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Förord
Föreningen Gamla Östersund fyller i år 75 år. Vid 50-årsjubileet 1973 skrev
föreningens dåvarande ordförande, Åke Jansler, i årsskriften detta år initierat
och underhållande om de första femtio åren. Föreningens nuvarande ord
förande, Håkan Larsson, gör i detta nummer tillsammans med redaktören en
tillbakablick på de senaste tjugofem åren.
Peter Berg och Mikael Hopstadius berättar om arbetet med att rädda och
göra tillgänglig föreningens skatt av negativ och glasplåtar, förvarade i
Rådhusets källare. Några prov på bilder ur samlingen presenteras även.
Redaktionsmedlemmen Bengt Brugge har ofta en idrottslig framtoning i sina
artiklar. Så även i år med en presentation av L. A. Jonssons skidfabrik, länge en
berömd industri i staden.
I vår serie "Östersundsbilder" började vi i förra årsskriften en vandring längs
Prästgatan. Nu slutför vi den vandringen, som till största delen sker i 1950-talet
och därför ger många medlemmar möjlighet till nostalgiska minnesbilder.
Karl-Bertil Englund ger sin syn på några påpekanden om tolkningen av
inskriften på runstenen på Frösön, gjorda av Hans Jacobsson i årsskriften 1996.
Den ekonomiska redovisningen införs inte längre i årsskriften, bl.a. beroen
de på ändrat bokföringsår. Den delas ut i kopierad form på årsmötet i mars
månad. Medlemmar på annan ort, intresserade av redovisningen, kan efter
hänvändelse till sekreteraren få den med post.
Redaktionskommitten är till slut synnerligen mottaglig för ideer och manu
skript till kommande årgångar av årsskriften. Med denna uppmaning önskar vi
våra läsare en trevlig stund med vår årsskrift.
Olle Berndtsson
Redaktör
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Föreningen Gamla Östersund 75 år
EN TILLBAKABLICK PÅ DE SENASTE

25 ÅREN

Av Håkan Larsson och Olle Berndtsson
DET VAR DEN 23 OKTOBER - på stadens födelsedag - som Föreningen Gamla
Östersund bildades vid ett sammanträde på Hotell Standard. Året var 1923.
Närvarande var 13 stadsbor, som sedan dess räknas som föreningens stiftare.
Om detta och vad som hände de följande åren fram till 50-årsjubileet 1973,
har borgmästare Åke Jansler, föreningens dåvarande ordförande, skildrat i en
fullödig och initierad artikel i årsskriften 1973.
Vad man fängslas av, vid läsning av föreningens årsberättelser och andra
handlingar, är det stora intresse, ja rent av hängivenhet, som så många med
lemmar visat. Det är ett omfattande frivilligt arbete, som nedlagts inom före
ningens skilda arbetsområden. Den gemensamma önskan att för framtiden
bevara minnet av det gamla Östersund och varje tids samhälle, gör att tradi
tionerna förs vidare. Allt präglat av ett gott kamratskap.
Vi ska nu försöka ge en bild av föreningens verksamhet de senaste 25 åren
1973-1998.

Stadsmuseets lokaler
Under de senaste 25 åren har Stadsmuseets lokaler genomgått ett antal
ombyggnationer.
1974 byggdes en trappa från bottenplanet till källaren, där en omdisponering
av förrådsucrymmen gjordes. Installationer av nya lagerhyllor på räls gjorde att
125 hyllmeter kunde erhållas. Under ombyggnaden hölls museet stängt.
Under vintern 1985 genomgick Stadsmuseet och övriga lokaler en invändig
renovering. Museet hölls på grund av detta stängt sommaren 1985. Vid sam
lingarnas återuppställning skedde en viss förnyelse. Arbetet leddes av förening
ens f. d. ordförande, Lennart Edström, med hjälp av bl.a Rolf Trehn och Jan
Erik Håkansson. Återinvigning ägde rum den 9 mars 1986. Sommaren 1986jubileumssommaren - besöktes museet av 1.500 personer.
De åtgärder, som hösten 1998 genomförts i Stadsmuseet, är föranledda av
krav på höjd brandsäkerhec. Trappan till mellanplanet brandsäkras och slussar
(väggavskärmning) görs i bottenplan och mellanplan. En reservutgång byggs
mot Kyrkparken. Mellanplanet får ej längre användas for publika ändamål utan
byggs om till kontorslokaler för föreningen och Östersunds Konstklubb.
Källarplanet blir en egen brandcell.
En total omdisponering av Stadsmuseets utställning måste göras och till att
leda detta arbete har en museikommitte utsetts. I den ingår Sven-Åke Breding,
Arne Dahlin och Nils Storm.
De planerade arbetena gjorde att museet ej kunde hållas öppet sommaren 1998.
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Visning av Stadsmuseet
Stadsmuseet har visats för allmännheten - speciellt under turistsäsongen som
martid - tack vare många medlemmars insatser som museivärdar. Även med
lemmar från Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund har varit behjälpliga i
detta arbete. Intresset från besökarnas sida har varit stort.
I samband med firandet av Svenska flaggans dag har museet hållits öppet. I
anslutning till kulturevenemanget Nattugglan har föredrag, bildvisningar och
korandet av Stadsmuseets minnesmästare lockat många besökare.
Som ett led i marknadsföringen av Stadsmuseet har föreningen under ett
antal år deltagit med monter på varumässan Expo Norr och då nått många nya
intresserade personer. Träffar för turistguider med information om Stadsmuseet
har även ordnats.

Utställningar
Ett sätt för föreningen att kunna visa nyförvärv samt äldre bilder och föremål
ur samlingarna är utställningar. I samband med årsmötet - numera högtids
mötet - förekommer alltid en utställning av de gåvor, som influtit under året.
Vid årsmötet 1975 visades inte mindre än 4 olika årsmötesutställningar bl.a.
om "Ångaren T homee 100 år" samt "Flickskolan" med anledning av att bygg
naden rivits.
Vid årsmötet 1976 arrangerades en större fotoutställning med över 800 bil
der med anledning av fotografWiktor Lundbergs bortgång den 28 april 1976.
Även andra fotografers bilder kom till användning.Wiktor Lundberg var under
många år föreningens specielle fotograf och han donerade en stor samling
glasplåtar, negativ och bilder till föreningen. Utställningen besöktes av 1.500
personer.
En utställning av 288 teckningar och tavlor ur föreningens samlingar visades
i Stadsmuseet/Ahlbergshallen vid årsmötet 1977.
Den 1 dec 1979 var det 100 år sedan det första persontåget anlände till
Östersunds Central. I anledning av detta arrangerades stora jubileumsfesdig
heter under hösten i vilka föreningen deltog med stort engagemang. En järn
vägsutställning arrangerades i Konstklubbens lokaler och Ahlbergshallen den
25 aug. - 9 sept. Bakom utställningen låg i första hand Lennart Edström, Nils
Uhlin och Walter Fridlund.
Ett 32-sidigt särtryck ur årsskriften 1979 "När järnvägen kom till Östersund"
av Hans Jacobsson gavs även ut till jubileet.
En utställning under namnet "Beredskapsminnen" med fotomontage och
materiel från beredskapstiden 1939-1945 arrangerades hösten 1980 i samver
kan med Östersunds garnision och Östersunds-Posten. 800 besökare kom.
Årsmötesdagen 1981 öppnades en utställning i Stadsmuseet "Odenslund i
bilder", som blev en stor framgång och sågs av omkring 2.000 personer.
Jubileumsåret 1986 - Östersund 200 år - inleddes med en utställning på
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En bildfrån pressvisningen av järnvägsjubileumsutställningen "SJ 100 år i Öster
sund" på Stadsmuseet 25 aug. - 9 sept. 1979. Från vänster: Lennart Edström,
Nils Uhlin, Walter Fridlund, Hans jacobsson.

Länsmuseet under namnet "Östersund i konsten" i vilken Föreningen Gamla
Östersund bidrog med 30 tavlor och teckningar. Årsmötesdagen den 23 okt.
1986 invigdes en stor jubileumsutställning "Östersund 200 år" av talman
Ingmund Bengtsson på Länsmuseet. Föreningen bidrog med ett omfattande
bildmaterial. Utställningen stod kvar ett helt år - till den 23 okt 1987.

En värdefull service
En verksamhet, som oftast sker i det tysta, är den service mot allmänheten för
eningen ger. Härvid har intendenterna gjort en betydelsefull insats. Kunnigt
och intresserat har de hjälpt till med möjliga och omöjliga önskemål. Det kan
vara frågor från enskilda personer men oftast är det företag och institutioner,
som i samband med jubileer söker hjälp med uppgifter och bildmaterial. Det
är många tidsskrifter och böcker som illustrerats med bilder från vårt fotoarkiv.

Föreningens fonder
Fram till 1973 förvaltade föreningen tre fonder. Det var Museifonden, Anna
och Gottfrid Romans understödsfond samt Linda Olsens donationsfond.
Under 1980- och 1990-talet har ytterligare fonder tillkommit.

5

Föreningens hedersledamot, arkitekten Robert Berghagen, avled den 25 april
1987. Enligt testamente överlämnade Robert Berghagen till föreningen en stif
telse benämnd "Margareta och Robert Berghagens Stiftelse för vetenskaplig
forskning om Östersunds historia och utveckling från 1786 till 1971, det år
samhället blev storkommun". Fonden redovisas för första gången i årsskriften
1990 under namnet "Robert Berghagens fond för forskning i Ostersunds stads
historia". Utdelning av fondens avkastning har skett vid ett tillfälle, vilket redo
visas under särskild rubrik.
I årsskriften 1992 meddelas att föreningen under 1991 erhöll en donation
från änkefru Gertrud Lignell. Den bestod dels i en fritidsfastighet i
Nynäshamns kommun, dels i hennes makes, Karl Lignell, frimärkssamling
samt dessutom värdepapper i form av aktier. Fastigheten och frimärkssamling
en har avyttrats och tre fonder har bildats, benämnda Karl Lignells fond I, II
och III. Avkastningen skall användas för forskning i Östersunds stads historia,
för Stadsmuseets utveckling samt för Jämtlands läns Konstförenings verksam
het. Under 1996 tecknade föreningen ett avtal med Jämtlands läns
Konstförening gällande Karl Lignells fond II och III, innebärande ett fördjupat
samarbete.
Fondernas avkastning har årligen givit Föreningen Gamla Östersund och
Jämtlands läns Konstförening värdefulla medel för verksamhetens bedrivande.
Samtliga fonders förvaltning har skötts av föreningens skattmästare, Sven
Ivar Nordin, med engagemang och stor kunnighet. Han är hedersledamot i
föreningen.

