka och rådhus och mellan gamla och nya läroverksbygg
naderna. Huset byggdes samtidigt med det pompösa rådhuset och i likartad
nationalromantisk stil. Samma arkitekt, Frans Wallberg, svarade för ritningar
na. Wallberg hade 1907 utarbetat en stadsplan för en monumental utformning
av den gata som numera bär namnet Rådhusgatan. Tanken tycks ha varit att
Östersund, som på några få decennier efter järnvägens tillkomst hade växt från
vad som varit föga mer än en stor bondby till en modern stad i egendig
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Utlåningshallen i Gamla Biblioteket. Foto från 1920-talet.

mening, på detta sätt skulle manifestera sin nyvunna status som administrativt,
kommersiellt och kulturellt centrum. Av den ambitiösa planen på en parad
gata förverkligades egentligen bara de två nämnda husen. För bibliotekets del
fick dess roll enligt planen den negativa effekten att kraven på dess exteriör
tilläts dominera över önskemålen om en funktionell interiör. Där måste ha
varit trångt och opraktiskt redan från början. Det är till detta bibliotekshus
mina minnen från skolåren hänför sig, och det är ljusa minnen, även om loka
lerna hade brister och beståndet av modern litteratur var blygsamt. Jag minns
ännu doften av böcker, minns skönlitteraturens vinröda klotband och facklit
teraturens mörkblå, minns stämningen av ro och avskildhet i den förtjusande
lilla läsesalen, en stämning som manade till självständigt sökande efter kun
skap, med möda och nöje.

Till jordens medelpunkt
Vårt hem i Östersund var anspråkslöst, men där fanns en liten boksamling vars
innehåll måste ha valts med viss omsorg. Min pappa, som var möbelsnickar
mästare, dog tidigt, och det var främst min mamma, som hade växt upp som
nämndemansdotter i en by i norra Jämtland, som främjade läsmiljön i hem
met. I sin ungdom kring sekelskiftet hade hon varit medlem i den då i
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Jämtland utomordentligt livaktiga nykterhetsrörelsen. En förklaring till dess
framgång i landskapet var helt säkert att rörelsen ingalunda var snävt sekteris
tisk utan bedrev en bred kulturell verksamhet med bland annat lånebibliotek
och teater, och jag tror att det inte minst var där hon hade fatt sina kulturella
intressen och ambitioner.
Av klassiska ungdomsböcker fanns i vår bokhylla bland andra Robinson
Crusoe av Daniel Defoe, Huckleberry Finns äventyr av Mark Twain och T ill
jordens medelpunkt av Jules Verne. I flera av ungdomsskildringarna i De lär
das bibliotek berättas om den högläsning som var vanlig i hemmen. Detta var
ju före televisionens tid, i radions barndom, och också i mitt hem lästes högt
en hel del. En av lyrikböckerna i bokhyllan var Heidenstams Vallfart och vand
ringsår, och från uppläsning ur den minns jag "Namnlös och odödlig" som
åskådliggör det engagerade konstnärskap som inte syftar till egen ära.
Gustaf Hellströms Snörmakare Lekholm far en ide, som skildrar uppgång
och fall inom tre generationer av en hantverkares familj, brukar betecknas som
den svenska ståndscirkulationens klassiska roman. Då jag läste den som gym
nasist fäste jag mig vid två temata. Det ena var framhävandet av det genetiska
arvet med dess inslag av lotteri; jag började att uppmärksamt iaktta karaktärs
dragen hos äldre släktingar och jämförde med egna. Det andra temat fram
trädde i de gripande skildringarna av bittra sociala misslyckanden, föranledda
av brist på arbetsdisciplin och otyglad lust till umgänge i festligt lag.

Felsteg, bot och bättring
I bokhyllan hemma fanns några fa böcker om jämtländsk historia. På grund av
det tunga språket hade jag svårt med teologie doktorn Jakob Albert Englunds
Gedungsen (från 1853, i nyutgåva 1922) med dess skildring av Vildhussens
tilltag 1796 att låta tömma Ragundasjön, men tidigt studerade jag bokens kar
tor över Storforsen och den sandås där genombrottet skedde. Per Hallströms
lilla roman Döda fallet (från 1902) med samma historiska motiv gav mig hel
ler inte stort utbyte då jag senare läste den.
Också Gudmar Hasselbergs historik över Frösö Trivialskola (från 1935) låg
länge över min nivå, men där fanns enstaka intresseväckande inslag som åter
berättades i hemmet, främst historien om Paulus Andersson Genberg från
Odensala. Då denne var skolpojke vid trivialskolan drabbades han 1827 av det
hårda straffet att bli relegerad. De skriftliga handlingar där beslutet redovisats
har blivit avlägsnade ur skolans arkiv, och denna förmodligen i välmening vid
tagna åtgärd öppnade fältet för spekulationer om olika utsvävningar som skul
le ha utgjort motivet för beslutet (se om frågan Nils Westin i Gamla Östersund
Årsskrift 1957). Genbergs bana stäcktes dock inte av relegationen, utan han
gjorde karriär som filosof i Lund, var en rid ecklesiastikminister med stort infly
tande på läroverkens modernisering och han slutade som biskop i Kalmar. De
morgnar i mitt liv då jag vaknat med ruelse - ganska fa bör jag tillägga - har jag
sökt tröst i minnet av Paulus Genbergs öde; om bara man ångrar sig och sedan
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arbetar flitigt, behöver en tillfällig förvillelse inte hindra att det kan gå en
ganska väl i livet, även om man måhända inte blir biskop.

Josef i brunnen
Flera av bidragen i De lärdas bibliotek innehåller detaljer som kommit mig att
erinra mig tidiga läsupplevelser, och jag tror att många i min ålder kan ha lik
nande berikande utbyte av boken. Vetenskapshistorikern Tore Frängsmyr
berättar om sin första starka litterära upplevelse, läsningen i småskolans Biblisk
läsebok om Josef och hans bröder. Knappast något har senare förmått gripa
honom så mycket som denna berättelse om avund, intriger och upprättelse.
Också jag fängslades som liten av den historien, särskilt episoden där Josef kas
tas i brunnen av sina grymma bröder. Många av oss har säkert associerat till den
episoden vid läsningen nyligen av Kerstin Ekmans prisade roman med jämt
ländsk anknytning, Händelser vid vatten, där ett liknande inslag förekommer.

Boksamlingar i magasin
Min debut som låntagare vid Jämtlands bibliotek tror jag inföll år 1937, efter
som jag har en del minnen av den dåvarande bibliotekarien C. V ilh.
Jacobowsky som lämnade Östersund sommaren 1938. Biblioteket var då sedan
länge alltför trångbott, och som redan nämnts var det opraktiskt inrättat. De
för allmänheten öppna samlingarna var ynkligt små. Enligt en uppgift i
Jämtlands biblioteks årsskrift 1932 omfattade vuxenavdelningens öppna sam
ling endast åtta och en halv hyllmeter, och den uppgiften stämmer bra med
min minnesbild av förhållandena några år senare. För barn- och ungdomslitte
raturen fanns en enda öppen hylla som rymde kanske fem hyllmeter.
Referensbiblioteket i läsesalen omfattade mindre än 1 000 volymer.
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Samlingarna förvarades alltså nästan helt i magasin, där de var delvis svåråt
komliga. Gjorde man med hjälp av kartoteken en beställning av en bok som
fanns i de övre magasinen, innebar det att man besvärade någon av den fatali
ga personalen att ge sig iväg uppför trappor och branta stegar. Ofta tjänstgjor
de bara en person vid uclåningsdisken, och vid en hämtningsutflykt upphörde
då all annan verksamhet. De här förhållandena gjorde givetvis att man tänkte
sig för både en och två gånger innan man besvärade personalen på det sättet.
Biblioteket var under min tid som låntagare normalt öppet de flesta vardagar
endast på kvällstid, mellan klockan 17 och 20, men på onsdagar och lördagar
var det öppet på dagtid, mellan klockan 11 och 17. Barn och ungdomar var
åtminstone periodvis hänvisade till särskilda tider.
Jag började läsa i större skala i tioårsåldern, till att börja med alla i bibliote
kets bestånd befintliga historiska romaner av Carl August Cederborg. Denne
skrev romantiserande, nationalistiske präglade skildringar, främst från
Sturetiden till stormaktstidens slut. Berättarcekniken var enkel och framställ
ningen medryckande. På ett för en ung läsare förledande sätt kunde berättaren
inleda en roman med en ganska detaljerad och i det stora hela historiskt kor
rekt skildring av den maktpolitiska bakgrunden till ett visst skede för att sedan
glida över till en diktad berättelse där ofta en enskild persons öden utspelades
mot den bakgrunden. Då jag vid en historielektion på Norra folkskolan åbero
pade vad jag läst i en av Cederborgs romaner, Peder Fredag, fick jag lära mig
källkritikens grunder av en avhållen lärarinna, Ulla Öhrstedc.
Cederborgs romaner var mycket populära i den kamratkrets jag tillhörde före
tonåren, trots att intrigerna var enkelt hopkomna. Böckerna kom ut i stora
upplagor, och biblioteksstatistiken visar att så sent som 1955 var antalet lån per
år i landet cirka 100 000. I boken C. Aug. Cederborg, Snapphanetidens berät
tare (utg. av L. Fernebring & Mac Robertson, Lund 1993) påminns om den
starka ställning hans verk hade bland ungdom under seklets första del.
Läsningen av Cederborg väckte och fördjupade mitt intresse för svensk och
annan historia. Efter hand läste jag lite mer avancerade historiska romaner,
bland annat De tre musketörerna av Dumas och något senare c.ex. Krig och
fred av Tolscoj.

