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Förord
Den sista årsskriften på 1900-talet inleder vi med en intressant artikel av Per
Wiberg- kunnig hembygdsforskare och debattör. Den handlar om urmakaren
Erik Nordlund, som var en av de första hantverkarna i Östersund.
Fotografen Wiktor Lundbergs bilder har publicerats i mängder av tidningar,
skrifter och böcker samt använts vid utställningar och i andra sammanhang.
Om honom själv har inte mycket berättats. Vi har under många år velat hedra
hans minne med en artikel. Det passar bra att vi just i detta nummer får pre
sentera en av 1900-talets stora fotografer i Östersund.
Det är en viktig händelse för Föreningen Gamla Östersund att vid årets hög
tidsmöte kunna inviga ett stadsmuseum i ny skepnad. En stimulans för det
fortsatta arbetet på 2000-talet. Sven-Åke Breding, ordförande i museikommit
ten, berättar om tankarna bakom utformningen och hur det blev.
Inför svenska mästerskapen i längdåkning på skidor i Östersund, januari
år 2000, har Bengt Bri.igge - ledamot i redaktionskommitten- forskat om de
första mästerskapen i dessa grenar i Östersund. Han kan även visa ett intressant
bildmaterial.
Stig Sjöberg, östersundsstudent, lärare och konstnär, är en av våra senaste
medlemmar. Genom hans minnen från 50-talets Östersund går jazzen som en
röd tråd. Ett nytt, välkommet ämne för årsskriften.
Peter Wall är en ung man med östersundsbakgrund, som studerar på
Mitthögskolan. I ett examensarbete skildrar han Stadsbäckens historia och är
därvid den första som gör detta på 50 år. Han har även en vision om hur bäck
en skulle kunna återskapas. Vi är glada över att kunna presentera denna arti
kel. Ungdomar med visioner och förmåga att uttrycka dessa är precis vad
Östersund behöver.
Mats Malmqvist, ingenjör, är även han en ny medlem. Han har en ALU
tjänst på Stadsmuseet och har bl.a. hjälpt till med att ta fram bilder och mate
rial vid museets uppbyggnad. Hans artikel berättar om linbanan Rannåsen Östersund, okänd för många.
..
Karl-Bertil Englund, röntgenläkare, är uppväxt i Ostersund, bosatt i Viken,
Skåne. Han har inspirerats av Bengt Bri.igges artikel i årsskriften 1998 om L. A.
Jonssons skidfabrik och gör ett kritiskt inlägg om dess öde och ytterligare ett
fall av förecagsnedläggning i Östersund.
Under rubriken "Ett brev från läsekretsen" publicerar vi delar av ett brev från
överstelöjtnant Jonas Hedberg, vilket ger en charmig förklaring till en bildgåta
i föregående årsskrift.
Ett varmt tack till intendenterna Nils Storm och Arne Dahlin för värdefull
hjälp med bildmaterialet till årsskriften. Tack även till alla de medlemmar, som
med generösa bidrag till årsskriftsfonden möjliggör årsskriftens utgivning.
Olle Berndtsson
Redaktör
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Urmakare Erik Nordlund
pionjär i vår stad.
Av Per Wiberg
"GUSTAV DEN TREDJE I STIFTADE ÖSTERSUND 1786 och sedan blev han sku
ren" - så började en gång en skolelev sin uppsats i ämnet "Min stad". Klan och
redigt framställt, dock må sägas att eventuellt orsakssammanhang ännu inte
utretts av de lärde.
Sant är dock att Gustav III utfärdade fundationsbrev för Östersunds stad den
23 oktober 1786, således för mer än 200 år sedan.
Ett fynd på en loppmarknad i Östersund kom mig att fundera på denna tid
rymd. Ett gammalt lodur i ganska miserabelt skick. Visare och delar av urver
ket saknas. Även klockfodral saknas, men detta ges en förklaring. Tidigare ägare
uppgav att klockan ursprungligen varit inbyggd i ett sängskåp.
Det som främst väckte mitt
intresse är urtavlan, 29 cm i
diameter. I sirliga bokstäver är
den signerad "Erik Nordlund,
Östersund".
När jag går tillbaka i stadens
äldsta handlingar finner jag att
urmakaren Erik Nordlund
erhöll burskap i Östersund
enligt burbrev daterat 2 april
1790. Nordlund var således en
. I
"
av de tidigaste bebyggarna i den
nya staden och dess första
urmakare.
(Uppslagsboken berättar att
burskap i äldre tider beteckna
de rätten att i en stad utöva ett
borgerligt yrke och att åtnjuta
de rättigheter som tillkomma
en stads borgare.)
Erik Nordlund var då 25 år och han levde och verkade i staden fram till sin
död 1836. De gamla protokollen visar att Nordlund tidvis deltog mycket aktivt
i borgerskapets angelägenheter. Mitt försök att nedteckna en bild av hans liv
och leverne kan samtidigt ses som en snabbrepetition i stadens historia under
dess första halvsekel.
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Varför Östersundet?
Går vi tillbaka i tiden finner vi att frågan om anläggande av en stad i Jämcland
var föremål för överväganden vid flera tillfällen under 1700-calec. Kanske var
intresset svalt från länsstyrelsens sida. Jämtland hörde då till Västernorrlands
län med landshövdingen placerad i Härnösand - eget län först 1810.
Så småningom blev frågan allt mer aktuell. Flera lokaliseringsalcernaciv dis
kuterades, bl.a. Brunflo och Sunne men även Frösön. På dessa platser fanns
tidigare bebyggelse av sammhällskarakcär. Värt att nämna är att Frösön
"utdömdes" av moralens väktare. I en cidningsnotis påtalades faran av att för
lägga en stad på ön. Där låg Trivialskolan och dess elever skulle utsättas för
stora faror "ty det är städer och krogar som gör folket ostyrigt och självsvål
digt".
Varför föll då det slutliga valet på avradslandet Öscersundec, vilket bestod av
delvis myrlänt mark på sluttningen mot Storsjöns strand mitt emot Frösön? Ett
gott skäl vill jag bidra med, nämligen den fantastiska utsikten som staden bju
der - utsikten mot den fagra Frösön.
Tveksamt är om de på Frösön boende blev specielle glada över sin nya gran
ne på andra sidan sundet. Med stadens tillkomst förlorade de nämligen flera
nyttigheter, bland annat posckontor och apotek. Trivialskolan lyckades staden
dock ej knipa, i varje fall inte då. Värst av alle var förlusten av
Gregoriemarknaden vars hemvist på Frösön kunde spåras till baka till
Frostatingslagen på 1100-calec.1798 cvångsförflyttades denna marknad till
Östersund. Är det ett rimligt antagande att Frösöborna hellre sett staden loka
liserad till sin ö?