Utdelning ur Robert Berghagens fond
Den första utdelningen ur "Stiftelsen Margareta och Robert Berghagens fond
för vetenskaplig forskning om Östersunds historia och utveckling från
1786-1971" skedde vid högtidsmötet den 23 oktober 1997.
Pristagare blev Ulf Wiktorsson för sin C-uppsats 1996, "Den politiska hus
modern. En undersökning ur ett genusperspektiv av Östersunds Socialdemo
kratiska Kvinnoklubb 1921-1949". Prissumman var 10.000:- kronor.
Stipendiat blev Sven Olofsson för en undersökning av Östersund från anlägg
ningen 1786 fram till järnvägens tillkomst. Stipendiet var på 10.000:- kronor.
Pristagare och stipendiat utses av fondens styrelse, som består av docent, fil.dr
Svenbjörn Kilander, fil.dr Per Sörlin, professor Jan Lindegren samt Göran
Winberg från föreningen. Forskningen har bedrivits vid Högskolan i Öster
sund.

Kulturstipendier
För att stimulera skolungdomar att intressera sig för stadens historia har kul
turstipendier inrättats för elever i gymnasiets avgångsklasser vid Wargentins
skolan och Palmcrantzskolan. Två stipendier kan utdelas årligen. Den första
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Föreningens ordföranden 1973-1988

Äkefansler
Ordfarande 1959-1975
Hedersledamot

Lennart Edström
Ordfarande 1975-1980
Hedersledamot
Död den 25 juni 1990

Lars Herlitz
Ordfarande 1980-1989
HedersLedamot

Håkan Larsson
Ordfarande 1989-

mottagaren av ett stipendium var Julia Köpsen för en uppsats om Gamla
Teatern. Göran Winberg har varit föreningens kontaktman med skolan när det
gäller att väcka intresse för stipendierna samt att lämpligt studiematerial tas
fram.
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Årsskriften
I Föreningen Gamla Östersunds verksamhet har årsskriften intagit en väsentlig
roll alltsedan den började utkomma 1938. Den mottages med stort intresse
varje år. För medlemmar bosatta på annan ort är årsskriften den naturliga kon
takten med föreningen och den gamla staden.
Vid 50-årsjubileet 1973 avgick rektor Anton Svensson efter 13 år som redak
tör. Han efterträddes av läroverksadjunkt Hans Jacobsson, som var redaktör
1974-1986 med ett avbrott 1982 på grund av sjukdom. Det året färdigställdes
årsskriften av major Lennart Westerberg och redaktör Walter Fridlund.
Årgången 1982 är unik - den är den enda med färgbilder. Redaktör
1987-1990 var Lennart Westerberg, som efterträddes av Olle Berndtsson.
Det finns anledning att i detta sammanhang speciellt framhålla Hans
Jacobssons insatser som redaktör. Många årsskrifter fyllde han till stora delar
med egna artiklar och bakom artiklarna låg ett omfattande, tidsödande och
gediget forskningsarbete. Kommande generationer forskare och historieintres
serade kommer att känna tacksamhet för Hans Jacobssons artiklar i förening
ens årsskrift. Han är hedersledamot i föreningen.

Årsskriftsfonden
Under 1982 riktade styrelsen en uppmaning till medlemmarna om bidrag till
en årsskrifcsfond. Kostnaden för framställning av årsskriften ökade kraftigt
under åren, till stor del beroende på en kraftig inflation. Gensvaret från med
lemmarna var mycket positivt och i årsskriften 1983 redovisas de första bidra
gen. Över hälften av medlemmarna lämnade bidrag till fonden. Bidragen har
varje år fortsatt att strömma in, vilket tyder på ett stort intresse for årsskriften.
Detta är glädjande eftersom bidragen är en förutsättning för att årsskriften ska
kunna komma ut. Värdefulla bidrag har även kommit från Kvinnliga
Föreningen Gamla Östersund och andra intresserade.

Glasplåtsamlingen
Under det namnet döljer sig den samling glasplåtar och negativ, som slutgiltigt
kom i föreningens ägo i samband med fotograf Wiktor Lundbergs bortgång
1976. Den kom att förvaras i utrymmen i Rådhusets källare och omfattar hun
dratusentals bilder. Materialets omfattning utgjorde i sig ett problem och den
9 maj 1977 anordnades en informations- och diskussionsträff om hur man
skulle hantera frågan. Glasplåtsamlingen förekommer i handlingarna vid ett
flertal tillfällen och i årsberättelsen 1982-1983 konstateras "att Lennart
Edström nedlagt ett omfattande arbete med samlingen och att ett betydande
antal glasplåtar med östersundsmotiv kunnat utsorteras". Därmed avsågs att
intressanta bilder kunnat lokaliseras. På 1990-talet har Irene Schäfer - med
arkiverfarenhet - nedlagt ett hängivet frivilligt arbete med arkiveringen.
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Lokalerna i Rådhusets källare visade sig vara olämpliga för förvaring av glas
plåtarna och styrelsen sökte under arbetsåret 1996-1997 att finna en bättre lös
ning. Kontakt togs med Länsmuseet och en överenskommelse träffades, som
innebär att föreningen deponerar de fotografiska samlingar, som förvaras i
Rådhusets källare, på Länsmuseet. Museet åtager sig att ombesörja överlägg
ningen av negativen till syrafria förpackningsmaterial och att förvara dem på ett
betryggande sätt. Föreningen Gamla Östersund har bistått med finansieringen
av projektet.
Föreningens medlemmar kan göra en betydelsefull insats i det pågående arbe
tet genom att hjälpa till med identifieringen av bilderna. Ett stort antal album
med bilder är under framtagande. Arbetet med glasplåtsamlingen beräknas
pågå under 5 år.

Stadskvarteret på Jamtli
Tanken på ett stadskvarter på fornbyn Jamcli väcktes i föreningen redan 1950.
I årsskriften 1974 beskriver landsantikvarie Sten Rentzhog hur planerna för
verkligades och vilka stora insatser som gjorts av Föreningen Gamla Östersund.
En av höjdpunkterna var när Gullehuset stod på sin slutgiltiga plats vid Jamtlis
enm� och en Gullebod kunde öppnas sommaren 1974.
Stadskvarteret forcsatte att utvecklas. Under verksamhetsåret 1985-86 läm
nade föreningen ett bidrag på 86.000:- kronor ur Linda Olsens donationsfond
för inredning av en från kv magistern (Postgränd) flyttad byggnad, det s.k.
Grändhuset.

Föreningens medlemsmärke
Vid årsmötet 1987 föreslog Sven Kylsberg att föreningen skulle låta framställa
ett medlemsmärke. Förslaget vann årsmötets gillande och i årsberättelsen 1988
berättas att ett medlemsmärke framta
gits under medverkan av Håkan
Larsson, guldsmed och styrelsesupple
ant. Motivet är hämtat från den skylt
som hänger vid Stadsmuseets entre.
Denna skylt tillverkades och skänk
tes av smidemästare Gunnar Hult till
Stadsmuseets invigning den 18 juni
1959. Iden hämtades från en vagnma
karskylt, som varit uppsatt vid
Mårtenssons Smidesverkstad, Köp
mangatan 6, och senare utanför smi
desmästare T hure Lundins verkstad,
Köpmangatan 45. Originalet finns i
Stadsmuseet.
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Gamla filmer överförs till videoband
Bland de värdefulla gåvor föreningen erhåller intar gamla filmer en särställning.
Filmerna handlar om personer, företag och institutioner i Östersund och kan
med åren bli mycket sköra och därmed svåra att visa. För att kunna skydda och
bevara filmerna för framtiden överförs de på videoband. Detta underlättar vis
ningen och genom att stoppa bandet kan ibland identifieringen underlättas.
Det är ett intressant bibliotek som på detta vis skapats. Videobandspelare och
TV-apparat anskaffades under arbetsåret 1992-93.

Allmänt
Arbetsåret 1978-79 lät föreningen framställa vykort av 17 äldre motiv från sta
den. Korten blev mycket populära och redan första sommaren såldes vykort för
över 4.000:- kronor. En del motiv finns fortfarande kvar att köpa.
Inför Östersunds stads 200-årsjubileum 1986 utgavs åren 1982-1986 en
serie om 5 tallrikar med östersundsmotiv, vilka blev mycket eftertraktade. En
beskrivande folder medföljde varje tallrik.

Bevarande av gravar
Föreningen har under 1997 övertagit _gravrätten för lektor Sven Johan Kardells
grav på norra begravningsplatsen i Ostersund. Anledningen till detta är att
gravrätten hade upphört och stenen var i fara att avlägsnas. Det var Bo
Berndtsson som uppmärksammade styrelsen på förhållandet och styrelsen
ansåg att Kardells utomordentligt betydelsefulla roll i Östersunds historia moti
verade ett ansvar för gravens bibehållande. Om Kardells insatser i Östersund
skriver Hans Jacobsson bl.a. i årsskriften 1973 under rubriken "Sven Johan
Kardell - lärare, bibliotekarie, riksdagsman, forskare och skribent - en märkes-

Lekror

J. KARDELL
1842-1923.

NNY KARDELL
född PERMAN
1849-1926.
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Lektor S. J. Kardells
gravsten på norra
bffgravningsplatsen i
Östersund. Hustrun,
Jenny Kardell, var son
sondotter till Samuel
Perman. På mödernet
var hon släkt med den
världsberömda sånger
skan Jenny Lind. Gra
ven är omgärdad av ett
järnstaket.