En betalbro i saga och verklighet
Skönlitteratur med jämtländsk anknytning spelade ringa roll för mig som ung
läsare. Jämtländska sagor av Gustav Hedenvind-Eriksson läste jag mer av plikt
än som nöje, men några fragment av sagorna har stannat kvar i mitt sinne. Då
jag ett halvsekel senare på färd från flygplatsen på Frösön till skidparadiset i
Bydalen passerade den nya betalbron över Rödösundet för första gången min
des jag den av Hedenvinds sagor som heter "Bron". Den handlar om den lätt
jefulle men påhittige Snas Grimma som bygger en flottbro från fastlandet till
Frösön och som tar broavgift, till att börja med en näve korn av gående man
eller kvinna. Hans näriga hustru Sölva höjer sedan avgiften tills brofararna slut
ligen förlorar tålamodet och fördriver henne.
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Bibliotekarie Elin Kardell i Gamla Biblioteket på 1920-talet.

Bibliotekets personal
Personalen vid Jämtlands bibliotek bestod under min tid som låntagare av en
bibliotekarie, en amanuens och något enstaka biblioteksbiträde eller en prakti
kant och tidvis en vaktmästare.
I Kungl. Maj:ts brev från 1905 om det Zetterströmska bibliotekets flyttning
från Frösön till Östersund föreskrevs bland annat att till bibliotekarie för det
rekonstruerade biblioteket skulle helst utses någon bland lärarna vid läroverket.
En av lektorerna, S.J. Kardell, hade haft ansvaret för det sovande biblioteket ute
i Stocke sedan 1876, och han blev bibliotekarie i huset i kyrkparken där han
tjänstgjorde från 1912 till 1921. Han efterträddes av sin fosterdotter, Elin
Kardell, en utnämning som var något omstridd. Hon förestod sedan bibliote
ket till 1930 då hon som hustru till en dansk flyttade till universitetsstaden
Berkeley i Kalifornien. Hennes livsöde har skildrats av Hans Jacobsson i Gamla
Östersund Årsskrift 1985 (se vidare Halvar Sehlin i tidskriften Provins 1990
om ett möte med henne i Berkeley). De rvå följande innehavarna av bibliote
karietjänsten skall jag strax återkomma till.
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Amanuensen Selma Fahlander tjänstgjorde vid biblioteket från 1923 och svarade
for kontinuiteten i verksamheten. Vid sin pensionering i 968 avtackades hon av
landshövding Anders Tottie.

För kontinuiteten i verksamheten svarade i utpräglad grad amanuensen Selma
Fahlander som tjänstgjort vid biblioteket sedan 1923 och som var i tjänst där
under hela den tid jag var låntagare. Hon var dotter till en läroverksadjunkt i
naturvetenskapliga ämnen, Helmer Fahlander. Jag minns så gott efter Selma
Fahlander. Hon var en förtjusande person, hjälpsam och vänlig, och hon lyste
upp den lilla låneexpeditionen.

Jacobowsky - bibliotekarie, skriftställare och judaicasamlare
C. Vilh. Jacobowsky hade utnämnts till bibliotekarie från den 1 november
1930. Nytillträdd grep han sig an med att införa ett modernare katalogise
ringssystem, och en annan nyhet, införd 1933, avsåg en omfattande verksam
het med vandringsbibliotek som utsändes till avlägsnare orter i länet och som
normalt där hades om hand av lärare. Jag minns Jacobowsky som en imposant
och temperamentsfull person som man hade stor respekt för, men jag rycker
mig också minnas att han hade glimten i ögat och någon gång kunde skämta
med en liten låntagare.
Jacobowsky, som var född 1896, kom från en judisk köpmannafamilj i
Västsverige. Den på sin tid välkände psykiatriprofessorn vid Uppsala universi-
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tet Bernhard Jacobowsky var en äldre bror till honom. Vilhelm Jacobowsky stu
derade i Uppsala, blev licentiat 1925 på en avhandling om den svenska rese
skildringens hisroria före Linne, fortsatte sedan doktorandarbete, lämnade
Uppsala 1928 för att i rvå år arbeta vid redaktionen för Svensk uppslagsbok,
samt disputerade 1932, alltså efter det han hade tillträtt tjänsten i Ostersund.
Hans doktorsavhandling var biografisk och gällde den svenske 1600-talsrese
nären J.G. Sparwenfeld. Då Jacobowsky lämnade Östersund år 1938 blev han
bibliotekarie vid Stifts- och landsbiblioteket i Skara där han stannade till sin
pensionering 1961. Han bedrev en omfattande författarverksamhet, främst
ägnad judisk person- och kulturhistoria; bland annat skrev han en historik över
Göteborgs mosaiska församling. Det finns en bibliografi över hans skrifter
1914-1982 (utgiven av Stifts- och landsbiblioteket i Skara genom Assar Larsson
1982) som omfattar inte mindre än 540 nummer.
Av lokalhistoriskt intresse är den uppsats om "Judarne i Östersund" som
Jacobowsky publicerade i Gamla Östersund Årsskrift 1959. Han drar där bland
annat fram material till stöd för antagandet att Östersund på 1880-talet var den
av landets städer som hade det proportionsvis kanske största antalet judiska
invånare. Senare hade förhållandet ändrats, och han nämner att då han själv var
verksam i staden på 1930-talet det enligt den officiella statistiken över mosais
ka trosbekännare endast skulle ha funnits fem sådana i hela länet.
För eftervärlden kommer Jacobowskys namn att leva kvar såsom knutet till
den utomordendigt stora samling av litteratur om judendomen som han hop
bragte under sitt liv. Den finns sedan 1973 i Uppsala universitetsbibliotek,
Carolina Rediviva, där den förvaras i ett stort rum i anslutning till den gamla
boksalens vackra galleri. Den bär beteckningen "C. Vilh. Jacobowskys
Judaicasamling" och omfattar cirka 250 hyllmeter böcker och småskrifter. Det
lär vara den största privata samlingen i sitt slag i Europa. Här finner man skön
litteratur och facklitteratur med judiska motiv eller annan judisk anknytning,
på hebreiska, svenska och mer än trettio andra språk. I samlingen ingår även
mycken antisemitisk litteratur, med skrämmande innehåll.

Jacobowsky och Karin Boye
Det finns en skrift av Jacobowsky i vilken man kommer honom särskilt nära.
Den heter The Poets' Corner och Karin Boye. Några minnen från 1920-talets
Uppsala. Den är till formatet obetydlig, ett 50-tal små sidor, och gavs ut i tryck
år 1956 som julhälsning av ett förlag (Almqvist & Wiksells/Gebers, Uppsala).
Den bygger på Jacobowskys dagboksanteckningar från Uppsalatiden som del
vis återges in extenso. Av litteraturhistoriskt intresse är vad han berättar om den
exklusiva krets av unga skalder och litteraturintresserade akademiker som
skämtsamt kallades "The Poets' Corner" och som höll ihop några år efter 1924.
Centralgestalter i detta kotteri, vars sammansättning varierade, var de redan
etablerade poeterna Karin Boye och Einar Malm samt Elof Ehnmark, senare
mest känd som radiochef i början av 50-talec. Jacobowsky tycks ha varit en
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sammanhållande kraft i den lilla kretsen, där det lästes dikter och diskuterades
och raljerades. Man möttes ofta i hans dublett på Kyrkogårdsgatan 5, intill
Carolina Rediviva. Särskilt intressant är givetvis vad Jacobowsky berättar om
Karin Boye. Hon tycks ha varit mycket sensibel, hade lätt att falla i gråt, och
vid flera tillfällen då hon började storgråta av svårförklarligt skäl föll det på hans
lott att trösta henne. Av dagboksutdragen framgår att de två tidvis umgicks fli
tigt, inte minst på promenader utåt Grindstugan eller till Kap. Deras relation
hade inga erotiska inslag. Karin Boye beundrades i den här kretsen för sin poe
tiska begåvning men tycks ha betraktats som en halvt överjordisk varelse, en
madonnagestalt som stod över erotiken. Att hon skulle ha haft homosexuell
läggning kom till Jacobowskys kännedom långt senare och innebar då en över
raskning för honom.
Trots att Jacobowsky själv inte är huvudperson i den här skriften, får man en
god bild av honom. Han är en högst aktiv person, men splittrad och inte så
målmedveten. Han arbetar ju på en avhandling men skriver samtidigt - som
han anförtror Karin Boye under en promenad - på vad som skulle ha blivit den
första stora romanen om en svensk judisk familjs öden. I nästan häpnadsväck
ande stor utsträckning deltar han i förenings- och annat umgängesliv, och han
skriver ofta tillfällighetsvers. Kanske är han en smula naiv, men charmerande i
sin impulsivitet och i sitt kulturintresse. Andra vittra medlemmar av kotteriet
strödde ofta kring sig klassikercitat som Jacobowsky inte kände igen utan upp
fattade som den talandes eget infall och som kom honom att förtjust ropa
"Tryck det, tryck det!", vilket blev ett bevingat talesätt i kretsen.