Vår stad i ett nötskal.
Nu gällde det emellertid att få ordning på staden. En scadsplan krävdes.
Landshövdingen, som var förordnad att styra över staden, gav uppdraget till
lantmätaren Johan Törnsten från Backens gård i Brunflo.
Staden hade förlagts till ett område där hänsyn inte behövde tagas till tidiga
re bebyggelse eller nacurföreceelser. Planarbetet bör därför inte ha förorsakat
Törnscen nämnvärt huvudbry. Ganska snabbt kunde han framlägga sitt plan
förslag. Detta godkändes och fastställdes av Kungl. Maj:c den 17 januari 1788.
Törnstens enkla rätlinjiga stadsplan har utrymme för endast 68 byggnads
tomter. Av dessa var 7 reserverade för publika ändamål, nämligen rådhus, post,
kaplan, skola och lärare. Man slås av tanken att Törnsten inte hyst höga tankar
om den nya stadens ucvecklingsmöjlighecer.
Enklast beskrivs planen genom följande schematiska skiss, ritad av hustru
Anna-Britta.
De namn som Törnsten gav sina gator har under årens lopp ändrats och
gatorna döpts om, kanske inte bara en utan flera gånger. För att möjliggöra en
direkt jämförelse med dagens scadsplan har i skissen gatorna givits de namn
som de har idag.
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Till var och en av de 68 byggnadstomterna hörde en lika stor kryddgårdstomt
samt utanför stadsplanelagt område en kålhage och en vret!ott (vret = liten
åker).
Runt torget är 8 byggnadstomter markerade, vardera 60 alnars längd och
bredd. De 4 hörntomterna är halverade till 8 kryddgårdstomter. Övriga tom
ter är fördelade på 20 kvarter vardera innehållande 3 dubbeltomter - således
tillsammans 60 byggnadstomter och 60 kryddgårdstomter, som var och en
mäter 60 alnar i längd och 40 alnar i bredd. (En aln motsvarar ca 60 centime
ter.)
Urmakare Erik Nordlund återfinner vi i ett av kvarteren mot stadens södra
gräns på tomterna 93 och 94 med byggnadstomten belägen mot Prästgatan och
skulle idag haft postadressen nr 32 på nämnda gata medan kryddgårdstomten
motsvarar adressen Storgatan 27.

En stads födelse.
Det sägs att Tredje Gustaf hade storvulna planer för sin jämtländska stad.
Östersund skulle bli Norrlands storstad. Han visade stor välvilja gentemot dem
som nu i begynnelsen ville bosätta sig här. Under stadens första tjugo år, såle
des fram till 1806 tillförsäkrades invånarna skattefrihet.
Kungen hade även uttryckt att handel och hantverk skall höra till stadens
främsta näringsgrenar och utövare härav tillerkändes rätten att bedriva sin verk
samhet utan att vara förbundna att efterleva de i allmänhet föreskrivna han
delsreglementen och skråordningar.
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Det var inte precis någon rusning av människor som hos landshövdingen
hemställde om burbrev för bosättning i den nya staden. Uppriktigt sagt - det
gick trögt.
Den förste som beviljades burbrev var garvaren Johan Thelberg vars brev är
daterat 16/10 1788. Erik Nordlunds burbrev av den 2/4 1790 gör honom tro
ligen berättigad att räkna sig bland det första dussinet.
En lägesrapport från 1794 visar att 26 tomter var bebyggda eller börjat
bebyggas. Av dessa 26 byggare var 15 hantverkare inom skilda yrken, 6 ägnade
sig åt köpenskap, 2 benämndes arbetskarlar, 3 kvinnor varav 1 krögerska och 2
spinnerskor/väverskor.
Yrkessammanstättningen för dessa visar att Kungens intentioner beträffande
stadens framtida inriktning följts vid urvalet. Troligen var det inte enbart skat
tebefrielsen som lockat. Yngre handelsmedarbetare och hantverksgesäller kan
därjämte ha sett flyttningen till den nya staden som en möjlighet att bli sin
egen.
En av dem som hade bostad klar 1794 var urmakare Erik Nordlund. Han är
noterad inflyttad till staden detta år och tillsammans med honom och till hans
hus flyttade hans 54-åriga mor änkan Margareta Ersdotter.

Nybyggarens problem
Av de blivande nybyggarna var det troligen flera som hade anledning fundera
över vad det var de givit sig in på. Detta när de besiktigade de tomter som till
delats dem. Klagomål kom in - de hade hamnat i ett "myrhål" och begärde att
fa byta till bättre läge.
Tidiga skildringar om stadsbildningen vittnar om att stor del av stadens cen
trala område är belägen på ursprungligen myrlänt mark. Benämningen
"Myran" på området mellan Hamngatan och Gränsgatan minner oss än i dag
om de tidiga bosättarnas problem.
För att torrlägga den vattensjuka marken nödgades man gräva diken efter de
gator som sluttade ner mot Storsjön. Dessa diken fanns kvar långt in mot slu
tet av 1800-talet.

Nybyggarens lott.
Självhushållningens tid rådde alltjämt, vilket innebar att även en urmakare och
stadsbo måste var kunnig i bondens göromål. De skördar Erik bärgade på
odlingslotterna skulle helst räcka tills nästa års skörd var mogen. Han var bero
ende av att hålla egna djur - vi vet med säkerhet att han hade grisar och gan
ska säkert även några getter, fjäderfä och någon eller några kor.
Erik Nordlund var tilldelad kålhage nr 132 och vredott nr 3, därjämte hade
han sin kryddgårdslott vid stadstomten. Vad odlade då nybyggaren på sina lot
ter?
På vredotten odlades korn, ett sädesslag som ganska gott klarade norrlands
klimatet. Innan potatis kom hit upp var kålroten dominerande i kålhagen, men
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även andra rotfrukter spelade en viktig roll - morötter, rödberor och kanske
någon mer. I kryddgården odlades lök, kryddörter av olika slag och troligen
även något lite rotfrukter till "närbruk" - det var ju ett stycke upp till kålha
gen. Kanske hade han satt upp några bikupor för att kunna skörda honung till
sötningsmedel.
Erik delade tidvis sin arbetstid mellan bondens göromål och sin egentliga
yrkesucövning - tillverkning av klockor. Han svarvade urverkets kugghjul och
axlar, han tillverkade urtavlan, visarna, loden och klockfodralet. Han sålde själv
sina klockor.
Någon ställer sig nu frågan: hur kunde en urmakare försörja sig på att sälja
klockor i en stad som endast hade några hundra invånare? Svaret blir att kund
underlaget i den lilla staden var långt ifrån tillräckligt. Erik var emellertid inte
enbart beroende av kundkretsen på hemmaplan. Det var på marknaderna som
han - och hans kollegor inom hantverkarskrået - gjorde sina affärer.