Ärsmötessupepå restaurang Temperance den 23 okt. 1990. Från vänster: Arne
Eskilsson, Nils Uhlin, Lars Herlitz, Äke jansler. Foto: Jan van der Maaten.

man i Jämtlands och Östersunds historia". Hans Jacobsson redigerade även
under sin redaktörstid utdrag ur Kardells dagbok 1880-1923 med början i års
skriften 1976. Dagboken finns deponerad i Länsbiblioteket.
Föreningen har även tagit del i ansvaret för östersundskonstnären August
Bergs grav på östra begravningsplatsen. Även denna sten var i fara att avlägsnas.
Gravräccen förvaltas av Jämtlands Läns Konstförening men kostnaderna förde
las mellan Föreningen Gamla Östersund, Kvinnliga Föreningen Gamla Öster
sund och Konstföreningen.
Styrelsen har förklarat, att föreningen även fortsättningsvis är villig att hjälpa
till med bevakningen av gravar med speciellt historiskt intresse, vilka riskerar
att avlägsnas.

Stadgeändring
Skattemyndigheternas krav på att föreningens verksamhetsår skall sammanfal
la med kalenderår föranledde en stadgeändring vid årsmötet 1994 med bekräf
telse vid etc extra årsmöte 199 5.
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Efter stadgeändringen - med bokslut den 31 dec. - kunde den 23 oktober
inte längre vara årsmötesdag. Givetvis önskade man att den stora dagen i före
ningen även i fortsättningen skulle vara stadens födelsedag den 23 oktober.
Lösningen blev att ett högtidsmöte hålles den 23 oktober under i stort sett de
former årsmötet haft. När bokslut och revision är klar hålles årsmöte före mars
månads utgång.

Datorutrustning underlättar arbetet
För att underlätta det administrativa arbetet för i första hand intendent, skatt
mästare och sekreterare inköptes en datorutrustning arbetsåret 1992-93.
Utrustningen har senare kompletterats för att rymma katalogisering av muse
ets fotografier, tavlor, teckningar, böcker, filmer och övriga föremål.
Allt äldre material är nu infört på data. Till detta omfattande arbete har ALU
personal anlitats, vilka arbetat på dagtid och visat stort intresse. Arbetsledare
för projektet har föreningens sekreterare, Arne Eskilsson, varit. Nya gåvor
införs fortlöpande på data av museets intendent.
En kopiator har även inköpts. Den används i den dagliga verksamheten, för
mångfaldigande av den ekonomiska redovisningen samt för att betjäna stude
rande och andra besökare.

Framtiden
Stadsmuseets permanenta utställning kommer i framtiden enbart att vara på
bottenplanet. Mellanplanet, som tidigare använts som utställningslokal, kom
mer att användas för kontors- och arbetslokaler. Det begränsade utrymmet ska
par givetvis problem. Urvalet av vad som kan visas blir svårt. Det positiva är att
besökarna kommer att möta en renodlad utställning. Den tidigare blandning
en av arbetslokaler och utställning blev med åren inte så bra. Vi far göra det
bästa av situationen och hjälpas åt att skapa en ny, fräsch och intressant utställ
ning på det Stadsmuseum Föreningen Gamla Östersund tagit som uppgift att
ansvara för.
En annan viktig arbetsuppgift för föreningen är att inför år 2000 i bild låta
dokumentera staden vid 1900-talets sista år. Inte minst bildsviten om
Prästgatan i detta nummer av årsskriften visar hur förändringen av stadsbilden
ständigt pågår. Med stor sannolikhet kommer man i framtiden ofta och med
intresse se tillbaka på och göra jämförelser med året 1999.
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Mer än en kvarts miljon negativ
i Rådhusets källare
Av Peter Berg och Mikael Hopstadius
I RÅDHUSETS KÄLLARE FINNS CA 276 000 NEGATIV som tillhör Föreningen
Gamla Östersunds fotografiska negacivsamling. Samlingen har tillkommit
genom gåvor. Den första större gåvan var arkivet efter Oscar Olssons aceljeer
som överlämnades av Wiktor Lundberg 1957. Den andra större gåvan var från
Bengt Weilert som 1981 och 1984 skänkte Georg Lingsells kvarvarande nega
civsamling samt negativ från egen verksamhet.

Lokalerna har problem med fukt och mögel
Under senare år har problem med förvaringslokalerna i Rådhuset uppstått och
det fanns stor risk att samlingen skulle förstöras om inget gjordes.
Sommaren 1996 gjorde fotokonservator Lennart Andersson en inventering
av samlingen samt en skadeanalys med förslag till åtgärder. I korthet konstate
rade han att bilderna och negativen skulle förstöras eftersom Rådhuslokalen
hade stora problem med fukt, damm, microorganismer, mögel, fel luftfuktig
het och temperatur.

Glasplåtsamlingen
En diskussion som uppstår i sådana här sammanhang är naturligtvis om hela
samlingen skall åtgärdas eller om en gallring ska göras. Av samlingens 276 000
negativ är uppskattningsvis hälften glasplåcar. Dessa är i varierande storlekar, de
minsta är 9 x 12 cm och de största 50 x 60 cm.
En tillbakablick på vad som hänt ett stort antal äldre byggnader i Östersund,
när rivningsvågen gick som hårdast, ger en eftertanke. Det är samma sak med
gamla negativ, vem kan idag avgöra vad eftervärlden uppskattar och vad som är
riktige att "städa bort".
Rune om i bygderna går det historier om hur glasplåcar fått allehanda
användningsområden. När seklet var ungt var det populärt att använda nega
tiv som fönsterrutor. Filmskiktet skrapades bort från glaset och sedan var det
bara att montera glasskivorna som fönster.
Värt att veta är också att fotografin inte funnits i så många år. De första bil
derna togs i mitten av 1800-calec. Anders Olsson, som började sin fotoverk
samhec i Östersund redan 1867, var en pionjär på sitt område och överlät foto
aceljen till Oscar Olsson 1885.
Det är svårt att säga vilka glasplåcsnegaciv som skall kasseras och vilka som
skall bevaras. Det är svårt att föreställa sig vilka bilder som kommer att upp
skattas om 100-150 år.

13

Samarbete med Länsmuseet för att rädda samlingen
1997 startade räddningsaktionen av samlingen och Länsmuseet ombesörjer att
glasplåtarna flyttas och åtgärdas. Arbetsgången är att först dammsuga negativen
för att fa bort det finparril<liga damm som samlats genom åren. De uppgifter
som finns på negativen skrivs in i en databas. Därefter rengörs negativen och
stoppas i nya specialgjorda kuvert. Kuverten numreras med negativets
ursprungsnummer. De negativ, som i dagsläget bedöms ha ett stort intresse
kopieras på papper så att vi kan ta del av dessa samt öka informationen om bil
dens ursprung. De negativ som inte kopieras är rena porträttbilder vilka det
finns accessionsliggare över och då går att söka på namn. Negativen placeras
slutligen i klimatanpassade lokaler i Länsmuseets källare.

Identifiering av bilderna - en bild säger mer än tusen ord
Föreningen Gamla Östersund har genom åren, med hjälp av bl a Lennart
Edström och Irene Schäfer tillfört intressant information om många av bilder
na och främst de med olika stadsmiljöer.
Till övriga bilder finns det mycket bristfällig information som med gemen
samma krafter kan kompletteras. Hösten 1998 är ca 4000 bilder kopierade på
papper och finns i pärmar för identifiering. Identifieringsarbetet är ett av de
viktigaste arbetena med denna samling och ett arbete som alla kan deltaga i.
Det finns fa tillfällen då det berättas så många minnen och historier som när
gamla bilder beskådas. Det är också det som gör att gamla bilder har ett så stort
historiskt värde. En bild är ett fingeravtryck av en gammal svunnen tid som vi
bara kan minnas. "En bild berättar mer än tusen ord" står sig än idag och komplet
terar vi denna bild med några faktaord far den ännu större värde för eftervärlden.

Framtid och tillgänglighet för bildsamlingen
Arbetet i sin helhet med flyttning, rengöring och paketering av negativen
beräknas ta fem år. När bilderna finns registrerade_ _i Länsmuseets databas är de
tillgängliga på ett enkelt sätt. Föreningen Gamla Ostersund har äganderätt till
samlingen men tanken är att samlingen ska vara tillgänglig för så många som
möjligt. I en inte alltför avlägsen framtid önskar vi att medlemmar och all
mänhet kan besöka FGÖ:s dator i Stadsmuseet eller via internet fa tillgång till
samlingen. Den digitala tekniken möjliggör att utflyttade <;>stersundare kan ta
del av dessa bilder var än man är bosatt i världen. Det här gör att många fler
kommer att glädjas åt den enorma bildskatt som idag inte är så lätt att njuta
och ta del av.
Här följer nu några fa prov ur den stora samling bilder, som har kopierats.
Bildtexterna är kortfattade och i bland osäkra. Finns det någon av läsarna, som
har upplysningar att ge, välkomna med information. Det är så vi måste arbeta.
Den stora kunskap om Östersund, som finns bland våra medlemmar, bör
kunna bli till stor nytta och glädje i det forrsatta arbetet.
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Storgatansforlängn ing mot Östersunds Centralstation en tidig vinterdag. 1920-tal?

Den lakoniska texten till
denna bild är "Ridhäst med
ryttare''. Kan vi fll be om ett
bättre fors/ag till denna under
bara och möjligen romantiska
bild. Foto: Wiktor Lundberg.
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Interiör från Import AB K J. Karlssons kafferosteri, Prästgatan 62, Östersund.
Foto: Wiktor Lundberg.
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Fru Agda Äsgårdh med dottern Birgitta i sitt kök på Gröngatan i i Östersund. Fru
Äsgårdh var maka till köpman J. W. Äsgårdh, delägare i Stockholms-Magasinet och
Linne-Magasinet. Bilden har använts i reklam for "Tvätt-Extraktet Solidar".
Foto: Wiktor Lundberg, 1943.

Nederst på vänstra sidan:
"Skolkök" - är det möjligen kåldolmar som tillreds?
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\,y över Stortorget i Östersund den 8 juli 1936 vid firandet av stadens 150-års
jubileum. Närvarande var bl.a. kronprins GustafAdolfoch kronprinsessan Louise.