Jämtländska kulturmonopolklubben
Även om Jacobowsky under sin Östersundstid deltog i umgängeslivet, bl.a. i
kretsen kring Wilhelm Peterson-Berger (enligt Frösökrönikan 2, 1992, s. 105),
kan man gissa att han ibland kände sig som en främmande fågel i en karg miljö.
I den nämnda uppsatsen om "Judarne i Östersund" berättar han att direktör
Ragnar Ohlson någon gång i mitten av 1930-talet hade agerat som ciceron åt
en tysk journalist och därvid pekat ut biblioteket och sagt att där satt länets
ende jude som chef. En markering av utanförskap är Jacobowskys val av ämne
och av signatur, "Outsider", för ett litet skämtsamt bidrag till Pressgästen 1935,
en av Östersunds journalistförening utgiven tillfällighetstidning. Bidraget, som
har rubriken "Östersunds Allehanda", består av ett antal fiktiva notiser om kul
turevenemang i staden, t.ex. årsmöte i "Jämtländska kulturmonopolklubben",
och dess syfte är att driva gäck med den snävt avgränsade personkrets som
enligt notiserna uppbär rollen av kulturbärare ungefär som motsvarande krets
i Grönköping. Komiskt men ganska infamt är sålunda att som styrelseledamö
ter i såväl den nämnda klubben som i övriga omtalade sammanslutningar redo
visas, med endast smärre variationer, samma grupp av faktiskt existerande per
soner, mestadels landshövdingskan fil. d:r Hanna Rydh Munck af Rosenschöld
såsom ordförande och i övrigt hennes man landshövdingen samt länsantikvari-
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en Eric Festin, borgmästare Iwan Wikström, rektor David Cederberg och
direktör Ragnar Ohlson. Landshövdingskan omtalas återkommande med titlar
och alla namn såsom agerande i olika föregivna verksamheter som alla på ett
maliciöst sätt givits likhet med verkligheten. De fiktiva nyheterna avser sådant
som ändrad sammansättning av Heimbygdas "selpinnepremieringskommitte"
eller att landshövdingskan fil. d:r Hanna Rydh Munck af Rosenschöld hållit ett
med stort intresse åhört föredrag, illustrerat med vackra ljusbilder, över det ena
eller andra ämnet, t.ex. "Bland Brasiliens pampar på Pampas".
Jag träffade Vilh. Jacobowsky en gång efter vår tid i Östersund, vid doktors
promotionen i Uppsala den 4 juni 1982 då han vid 86 års ålder promoverades
till filosofie jubeldoktor. Då den akademiska processionen hade formerats för
intåg i aulan kom jag att stå nära honom, och jag hälsade på honom och nämn
de att jag varit låntagare hos honom på Jämtlands bibliotek och att jag tack
samt mindes den tiden. Det tycktes roa honom om att bli erinrad om åren i
Östersund. Han dog 1986.

Gunno Hasselberg
Jacobowsky efterträddes 1938 av fil. dr Gunno B. E. Hasselberg. Denne, som
var född 1900, lär ursprungligen ha tänkt sig att bli lärare men inte tyckt sig
passa för den banan, och han gick över till forskning i botanik. Han disputera
de i Uppsala 1937 på en på tyska skriven avhandling. Och året därpå växlade
han alltså över till verksamhet som bibliotekarie. Gunno Hasselberg, som till
hörde den välkända jämtländska kultursläkten, kunde måhända tyckas stå i
skuggan av sin briljante äldre bror Gudmar, men klart är att han i staden intog
en aktad ställning som länsbibliotekarie. Jag minns honom som en korrekt och
effektiv bibliotekarie, dock så reserverad eller allvarstyngd att man inte gärna
besvärade honom i oträngt mål.
Förhållandena för biblioteksverksamheten var besvärliga på Hasselbergs tid,
och av fotografier av honom i tjänstelokalerna tycker man sig förstå hur tyngd
han kan ha varit av sina plikter. De ekonomiska anslagen var knappa, och loka
lerna blev alltmer otillräckliga. Ett mer effektivt utnyttjande av huset åstad
koms sommaren 1947 genom en ombyggnad som främst innebar att de nedre
magasinen gjordes om till för låntagarna öppna samlingar med drygt 10 000
volymer tillgängliga. Frågorna om tillbyggnad eller nybyggnad var dock åter
kommande under Hasselbergs tid. Ett förslag från 1941 innebar att en till
byggnad skulle ske i kyrkparken väster om den gamla byggnaden; i efterhand
framstår det som lyckligt att det förslaget skrinlades på grund av medelsbrist.
Man inriktade sig senare på nybyggnad. Hasselberg dog oväntat 1958 under
förberedelserna för flyttningen till den nya biblioteksbyggnaden.

Läroverksbiblioteket
Vid läroverket fanns en betydande boksamling, uppdelad i två avdelningar,
dels vad som kallades Läroverkets bibliotek med mer vetenskaplig inriktning,
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dels Lärjungebibliocekec med mer populärvetenskaplig och skönlitterär karak
tär. Bibliotekarie var från 1918 till 1946 adjunkten Josef Danell. Samlingarna
förvarades länge i tämligen primitiva lokaler på vinden ovanför aulan - eller
"bönsalen" som benämningen då var - men efter läroverkets ombyggnad i mit
ten av 1930-calec inrättades mer funktionella lokaler centralt i byggnadens bot
tenvåning.
Vid sekelskiftet hade rået tvist om den Zecterscrömska boksamlingen eller
delar därav mellan läroverkets kollegium, som ville införliva samlingen med
skolans bibliotek, och andra grupper som ville skapa ett i egentlig mening
offentlige bibliotek tillgänglige för allmänheten i stad och län. T visten, som var
föranledd av oklarheter i Zetterscröms donationsbrev, löstes så att boksamling
en i alle väsentligt slutligen tillföll Jämtlands bibliotek. Frågan har belyses av
Danell i Jämtlands biblioteks årsskrift 1935.

Gymnasieförbundet Lyran
I samlingen Elden och ffigelungen (1959) har Carl-Göran Ekerwald i en novell,
där handlingen utspelas i en stad som är som Östersund, berättat om hur ett
par skolpojkar bedriver så omfattande litteraturstudier utanför skolgången att
de måste nyttja dragkärra för att föra hem vad de lånar från biblioteket. Till en
sådan kategori av passionerade läsare kunde jag räkna mig bara korta skeden.
Och det fanns motvikter mot det myckna läsandet. Stämpeln av plugghäst och
bokmal ville man helst undvika bland kamrater och flickor. I Thomas Manns
novell "Tonio Kröger", som blev en viktig läsning för mig, belyses utanförska
pet för den som like Tonio drar sig undan till böckernas eller diktandets värld.
Där berättas att hans djupaste och hemligaste kärlek ägde de sorglösa, lyckliga,
älskansvärda och vanliga - de som lever.
Vid gymnasiet fanns på min rid en ganska livlig föreningsverksamhet. Jag till
hörde Gymnasieförbundet Lyran, där jag en tid var ordförande, "archa".
Förbundet hade litterära, musikaliska och konstnärliga syften, men bestod i
praktiken knappast av bokslukare och skönandar utan av ett urval käcka poj
kar med intresse för sport, flickor och vin. Vid ett lördagskvällsmöce i förbun
det - "koncilium" som det hette - höll jag ett litet föredrag om Strindbergs dike
"Scadsresan" och deklamerade tredje sången, men jag tror inte att jag lyckades
Ringa auditoriers intresse så som jag hade önskat. I förbundets verksamhet före
kom vissa skaldeförsök som återgavs i en intern tidning. Förbundets främsta
namn under senare decennier hade varit Nils-Magnus Folcke och framför alle
Erik Lindegren. Den senares minne levde dock mer som hårdskjutande hand
bollsspelare och levnadsglad charmör än som expressiv poet. Det var först efter
publiceringen av Sviter 1947 som vi insåg hans storhet.