Marknad - tid för affårer och nöjen.
Min uppslagsbok beskriver ordet "marknad" enligt följande: "Regelbundet på
viss ort återkommande möte mellan köpare och säljare i större antal med de
medförda varorna utgörande föremål för handelsomsäccningen."
Tänka sig - i så torra och tråkiga ordalag kan man beskriva något som för
människorna var en folkfest av hög dignitet, något som de månader i förväg
med spänd förväntan längtat till, något som för några dagar gav dem tillfälle
att lägga vardagens slit "på hyllan", tillfälle att f¼ träffa släkt och goda vänner,
något som barnen längtade till, kanske mer än de längtade till själva julafton.
Inte att förglömma - det var också ett tillfälle att "göra handel".
I samband med scadsbildningen beslutades att de tre marknaderna, som tidi
gare hållits på Frösön, skulle flyttas till Östersund. Dessa var
"Trettondagsmarknaden" i januari, "Gregoriemarknaden" i mars samt kreaturs
marknad i september.
Gregoriemarknaden var förstås den "alle överskuggande" - den var och är
allcjämt en stor händelse i staden. Namnet lär marknaden ha fficc efter påven
Gregorius I (540-604) - 13 mars var namnsdagsnamnet "Gregorius".
Denna marknad hade i tidigt skede stor betydelse för de mellanfolkliga han
delsucbycec. Motsvarande betydelse på norska sidan hade marknaden i
Levanger vid Trondheimsfjorden. Tillsammans dominerade dessa båda mark
nader handeln mellan Tröndelagen och stora delar av södra Norrland. Till stor
förtret för Sundsvall som gjorde ett flertal - misslyckade - försök att f¼ överta
Gregoriemarknaden.
Till marknaden kom säljare från när och fjärran same köpare och nöjeslyscna
från en ganska vid räjong. För många höll vinterförrådet på att tryta och mark
naden gav tillfälle att fylla på. Här fann de salcscrömming hos säljare från öster,
såväl saltad som torkad fisk hos säljare från norska sidan, bönderna hade spann
mål, lapparna renkött att sälja, därtill fanns mycket annat för hushåll och hem.
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Hantverkarna hade sin givna plats på marknaden med sina produkter; kop
parslagaren, liesmeden, vävaren, garvaren, guldsmeden m.fl. Naturligtvis finns
vår urmakare där i förhoppningen att finna köpare till sina klockor.
Kanske hade köparen inte reda penningar att betala med - för menige man
var pengar en "bristvara". Det gick emellertid även bra att göra byresaffärer.
Säljaren hade något som köparen ville ha, köparen hade något som säljaren
behövde eller i sin tur kunde göra affär med.
De som inte hade pengar eller bytesvaror kom bara för att "leva med" i mark
nadsliver, se och höra affärsuppgörelserna, ströva omkring, prata med grannar
och bekanta, lyssna till positivhalarens melodier, att för några timmar glömma
vardagssl iret.
Lycklig var den lille pys som för sin marknadsslant fått en karamellstrut.
Lyckliga var säkert även de unga tu som, enligt vad traditionen bjöd, träffades
på Gregoriemarknaden för att med ringbyte befästa sin trolovning. Det sägs att
guldsmeden gjorde goda affärer just under denna marknad.
(Marknader anordnades på många orter. Tider och platser reglerades av
Kungl. Maj:t och kungjordes i almanackan. När marknadsdagarna var till ända
här drog de flesta säljare vidare till nästa marknadsplats. Om några veckor åter
finner vi kanske Erik i Sollefteå, eller i Gävle eller Jokkmokk.)

Livet i staden.
Redan 1795 stöter vi på Erik Nordlunds namn i Brunflo Häradsrätts protokoll.
Han är målsägare i ett mål mot en av sina närmaste grannar, snickaren Erik
Andersson/Mellberg.
Medan Nordlund varit bortrest hade ett till honom adresserat brev lämnats
in till Mellberg. Nordlund anklagade Mellberg och dennes hustru för att ha
öppnat brevet och sladdrat om dess innehåll i staden. För Nordlund var detta
pinsamt eftersom brevet innehöll ett avslag på hans frieri till Sara Katarina
Klingberg i Sollefteå.
Hur målet avlöpte har jag inte fått klarhet i. Vad beträffar Sara Katarinas nej
till frierier har jag anledning förmoda, att detta inte drabbade Erik så hårt.
Redan året därpå - den 24 juni 1796 - gifte han sig med Agneta Nilsdotter
Ekendahl, dotter till väverskan Inga Hammar, som också erhållit burbrev 1790
och noterad inflyttad till staden tillsammans med sina barn.
Makarna Nordlund fick inga egna barn, men under 1800-talets första decen
nium förekommer de regelbundet i stadens födelseböcker, nämligen som dop
vittnen vid dop av grannarnas barn.

Viktiga beslut gällande stadens styrelse fattades under stadens "inskolnings
period" av landshövdingen och i ekonomiska frågor av kronofogden. Övriga
för staden gemensamma ärenden beslutades av borgerskapet under ledning av
en vald ordförande.
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Borgerskapet hade naturligtvis rätt att yttra sig i de ärenden där högre instans
hade beslucsräccen. Vi kan konstatera att det inte alltid var i helt beskedliga
ordalag som dessa yttranden avgavs.
Borgerskapets protokoll från denna tid ger en god bild av livet och händel
serna i staden. Där kan vi läsa om alle från underhåll av gator och broar till
påbjudande av rödfärgning av husen och utseende av soldat för staden samt
dennes utrustning. (Staden var rotehållare i indelningsverkec till 1853.)
Ordningsfrågor har stort utrymme. Vi träffar på anmärkningar mot "lös
springande swinkreacur", mot osnygghec och bristande ordning på tomterna,
barn som ställe till ofog etc. - inte att förglömma notering i protokollet av 26/8
1798: "Påmintes en war af borgerskapet att wackca sig för fyllackrigc owäsende
hädanefter". Detta "uclofades" - står noterat i protokollet.

"Anmältes afBorgerskapet at Uhrmak. Nordlund har en gris som biter både Folk och Foror."
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Beslut från 1803 tyder på vissa problem: "Krögare och korcspelarne böra
noga efterses och dem som icke vela åtlyda förmaningen utan skonsmåhl
Lagsökas."
När samma år avgifter för kyrkliga förrättningar m.m. fastställes finner vi
bl.a. följande punkt: "Alla otidiga sängelag betalas af qvinna och man vardera
32 sk. Och för Krona om dän nyttjas brölloppsdagen 32 sk."
Vi kan utläsa att marknaderna var viktiga händelser och dessa gav också sta
den viss status. Fördelning av platserna för marknadsstånden var en grannlaga
uppgift - alla ville ha en så fördelaktig placering som möjligt men de regel
bundet återkommande kunde räkna med sina givna platser.
Vid varje marknadstillfälle förordnades särskilda marknadsvakter samt där
jämte en ansvarig för inkassering och redovisning av "ståndspengar", ett upp
drag som ofta anförtroddes Erik Nordlund.
Denne engagerade sig starkt i borgerskapets uppgifter och bland de uppdrag
som anförtroddes honom kan även nämnas tjänstgöring som kyrkvärd, brand
syneman, ledamot av taxeringskommitten, han ingick i scadsvakten och han
biträdde vid lantmäteriförrättningar m.m.