Överst på vänstra sidan:
Demonstration och avsmakning av Findus köttsoppa i G. Starlanders affor på
Regenentsgatan 20, Östersund. Foto: Georg lingsell
Nederst på vänstra sidan:
Prästgatan 22 i oktober i 963. Foto Georg lingsell.
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En premierad häst på hand/,anden j. P. Gulles gård, Prästgatan 14, i februari
1920. Huset i bakgrunden är Nya Likkistmagasinet.
Den strömlinjeformade bussen Skyttmon-Hammerdal-Östersund framfar
Länsmuseet 1935.
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L. A. Jonsson och hans skidfabrik
Av Bengt Brugge

I BÖRJAN AV 1880-TALET kom den småländske bondpojken Lars August
Jonsson upp till Jämtland och järnvägsbygget mellan Ånge och Storlien. Efter
att ha lämnat järnvägsbygget anställdes L. A. som snickare vid S J i Östersund
innan han resten av sitt liv kom att ägna sig åt skidmakarens yrke. Initialerna
L. A. blev det förkortade "namn", som allt sedan dess användes i det dagliga
talet i Östersund och han blev känd inte bara i Jämtland utan även långt utan
för Sveriges gränser. Som skidkonstruktör, fabrikör och ägare till vårt lands för
sta skidfabrik, L. A. Jonssons skidfabrik i Östersund, gjorde han en välmerite
rad insats just då skididrotten började sin utveckling i vårt land.
1887 började L. A. hantverksmässigt att tillverka skidor för att efter något år
ha byggt ut verksamheten till en helt fabriksmässig industri. Han startade den
lilla skidfabriken på Kyrkgatan 10 och där blev den kvar ända till det bittra slu
tet 1959.
Tidigare var efterfrågan på skidor inte så stor i vårt land. Skidor tillverkades
ute på landsbygden som ett hantverk allt eftersom behov uppstod för att upp
rätthålla kommunikationerna mellan gårdar och byar.

L. A. Jonssons skidfabrik, Prästgatan 7 och Kyrkgatan JO, på 1950-ta!et.
Foto: Georg Lingset!.
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Skidfabrikör L. A. Jonsson.

Salomon Sahlin, en skidans man, konstru
erade Sahlinskidan - en elitskida, som
tillverkades vid L. A. Jonssons skidfabrik.

Behovet av skidor ökar genom skidsporten och turismen
1894 var Östersund platsen för Skidfrämjandets nationella tävlingar och här
fick L. A. Jonsson kontakt med skidåkare från hela Norrland, något som gav
honom impulser för den kommande verksamheten vid skidfabriken.
Tävlingsidrottens och skidturismens utveckling i början av 1900-talet gjorde
att det uppstod ett större behov av skidor, stavar och övrig utrustning för den
vita sportens utövande, än vad som tidigare varit fallet. Fabrikstillverkning av
skidutrustning blev därför en nödvändighet för att kunna tillfredsställa den nya
marknaden. L. A. Jonssons skidfabrik blev därvid den första skidfabriken i vårt
land av större format.
L. A. Jonssons intresse för skidtillverkning gjorde att han lärde sig vilka egen
skaper en bra skida skulle ha och han fabricerade en speciell löpskida, som
under en följd av år kom att dominera på tävlingsbanorna. Virket till skidorna
valdes ut med omsorg och lagrades för torkning innan behandlingen av skid
ämnena påbörjades. Resultat blev lätta, smidiga och starka löpskidor med elas
tiskt mjuka brätten.

I samarbete med Salomon Sahlin skapas "Sahlinskidan''
L. A. Jonsson var inte ensam konstruktör på firman utan till sin hjälp hade han
den verklige skidentusiasten Salomon Sahlin född 1853 i Stugun. Hans yrke
var egentligen bankkamrerens. Efter studier i utlandet, bl.a. i England, kom
han i ett tidigt skede i kontakt med idrotten.
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Redan under den berömda skidtävlingen 1897 mellan Falun och Gävle skör
dade den av honom konstruerade lätta, spänstiga och långglidande löpskidan
stora triumfer. Vid tävlingen mellan Sundsvall och Härnösand två år senare
bevisade han genom sin skidkonstruktion att den var helt oöverträffad som täv
lingsskida. Skidan benämndes "Sahlinskidan", en skida vars framgångar myck
et berodde på det förstklassiga utförandet vid L. A. Jonssons skidfabrik i Öster
sund.

Guldmedaljer vid skidutställningar sporrade L. A.
L. A. Jonsson deltog redan 1902 vid Skidfrämjandets internationella skidut
ställning i Stockholm, varvid han visade upp ej mindre än 11 olika skid typer.
Jonsson fick den högsta utmärkelsen som domarna kunde utdöma "1 :a pris för
mångsidigt, utmärkt och synnerligen väl arbetade skidor".
Den nya skidtypen, som L. A. Jonsson och Salomon Sahlin konstruerade,
blev vida berömd och erhöll guldmedalj vid utställningar i Stockholm, Öster
sund, Falun, London, Wien och Berlin.
Salomon Sahlin nöjde sig inte med att konstruera enbart tävlingsskidor, utan
hans intresse för skidåkning över huvud taget gjorde, att han även konstruera
de skidor för allmänhetens olika behov. Fjällfärds- eller skarsnöskidan följdes av
en jakt- och turistskida och därefter en militärskida. Med den noggranhet, som
En tidig annons i Skidfrämjandets årsskrift.

l(öp skidor och till,
behör med vidstdende
varumärke.
Högsta kvalite.
Belönade med guldmedalj 7
ggr, med silfvermedalj 6 ggr.

Vid täflingar använ,
da alltid bästa löpare
dessa skidor.

L. A.JONSSON

Telegrafadr.: SKIDFABIIKEN.
Rillstelefon 2 45.

ÖSTERSUND
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Här formas skidans styrränna - ett precisions
jobb, som Vasaloppssegraren från 1938, Elias
Nilsson, arbetade med vid skidfabriken.

skidorna tillverkades under L. A. Jonssons sakkunniga ledning, blev dess kvali
te oöverträffad.
För Salomon Sahlins del räckte det inte bara med skidorna och dess utveck
ling, utan han konstruerade även den fina skidskon "jämtkängan", som efter
smärre förändringar, blev antagen som den svenska armens normalsko. Han
konstruerade även ett flertal olika typer av skidbindningar samt skidkläder av
olika slag. Dessutom var han även en livlig skribent i friluftsfrågor, främst avse
ende skidåkning. Sahlin flyttade så småningom till Luleå, där han verkade
inom skidsporten och konstruerade bl.a. Luleås första hoppbacke.
Av Skidfrämjandets årsskrift 1907-08 framgår att vid sport- och mristutställ
ningen i Berlin år 1907 intog L. A. Jonssons skidor från Östersund främsta
rummet i vad avsåg såväl avvägning, proportioner, spänstighet och måttfull
bränning. Virket var genomgående av förstklassigt slag.
L. A. Jonsson försummade sällan ett tillfälle att studera skidåkarna under täv
lingar för att nya impulser, och efter Skidfrämjandets nationella tävlingar i
Östersund 1894 var han en trogen åskådare vid alla större tävlingar inom lan
det.
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Elitåkarna väljer skidor från Östersund
Tävlingsidrotten på skidor gick framåt i rask takt och efter de svenska löparnas
erfarenheter från Holmenkollens 5-milstävlingar fick de tidigare smala och
smäckra skidorna ge vika för en skidtyp, som mer passade för den svåråkta ter24

räng, som alltmer kom till användning vid internationella tävlingar. Genom fli
tig kontakt med landets främsta skidåkare Haldo Hansson, Per Erik "Särna"
Hedlund, Erik Winnberg, fabrikens egen vasaloppssegrare Elias Nilsson samt
sedermera även representanter för slalomsporten såsom Olle Rimfors och
Hasse Hansson, Sixten Isberg och Stig Sollander m fl, strävade fabriken efter
att få fram nya och förbättrade skidtyper, anpassade efter de ändrade tävlings
förhållandena.
Då skidsporten i fjällen på allvar började att utvecklas, ägnade L. A. Jonsson
stor uppmärksamhet åt för denna sport lämpliga skidor. Han använde härvid i
stor utsträckning det tunga men slitstarka hickoryvirket. På denna tillverkning
lade han ner stor omsorg och många av hans skidor kom att betraktas som
verkliga konstverk.
Genom träget arbete skapade L. A. Jonsson ett aktat namn för de produkter
som under årens lopp kom att tillverkas i hans fabrik. Ett verkligt stöd hade
han i sin bror Johan Jonasson-Stenholm, som var verkmästare i fabriken. Efter
L. A. Jonssons frånfälle 1934 svarade denne jämte L. A:s son Ture Herbert
Jonsson för verksamheten på ett förtjänstfullt sätt.
Årstillverkningen av skidor under 1890-talet uppgick till några hundra par
för att senare komma att uppgå till åtskilliga tiotusentals exemplar.

Bröderna Svensson tar över
verksamheten
193 7 ombildades fabriken till ett
bolag, L. A. Jonssons Skidfabrik A B,
med bröderna Paul och Bror
Svensson som ägare. Bror Svensson
upphöll traditionen i fråga om nyhe
ter på skidtillverkningens område.
Han skapade "luftskidan", som
patenterades i olika länder, samt en
hopfällbar skida. Luftskidans utmär
kande egenskaper var att den i glid
ytan försetts med luftgropar, avsedda
att eliminera den vakumbildning,
som uppstår under skidans glid mot
snön samt att den förhindrade bak
halka. Den hopfällbara, på mitten
ledade skidan, var en annan nyhet av
värde för militärt bruk bl. a. inom
flygvapnet, för att vintertid hjälpa
havererade flygplansbesättningar att
ta sig fram i terrängen.
Då importen av hickoryvirke från
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Luftskidan presenteras i en annons i Skidfräm
jandets årsskrift.
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När den välkända matta/faren Pontus Ericsson höll till på Prästgatan 39 på
1950-talet gjorde man reklam for luftskidan i en fonsterskyltning.

Amerika upphörde i och med andra världskrigets utbrott nödgades fabriken
hösten 1941 börja tillverka skidor av björk. Omläggningen krävde avsevärda
förändringar med tillverkning av nya mallar och modeller.
Då fabriken under den nya ledningen firade sin 50-åriga tillvaro 1938 ratio
naliserades verksamheten genom att nya, moderna maskiner anskaffades.
Därmed kunde tillverkningskapaciteten ytterligare höjas.
Ar 1943 framställdes en helt ny och annorlunda dimensionerad slalomskida
av björk, som provades med framgång. Dimensioneringen och avvägningen av
denna skida var gjord så, att den besatte hickory-slalomskidans styrka, svikt och
tyngd. Dessa slalomskidor kunde sedan erhållas skodda med stålkanter av
Sandvikens kvalitetsstål.