Litterära klassiker enligt skolans värderingar
Min läsning som skolpojke styrdes i stor utsträckning av skolans krav och
rekommendationer. Med hjälp av läroverkets tryckta årsredogörelser kan man
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Länsbibliotekarie fil. doktor Gunno B. E. Hasselberff. vid sitt arbetsbord i januari
1958. Han dog oväntat några månader senare och pek aldrig uppleva Jlytmingen
till det nya biblioteket.
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rekonstruera de listor över skönlitteratur som anbefalldes från skolans sida. Jag
har gjort stickprov i redogörelser mellan 1916 och 1946, och de visar att
rekommendationerna var märkligt oförändrade under flera decennier fram till
och med min skoltid. En sammanställning för realskolans del visar bland annat
att Runebergs Fänriks Ståls sägner år från år lästes i en av de första klasserna.
För mig som hade äldre bröder i skolan fick stabiliteten i litteraturkurserna
till effekt att jag blev särskilt förtrogen med vissa verk, främst Fänrik Ståls säg
ner, eftersom högläsningens princip hyllades i mitt hem. I anslutning till att
min äldste bror hade att läsa boken kom jag att f¼ ett första inrryck av den
redan i sjuårsåldern då jag roades av burleska dikter som den om Munter. När
några år senare min andre bror hade nått den klass där sägnerna skulle läsas,
fick jag lyssna på nytt och fascinerades av rytmen, av rimmens klang och kan
ske särskilt av föreningen av högtidlighet och enkelhet. Ett par år därefter blev
det min egen tur att läsa samma dikter i skolan, och nu var jag nog mer spar
smakad, men jag var då och är fortfarande intagen av Runebergs skicklighet att
hantera rytm och rim.
Att den krigiska attityden i sägnerna var betänklig och ytlig talades det inte
så mycket om i början av 1940-talet då Finland just hade utkämpat vinterkri
get, särskilt inte i en garnisonsstad som Östersund där hornsignalerna från fält
jägarnas läger genljöd och där artilleristernas skvadroner dundrade fram på
Brunflovägens stenläggning. Nu är läget ett annat. Men det finns skäl säga att
flera av sägnerna illustrerar mer allmän livserfarenhet. Då löjtnant Ziden i sin
stridsiver lämnar truppen bakom sig, kan hans misstag generaliseras. Så har
Olof Lagercrantz gjort på tal om författare och kritiker som stormar fram utan
att bekymra sig om huruvida läsarna följer med.
Art andra verk av Runeberg, Älgskyttarna och Kung Fjalar, också länge ingick
i den obligatoriska kurslitteraturen har jag svårt att förstå; de måste ha varit all
deles onjutbara för eleverna. Snoilskys Svenska bilder däremot - som ingick i
trefemmans kurs - läste åtminstone jag med nöje och behållning. Många citat
därifrån bevarar jag fortfarande i minnet, t.ex. delar av "Stenbocks kurir".
Pregnanta formuleringar i dikt i bunden form är något man bär med sig i min
net som en lätt börda, och det kan berika tillvaron när associationerna till dem
dyker upp.
Av de stående litteraturlistorna för gymnasiet framgår att det var mest klassi
ker som skulle läsas, av de svenska främst Tegner. Också Strindberg gavs bety
dande utrymme med Mäster Olof, Hemsöborna och "Tre noveller" ur Svenska
öden och äventyr. Klart är att Modersmålslärarnas förening genom sin publi
kationsverksamhet påverkade läroverkets rekommendationer i stor utsträck
ning. Bland de äldsta numren i föreningens skriftserie fanns "Julius Cesar" av
Shakespeare och "En folkefiende" av Ibsen, och båda de verken hörde länge till
vad som förordades till läsning av utländsk dramatik. Många generationer av
elever fick på det sättet samma litterära referensramar, och litteraturlistorna lär
ha sett ut på ungefär samma sätt i många svenska läroverk. Litteraturvalet i
läroverken under de här decennierna har belysts av Karin Tarschys i en avhand46

Läsesalen 1944. Längst till höger Carl-Göran Ekerwald.

ling från 1955, Svenska språket och litteraturen. Studier över modersmålsun
dervisningen i högre skolor.
Av litteraturen från det senaste halvseklet var det i gymnasiet främst 90-talis
terna som prioriterades, med Heidenstam och Lagerlöf i spetsen. För moder
nister och experimenterande litteratur gavs utrymme bara undantagsvis, t.ex.
genom att Gunnar Tideströms antologi Lyrik från vår egen tid (som infördes
som kurslitteratur genast efter publiceringen 1945) upptog bland annat
Gunnar Ekelöfs dikt "En värld är varje människa". I Svante Nordins biografi
över Fredrik Böök (1994) får man en klar bild av Bööks utomordentligt stora
inflytande som litterär smakdomare, särskilt under 1920-talet, och det är nog
ingen tillfällighet att litteraturlistorna i skolorna så nära återspeglar Bööks pri
oriteringar, med höga värderingar av t.ex. Tegner och 90-talisterna. Ett utta
lande av Böök som återges i biografin går ut på att den goda litteraturen är den
som skrivits för "den bildade svenske medborgaren som vuxit upp i den natio
nella odlingens traditioner". Då man ser tillbaka på vårt läroverks litteratur
urval får man nog intrycket att vi elever skolades att bli sådana traditionsbeva
rande medborgare som Böök åsyftat.
På gymnasiet gick jag reallinjen och fick för en blivande jurist nyttiga kun
skaper i matematik, men under skoltiden kände jag viss avund mot elever på
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latinlinjen som fick läsa de romerska skalderna. Jag fick nöja mig med över
sättningar eller pastischer. Av de senare fäste jag mig vid Johan Henrik
Kellgrens elegi över skalden Propertius och dennes eviga och plågsamma kärlek
till den lika sköna som trolösa Cynrhia. I elegin är det den döde Propertius som
tänkes tala om sitt målade porträtt:
"Blekt mitt anlete är; men tadlen konstnären icke,
att han gjort det så blekt: sådan i livet jag var.
Riktigt bildades så den färg som Cynthia gav mig;
Blodet torkade bort, kinderna vissnade hän.
Ungdom och hälsa och lycka och lugn, allt offrades henne:
Hennes jag levande var, hennes i döden jag är."

Inspirerande lärare
I De lärdas bibliotek berättar flera bidragsgivare med värme ungdomsminnen
av goda lärare som inspirerat till litterära strövtåg på nya fält. En av Öster
sundsläroverkets lärare som måste ha spelat en sådan roll för många elever var
den ovan nämnde Gudmar Hasselberg. Han hade varit en av skolans mest lärda
och uppskattade lektorer innan han efter mitten av 1930-talet lämnade staden
för tjänst söderut; senare blev han lektor vid Norra latin i Stockholm. Jag mötte
honom aldrig personligen, men han utövade faktiskt ett stort inflytande på min
läsning genom den av Modersmålslärarnas förening utgivna lilla skriften
Svensk 1900-talslitteratur (1 uppi. 1941) som gav många goda uppslag till läs
ning utanför skolans kurser.
Av mina lärare i svenska i gymnasiet minns jag särskilt gott efter adjunkten
Inga Petri. Hon förmedlade till mig sin egen varma uppskattning av några av
klassikerna, främst Tegner. Hon bad mig en gång att inför klassen läsa den
kända Tegnerdikten "Den döde", men jag avböjde eftersom jag ryckte att den
var alltför känslosam. Det har jag ångrat sedan jag förstått att Inga Petri ryckte
särskilt mycket om den dikten och att det var ett hedersuppdrag som hon gav
mig.
Det var också Inga Petri som fäste min !:!PPmärksamhet vid Tegners "Epilog
vid magisterpromotionen i Lund 1820". Aven om många rader i detta versifi
erade tal blivit slitna av alltför flitigt citerande, har talet delvis bevarat sin livs
kraft. Då jag vid en universitetsceremoni hade uppdraget att tala till läsårets
nyexaminerade jurister anknöt jag till epilogens arbetsrättsliga och allmänjuri
diska bildspråk. Examensbevisen kallas av Tegner inledningsvis för "mäster
brev" men då han sedan erinrar de unga om de höga förpliktelserna i deras
framtida gärning heter det:
"Men tecknet är ej saken...
Vad dagens högmod kallar mästerbrevet,
ack, det är ju ett städjobrev allena,
en pantförskrivning av ert hela väsen,
till ljusets tjänst, till sanningens."
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Dålig och god litteratur
Uppslag till läsning gavs rikligen av de publikationer som i gott urval lades fram
i länsbibliocekecs läsesal. Där brukade finnas aktuella nummer av ett hundratal
tidningar och tidskrifter, bland annat Ord och Bild och Bonniers litterära
magasm.
Sexualmoralen var sträng på den här tiden. En av de få gånger jag såg adjunkt
Danell upprörd var en dag då det blivit känt - enligt vad som rykcesvis snabbe
spreds över gymnasiet - att några vackra flickor i flickskolans högsta klass hade
haft en lägenhet förhyrd på stan där de påstods ha träffat sina pojkvänner. Och
vid en morgonbön talade rektor Arbman om faran med den dåliga litteraturen.
Han liknade dess skadliga efterverkningar på de ungas sinnen vid sanden som
vi efter en dag på badstranden tror oss lätt kunna borsta bort men som omärk
ligt fastnar i skrymslen på vår kropp. Denna moralsyn påverkade bibliotekets
inköpspolicik eller i vare fall principerna för böckernas förvaring. I de öppna
samlingarna fann man sällan böcker med mer oförställt erotiskt innehåll. Det
påstods att dylikt förvarades bakom lås "i giftskåp".
I fråga om utländsk litteratur var det främst ett par mer avancerade skol
kamrater som vid samtal gav mig uppslag till god läsning. Gemensam hemväg
från skolan, längs Rådhusgatans björkalleer, hade jag med Sven Hamrell. Av de
många böcker han talade om rycker jag mig minnas att flera hade som tema
hur en begåvad ung man från provinsen söker sin lycka i centrum. Rött och
svart av Scendhal var en av de böcker över det temat som jag fäste mig vid. Det
var också Sven Hamrell som förmedlade min bekantskap med fransk dike,
bland annat via Gunnar Ekelöfs Hundra år modern fransk dike. Sven Hamrell
blev senare statsvetare och har i många år varit kanslichef för Dag
Hammarskjöld Foundacion i Uppsala.
Beläst och uppslagsrik var också Göran Lindscröm. Vi umgicks en kortare
rid, då vi satte igång att gemensamt skriva på ett libretto till ett spex med titeln
"Arnljoc från Gällö", ett projekt som inte blev fullföljt. Hans intellekt impo
nerade. Han framträdde som poet med modernistiska dikter i Bonniers debutant
antologi Ny lyrik 1946; endast enstaka rader där ger jämtländska associationer,
c.ex. "Sista dagar skurna i fruset trä/ ekar mörke på hängbron över Enan".
Senare blev han litteraturhistoriker i Lund, var Scrindbergsforskare och flitig
utgivare av läromedel, men han rycktes splittrad och producerade inte riktigt
det storverk som man kunde ha väntat av honom. Han dog alltför tidigt, 1980.
Om min läsning av utländsk litteratur har jag redan nämnt Thomas Manns
kända novell Tonio Kröger. Ett utdrag ur den på originalspråket ingick i kurs
litteraturen i ryska vid läroverket, och det innebar för mig en stor läsupplevel
se och väckte ett bestående intresse för Thomas Manns författarskap. Mitt
bidrag till De lärdas bibliotek inleder jag med en reverens för just Thomas
Mann som för mig framstår som en av vårt sekels stora europeiska författare,
främst kanske genom den mäktiga romanen Bergtagen. Läsningen av Tonio
Kröger kom mig att på något sätt börja förstå att det inte var så viktige att vara
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lycklig och ha det gott här i livet uran att också upplevelser av sorg och smärta
hörde till det väsendiga i en levnad: "Denn damals lebte sein Herz''.
Den viktiga del av min ungdoms läsning som gällde vårt sekels lyrik går jag
här förbi, dock inte uran att dra fram ett namn ur den glömska som nog hotar,
nämligen Anna Greta Wide. I hennes samling Orgelpunkt (1944) fäste jag mig
vid en anspråkslös dikt, kallad en gudlös bön, om de ringa och oälskade, där
slurstrofen lyder: "För rikedom och ära/ det låter kanske bra./ Men kärlek är i
alla fall/ det enda vi vill ha".