Erik Nord.lund, urmakare och ordningsman.
Det förnämsta uppdraget i den unga staden var att väljas till borgerskapets ord
förande och tillika, jämlikt fullmakt utfärdad av landshövdingens ställföreträ
dare, att som ordningsman ansvara för ordningens upprätthållande. Titeln
"ordningsman" var så viktig att den alltid angavs tillsammans med vederböran
des yrkestitel.
Samuel Perman hade från 1798 anförtrotts detta uppdrag. Från år 1801 avsa
de han sig och därefter utsågs innehavaren genom val. För tiden 7/5 1805 29/3 1806 valdes Erik Nordlund därtill.
Det kan vara av intresse att titta närmare på några av de beslut som borger
skapet fattade under Nordlunds ordförandetid:
Ett beslut i protokoll av maj 1805 väcker frågan om staden måhända var ett
steg före sin tid vad gäller öppenhet mot allmänheten: "Beslöts at enwar må äga
rättighet ar i böckerna efterse hwad som blifwic widtaget å sammankomsterne
utan motsägelse."
I samma protokoll får vi ett tidsdokument som bland annat ger en kuslig för
nimmelse av den tidens rättsskipning: "Begäres wid nästa ting ... at blifwa fri
ifrån Lönande af Spöguben, Klockaren och Tingsprofossen." (Profoss= bödel,
skarpsättare.)
Protokoll från januari 1806 ger exempel på hur "fermt" sociala problem
kunde lösas: "Den person som är känd under namn af StrömJonas hwilken
begått flere tjufstreck, bör utur Staden förwisas, äfwen som en piga Stor
Kjerstin såsom ej på något wisst ställe är wistande och skriven." Ordförande
Erik fick i uppdrag att tillkännagiva detta för dem.
Efter Eriks förordnande som ordförande och ordningsman valdes handlan10

den C.E. Forsberg "ar under den återstående tiden af frihets åhr åtaga sig det
samma bestrida."
Med dessa ord betonades att med utgången av år 1806 upphörde de speciel
la av kungen beviljade privilegierna för staden att gälla.
(Noteras bör att borgerskapet 1803 hemställt till Kungl. Maj:t om förläng
ning av frihetsåren och att landshövdingen tillstyrkt en förlängning med 10 år.
Kongl. Collegierna meddelade i brev av 17/1 1804 avslag härpå.)

Efter "frihetstiden".
Från år 1807 är ordningsmannauppdraget en officiell institution och inneha
varen förordnas utan tidsgräns. Samuel Perman erhöll uppdraget i vilket även
ingick att vara borgerskapets ordförande.
"Stadens tio äldste" inrättades från år 1811 och var en institution som till
sammans med ordföranden hade att besluta om stadens väl och ve - kanske kan
vi säga att den svarade mot dagens kommunstyrelse.
Det står klart att för Erik Nordlund var det en stor besvikelse att han inte
blev en av dem som valdes till "De tio äldste". Han avsade sig uppdrag och i
juni 1813 hemställde han att få uppsäga sitt burskap i staden.
I protokoll 12/9 1813 noteras landshövdingens beslut att godkänna
Nordlunds uppsägning, "men bör Nordlund skaffa Man i sitt ställe, så till
Krono Udagornas godtgörande och til ståndsCassan för 1812 och 1813."
Protokollen visar att Nordlund hade för avsikt att lämna staden och den 16/9
1813 är han och hustrun noterade utflyttade till Härnösand. l)dligen var detta
inget lyckat drag - redan den 8/5 1814 är han åter skriven i Ostersund.
Nordlund engagerar sig inte längre i stadens angelägenheter och de få gång
er han förekommer i protokollen är det i regel för negativa händelser.
Värt att notera är från sammanträde med "De tio äldste" den 6/5 1815:
"Anmältes af Borgerskapet ar Uhrmark. Nordlund har en gris som biter både
Folk och Foror. Beslöts at Ordningsman skulle tilsäga honom at instänga
Grisen el. slackta honom i annat fall måste Nordlund hos höga Lands.Höv:d
Embetet anmälas til näpst."
Redan tidigare hade han jämte flera andra borgare fått anmärkning för att de
inte "fullbordat sin Caracters Bygning", och inte blev hans anseende bättre när
han 1817 anmäldes för att olaga ha "huggit minst 10 Lass Longved och 1 Famn
Kastved", och härför dömdes att böta 2 Riksdaler Banco.
Den 21/5 1821 behandlades en framställning från Nordlund om förnyat
burskap - "warå Borgerskapet swarade at för närvarande kunde sådant icke
beviljas, men at om Nordlund på ett Åhr härifrån Wisade ett förbättrat uppfö
rande än han hirils i flere Åhr gjort Så kunde sama fråga förnyas."
Han fick så småningom sitt nya burskap. Den 9/7 1825 utfärdade "Konung!.
Befallningshafwande" nytt burbrev för Erik Nordlund och denne ålades att
betala 6 Rdr. 32 Sk. B:co för tomten.
Sista gången Nordlund är omnämnd i protokollen är, så långt jag funnit, vid
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borgerskapets sammanträde 23/6 1829: "Landsvägen bör istånd sättas och åtog
sig uhrmark. Nordlund för 1 Rdr Rgs; dässa medel godtjöras af stadscassörn
och sedan debiteras Stadens lnnewån."
Den 10/5 1836 avlider Erik Nordlund. Visst kan man säga att han var en av
stadens pionjärer, vars levnads beskrivning här nedtecknats, huvudsakligen
med ledning av vad som kan uttolkas av stadens officiella protokoll.

"Min lilla oskuldsfulla lantidyll!"
I

Jag har tidigare nämnt att det gick trögt med befolkningsutvecklingen i begyn
nelsen. Det år Erik Nordlund avled- 1836 - hade staden precis fylle 50 år och
invånarantalet hade endast nått upp till c:a 450. (Sitt första tusental invånare
uppnådde staden först några år in på 1850-calec och den fulla rätten att själv
handlägga en stad tillkommande ärenden erhölls år 1858.)
Om vi ser "utfyllnad" av den första scadsplanen som ett mått på stadens full
bordan så återstår alltjämt en liren ruta vid stadens östra gräns - "Kyrka'' och
"Skola" står det i rutan.
Kyrkolokal måste länge lösas med provisorier och först på nyårsdagen 1846
kunde staden inviga den kyrka som vi i dag kallar "Östersunds Gamla Kyrka",
och som ligger just i den rutan jag ovan nämnt.
Den "Skola", som också är inritat, är ett läroverk och vi far se detta som ett
bevis för att staden från första stund "kastat lystna blickar" över sundet för att
fa Frösö Trivialskola flyttad till staden. Flera försök i denna riktning gjordes,
men först när Frösö-skolans lokaler blev så totalt nedslitna att nybygge krävdes,
lyckades staden i sin strävan.
1847 flyttades undervisning till hyrda lokaler i staden och den 1 december
1849 - Oscarsdagen - invigdes ny skolbyggnad för Östersunds
Elementarläroverk.
Det tog sin tid innan Östersund verkligen gjorde sig förtjänt av att benäm
nas "stad". I varje fall om vi far tro tidigare nedtecknade minnesbilder.
Lagman Herman Gyllenhals besökte staden i tjänsteärende år 1828 och ur
hans resejournal far vi följande beskrivning:
"Staden genomskäres af räta gator, liknande byvägar, grönklädda på sidorna;
hela torget är gräsbeväxt, skada blott att svinkreatur fa oanmärkt promenera där
och uprota gräsvallen. Husen ligga glest spridda med stora kålgårdar och pota
tisland derimellan." Han promenerar över den långa träbro som går över sjön
till Frösön "hvilken upreser sig just majestäcligt öfver den sköna vattenytan"han konstaterar att bron är hela 630 alnar lång.
"Östersund är ännu en ringa småstad, bestående till det mesta af mindre
boningar, hvilka till en stor del blifvit hoplappade af gamla trähus ... "
Nedtecknat från resa 1834 av skriftställaren och läkaren Jon Engström från
Kalmar.
Arkitekt A.E. Melander, född 1845, som kom med familjen till Östersund
som fyraåring, har nedtecknat minnen "Östersund på 1850-talet" (skildrade i
GÖ årsskrift 1965). Här är några korta utdrag:
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Gård i sta�en - en av arkitekt Melanders teckningar till sina nedertecknade
minnen "Ostersund på 1850-talet".