Sven Salen övertar fabriken 1944
Aren rann iväg och produktionen av skidor med samma höga kvalitet som
under "Ell-As" tid spreds såväl inom vårt lands gränser som utanför. Öster
sundsskidan var världsberömd på grund av det sätt som L. A. Jonsson lät göra
sina skidor och något som han lärde ut till sina efterträdare. Vid fabriken arbe
tade kunnigt folk med erfarenhet av hur en skida ska glida i snön. En av dem
var Jämtlands förste Vasaloppssegrare, Elias Nilsson från Lillsjöhögen, som
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segrade i Vasaloppet 1938 genom att leda loppet från start till mål - detta givet
vis på ett par L. A.-skidor.
Den siste ägaren till skidfabriken på Kyrkgatan i Östersund var den kände
skeppsredaren Sven Salen. Han köpte skidfabriken 1944 och moderniserade
fabriken ytterligare. Sortimentet utökades med den berömda limmade skidan
Skimaster.
Sven Salen var inom sportvärlden främst känd som den yppersta seglare
Sverige haft. Men han var även en känd utförsåkare samt 1943 invald som vice
ordförande i Skidfrämjandet. Han var således inte helt oinsatt i skidsporten,
när han tillträdde som ägare till skidfabriken. Skidorna tillverkade ju persona
len med decennier av erfarenhet, så det bekymret behövde inte den nye �garen
tänka på. Men det kom större problem, som överraskade många, när Oster
sunds stad behövde marken på Kyrkgatan 10 för bostadsbebyggelse.

Epoken L. A. Jonssons skidfabrik slut
Efter 71 år av skidtillverkning med en mycket kvalificerad personal ställdes helt
plötsligt 10 arbetare utan jobb. Skidfabriken på Kyrkgatan stängdes utan stör
re förvarning i april 1959. Svarvar, sågar, specialmaskiner för skidtillverkning
och alla inventarier lastades på en stor lastbil och fraktades till Edsbyn.
Edsbyverken hade köpt fabriken av Salen!
"Tråkigt" kommenterade den förre ägaren händelsen. "Märkligt" tyckte de
flesta stadsborna. "Skandal" tyckte de mest utsatta, arbetarna vid fabriken, som
blev lovade jobb vid Edsbyverken. Men att med familj och uppkommande
bostadsproblem lämna Östersund för Edsbyn i Hälsingland, det var inte lock
ande för någon. T vå av de tio fick nya jobb, varav en vid skidfabriken i Tobo i
Uppland. Vemodigast av alla var nog Ture Jonsson, L. A. Jonssons son, som
arbetat i fabriken under hela sitt yrkesverksamma liv.

Östersunds stad behövde skidfabrikens tomt
Sven Salen förstod att Östersunds stad behövde fabrikstomten där den låg mitt
inne i bostadsbebyggelsen. Nya bostäder skulle byggas centralt. Därför gick han
med på att flytta fabriken. Men det var lättare sagt än gjort. Stadens intresse för
att ha kvar den traditionsrika fabriken i Östersund var ringa eller inget. Detta
vid en tid då städerna började kämpa för att få till sig industrier av skilda slag.
"Sällsynt utdragna och långsamma förhandlingar" med stadens styrande gav
inget resultat. Att en industrifattig stad som Ostersund inte ställde upp för
fabrikens bevarande och de anställdas utkomst förvånade den affärsvane
skeppsredaren Sven Salen.
Man erbjöds en lokal med "hutlös" hyra. Samma dag som L. A. Jonssons
skidfabrik såldes till Edsbyverken kom ett hyresanbud på endast en tredjedel av
utgångsbudet - men då var det för sent.
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Vart tog reklamskylten vägen?
Den reklamskylt som stod vid Kyrkgatan 10 för att upplysa om var fabriken
låg, med texten L. A. Jonssons Skidfabrik. Tel. 245 var målad i olja. Skylten
visade förutom själva texten, bilden av en käck ung dam svävande nedför en
fjällbrant på skidor. Finns skylten kvar någonstans, kastades den eller följde den
med flyttlasset till Edsbyn? Det rätta stället för förvaring inför framtiden borde
ha varit Östersunds Stadsmuseum.

Minnet av L. A. Jonsson består
Skidsporten är vårt lands - och inte minst Jämtlands - traditionsrikaste idrotts
gren. Sprungen ur våra förfäders sätt att färdas vintertid, till skola eller till byns
affär, ur till arbetsplatsen i skogen, ofta långt från hemmet. Under färden till
fisketjärnen eller ut på fjälltur i vårsol med ett landskap gnistrande av snö
kristaller. När arbetet inte tog upp all tid då började leken på skidor, en lek
som sedan kanske övergick till att tävla eller motionera på skidor.
L. A. Jonsson har gjort en stor insats genom att vara med och skapa och
utveckla de redskap, som under lång tid underlättat för oss att ta oss fram på
skidad fot.
Fotot av L. A. Jonsson ger intryck av att han var en kraftfull, men harmonisk
man, med trygghet i blicken. Den pälsbrämade skimmelmössan förstärker
ytterligare bilden av hans personlighet.
Vi är honom stor tack skyldig för hans allmännyttiga livsgärning att ha
utvecklat skidorna till ett användbart redskap, till nytta och nöje för såväl gam
mal som ung.
Heder åt en sådan man!
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Östersundsbilder - Prästgatan
DEL

2

Sammanställda och kommenterade av Olle Berndtsson och Arne Dahlin
I VAR STRÄVAN ATT I ARSSKRJFTEN visa något av det rika bildmaterialet i före
ningens arkiv har redaktionskommitten, sedan 1992, valt att i form av en vand
ring upp genom staden skildra gata för gata.
När vi förra året kom till Prästgatan, var materialet så omfattande, att vi fick
dela upp det på två årgångar. I detta nummer visar vi därför bilder från kors
ningen Prästgatan-Biblioteksgatan till gatans slut - eller början om man så vill
- på Prästgatan 65.
De flesta bilderna är från 1950-talet och fotograferade av hovfotografen
Georg Lingsell. Det är ett mycket värdefullt bildmaterial. Man kan konstatera
att under de snart 50 år, som gått sedan bilderna togs, stora förändringar skett.
Staden har utvecklats söderut. Många av trähusen från det intensiva 1880-talet
har rivits och ersatts av ny bebyggelse med ett effektivare utnyttjande av tom
terna.
Vi önskar läsarna en trevlig och nostalgisk vandring längs stadens pulsåder
- Prästgatan.

Detta vykort, forlagt av Arvid Hz�benettes bokhandel, är taget mot korsningen
Prästgatan-Biblioteksgatan. Det visar bl. a. Prästgatan 33 och 35 på 1930-talet.
Bland a/färsskyltarna märks Partilagret och Hasselblads foto. Det lilla affors- och
bostadsh;tset vid sidan av Sveasalongen revs så sent som 1961.
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Biografen Sveasalongen på Prästgatan 33 , ifördes på 1920-talet av redaktören
fo"r Jämtlands-Kuriren, John Nagberg. På 1
a schtavlorna är speciellt utsatt att det
är ljud.film som visas. Arkitekt för byggna en var Robert Berghagen.
När varuhuset Tempo, Prästgatan 35 invigdes på 1950-talet var detta en stor hän
delse i staden affårsliv. En speciell livsmedefsavdelning fanns då vid Prästgatan.
Idag heter varuhuset Ahlins.
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Prästgatan juLskyltningssöndagen 1951
Fastigheterna Prästgatan 32-34 innehöll en rad skilda afforer. Wickbergs herrklä
der var en av stadens många herrekiperingar på 1950-talet. Där arbetade bl. a.
Arvid Hudberg, stadens revykung, under signaturen Hudo. Cekå kaft och kondi
tori var ett välkänt samlingsställe. Huset revs 1958 och den nya byggnaden fick
namnet Z-huset.Foto: Georg Lingsell.
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Den ståtliga fastigheten Prästgatan 36 uppfordes 1898-1899 av Östersunds god
templare, som på andra våningen hade lokaler for jemtlands Godtemplarbank,
bildad 1885. Byggmästaren hette j. A. Hellström. Def d. banklokalerna har även
idag kvar något av sin forna prakt. På bilden från i 950-talet finns ännu Nya
jänhandeln i verksamhet. I järnhandelns källarutrymmen och krutforråd finns
numera en restaurang, "Jnnefickan'; där de gamla tegelvalven och murarna ger
miljön en trivsam och speciell karaktär. Foto: Georg Lingsell.
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På mitten av 1890-talet uppfördes huset Prästgatan 37, i tre våningar plus vinds
våning, av en handlare vid namn Per Eriksson, som här drev en diversehandel.
Huset revs 1966 Westvalls traditionsrika herrekipering fanns som synes i fastighe
ten på 1950-talet- då bilden togs - och finns i det nybyggda huset även idag.
Foto: Georg Lingsell.
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Prästgatan 39 på 1950-talet, då Jämtslöjd var en betydelsefull affor for hemslöj
den. På andra våningen Gamla Stadt. Här låg ursprungligen Gästgivaregården,
som på 1890-talet bytte namn till Stadshotellet. När Grand hotell och hotell
Standard senare kom att dominera, bl.ev det logiska namnet Gamla Stadt.
1964 gjorde den dåvarande ägaren, Odd Fellowlogen Georg Adlerspa"e - som
även hade sina lokaler i huset - och Jämtlands Folkbank en bytesa/fär. Odd Fellow
flyttade in i Folkbankens lokaler på Storgatan 33 och Folkbanken byggde bank
och kontorslokal.er på Prästgatan 39.