Livshållning och litteratursyn
Till min skolrid i Östersund kan i vidsträckt bemärkelse räknas också den mer
än årslånga militärtjänsten från juni 1947 vid fältjägarregementets skolor.
Tjänsten vid ett jägarförband var tidvis mycket krävande, och det fordrade
mental anspänning att vid sidan därav orka med läsning av seriöst slag. Det
bibliotek som jag tycker mig minnas från regementets soldathem hade inte så
mycket att erbjuda, men jag kom i vart fall att under militärtjänsttiden läsa en
del just utgivna böcker av vilka ett par fått särskild betydelse för mig. I mitt
bidrag till De lärdas bibliotek har jag berättat om Konvoj av Thorsten Jonsson
och om Pesten av Albert Camus. Konvoj kom läsaren att reflektera över de exi
stensiella frågor som väcktes av det Goethecitat som den desillusionerade
huvudpersonen Borowski bar med sig på sin färd bort från det krigshärjade
Europa: "Ich hab' mein Sach' auf nichts gestellt". Och i Pesten fanns ett bud
skap om en humanistisk livshållning som huvudpersonen doktor Rieux sam
manfattar så, att vad man lär sig inse under hemsökelsernas gissel är att det
finns mer att beundra hos människorna än att förakta.
Vad jag här har berättat är några minnen av min barndoms och första ung
doms läsning. Med åren förändras synen på litteraturen. För mig är numera
den goda litteraturen särskilt den som pregnant och väl uttrycker sådant som
jag tycker mig ha mött eller anat någon gång i livet men inte riktigt förmått att
med ord införliva med min tankevärld, det kan vara en livssituation eller en
människotyp. Det finns en formulering av Olof Lagercrantz (i Om konsten att
läsa och skriva, 1985) som träffande uttrycker vad jag avser:
"En god bok ger läsaren en förnimmelse av att det är vår egen erfarenhet vi läser
om. När litteraturen är som bäst tycker vi att vi plötsligt minns något viktigt
som vi vetat men glömt".
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Jämtska järnvägar som
som inte blev av
Av Robert Fresk
I FÖRENINGENS ÅRSSKRJFT 1979 berättas ingående om den hårda dragkampen
på 1870-ralet om var norra stambanan och den jämtska tvärbanan skulle pas
sera våra bygder. Kring första världskriget stod striden hård om några kom
pletterande linjer där man också i bakgrunden kunde skönja konkurrensen
mellan köpstäderna Östersund och Sundsvall om handeln på inlandet.

Snabba förbindelser med omvärlden
Järnvägen kom till Jämrland omkring 1880 då både norra stambanan och tvär
banan Sundsvall - Trondheim ger snabba förbindelser med omvärlden.
Stambanan fortsätter från Bräcke norrut och når efter några år Ragunda och
senare Ångermanland. Inlandsbanan ger 1912 kontakt med Hammerdal och
Ulriksfors. Några år senare kan man åka söderut till Hackås och Asarne. I
anslutning till järnvägsbygger växer en lång rad sågar och även massafabriker
upp längs Revsundssjön, Storsjön och i västra Jämtland. Men även på andra
håll har man planer.

Krångedeforsen inspirerade
Den driftige och initiativrike fabrikören och skogsägaren Gusr. Ekström i
Bomsund i Srugun kör i december 1912 igång en liten elektrisk kraftstation
som driver hans träullsfabrik och snickeri samt dessutom levererar elström till
de närmaste gårdarna i Bomsund. Men han har större planer. Säkert följer han
med stort intresse hur man i Norrbotten redan före första världskriget bygger
det stora kraftverket i Porjus som bland annat försörjer den eldrivna malmba
nan Narvik - Kiruna - Luleå med kraft. Några mil öster om Bomsund bildar
Indalsälven den mäktiga Krångedeforsen. Vad är naturligare än att Ekström
tänker sig denna fors utbyggd på samma sätt som Porjus, och att kraften sedan
används till stora sågar och fabriker för att fullt ut utnyttja de virkesrika sko
garna i Stugun och Ragunda?
En järnväg var vid denna rid nödvändig för att kunna bygga kraftverk, detta
för att kunna transportera fram de bortåt 25 - 30 ton tunga delarna till turbi
ner och övrigt maskineri. Med järnväg fraktar man sedan bort allt som de nya
fabrikerna producerar till köpare i både öster och väster. Banan bör alltså gå
mellan Ragunda och Östersund med järnvägsanslutning i båda ändarna. Alle
faller på plats och samverkar till det bästa. Bygger man järnväg kan man bygga
ut Krångedeforsen som i sin tur ger kraft till järnvägsdrift och till de stora
industrier som i sin tur behöver järnvägen.
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"Rubiner i Krångedefors"
Redan 1913 låter Ekström sakkunnigt folk staka banan Ragunda-Östersund
och får så småningom bidrag till detta av Ragunda, Stugun, Lit, Brunflo och
Kyrkås socknar och till slut även av Östersunds stad. I november 1915 skickar
han ut en broschyr där han lyriskt beskriver Jämtlands första enskilda järnväg
som med jordlösen, elekcrifiering och rullande materiel kostnadsberäknas till 6
miljoner kronor. Länets hela befolkning inbjuds att teckna aktier a 1000 kro
nor stycket och teckningen blir bindande när man når två miljoner. I första
hand tänker sig Ekström utnyttja Krångedeforsen och i en dikt i broschyren
beskrivs det så här:
"En järnväg snart skall gå förbi.
Den stora kraft för industri,
som tagas skall ur forsens vatten
och skänka ljus i vinternatten
med värme uti koja - slott.
En tidsfråga är det nu blott
när tuber och turbiner
förvandlar vatten till rubiner
i Krångedefors.
Elektrisk järnväg i vår ort
derom åtskilligt vi försport,
Men kan det vara möjligt?
Att tvifla därpå är rent löjligt
Af män i nord med must och märg;
Finns vilja god försättes berg.
Nej, Jämtland bör ej stå tillbaka,
Tidsenlig kommunikation försaka
vid Krångedefors"

Gustaf Ekström, vanligen kallad
"Bomsund''. Teckningen a.1! David
Cederberg är .från en av OP:s pre
sentationer av dåtidens kändajärn
tar under rubriken "Vem är det?''.