"Ännu vilade väl något av Samuel Permans anda över staden. De små oan
senliga husen med sina kryddgårdar och kålhagar och de primitiva gatorna,
som mera förtjänade namnet byvägar och på vilka höns, gäss och ankor fritt
rörde sig, gjorde det lilla samhället mera bondskt än stadsmässigt, ett intryck
som ytterligare befästes av slåttern på stadslotterna sommartid och vinterns
slagtröskning i gårdarna; för att ej nämna en sådan unik företeelse som varg
plågan vintertid, då stadens hundar stundom fick släppa livet till."
Melander beskriver stadens gator "rysansvärda", särskilt höst och vår. På båda
sidor av gatorna fanns stora diken, där grönskan frodades liksom på större
delen av torget. När kreaturen drevs hemåt på sommarkvällarna fann de på sta
dens torg och efter gatorna tillfälle att stanna upp och få ett extramål. När häs
tarna behövde rastas släpptes de ut på gatorna där de fick röra sig i full frihet
tills de självmant återvände till hemspiltan.
Sin beskrivning om barnaårens Östersund slutar han med följande rader:
"Min lilla näpna, hjärtekära, fädernestad, med all sin oskuldsfulla lantidyll, där
det fanns flera kryddtäppor, jättediken, gräs- och sädesfält än människobo
ningar ... "
Ja säg varför har vi inte fått behålla lite mer av idyllen?

Möte med Erik Nord.lund.
Jag skulle just skriva slutraderna på denna artikel när jag måste ha dåsat till ett tag.
Plötsligt befinner jag mig promenerande på Prästgatan och där, mitt emot
Åhlens, möter jag Erik Nordlund. Jag känner genast igen honom.
Vi hälsar och Erik berättar att han just varit inne och hälsat på sin kollega
urmakare Bosse Andersson och pratat om urmakeriet på sin tid i jämförelse
med dagens. Men - säger han - varför heter affären "Frimans", borde namnet
inte vara "Erik Nordlunds Efterträdare"?
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Jag tittar på husets nummerskylt, nr 32 står det, vi står precis framför Eriks
gamla tomt, nr 93 på stadsplanen, där han bott och haft sitt urmakeri.
Erik och jag vandrar genom staden och konstaterar att kvartersindelningen
och gatunätet i den här delen var nästan likadant som på hans tid. Staden har
förståss blivit mycket större, men redan på hans tid hade det tillkommit några
kvarter mot söder.
Jag gjorde honom uppmärksam på att han nu inte hade riskerat att trampa
ner i något myrhål på gatorna, och inte heller att bli omkullsprungen av lös
springande gris.
Han var förstås imponerad av de stora husen och affärernas skyltfönster. Men
varför var staden så tät, var är kryddgårdarna? Jag försökte förklara, men jag
måste erkänna att jag inte heller förstod varför staden hade så få andningshål,
varför stadens styrande "såg rött" när människorna önskade mera grönt.
Erik ville också gå till torget och hälsa på sin vän Samuel Perman på rådhu
set. Där lade han märke till att torget blivit större och att därmed den omgi
vande tomtindelningen förändrats. Men vart hade rådhuset tagit vägen? Borta
var det och istället fanns där en korvkiosk. Hade Samuel börjat extraknäcka
som "varm korvgubbe"? Ja, han behövde förstås de extrainkomsterna om han
skulle kunna försörja sin stora barnskara. Visst var det väl 17 han hade?
När jag upplyste honom om var rådhuset ligger i dag skrattade han: "Där
uppe hade mina grannar och jag kålhagarna, där odlade vi våra kålrötter".
Våra vägar skildes - han sa bara hej och så var han borta. När jag kvicknade
till vid mitt skrivbord kom jag ihåg alla de frågor jag hade önskat ställa till
honom. Men det var så dags då.

Personuppgifter - enligt vad som kunnat hämtas ur
Landsarkivet i Östersund:
Burskap
Östersund

Inflyttad
Östersund

Född

Död

2/4 1790

1794

12/4 1765

10/5 1836

Agneta Nilsdotter Ekendahl

1790

24/6 1766

20/11 1838

Margareta Ersdotter

1794

1740

6/12 1816

1790

1736

1810

Erik Nordlund
gift 2416 1796 med

Inga Hammar

1790

Erik Nordlund uppsade burskapet 1813 men erhöll nytt burskap 1825. För samtliga är födelseort
okänd och för Erik Nordlund saknas även uppgifter om var han tidigare haft kondition i urmakeriyrket.

Källor: Landsarkiven i Östersund och Härnösand
Janrik Brome: Östersunds historia, del I
S.J. Kardel I: Östersund stads Uppkomst och
Utveckling
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G. Hasselberg: Frösö Trivialskola
Äldre årgångar av Föreningen Gamla Östersunds
årsskrift
Äldre årgångar av årsboken Järnten

Hovfotograf Wiktor Lundberg
EN FÖRSYNT YRKESMAN VÄRD ATT MINNAS
Av Olle Berndtsson
W!KT0R Lu DBERGS AMN har ofta förekommit och förekommer även i dag i
tidningar, tidskrifter och böcker i samband med att hans bilder publiceras. Om
honom själv har däremot inte funnits mycket att läsa.
Landsantikvarie Göran Rosander presenterade dock i JÄMTEN 1970 en
artikel om "Atelje Oscar Olsson i Östersund - sekelskiftets skildrare i bild" - i
vilken även Wikcor Lundberg omnämns. Det är angeläget för Föreningen
Gamla Östersund att i århundradets sista årsskrift få uppmärksamma Wiktor
Lundberg, en av 1900-talets främsta fotografer i Östersund. Hans fotografier
är en viktig del av Östersunds historia.

Lärde från 12 år
Wiktor Lundberg föddes i Sollefteå 1890. Tolv år
gammal blev han frielev under ferierna hos en
fotograf i hemstaden. Efter korta anställningar på
focoateljeer i Örnsköldsvik, Stockholm och
Sollefteå fick han 1908, vid 18 års ålder, anställ
ning hos fotograf Oscar Olsson Storgatan 15,
Östersund.
Denna atelje hade startats år 1881 av fotograf
Anders Olson, som hade flyttat till Östersund från
Arbrå redan 1868. "Stadens första fotograf av
betydenhet" skrev Wiktor Lundberg om honom i
årsskriften 1961.

Ungdomsporträtt av Wiktor
Lundberg.