Överst på vänstra sidan:
Så här såg Prästgatan 38 ut fram till 1949. Huset uppfordes 1883 av gästgivaren
Erik Jönsson for bl. a. hotelfverksamhet.
Nederst på vänstra sidan:
I början av 1950-talet uppfordes ett modernt affors- och bostadshus på tomten. Av
affärerna på bi/,den från 1950-tal.et finns Burmans skoaffor även idag på samma
plats.
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Fastigheten Prästgatan _40 uppfordes 1880. Byq;naden mppades omkring 1900.
Är 1906 gJordes en tillbyggnad i gränden efter rztnzngar av arkitekt K G.
Gyllencreutz. Efter en /,ägenhetsbrand på 1990-talet återfick huset vid renovering
en den vackra dekor det tidigare haft. Bilden från början av 1900-talet.

Prästgatan 40 på 1950-talet.
Foto: Georg Lingsell.
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Fasaden på huset Prästgatan 41 har skiftat utseende under årens lopp. I slutet av
1940-talet - då konditor Lasse Edler drev konditori Victoria - sattes stora perspek
tivfonster in på andra våningen. Foto: Georg Lingsell, 1950-talet.
Fasaden återställdes senare till ett ursprungligare utseende, vilket man kan se på en
bildfrån 1988, strax innan byggandet av Victoriagallerian påbörjades.
Foto: Bengt Ericsson.
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l.

l.

------ ---

En charmig bild av gatulivet i Östersund omkring år I 9 I 5. I bildens mitt
Prästgatan 41, 43 och 45.

Överst på vänstra sidan:
Prästgatan 43. Huset från 1884 var knuttimrat och i så gott skick att det ingår i
denna del av Victoriagallerian, som byggdes 1988-89 med strävan att behålla den
gamla miljön mot Prästgatan. Bilden är från 1950-talet. Foto: Georg Lingse/1.
Nederst på vänstra sidan:
Prästgatan 42 omfattar två hus. Till vänster ett trevåningshusfrån I930-talet, till
höger ett tvåvåningshus från 190 I. Det är mycket nostalgi i bilden. Luck (Percy F
Luck) var en godisajfo.r med anor. Poryfoto verkar fortfarande på samma plats
- men nu i stenhuset - medan järnhandeln Gärdin & Persson har lämnat stads
kärnan. Foto från I950-talet: Georg Lingse/1.
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Skohand/aren Sten Mårtensson skapade ett skohus av den lilla byggnaden på
Prästgatan 44 och "Sko-Mårten" blev ett välkänt begrepp. Byggnaden finns kvar
än idag men med andra verksamheter. Tillsammans med övriga byggnader på
tomten bildar den ett pittoreskt inslag i stadsbilden.

Överst på högra sidan:
1964 revs denna bY,W!ad på Prästgatan 45 /'dr att bereda plats for varuhuset
Kärnan. Huset uppfördes i början av 1890-ta!et. Kafl Fram var en mycket popu
lär samlingsplats med möjlighet till uteservering sommartid. Foto: Georg Lingsell,
1950-talet.
Nederst på högra sidan:
I slutet av 1880-talet tillbyggdes Prästgatan 47 i olika etapper till det hus vi serpå
bilden från 1950-talet. Här drev en madam Äslund inackordering for skolpojkar
och en mindre matservering. Verksamheten gick bra och blev med tiden hotell
Norrland, som hade ett gott anseende bland den resande allmänheten. På 1920talet såldesfastigheten och rörelsen till Östersunds Kaflaktiebola_g, som här drev en
s. k. ölstuga, "Norrlands hörna''. Aren ca 1880-1910 fanns i fastigheten en skola
benämnd Ericssons Praktiska Skola. 1960 åbörjades byggandet av DOMUS
/
varuhus på denna tomt. Foto: Georg LingseL.
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Överst på vänstra sidan och ovan:
Präst$atan 46. Den del av Prästgatan, som detta uppslag visar, har genomgått en
stor förnyelse under senare år och här reser sig idag moderna kontors- och bostads
fastigheter. "Germania" i huset med litet "sydländsk"fasad var ett av Östersunds
många pensionat.
Nederst på vänstra sidan:
På Prästgatan 48 hade AB H. Anderssons Värme lager och verkstad. Foto från
1950-talet: Georg lingsell.
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Dennafor sin tid ståtliga byggnad på Prästgatan 51 upp(drdes på 1880-talet. Den
drabbades av brand 1903, men kunde restaureras. Ar 1972 i augusti bröt en
brand ut, som bekämpades av totalt 57 brandmän från Östersund, Brunjlo och
Krokom. Huset gick inte att rädda. På 1950-talet /,äg bl. a. Lindell &Johanssons
möbelaffar i huset. Foto: Georg Lingsell, 1950-tale�.
På tomten invigdes 1976 "Kopparhuset" ritat av arkitekt Yngve Tegn er och med
Föreningsbanken som byggherre.

Överst på vänstra sidan:
I huset Prästgatan 49 bodde på 1880-talet komministeränkan Hägglöffrån
Myssjö. Hon blev senare kändfor tillverkning av en salvafor botande av bl. a. eng
elska sjukan hos barn - Hägglöfi rissmorning. Fastigheten är idag en del av
DOMUS varuhus.
Nederst på vänstra sidan:
Att idyllen fanns kvar på 1950-talet visar denna bild av huset inne på gården
Prästgatan 49. Foto: Georg Lingsell.
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Prästgatan 54 av idag. I årsskriften 1993 skildras den vackra förnyelse som sked
de med gårdsmiijön, när denna fastighet byggdes 1991-92. Foto: Bengt Weilert.

Överst på vänstra sidan:
Prästgatan 50 och 52. Dessa hus uppfördes på 1940-talet. Här låg bl.a. biografen
Saga, som hade en stor och vackert formad salong. Idag ligger här en dansrestau
rang med samma namn. Foto på 1950-talet: Georg Lingsell.
Nederst på vänstra sidan:
Prästgatan 54 på 1950-talet. Huset byggdes 1895 och revs 1991.
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Prästgatan 53 den 7 mars 1908 - en riktig vinterdag. På bilden ser vi gårdsäga
ren Anders Genberg, Stina Genberg-Hörnfeldt, Sigrid Genberg-Stendahl, Anna
Bjelke samt tre fröknar HoLst. De senare var anställda hos homeopaten AxeLL, som
verkade i huset och troLisen var den forste homeopaten i Östersund. Bilden är en
gåva tiLL foreningen av fru Stina Hörnfeldt.

Nederst på högra sidan:
Byggnaderna på Prästgatan 55 ser idag ut i stort sett som på 1950-talet då bilden
togs. Dock har hörnhuset brädfodrats. Foto: Georg LingseLL.

48

Prästgatan 53 på 1950-talet. Foto: Georg lingsell.
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Prästgatan 58 ligger i dåvarande kvarteret Slakteriet, numera kvarteret Solberg.
Här fonm en tid inte mindre än tre slaktare. Den mest _kände var slaktare Solberg,
som hade sina djur på Solbergslägden vid nuvarande ÖSK-stugan. På 1950-talet,
när bilden togs, fanns Solbergs slakteriaffer fortfarande kvar. Idag ligger här bl. a.
ett äldreboende med namnet Solberg. Foto: Georg Lingsell.

Överst på vänstra sidan:
På Prästgatan 57 - i kvarteret Verkstaden - låg den välkända Ivar Jonssons motor
verkstad Husen revs 1966-67 och här är idag en parkeringsplats. Foto: Georg
Lingsell.
Nederst på vänstra sidan:
Fälts gravstenshuggeri hade tillverkning och utställning på Prästgatan 56 Foto:
Georg Lingsell.
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Detta hus på Prästgatan 61 byggdes 1884 vid en av stadens bLomstringsperioder.
TiLL höger skymtar ett grändhus från 1910. Huset var kraftfuLLt och många olika
verksamheter har bedrivits i fastigheten. BL. a. fanm här AB ALian ÖstLund och
Berndtssons Förlag, båda i pappers- och kontorsvarubranchen. Under 1940-tal.et
drev den iderike konditorn Sixten Sjödin ett musikkaft i huset. Foto: Georg
LingseLL, 1950-taLet.

Överst på vämtra sidan:
I fastigheten Prästgatan 59 bodde och verkade den kände kopparslagaren
Bergstrand. I verksamheten var även hustru, två barn, en gesäLL och en /,ärLing
engagerade. Kopparkärlen såldes ofta på marknader men även jämtsLöjd och dess
Lotteri hjälpte tiLL med forsäijningen. Bilden är från mitten av 1950-taLet. Foto:
Georg LingseLL.
Nederst på vänstra sidan:
lndustrieLL verksamhet i centrala staden. Erik Johanssons snickerifabrik på
Priistgatan 60 var bl. a. känd for vackra inredningssnickerier. Fastigheten revs
1981-82. Foto: Georg LingseLL.
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En av Prästgatans mest imponerande byggnader är nr 65, som också markerar
gatans början från söder. Det uppfordes år 1905 efter ritningar av arkitekt E.
Dahlbäck och med J. A. Hellström som byggmästare. Hellström var även bygg
mästarefor Prästgatan 36 år 1898-99 och rddhuset år 1912. Foto: Georg Lingsell,
1950-talet.