Östersund en pigg och livlig stad
Utvecklingen av järnvägsbyggandet i och kring Jämtland följs naturligtvis upp
märksamt i Sundsvall som säkerligen med viss oro ser grannstaden bli handels
centrum i inlandet. Så tycker till exempel Sundsvalls Hantverks- och Fabriks
förening i maj 1917 att staden "skall försvara sin gamla rangplats bland norr
ländska städer. Detta så mycket mer som Östersund är en pigg och livlig stad
där handeln under de senaste åren tagit allt kraftigare uppsving." Redan 1914
föreslås en järnväg Bergeforsen - Bispgården med anslutning till blivande ost
kustbana. Och året därpå påminner en insändare om att man redan för 10 år
sedan stakat en bana Ragunda - Hammerdal som stryker förbi fyra stora vatten
fall och berör 625 lantbrukare. Ar 1917 blir källarmästare Knaust ordförande i
en kommitte som skall utreda en järnväg Östavall - Härjedalen för att knyta
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Krångedeforsm som Gust. Ekström ville tämja. Bilden ur _det prospekt han gav ut
om planerna på en elektrifierad järnvägslinje Ragunda-Östemmd.

detta landskap till kuststaden. Sundsvall är också stor delägare i Krångede och
flera andra vattenfall som man vill bygga ut för att fa elektrisk kraft till belys
ning och industri. Det pågår under denna tid ett intensivt uppköp av fallrät
tigheter och tvister därom i domstol; bland annat är lotterna i uppgrundnings
marken efter Vildhussens bravad livligt efterfrågade.

En miljon tecknade
I oktober 1916 kan Ekström rapportera att aktieteckningen stigit till en miljon
kronor och att 85 jordägare längs banan kostnadsfritt ställer mark till förfo
gande. Men så kommer ett svårt bakslag: hans egen hemkommun Scugun säger
nej till ett förslag att teckna en halv miljon, ett förslag som Ekström säkerligen
själv haft stor del i. Men skam den som ger sig: i Östersund ordnas nu ett stort
möte med landshövding Widen som intresserad ordförande och 1918 kan
Ekström till statsmakterna lämna en koncessionsansökan undertecknad av
honom själv och representanter för Ragunda, Scugun, Lit, Kyrkås och Brunflo
socknar samt Östersunds borgmästare och ordförandena i stadsfullmäktige och
drätselkammaren plus ett antal framstående affärsmän. Entusiastiskt beskrivs i
ansökan att 10-milafärden Ragunda - Östersund endast skall ta 1 timme och
kosta 1 krona mot då gällande 8 timmar och 15 kronor. ÖP är lite tveksam om
den höga hastigheten: så fort far då inte SJ köra!
1919 föreslår majoren Lundström, Sundsvalls utredare, att linjen Sundsvall Ragunda skall gå antingen över Holm - Hällesjö mot Ragunda ( eventuellt
Kälarne eller Håsjö ) eller över Indal - Liden - Bispfors, och krav kommer
genast att gå vidare Pålgård - Gerilå - Skyttmon - Hammerdal, ja, till och med
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utsträckt över Horagen till Levanger. En bana Östavall - Ytterhogdal föreslås
också för att ge Sundsvall förbindelse med Sveg och övriga Härjedalen. Och
ÖP konstaterar att dessa banor skulle vara dödsstöten mot Ekströms hjärte
barn. Men han håller inre riktigt med: i en lång inlaga framhålls att han min
sann gett bidrag till linjen Sundsvall - Ragunda också, allt för bygdens utveck
ling.

Ragunda socken splittrad
Stuguns kommunfullmäktige rekommenderar varmt Ekströms linje, som skul
le ge socknens folk möjlighet att sälja mer av jordbruks- och skogsprodukter
och man hoppas på många nya industrier. Men ragundaborna är mer splittra
de: bor man söder om älven håller man på banan mot Östersund medan norra
sidan gillar sträckningen mot Gerilå - Skyrtmon. Men, föreslår någon, kanske
kan man förena förslagen och gå på norra sidan av älven Bispgården - Srugun
och sedan rakt mot Östersund.
Stadsfullmäktige i Östersund har inget att invända mot en järnväg från
Ragunda men håller en låg profil och avvaktar utredningar som vid denna tid
kom tätt. Men ÖP håller stadens fana högt och talar livli_gt för Ekströms linje.
Länsstyrelsen redovisar många positiva effekter av linjen Ostersund - Ragunda:
vägförkortning för länets östra delar, påskyndar jordbrukets kalktransporter
och uppodling av myrmarker, underlättar skogens utnyttjande och forsarnas
utbyggnad. Men sen kommer Väg- och vattenbyggnadsdistriktet med ett lika
bestämt avstyrkande till förmån för Sundsvall - Hammerdal och Östavall Ytterhogdal.

Ragundaborna kan ordna sitt brevledes!
Hösten l 919 trängs nästan dagligen artiklar och insändare i våra tidningar om
järnvägsfrågan. Riksdagsman Wiklund i Oviken motionerar om en bana
Svenstavik - Mattmar och kommunalpampen Sundelin i Håsjö förordar en
sundsvallsbana. Men ÖP håller inre med utan talar om Trondheims isfria
hamn. Det anordnas möten ute i byarna och Sundsvalls-Posten beskriver entu
siastiskt hur ragundaborna möter upp för att ta del av planerna på Sundsvall
östra Jämtlandbanan. Där "märktes bland de närvarande en 60-årig man, som
trotsande sina år bevisat sitt flammande intresse för den stora saken genom att
efrer en strapatsrik mångmilafärd på cykel anlända till mötet. Den mannen var
possessionaten A. Nässen från Strånäset i Stuguns socken." Men, skriver tid
ningen förtrytsamt "Deras planer hotas nu allvarligt från Östersund, där man
redan gått in till k. m:t med en koncessionsansökan för en järnväg Östersund
- Ragunda. Det är ju självklart, att �� sådan järnväg endast skulle gynna ett
ortsinrresse eller närmare bestämt Ostersunds intresse. Ragundaborna har
knappast något att vinna på en förbindelse med Östersund, då de ju lika lätt
kunna ordna sina mellanhavanden med länsstyrelsen brevledes."
Början av 1920-talet var ekonomiskt svåra tider: SJ rapporterar att alla norr
landsbanor går med förlust och att det är mycket svårt sysselsätta alla anställda
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Omkring i 920 var de heldragna linjerna byggda eller beslutade. Övriga forslag
var oftast ej stakade varför här endast en unge.farlig sträckning anges.
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på grund av nedgång i trafiken. Kan man möjligen bygga landsvägar fram till
järnvägsstationerna och börja med stadig bilrrafik som "matarlinjer?" Det före
kommer också planer på att stoppa bygget av inlandsbanan och det tillsätts en
kommitte för att utreda förstatligande av enskilda järnvägar. I Östersund kon
staterar man att Ekströms bana knappast blir lönsam under lång tid framåt,
såvida det inte skapas någon stor eldriven industri i anslutning till banan. En
ny kostnadsberäkning slutar på 16 miljoner och stadsfullmäktige bordlägger
frågan tills vidare.
Men än en gång, skam den som ger sig: i juli 1922 har ÖP en artikel om det
låga vattenståndet i Gesundsjön i Stugun, inte en stock har man kunnat släpa
ut ur timmermagasinen. Det varslar om kommande dåliga tider för folket i
skogsbygderna. "Behovet av den stakade järnvägen gör sig mer och mer gällan
de för varje dag," anser insändaren.

Ny konkurrent dyker upp
Och nu dyker en ny konkurrent upp: 1922 är den nybyggda vägen Östersund
- Lillsjöhögen - Stugun framkomlig med bil. Ekström provåker den tillsam
mans med riksdagsman Fränden från Kälarne som lagt ner mycket arbete för
denna väg, vilket Ekström varmt tackar honom för. Men ändå: det kostar 1
krona per mil att åka bil, när det blir järnväg kostar det 50 eller kanske bara 25
öre milen! Fränden har förresten ordnat så att det blivit fler tågturer Bräcke Östersund så att östjämtarna får det lättare att ta sig till stan. Och 1924 sänker
SJ biljettpriserna: tur och retur Bräcke - Östersund kostar 6:50 mot 8:50 tidi
gare.
I juli 1923 kommer automobilsakkunniga med en utredning om "maskinell
biltrafik - speciellt linjetrafik." För länets del förordar man inrättande av sådan
trafik på linjerna Ragunda - Stugun - Östersund och Hede - Funäsdalen. Men
utredningen är delvis förekommen av företaget Ragunda Omnibus som redan
trafikerar Östersund - Sundsjö - Stugun - Hammarstrand med avgång
Hammarstrand kl 8 f. m. mån-, ons- och fredag och återvänder från staden kl
2 e.m. ris-, rors- och lördag. Turen rekommenderas av ÖP som en lämplig
turisded med säkra förare och bekväm och trevlig omnibus.
Järnvägsplanerna rinner så småningom ut i sanden. I dag kan man väl kon
statera att om någon av dessa linjer byggts, skulle de nu vara nedlagda eller ned
läggningshotade som Inlandsbanan och flertalet norrländska tvärbanor. Men å andra sidan - om någon bana byggts längs Indalsälven skulle troligen älvens
fallhöjd kunnat byggas ut åtskilligt tidigare med all den positiva inverkan på
sysselsättning och företagsamhet det kunnat innebära. Hur som helst, det var
djärva och framsynta initiativ som låg rätt i tiden och som kunde ha lyckats!
Källor: Östersunds Posten 1913 - 1924
Sundsvalls- Posten 1919
Gusr. Ekström: Järnvägsprojekret Ragunda- Östersund (1915)
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I årsskrifterna 1992 och 1993 presenterade redaktionen den förnyelse av stads
bilden som skett i centrala Östersund under året. 1994 och 1995 fanns ingen
förnyelse att rapportera. I år tar vi upp rubriken igen. Bakgrunden till förnyel
sen är speciell.