Atelier Oscar Olsson
Efter blott 5 år överlät Anders Olson ateljen till
fotograf Oscar Olsson, härstarnmande från Skåne,
och som börjat sin yrkesbana i staden som biträde
till Anders Olson. Den senare flyttade till Nygatan
12 (senare Regementsgatan 12) och arbetade fort
sättningsvis enbart som landskapsfotograf.
Oscar Olsson var ägare av ateljen till år 1923, då den övertogs av Wiktor
Lundberg. Verksamheten fortsatte under det tidigare firmanamnet med stav
ningen "Atelier Oscar Olsson". Med tiden kom underrubriken "Kungl.
Hovfotograf Wiktor Lundberg".
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En klassisk bild, som ofta används: Storgatan 15 med Grand HoteLl, Stortorget
med handelsstånd och med Fresks i bakgrunden - det enda hus som fortfarande
finns kvar. Omkring 1915.
Vänstra bilden nedan:
Porten till Residensgränd, de stora ateljefonstren samt ingången tiLl ateljen och
bostaden. Bilden är från 1954, ca 4 år fore husets rivning.
Högra bilden nedan:
Miljön kring Storgatan 15 sedd från öster. På andra sidan Resid_ensgränd syns
Grand Hotell och utbyggnaden Grandsfestvåning, en gång i tiden Östersundsfor
sta teatersalong.
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Överallt på plats
Porträttfotografering var en viktig verksamhet, men Wiktor Lundberg var anli
tad inom de flesta områden. På skolor, offentliga institutioner, regementen,
affärer, industrier samt vid bröllop och jubileer - överallt fanns han på plats.
Vid jubileumsutställningarna i Östersund 1936 och 1945 kom hans bilder fli
tigt till användning.
Som yrkesman var Wiktor Lundberg ytterst noggrann. Många äldre stadsbor
minns säkert med vilket tålamod han arrangerade de stora gruppbilder, som var
vanliga i samband med stora möten och andra sammankomster. När han var
nöjd med uppställningen, gjorde han en eller två exponeringar ofta med hjälp
av kraftiga magnesiumblixtar och helt förlitande på ett bra resultat. Den goda
kvaliten kan i dag beundras, när hans stora negativsamling fotlöpande kopie
ras. Han arbetade i dessa sammanhang med ett stort negativformat, l 8x24 cm,
men man kunde även se honom i aktion med en behändig spegelreflexkamera,
som en tidig reportagefotograf.

Trogen uppdraget
Som exempel på plikttroheten till ett givet uppdrag kan nämnas Birka folk
högskola, As, med vilken skola ateljen hade en tidig kontakt. Han var en ero
gen besökare vid skolavslutningarna och när kamratföreningen Birkaförbundet
hade årsmöte. Då kom han med tåg, tog sina bilder, stilla och utan att störa,
Wiktor Lundberg i kretsen av några damer i sitt hem på 1930-talet.
Nummer 5från vänster är Karin Wickenberg, nr 6 är Beda Svensson
Dahl, båda anställda på ateijen.
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Väntrum och trappan till ateljen. Bilden av skidåkaren visar kung Gustav VI
Adolf, här som kronprins på manöver i Jämtland.

pch återvände till staden likaledes med tåg. Bilderna publicerades bl.a. i
Birkaförbundets årsskrift Snöfrid, som utkom till Lucia varje år.
Värdet av denna kontinuerliga fotografering visade sig vid skolans 75-årsju
bileum 1976, då en jubileumsbok, redigerad av Bo Berndtsson, en gång ordfö
rande i Birkaförbundet, uppvisade en ovärderlig bildskatt.

Wiktor Lundberg som idrottsfotograf
Det var på den tiden, i början av 1940-talet, då Gunder Hägg från Albacken
var den stora löparstjärnan i fri idrott. Världsrekordförsök skulle göras på
Hofvallens kolstybb. Publiken var fulltalig och entusiastisk, den svenska pressen
talrikt representerad. Efter loppet störtade den stora skaran av fotografer fram
och ett tumult uppstod kring Gunder Hägg. Vid sidan av allt detta stod en
man i trenchcoat och hatt, tåligt avvaktande. När lugnet var återställt gick man
nen fram till Gunder Hägg, lyfte artigt på hatten och undrade om han kunde få
ta en bild. Efter ett jakande svar tog mannen fram en kamera, stegade upp rätt
avstånd, tog en bild, lyfte på hatten till tack och avlägsnade sig. Sådan var
Wiktor Lundberg. Den stora publiken jublade över denna uppvisning i elegans.
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Fotoateijen vid Wiktor Lundbergs 50-årsdag 1940. Han använde sig av denna
bi/.dfor att tacka for all uppvaktning.

En värdefull donation
Wijuor Lundberg var en aktiv medlem i Föreningen Gamla Östersund och
hade bl.a. till uppgift att dokumentera de fastigheter, som hotades av rivning.
På den tiden informerades föreningen av stadens myndigheter om sådana pla
ner.
Atelje Oscar Olsson drevs av Wiktor Lundberg i 35 år till dess han var 68 år
gammal. Året var 1958 och den gamla fastigheten på Storgatan 15 revs en tid
senare.
I samband med att han slutade sitt yrkessamma liv, skänkte han hela nega
tivsamlingen till Föreningen Gamla Östersund. Den beräknas omfatta 265.000
glasplåtar och filmnegativ, varav många är porträtt. Han själv, föreningens
dåvarande ordförande, Lennart Edscröm, samt under senare år Irene Schäfer
nedlade ett omfattande arbete med katalogisering och kopiering av samlingen.
Många värdefulla fotografier har kommit till användning genom deras ideella
insats.
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Resurser saknades
Föreningen Gamla Östersund fann med tiden, att resurser saknades för att rätt
kunna förvalta materialet och en överenskommelse träffades 1998 med
Jämtlands läns museum, att samlingen successivt skall överföras i länsmuseets
vård med ekonomiskt stöd från föreningen. Detta arbete pågår.

En
prydlig hedersman
I
Wiktor Lundberg flyttade till en lägenhet på Rådhusgatan 93, där det blev rätt
trångt med alla hans vackra möbler och den stora ateljekameran, som han inte
ville skiljas från. Kameran kom så småningom till Stadsmuseet och i det nya
museet har den fått en strategisk plats i entrerummet.
Med tiden flyttade Wiktor Lundberg till Björkbacka, där jan avled 1976, 86
år gammal. Utöver att han var en duktig fotograf minns man honom som en
man med egen profil, alltid korrekt klädd, artig och vänlig.