Överst på vänstra sidan:
Arkitekt for gatuhuset på Prästgatan 64, uppfart 1935, var en av Sveriges mest
kända arkitekter, Cyrillus Johansson, vilken även ritade den s. k. Winströmska vil
lAn, Strandgatan 20. På gården finns en IAgerbyggnad uppford år 1926. Då bil
den togs på 1950-talet hade ICA Nordsvenska sitt kontor i fastigheten.
Tillsammans med huset Prästgatan 65 ger byggnaden en kraftfull början på
Prästgatan från söder. Foto: Georg Lingsell.
Nederst på vänstra sidan:
En idyllisk bild av Prästgatan 63 på 1950-talet. Idag finns här ett stort bostads
hus. Foto: Georg Lingsell.
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Runstenen på Frösön
ETT SVAR PÅ NÅGRA PÅPEKANDEN RÖRANDE
TOLKNINGEN AV INSKRIFTEN

Av Karl-Bertil Englund
INNAN JAG BEMÖTER HANS JAC0BSS0NS PÅPEKANDEN i GÖÅ 1996 angående
min delartikel om runstenen i årsskriften 1995 vill jag säga att det gladde mig
att han uttryckte sig uppskattande om hela artikeln. Det var riktigt att han kri
tiserade mitt snäva sätt att hantera oklarheterna kring runstenens språk; redan
inför sista meningen i första stycket av hans artikel insåg jag att det var fullt
berättigat att göra det. På den punkten skall jag förklara mig bättre, men först
efter ett litet allmänt resonemang.
Runstenen har sedan 70-talet ryckts undan sina viktigaste sammanhang av en
oproportionerlig och hög bro - den är inte längre någon daglig syn under pas
sagen över vattnet som från tidigare broar vilka förde många östersundares steg
så tätt intill stenen att de svårbegripliga tecknen fick sin innersta mening upp
fylld - att tala till människor på nära håll. Att verkligen höra konstnärens röst
när han högt repeterar orden för att överrösta slamret från mejsel och hamma
re och koncentrera sig när han hugger dem, är kanske ett ouppnåeligt mål, men
just därför stimulerande.
Först vill jag göra ett angeläget påpekande. Äras den som äras bör: Det är
Georg Hansson, för mig helt okänd innan jag av en slump såg hans vykort på
museet, som med kanske medfödd känslighet för det jamska språket var på rätt
våglängd för att kunna uppfatta både mening och ord, när ett trådlöst medde
lande kom en gång från för länge sen döda medjamtar! Jag tillmäter inte mig
den förmågan.
Hans Jacobsson exemplifierar hur unik Frösöstenen är ur många synpunkter.
Jag kände de flesta men inte att det finns andra stenar ristade av två personer
vilka borde "ha varit en mästare och hans lärjunge", som Jacobsson skriver.
Men på Frösöstenen är det inte fråga om en riktig mästare längre, rycker jag,
om han tillskrives en tölpig mening som därutöver, i sig komprometterande
nog, är försedd med ett felstavat egennamn. För mig är det grundläggande att
stenen på Frösön i sin helhet är ett verkligt konstverk som dessurom visar att
ett nytt tänkesätt och en högre kulturell nivå upprättats i landskapet. Det finns
till exempel många ristningar i mälarlandskapen som visar en ormslinga lik
nande Frösöstenens. Hansson har avbildat dem och en jämförelse är slående:
Frösöslingan är enastående i sin elegans. Så till förklaringarna.
1
SAIN - var det verkligen obefogat att härleda jämtskans saan (eller sa:a:n )
från runstenens fyra tecken sedan ett gammalskotskt och exakt likljudande ord
från en sång: Should old acguaintance be forgot for auld lang syne (=since)?
(Skall gammal vänskap glömmas, för att det var så länge sen?) överraskande
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dykt upp i minnet och gjort ett gemensamt ursprungsord sannolikt från tiden
innan de västgermanska, nordgermanska och keltiska språken avknoppades
från sin indoeuropeiska stam?
UKT. Jag har försökt anta samma grundläggande förutsättning inför tolk
ningen av runtexten som Georg Hansson, att den är skriven på gammalt jämt
ländskt landskapsmål och inte på något mer "riksmålslikt" från mälarlandska
pen. Jag tvivlar således inte på tecknen RAISTA beträffande innebörden - reste
eller ristade - eftersom den förstnämnda skulle innebära att det inte namnges
någon ristare alls på runstenen. För mig är "r.eist" den rätta imperfektformen
av en järntsk infinitiv, "reista". Men jag inser numera att Tryn verkligen fogade
texten utanför ormen till det senare A:et i RAISTA och att han började rist
ningen med Östman. "Tryn r.eist" med punkt efter blir således runstenens tre
dje mening som med nämnda A fortsättes med en fjärde vars första ord blir
AUKT med de tre första tecknen utanför ormen. Men K och G är samma teck
en, varför ordet läses AUGT och uttalas som ett diftongerat "ÖGT".
Runjämtskan hade, vill jag hävda, bevarat en sedan ännu äldre forngermansk
tid tydlig anknytning till den viktigaste kroppsdelen i sammanhanget då upp
märksamheten skulle väckas av ett varnande utrop med innebörden akta! ge
akt! se upp! etcetera, ända tills detta bokstavliga samband försvann (kanske i
samband med en tysk språkinvasion). Alltså: AUGT SAIN RUNAR THISAR.
På nyjamsk: Akt saan runan henn. (Kanske sa ristaren också högt när han högg
in sitt namn: "N Rivn r.eist" - T-tecknet är egendomligt.
Såja, nu var greppet kopplat om hornen, mytologiska UKT och SAIN, och jag
kommer att fa erfara om tjuren är stark nog att slänga mig som en vante över
närmaste gärdesgård, eller om han är en snäll Ferdinand som inte bryr sig.
Inför oklarheter med språket har jag tänkt att ett känt förhållande är värt
åtanke, nämligen runalfabetets svårigheter att följa talspråkets förändringar särskilt i avlägsna gränsregioner och gränstider. Jag vet att åtminstone
Ovikendialekter en gång hade överraskande och breda diftongeringar för en
vill, mera riksmålstalande östersundare. Denne köper ändå Frösöstenens stora
skönhet till priset av sådana eventuella "skönhetsfel" men inte den fortfarande
i hans tycke dåliga bruksanvisningen.
Även om svårigheterna således är stora, såväl när det gäller att uttrycka som
att tyda tiohundratalets isolerade järntars språk och vokaliseringar med hjälp av
ett alfabet om bara sexton tecken, så kan de rätta signalerna ännu komma,
menar jag som så många gånger som ung stått framför magiska slingor som för
undrat, ställt srumma frågor och måst lämna mystiken åt sitt öde tills töcknet
sent omsider skingrades en dag då stenens kvaliteter plötsligt uppenbarades av
ett vykort daterat urjamsk tid.
') Vålådalen. Se Per Si gvard Nordell: Gammalt täbaker, Järnten 1997.

Hans jacobsson har tagit del av artikeln men avböjt att göra ytterligare kommentarer.
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund f¼r härmed avge följande redogö
relse för verksamhetsåret 1 januari-31 december 1997.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
v. ordf. tillika sekreterare
Skattmästare
Ledamot
Ledamot tillika redaktör
Ledamot tillika klubbmästare
Ledamot tillika intendent
Suppleanter
Revisorer
Revisorsuppleanter
Redaktionskommitte

Håkan Larsson
Arne Eskilsson
Sven-Ivar Nordin
Peter Berg
Olle Berndtsson
Göran Winberg
Arne Oahlin
Bengt Briigge
Sven-Åke Breding
Nils Storm
Mats Henriksson
Bengt Stein
Åke Bengtzon
Rolf Myrin
Olle Berndtsson
Arne Dahlin
Bengt Briigge

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden förutom ett
antal arbetsmöten. Årsmötet för föregående verksamhetsår hölls på Jamtli i
Hörsalen den 19 mars 1997 i närvaro av ett 20-tal medlemmar.
Före årsmötet samlades de närvarande i det nya Länsmuseet och togs emot
av programchefen Per Bergvall som hälsade välkommen och därefter guidade
de närvarande genom utställningen "Vart tog mannen vägen?" och avslutades
med att besökarna fick uppleva innanmätet i en mäniskohjärna. Vidare bjöds
de närvarande på musikunderhållning med elever från Palmcrantzskolan.
Traditionsenligt hölls museet öppet den 6 juni i samband med firandet av
Nationaldagen på Rådhusplan.
Stadsmuseet har hållits öppet under tiden 23/6-10/8 1997 och styrelsen
framför ett stort tack till Walter Fridlund, John Cronheden, Gertrud Gissler,
Erik Karlsson, Majken Arnell, Nils Rydell, Märit Welin, Håkan Lindell, Einar
Öberg, Stig Modin, K G Lindman vilka gjort det möjligt att hålla öppet.
Styrelsen kan också glädjas åt ett ökat antal studiebesök av olika föreningar,
skolor och andra sammanslutningar under hela året där styrelsens ledamöter
själva ställt upp. Under året har noterats 1.527 besökande.
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Ett särskilt tack till intendenten Arne Dahlin och bitr. intendenten Nils
Storm, vilka för övrigt stått till förfogande alla måndagskvällar året runt.
Föreningen firade den 23 oktober högtidsmöte på Rådhuset, där bl. a. 1997
års stipendiater presenterades och de redovisade sina respektive arbeten som
renderade dem stipendierna på 3.000:- kr vardera. Därutöver kåserade förre
rektorn för Wargentinskolan, Allan Weinhagen, om sin tid som skolchef
Föreningen har utkommit med årsskrift som distribuerades i samband med
högtidsmötet den 23 okc. 1997. Styrelsen uttalar ett stort tack till redaktions
kommitten Olle Berndtsson, Arne Dahlin och Bengt Bri.igge för ett väl utfört
arbete.
Arbetet med att inventera och dataregistrera Stadsmuseet pågår fortfarande.
Det under föregående verksamhetsåret påbörjade arbetet med att säkerställa
den unika glasplåtssamlingen som fn förvaras i Rådhusets källare har fortsatt.
Becr. den ekonomiska förvaltningen hänvisas till särskild redogörelse.
Under det gångna verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas på särskild bilaga.
6 nya medlemmar presenterades på årsmötet.
Föreningen har den 31 december 1997 523 medlemmar
Föreningen förvaltar följande fonder för vilka särskilda redovisningar lämnas:
Museifonden, Linda Olsens Donationsfond, Anna och Gocrfrid
Romans Understödsfond, Robert Berghagens Fond för Forskning i
Östersunds Stads historia, Karl Lignells fonder I, Il och III.
Östersund 1998-03-22
Håkan Larsson

Arne Eskilsson

Sven-Ivar Nordin

Göran Winberg

Arne DahLin

OLLe Berndtsson

Peter Berg
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INVALDA MEDLEMMAR 1997
Reporter Mats Andersson
1 :e Reparatör Bengt Bogren
Köpman Bengt Claesson
Kapten Glenn Makenzius
Bilplåtslagare Oskar Olsson
Byggnadsingenjör Stig Owen

Köpman Bob Persson
Trävaruagent Håkan Pettersson
Konstnär Stig Sjöberg
Köpman Vidar Thand
Historiker Henrik Tungström
Regionchef Bengt von Walden