Östersunds stadsbild förnyas
Kaptenen 2, Rådhusgatan 26
LÄNGS RÅDHUSGATAN FANNS TIDIGARE en byggnad i 2 1/2 våning uppförd
1903. Byggnaden var ritad av arkitekt Knut G. Gyllencreutz (1854-1937) och
var ett jugendhus med mjuke rundad front och typiska pucsucsmyckningar.
Gyllencreutz präglade i hög grad Östersunds bebyggelse efter sekelskiftet och
bland hans mera kända byggnader märks Brandstationen, Temperance och
Centralpalatset, Prästgatan 30.
I gränden (Fältjägargränd) låg ett boningshus i två våningar uppfört 1882
med timmerstomme och liggande panel.
Mitt i natten den 3 mars 1994 började en brand, som visade sig vara en
mordbrand. Mordbrännaren anlade elden i sin egen lägenhet och dog i bran
den. Övriga hyresgäster kunde sätta sig i säkerhet.

Mordbranden på Rådhusgatan 26 den 3 mars i 994 fick ett våldsamt for/opp.
Foto: Harry O!dstrand.
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Branden på Rådhusgatan 26 upptäcktes av personer i en forbipasserande bil. Trots
att larmet kom snabbt kunde byggnaderna inte räddas. Bilen på bilden tillhör
Räddningsledningen. Foto: Harry Oldstrand.

De nya byggnader som snart byggdes på tomten har ritats av arkitekt Kjell
Gisterå, Gisterå arkitektkontor AB. SIAB byggde med cotalencreprenad på
uppdrag av Östersundsbostäder. Inflyttning skedde den 1 december 1995.

Inflyttning i de nya byggnaderna på Rådhusgatan 26-Fältjägargränd skedde den
1 december I 995. Foto: Bengt Brugge I 996
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen for Föreningen Gamla Östersund far härmed avge följande redogö
relse för verksamhetsåret 1 juli 1994-31 dec. 1995.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
v. ordf. tillika sekreterare
Skattmästare
Ledamot
Ledamot tillika klubbmästare
Ledamot tillika intendent
Ledamot tillika redaktör
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisorer
Revisorssuppleanter
Redaktionskommitte

Håkan Larsson
Arne Eskilsson
Sven-Ivar Nordin
RolfTrehn
Göran Winberg
Arne Dahlin
Olle Berndtsson
Peter Berg
Bengt Bri.igge
Sven-Åke Breding
Stig Nillbrand
Bengt Stein
Åke Bengtzon
Rolf Myrin
Olle Berndtsson
Arne Dahlin
Bengt Bri.igge

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 juli 1994 - 31 dec. 1995. V id förra årsmötet
och på ett extra årsmöte därefter beslöts om stadgeändring gällande verksam
hetsårets anpassning till kalenderår.
S tyrelsen har under denna period arbetat med att träffa överenskommelse
med Jämtlands läns Konstförening, Carl Lignell och Ulf Hedberg gällande för
delning och placering av överskott från fastighetsförsäljningen av den till
Föreningen Gamla Östersund donerade fastigheten Ören 1:97 och förslag till
öve':enskommelse förelägges årsmötet för godkänna1:�e.
Överläggningar med Ostersunds Kommun och Ostersunds Konstförening
gällande omdisponering av resp. lokaler för Stadsmuseet och Ahlbergshallen i
samband med ev. ombyggnad samt installation av hiss har föres. Något konkret
beslut i förslaget har ej tagits.
Föreningen har tillsammans med ett antal övriga intresserade framfört syn
punkter på rivning och nybyggnation av Strandgatan 1.
Arbetet med att inventera och dataregistrera Stadsmuseet fortgår och räknar
styrelsen med att under hösten 1996 kunna tillhandahålla information till all
mänheten via dataterminal.
Betr. den ekonomiska förvaltningen hänvisas till särskild redogörelse.
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Vid föregående årsmöte hälsades 19 nya medlemmar välkommna till
Föreningen.
Föreningen har den 31 december 1995 561 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 31 december 1995.
Håkan Larsson

Arne Eskilsson

Sven-Ivar Nordin

RolfTrehn

Göran Winberg

Arne Dahlin

Olle Berndtsson
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INVALDA MEDLEMMAR 1995
Överläkare Roland Bergström
F. d. Bankdirektör Gunnar Engström
Bilförsäljare Bo Fredriksson
Åke Hemmingsson
Ingenjör Bernt Johansson
Alf Johnsson
Annonschef Stig Johnsson
Gunnar Carlsson
Maskinuthyrare Håkan Lindell
Tandtekniker Kjell Persson

Lennart Persson
F. d. kanslist ven Persson
Överläkare Rune Sandahl
Elingenjör Nils Storm
Speciallärare Stefan Swanberg
Distriktchef Jörgen Svensson
Bilförsäljare Birger Zakrisson
F. d. lokförare Carl Ångman
Ämneslärare Åke Åsgårdh

AVLIDNA MEDLEMMAR
1/9 1995-31/8 1996
1995

7/2
5/10
7/ l l
24/11
27/11
12/12
15/12

Försäkringsinspektör Stig Boman
Kommunalråd Ragnar Hägerström
Bankdirektör Bernhard Hansson
Advokat Hans Hedenmark
Byggnadsingenjör Erik Örnberg
Lantbrukare Lennart Gissler
Disponent Gösta Lindevall

1996

12/1
31/1
25/2
3/3
3/4
25/4
3/5
3/6
6/6
17/6

Guldsmed Per Larsson
Köpman Olle Hallberg
Flygtekniker Lennart Fridell
Kapten Erik Hemlin
Överste Åke Wisvall
Organisarionschef Holger Solberger
Ingenjör John Bäckman
Köpman Erik Wescvall
Tandläkare K. G. Sjöblom
Lektor Torsten Oixelius
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FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
1994-1995
Kickan Söderström, Lit

1 fotografi Syjunta hos Langens, Kyrkgatan 18.
I Kasettband inspelat med föredrag om uppfinnaren
John Ericsson.
Margareta Wiklander, Östersund Jämtlands Läns telefonkatalog 1933.
8 st vykort från Frösö Kyrka.
Märit Welin, Östersund
1 Hattnål från 1910-talet.
Walter Fridlund, Östersund
Östersunds Högre allm. Läroverk:
Bertil Nilsson, Frösön
Skiss över skolans tillbyggnader under tiden 1897-1963.
Sven Ivar Nordin, Östersund
Ransoneringskort från 1918-1945.
1 vykort på Östersunds Gästgiveri, Kyrkgatan 11, omkr 1920.
Brita Ahlberg, Östersund
1 ex av Jämtlands Veckoblad av Östersunds Posten 1895.
14 se diabilder från Östersund.
Anna Britta Wiken, Östersund
15 se diabilder från Hamnen, Östersund.
7 st diabilder från Storsjöyran 1964-66-67.
14 diabilder från Hamnen.
3 se diabilder över Östersund. 1 se 8mm film.
1 Jubileumsskrifc, Jämtlands Folkbank I 00 år.
1 Faksimilskrifc "Underrättelser om Spar-Bankerna".
Posten i Jämtland under 350 år. Författad av N. S. Lehman.
Nils Sune Lehman, Frösön
Öv. Löjtnant Lennart Kjellman, Svenska Riksidrocrsforbundets plaketter
Stockholm
Brons, Silver och Guld.
Skidlöparmärket: Brons, Silver, Guld och Guld högsta valör.
Militära idrotcsmärken i alla valörer.
1 plakett Östersunds spelen.
Lacköverdragna tändsticksaskar 2 se större, 4 se mindre.
36 st Ransoneringskort från 1919 utfärdade på
Löjtnant Bengt Kjellman.
1 Fotografiskt porrrätt på uppfinnare John Ericsson.
Bengt Bri.igge, Östersund
1 Inramad kolteckning motiv
Per Wiberg, Frösön
"Stamp Manne" Emanuel Åsen. Konstnär Lennart Svensson.
1 bok Museernas Åbo med fotografier
Per-Olof Welin, Abo, Finland
tagna av Per-OlofWelin.
Joel Persson, Östersund
Film visande grund- och stombyggnad av Nya
Länsbibliocekec hösten 1956 fram till våren 1957.
I originalfilm kasen 1 c:a 43 min.
1 originalfilm kasett 2 c:a 12 min. 1 videokasecc från do.
Redigeringskommentar till filmen.
1 Redigerad originalkasett for arkivering. 1 V ideokopia.
Köpman Tore Aslund, Östersund Ett av konstnären Ance Karlsson-Stig målat porträtt av
grosshandlare P. Åslund.
Urkunder rörande Jämtlands Läns tillkomst av E. Hamrell.
Anteckningar om Jämtland av Fale Burman.
Svenska Kungliga Autografer till förmån for
Kungafonden. 2 ex.
En tidningsartikel om grosshandlare P. Åslund i
Hermods tidning "Korrespondens".
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FÖRTECKNING ÖVER GIVARE
TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN
1/9 1995-20/9 1996