Wiktor Lundberg på 70-årsdagen 1960 i det nya hemmet på Rådhusgatan 93.
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Ett nytt stadsmuseum har växt fram
Av Sven-Ake Breding
FöRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND BILDADES 1923 och disponerar sedan 1959
utrymmen i "Gamla Länsbiblioteket" för sina stadshistoriska samlingar.
Museet skall ge en bild av Östersunds stads utveckling från grundläggningen
till nuvarande tid.
Genom ett hängivet och omfattande arbete byggde medlemmar och dåva
rande styrelse upp ett intressant museum med föremål och bilder som skänkts
av olika personer. Dessutom har många medlemmar skänkt stora penningbe
lopp, som möjliggjort den ombyggnad och förnyelse av museet som idag sker.
1968 utfördes viss förnyelse av utställningen, men i stort behölls den
ursprungliga utformningen. I början av 80-talet frågade sig medlemmar och
styrelse hur föreningen Gamla Östersund i framtiden skulle förvalta sina sam
lingar och gåvor. Det diskuterades vid upprepade tillfällen inom styrelsen med
olika utgångspunkter; möjligheterna att fa överta samtliga utrymmen i bygg
naden "Gamla Länsbiblioteket", att flytta till nya lokaler eller att förnya muse
et inom nuvarande utrymmen. När fastighetsägaren, Östersunds kommun,
förvarnade om olika ombyggnadsåtgärder samtidigt som det övre planet av
brandsäkerhetsskäl inte fick nyttjas som utställningslokal, ansågs tiden mogen
för beslut i ombyggnads- och förnyelseprocessen.
När frågan diskuterades i styrelsen var samtliga överens om att uppgiften att
"göra om" museet skulle ges till organisation och personer med yrkeskunnan
de samt att penningmedel skulle ras från de donationer och fonder som före
ningen disponerar.
Kontakt togs med Jämtlands läns museum med önskemål om att de skulle
anvisa personer lämpliga för uppdrager. Samtidigt med den första kontakten pre
ciserade styrelsen att "det nya museer" skulle vara flexibelt utformat så att delar
skulle kunna bytas ut när behov uppstod eller nya teman skulle presenteras.
Under hösten 1998 lämnade museet förslag på personer lämpliga för upp
draget och till hur museet borde formas. Som projektledare förslogs Sofie
Henryson och som projektansvarig Sten Gauffin. Enligt förslaget borde det
framtida museet byggas runt teman om Östersunds utveckling i olika avseen
den samt utföras på utställningsskärmar och på sådant sätt, att de vid behov
skall kunna bytas ut när så anses lämpligt, ex vis om viss tidsepok borde ges
ökad uppmärksamhet. Med förslaget var bifogat en tidsplan som avslutades
med att "det nya museet" skulle vara färdigt och kunna öppnas den 23 okto
ber 1999.
Som exempel på teman kan nämnas i rum B (det inre av utsrällningsrummen
- 10 olika teman) Östersund 1870, sradsbebyggelse, lantliv i staden, kända
personer, arbetssamhet, fängelse, hantverkare, marknad, Jämtlands-Posten
mm. I rum C (det gamla kontorsrummet - 12 teman) järnvägen, staden växer,
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Föreningens intendent, Nils Storm, och projektledaren Sofie Henryson är två av de
många som arbetat intensivt med museets omdaning. Import AB K j. Karlsson,
som förekommer på Pellerins-skylten, hade 1907 kontor i Centralpalatset,
Prästgatan 30, Östersund. Foto: Bengt Brugge.
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affärslivet blomstrar, det brinner, stadens ljus, kafelivet, teater, världens största
Godtemplarhus, Storsjöns ångbåtar, tala på tråd, militären mm och i rum D
(det gamla rummet med handlingar och bilder) Östersund i konsten (med kort
levnadsbeskrivning av resp konstnär).
Det av länsmuseet lämnade förslaget accepterades av styrelsen och under
januari 1999 och kort därefter påbörjades olika arbeten i lokalerna. Samtidigt
som styrelsen godtog det lämnade förslaget tillsattes en museikommitte bestå
ende av Arne Dahlin, Bengt Briigge, Nils Storm (intendent) och Sven Åke
Breding (sammankallande) som fick uppdraget att i samarbete med länsmu
seets personal färdigställa lokalerna.
I den tidsplan, som bifogades förslaget, skulle under mars - juni månader den
gamla utställningen flyttas ut och lokalerna målas. Under augusti - september
månader skulle sedan den nya utställningen monteras och texter tillverkas.
Samtidigt med detta flyttades administrationen, böcker och arkiv, till plan två.
Tidsplanen har till alla delar kunnat följas och nu i mitten av september
månad är de olika rummen nymålade, golvmattorna behandlade och monte
ring av de olika skärmarna pågår för fullt. Museet kan invigas som planerat den
23 oktober 1999.
Utöver de krav som ställdes på museets framtida utformning kommer sedan
de önskemål som kommunen ställer på föreningen, att museet skall vara öppet
i ökad omfattning och framförallt då i samband med att konstutställningar
pågår i Östersunds Konstklubbs lokaler.
Vidare har styrelsen beslutat att på plan två ställa i ordning en "forskarhör
na" där intresserade kan sitta när de forskar eller tar fram uppgifter om Öster
sunds historia. Dessutom pågår ett omfattande arbete med att framställa
studiemateriel för skolelever i Östersunds kommun. Ett arbete som beräknas
vara genomfört under våren år 2000.
Tidigt under arbetets gång uppstod fråga om att öppna de valv som murats
igen mellan entrerummet och rum C samt mellan rum C och D för att fa ökad
"rymd" i lokalerna. Av den anledningen tillskrevs länsstyrelsen med begäran
om tillstånd för denna åtgärd, då byggnaden förklarades som byggnadsminne
1983. Ansökan bifölls vad avser valvet mellan rum C och D, men avslogs
beträffande valven mellan entrerummet och rum C.
Kostnaderna för om- och tillbyggnad av utställningen kommer att stanna på
cirka 400 000 kronor varav kostnaden för länsmuseets medverkan belöper till
300 000 kronor. Till detta kommer kommunens kostnader för ombyggnads
och renoveringsarbeten, bl a brandsluss och reservutgång.
Det är museikommittens förhoppning att genom den förnyelse museet
genomgår, medlemmarna och även kommunens övriga innevånare oftare än
idag kommer att besöka stadsmuseet och finna detta intressant.
Även om invigningen av museet sker på stadens årsdag den 23 oktober kan
arbetet inte anses vara avslutat utan måste frågor som utbildning av guider, hur
marknadsföringen skall ske, liksom hur driftskostnader m m skall finansieras,
lösas.
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Östersunds första svenska mästerskap
i längdlöpning på skidor
I SAMBAND MED NORDISKA SPELEN

1913

Av Bengt Brugge
LÄNGDLÖPNINGSTÄVLINGARNA 90, 60, OCH 30 KM var de tävlingsmoment,
som väckte det största intresset under de Nordiska spelen i Östersund 1913,
vilka samtidigt utgjorde årets svenska mästerskap på skidor. Ännu i slutet av
januari fanns inte tillstymmelse av snö vare sig i Stockholm, där tävlingarna
skulle ha genomförts, i övriga Svealand eller Gästrikland och Hälsingland. Man
nödgades flytta tävlingarna till Jämtland där snötillgången var god och köld
graderna tillräckliga för att arrangemangen skulle lyckas.
Östersunds Skidlöpareklubb fick uppdraget att lägga banorna och vidta övri
ga åtgärder för tävlingarnas genomförande. I efterhand konstaterades att före
ningen löst sina ansvarsfulla uppgifter som arrangörer till full belåtenhet.
Efter tio års uppehåll blev det en verklig kraftmätning mellan de tre nordis
ka länderna, där grannländernas skidåkare tidigare varit svenskarnas övermän.
Nu hade kraftansträngningar gjorts för att representationen skulle vara så full
ödig som möjligt från de olika länderna. Försökstävlingar hade ordnats och de
mest kända löparnas träning hade övervakats av respektive landsförbund.
Tävlingsdistanserna hade utökats till tre tävlingsmoment - på 90, 60 och 30
km. Den förstnämnda distansen hade tillkommit för att verkligen sätta skidlö
parna på prov i vad avsåg smidighet, skidvana och fysisk styrka.
Vid anmälningstidens utgång hade finnarna till 90-kmloppet anmälr 22 del
tagare, norrmännen 11 och svenskarna 116 man. Härtill kom två ryssar från
Moskvas amatörskidklubb. På 6-milen startade endast 26 man, varav 6 finnar
och 2 norrmän. På 3-milen startade 85 man, varav fem var norrmän och elva
finnar.