AVLIDNA MEDLEMMAR
1/9 1997-31/8 1998
1997

22/7
3/9
12/9
29/9
1/10
1/10
1/10
1/10
29/10
6/11

1998

17/1
9/3
15/3
18/3
1/5
29/5
26/6
28/6

617
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Tandläkare Gunnar Eriksson
Byggnadssnickare Ivar Larsson
Elinstallatör Bo Hammar
Lokförare Svante Lindgren
Stabskonsulent Bengt Sehlstedt
Ingenjör Olof Swenson
Verkmästare NG Nilsson
Skötare Robert Andersson
Rådhuskanslist Sven Berglund
Byggmästare Joel Persson
Läkare Olle Larsson
Distriktschef W iktor Ljung
Fastighetsingenjör Åke Rickheden
Byråingenjör Jan van der Maaten
Posttjänsteman Gunnar Bäckman
Vattenrättsingenjör Erik Alström
Förman Torsten Edholm
Inköpare Sven Andersson
Föreståndare Roland Skyttberg

FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
1996-1997
Elice Ascröm, Östersund

l se Foto Srorgaran 69, Östersund omkring år 1900

Bertil Nilsson, Frösön

Del av gångverket på skolklockan Norra Skolan
2 sr Telefonkataloger 78/79 och 79/80

Bengt Sehlscedc, Östersund

I skrift "Morfar/Farfar beräccar"

Alice Rucfeldc, Östersund

I skrift Östersunds Rådhus 1913

Siv Persson, Östersund

l Bok Silversmeden Jacob Engman

Maskinhisc. Fören. Norrköping

1 Häfte om Säfscröms Mekaniska Verkstad

Gustav Lundholm, Strömsund

2 se Tavlor Lundholmska gården, Östersund
same 1 sr Tavla Östersund med Oscarsbron

BP Senior Clubb-Norr

8 sr Foton BP Bensinstationer i Östersund, Frösön och Ås

Stig Werner, Östersund

I par L. A. Jonsson slalomskidor

Ola Hellmen, Östersund

l ex Ortnamn i Östersund
l ex Ortnamn i Jämtland
1 ex Östersunds Historia
31 ex Brunflo Förs. Årsskrifter

Försvarsmakcen/fd NN Armeförd

I skrift Högre Armeledning i Östersund

Sven From, Östersund

9 se Foton på Orkestrar i Östersund

Nils Storm, Östersund

l st Radiomoccagare typ Stenton från 1930-talet

Norrlands Arcilleriregemence A4

I ex Nord.Art Reg i Beredskap 1939-1945
I ex Norr! Fältrittk.lubb I 897-1963
I ex orrl Art. Regemente Reg Offkårens mäss
och kårcradicioner 1893-1983
1 ex Nord.Artilleri i fjällterräng
I ex Det Svenska Artilleriet
I st Märke "AR 4 LEDER" 2 st Planscher

Lennart Winberg, Östersund

I st Metallstycke från Ångaren ODIN
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Erik Alström hedrad
med gåvor till föreningen
En av föreningens mångåriga medlemmar, vattenrättsingenjören Erik
Alström, föddes i Östersund den 24 april 1912 på Strandgatan 1 A och avled
i Växjö den 29 maj 1998. I Växjö arbetade han som fastighetsråd.
Erik Alscröm hade alltid en stark känsla för sin födelsestad. Före sin bort
gång hade han uttalat en önskan om att de som ville hedra honom vid hans
död gärna fick göra detta genom en gåva till Föreningen Gamla Östersund.
Många personer har villfarit hans önskan och över 12.000:- kronor har
influtit.
Styrelsen kommer att använda pengarna till något speciellt ändamål i sam
band med museets iordningställande efter nu pågående byggnationer.

Anmäl adressändring!
Felaktiga adresser orsakar försening av försändelser till medlemmar och onö
diga kostnader för föreningen. Intendenten och sekreteraren vädjar därför
till medlemmarna att omedelbart anmäla adressändring till Föreningen
Gamla Östersund, Rådhusgatan 42, 831 34 Östersund. Tel. 063-12 13 24
eller Telefax 063-12 13 24.
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FÖRTECKNING ÖVER GIVARE
TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN
21/9 1997-20/9 1998

Ahlberg, Torsten
Ahrlin, Vidar
Almerud, Bertil
Alstad, Stig
Andersson, Bengt
Andersson, Egon
Andersson, Åke
Andersson, Åke
Appelnäs, Erland
Back.man, Bertil
Beckman, Lars
Berg, Peter
Berggren, Krister
Bergholm, Kjell
Bergström, Erik
Bergström, Ivar
Berndtsson, Bo
Berndtsson, Olle
Bogren, Lennart
Bogren, Bengt
Bohman, Per
Bohman, Ragnar
Borg, Vikror
Bostrand, Bo
Bovidsson, T hure
Breding, Sven-Åke
Bruno, Björn
Bri.igge, Bengt
Cappelen-Smith, Ulf
Carlsson, Gunnar
Carlsson, Bengt
Carlsson, Carl-Erik
Claesson, Bengt
Cronheden, Jon
Cronheden, Rolf
Dahlberg, Benkt
Dahlberg, Nils
Dixelius, Håkan

Edling, Bertil
Edström, Bengt
Edvinsson, Folke
Ekevärn, Gunnar
Eklund, Ale
Ek.man, Tage
Eliasson, Oskar
Eljas, Mats
Elvgren, Lennart
Englund, Karl-Bertil
Engman, Hans
Engström, Gunnar
Ericsson, Gunnar
Ericsson, Sture
Ericsson, Bengt
Ericsson, Olle
Ericsson, Sigge
Eriksson, Anders
Eriksson, Bertil
Eriksson, Bertil
Eriksson, Erik
Eriksson, Evert
Eriksson, Gunnar
Eriksson, Nils
Eriksson, Örjan
Eskilsson, Arne

Haase, Christer
Hagberg, Arne
Hagerlind, Nils
Hagsäter, Bror
Hallen, Lennart
Halvarsson, Bertil
Halvarsson, Gösta
Hammar, Bo
Hamrell, Sven
Hansson, Bertil
Hansson, Gunnar
Haraldsson, Ulf
Heligren, Ulf
Hemmingsson, Olle
Henriksson, Rune
Herlitz, Hans
Herlitz, Lars
Herlitz, Nils
Herlitz, Per
Holm, Nils
Halter, Ove
Hoväng, Gösta
Högdin, Gunnar
Höög, Bengt

Falk, Lars
Folestad, John-Eric
Fors, Eric
Forsgren, Roland
Forslund, Martin
Fredman, Bengt
Fredriksson, Bo
Fredriksson, Sören
Friman, Torsten

Jacobsson, Hans
Jacobsson, Ragnar
Jansler, Åke
Jernberg, Arne
Jernekrantz, Alfans
Johandy, Peter
Johansson, Bertram
Johansson, Jan Erik
Johansson, Åke
Johnsson, Alf
Johnsson, Stig
Jonsson, Kjell
Jonsson, Lars
Josefson, Alf
Jämthagen, Sidney

Gissler, Srure
Gladh, Gustaf
Grindborg, Lars
Gärdin, Tore
Göransson, N. E.

Ingmansson, Bengt

Jönsson, Tage
Jönsson, Åke
Konow, Anders
Krohne, Göran
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Lago, Bengt
Langeen, Gustaf
Larsson, Bo
Larsson, Håkan
Lenberg, Sven
Lindblom, Torsten
Lindell, Håkan
Lindgren, T hore
Lindgren, Torsten
Lindman,
Carl-Gustaf
Lindqvist, Lars
Lindqvist, Örjan
Lindström, Sven
Lundberg, lwan
Lundberg, Kjell
Lundstam, Arne
Malmliden, Lennart
Medin, Bengt
Modin, Stig
Modin, Sven
Masten, Carl-Eric
Månson, Kåre
Månson, Stig Arne
Nillbrand, Stig
Nilsson, Kjell
Nilsson, Bertil
Nilsson, Erik
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Gösta
Nilsson, Göte
Nilsson, P-G
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Nordin, Börje
Nordstedt, Lennart
Normann, Arne
Nossbrant, Kjell
Nyström, Sture
Nyström, Sven
Nässen, Anre
Nässen, Nisse
Näsström, Christer
Olofsson, Henrik
Olofsson, Herbert
Olsson, Olof
Olsson, Oskar
Orvegård, Olof
Orvegård, Rolf
Otterfalk, Gunnar
Owen, Stig
Owen, Lennart
Pagels, Olle
Palmqvist, Åke
Persson, Kjell
Persson, Christer
Persson, Gunnar
Persson, Karl Axel
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Persson, Rolferik
Pettersson, Kjell
Pettersson, Håkan
Prag, Sven
Pålstam, Bengt
Rahm, Bertil
Rasteby, Walther
Roos, Sven
Rosenius, Olof
Rydell, Nils Magnus
Rydham, Ingemar
Sand, Rune
Sandberg, Bengt
Sandberg, Käll
Sandberg, Ruben
Selander, Gustaf
Selander, Sven
Sjödin, Herbert
Sjöström, Rune
Stenberg, Folke
Stenlund, Erik
Sterner, Alf Lage
Ström, Carl-Hugo
Sundberg, Sven
Sundqvist, Axel

Sundström, Elis
Sundström, Lennart
Sundström, Stig
Swedberg, Lars
Svensson, Roland
Svärd, Gunnar
Söderqvist, Allan
Thorsell, Erik
Tinnsten, Rolf
Tornving, Sven-Erik
Trapp, Roland
Trehn, Rolf
T örnberg, Olle
T örner, Lennart
Uddegård,
Karl Gustaf
Uddegård, Nils F.
Uddeholt, Göran
Wadman, John
Wahlström,
Sven Olof
Wahlström, Kjell
Walltin, Gusten

Walltin, ils
Walltin, Olle
Weinhagen, Allan
Yelander, Örjan
Wenner, Lennarrh
Westerberg, Tore
Wigen, John
Yiggesjö, Enar
W igur, Rolf
W iklund, Ingvar
W ikström, Bertil
Winberg, Lennart
von Walden, Bengt
WångreU, Bertil
Zakrisson, Birger
Åsgårdh, Åke
Öberg, Einar
Ödmark, Anders
Österholm, Roland
Ösrlund, Uno
Ösrlund, Rolf
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