Ahlberg, Torsten
Ahrlin, Vidar
Almerud, Bertil
Alsrad, Srig
Andersson, Bengt
Andersson, Egon
Andersson, Gustaf
Andersson, Lennart
Andersson, Sven
Andersson, Åke
Andersson, Åke
Anse, Hans
Appelnäs, Erland
Backman, Bertil
Beckman, Lars
Berg, Peter
Berggren, Krister
Bergholm, Kjell
Berglund, Sven
Bergman, Staffan
Bergsrröm, Erik
Bergström, lngmar
Bergsrröm, Ivar
Bergsrröm, Roland
Berndrsson, Bo
Berndrsson, Olle
Bohman, Ossian
Bohman, Per
Bohman, Ragnar
Borg, Viktor
Bosrrand, Bo
Bovidsson, T hure
Brant-Lundin,
Chri ter
Breding, Sven-Åke
Brolen, Srure
Bruno, Björn
BrUgge, Bengt
Bäckman, Gunnar
Bäckman, John
Cappelen-Smirh, Ulf

Carlsson, Bengt
Carlsson, Carl-Erik
Carlsson, Gunnar
Cronheden, Jon
Cronheden, Rolf
Dahlberg, Benkr
Dahlberg, ils
Dixelius, Torsten
Edholm, Thorsren
Edling, Bertil
Edsrröm, Bengt
Edvinsson, Folke
Edwall, Olle
Ekevärn, Gunnar
Eklund, Ale
Ekman, Tage
Eliasson, Oskar
Eljas, Mars
Elvgren, Lennart
Englund, Karl-Berril
Englund, Per-Einar
Engman, Hans
Engström, Gunnar
Erics on, Gunnar
Ericsson, Bengt
Ericsson, Olle
Ericsson, Sigge
Eriksson, Anders
Eriksson, Bertil
Eriksson, Bertil
Eriksson, Erik
Eriksson, Evert
Eriksson, Gunnar
Eriksson, ils
Eriksson, Örjan
Eskilsson, Arne
Falk, Lars
Fasrborg, Anders
Folesrad, John-Eric
Fors, Eric

Forsgren, Roland
Forslund, Martin
Fredman, Bengt
Fredriksson, Bo
Fridell, Lennart
Friman, Torsten
Gisslen, Leif
Gissler, Lennart
Gissler, Srure
Gladh, Gusraf
Grindborg, Lars
Gulle, Bengt
Gunn, Harry
Gustafsson, Hilding
Gärdin, Tore
Göransson, . E.
Haase, Christer
Hagberg, Arne
Hagerlind, ils
Hagsärer, Bror
Hallen, Lennart
Halvarsson, Bertil
Halvarsson, Gösta
Hammar, Bo
Hammar, Ingemar
Hammarsredr,
Ragnar
Hansson, Bertil
Hansson, Erik
Haraldsson, Ulf
Hedlund, Åke
Heljesrrand, Oleg
Helleror, Gunnar
Heligren, Ulf
Hellmen, Ola
Hemlin, Erik
Hemmingsson, Olle
Hemmingsson, Åke
Henriksson, Rune
Herlirz, Hans
Herlirz, Lars

Herlirz, Nils
Herlirz, Per
Hermans on, Ingvar
Holm, ils
Holmberg, T hore
Holrer, Ove
Hoväng, Gösta
Högdin, Gunnar
Höög, Bengt
lngmansson, Bengt
Jacobsson, Hans
Jacobsson, Ragnar
Jansler, Åke
Jernberg, Arne
Jernekranrz, AJfons
Johandy, Peter
Johansson,
Bengt-Erik
Johansson, Bertram
Johansson, Jan-Erik
Johansson, ils H
Johansson, Åke
Johnson, Alf
Johnsson, Srig
Jonsson, Erik
Jonsson, Kjell
Jonsson, Lars
Jonsson, T hord
Josefson, Alf
Junehag, Helge
Jämrhagen, Sidney
Jönsson, Tage
Konow, Anders
Krohne, Göran
Kyhlsredr, Sven
Kylsberg, hrisrer
Kylsberg, Gösta
Köp en, Lennart
Lago, Bengt
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Langeen, Gusraf
Larsson, Bertil
Larsson, Håkan
Larsson, Olle
Larsson, Per
Larsson, Åke
Lehman, Sune
Lenberg, Sven
Lindblom, Torsten
Lindelöw,
Carl Göran
Lindgren, T hore
Lindgren, Torsten
Lindhammar, Bo
Lindholm,
Sven-Olof
Lindman,
Carl-Gustaf
Lindqvist, Folke
Lindqvist, Lars
Lindsrröm, Sven
Lundberg, Twan
Lundberg, Kjell
Lundh, Bengt
Lundstam, Arne

Nilsson, P-G
Nilsson, Sven Olof
Nordgren, Kjell
Nordin, Börje
Nordsredr, Lennart
Normann, Arne
Nossbrant, Kjell
Nyström, Sture
Nyström, Sven
Nässen, Anre
Nässen, Nisse
Näsström, Christer
Olofsson, Henrik
Olofsson, Herbert
Olsson, Olof
Orvegård, Olof
Otterfalk, Gunnar
Ottosson, Agne
Owen, Lennart

Malmberg, Jan
Marklund,
Karl Olov
Modin, Stig
Modin, Sven
Masten, Carl
Månson, Kåre
Mårdberg, Sune
Mårtensson, Erik

Pagels, Olle
Palmqvist, Åke
Persson, Bertil
Persson, Christer
Persson, Gunnar
Persson, Joel
Persson, Karl Axel
Persson, Kjell
Persson, Lennart
Persson, Rolferik
Persson, Sven
Pettersson, Kjell
Prag, Sven
Pålstam, Bengt

Nilesram, Knut
Nillbrand, Stig
Nilsson, Bertil
Nilsson, Erik
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Gösta
Nilsson, Göre

Rahm, Bertil
Rasreby, Walrher
Rickheden, Åke
Roas, Sven
Rosenius, Olof
Rydham, Ingemar
Rydqvist, Harry
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Ryman, Stig
Sand, Rune
Sandahl, Rune
Sandberg, Käll
Sandberg, Petrus
Sandberg, Ruben
Schmidt, Eric
Sehlsredt, Bengt
Selander, Sven
Sjödin, Herberr
Sjöström, Rune
Srein, Bengt
Stenberg, Folke
Stenlund, Erik
Sterner, Alf Lage
Srigenius, Göran
Ström, Carl-Hugo
Strömqvisr, Åke
Sundberg, Sven
Sundström, Elis
Sundström, Lennart
Svensson, Roland
Svensson, Sven
Svärd, Gunnar
Swedberg, Lars
Söderqvisr, Allan
T horsell, Erik
Tornving, Sven-Erik
Trehn, Rolf
T örner, Lennart
Uddegård,
Karl Gustav
Uddegård, Nils F.
Uddeholr, Göran
Uddeholr, Staffan
Viggesjöö, Enar
Wadman, John
Wahlsrröm, Kjell
Waldebo, Leo

Wallin, Rune
Walltin, Gusten
Walltin, Nils
Walltin, Olle
Weinhagen, Allan
Wenner, Lennarrh
Werner, Ulf
Westerberg, Tore
Wesrvall, Erik
W iberg, Per
W igen, John
W igur, Rolf
W iklund, Ingvar
W ikström, Bertil
Wikström, Gunnar
W ikström, Rolf
Winberg, Lennart
W isvall, Åke
Wångrell, Bertil
Wärdell, Lars
Zackrisson, Birger
Ångman, Bengt
Åsgårdh, Åke
Åslund, Gunnar
Öberg, Arne
Ödmark, Anders
Örnberg, Erik
Ösrerholm, Roland
Ösrlund, Nils
Ösrlund, Rolf
Ösrlund, Uno
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