Start och mål vid Rådhuset
Inkvarteringen för de svenska löparna skedde i Fältjägarnas kaserner och för de
utländska löparna i gamla läroverkets gymnastiksal. Tävlingsexpeditionen för
lades till Rådhuset. Gatorna var prydda med flaggstänger och det flaggades
allmänt i hela staden, som var känd för att vara en stad med ett livligt skid
intresse. Start och mål var förlagda till framsidan av Rådhuset.
Tävlingsbanan gick från Rådhuset upp över Rannåsen, där den första kon
trollen var lagd efter fem kilometers åkning. Därefter gjorde banan en sväng
norrut innan det bar av ned mot Storsjön, som passerades norr om Lungvik.
Sedan kom en kilometerlång och krävande stigning upp på Östberget, där den
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Start och mål var forlagda till området framfar det nybyggda Rådhuset. I bak
grunden dåvarande länsbzblioteket och nuvarande gamla kyrkan.
Foto: Th. Modin.
A. Johansson från Östersund varvar under 9-milsloppet och fl'tr här dricka for att
kunna orka med sista varvet. I bakgrunden dåvarande gymnasiet, nuvarande
turistbyrån m. m.
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andra kontrollstationen var förlagd till Långåker. Därefter bar det av efter den
långa sluttningen väster ut mot Frösö kyrka, som rundades, och vidare ned mot
Kungsgården i en jämn och lärt terräng.
Vid Kungsgården fanns den sista kontrollstationen innan banan vände in
mot staden igen för att norr om Ändsjön svänga upp mot Östbergets sluttning.
Därifrån följde en lång utförsbacke ned mot Aspnäs och vidare ut på Storsjöns
is, varifrån den sista stigningen ledde upp genom staden och fram till det
hägrande målet vid Rådhuset.

Niomilarna startade kl 0710 på morgonen
Trots den tidiga timmen hade många östersundare samlats framför Rådhuset,
när den första löparen startade kl 0710. Vid starten var det åtta minusgrader
men kylan övergick under dagen till plusgrader, något som ställde till med pro
blem för de tävlande. Först startade således 90 km-åkarna, därefter kl 0730 60
km och kl 0830 3-milarna. Startmellanrummet var en minut mellan åkarna.
Allteftersom tävlingen fortlöpte och spänningen steg ökade åskådaremassor
na och de skidintresserade östersundarna väntade med spänning på att löparna
skulle gå i mål. Innan alla 3-milare hade startat hördes det jubel från publiken
längs det ankommande skidspåret. Det var 9-milarna som var på väg art varva
och av jublet att döma måste det vara svenskt i täten. Mycket riktigt, det var
Jämtlands och Östersunds stolthet, Haldo Hansson, som tagit ledningen. Han
hade passerat den minuten före startande finnen Tasa vid sista utförsbacken
från Frösön och var vid varvningen två minuter före i spåret. De första 30 km
hade Haldo awerkat på 2 timmar, 26 minuter och 30 sekunder. Som tredje
men vid varvningen dök Strål Lars Eriksson från Mora upp.

Tävlingsbanan under de första SM-tävlingarna i Östersund, tillika Nordiska
Spelen.
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Vid Långåker på Frösön fanns en kontrollstation /'dr de tävlande och där återfin
ner vi några kända personer. F v. järnhandlare GustafLundholm, löjmant Bengt
Kjellman, källarmästare Lindblom, bokhandlare Arvid Hubenette, tandläkare
Gusten Hjort af Ornäs, agronom Alfred Berg, jägmästare Grahn och en okänd.

Strål Lars från Mora tog lång matrast
Under det andra varvet hade Haldo Hansson utökat försprånget till Tasa med
ytterligare dryge tio minuter. Strål Lars hade dock försinkat sig i hela 25 minu
ter vid matkontrollen vid Kungsgården på Frösön, men verkade därigenom ha
återhämtat krafterna så att han kunde fortsätta. Genom att temperaturen hade
stigit till över noll blev det ett jobbigt slucvarv, då även stavfästet försämrades.
Oaktat detta missförhållande föresatte Haldo Hansson i god stil och han kunde
på det sista varvet distansera finnen Tasa med över 22 minuter, varvid Haldo
ohotad kunde defilera i mål på de nittio kilometrarna på tiden 8 timmar 44
minuter. Finske Tasa blev andre man i den nordiska tävlingen men räknades
givetvis inte in i det svenska mästerskapet, där istället distinktionskorpralen
Pettersson från I 19 i Boden placerade sig som andre man. Elva man fullföljde
de nio milen, där således Haldo Hansson från Östersunds Skidlöpareklubb
vann en överlägsen seger.

Finnen Koskenkorva överlägsen på 6-milen.
Svensk mästare på 6-milen blev Albin Lingvall från Holmsveden. Han blev
dock i den Nordiska tävlingen slagen av Koskenkorva med hela 26 minuter,
men belade ändå en andraplats i hela tävlingen, där 18 man fullföljde. Bäste
åkare från våra trakter blev 0. Hanson från Härjedalen och hans namne Oskar
Hansson, Östersund. Det fick placeringarna 7 och 9.
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3-milen samlade flest startande
Nordiska spelens 3-mil och samtidigt Svenska Mästerskap hade samlat 130
anmälda och i tävlingen ingick även en lagtävling mellan finnar och svenskar
om baronen R. von Willebrands vandringspris, varom de tre främsta från
respektive nation skulle ingå i respektive lag. Finnarna hade överlägset vunnit
1911 och i avsaknad av de goda jokkmokksåkarna Ahrman och Janne Norlund
var risken stor att segern även 1913 skulle gå till Finland. Av de 130 anmälda
utgick under tävlingen hela 26 åkare och endast femtionio åkare fullföljde.
Segern gick till finnen J. Niska endast 20 sekunder före norrmannen
Kristofferssen. Baron von Willebrands vandringspris erövrades dock av Sverige
genom ÖSK:s Edler Lindberg, hälsningen Anders Persson och ÖSK:s Petrus
Eriksson. Anders blev 5:a, Edler 4:a och Perrus 6:a individuellt. De besegrade
finnarna med i stort sett 14 minuter. En stark prestation av de svenska och
jämtska skidlöparna.

Fröken Sigrid Samuelsson från Sandviken, Gästrikfand, nalkas målet vid
Rådhuset. I bakgrunden den nyuppforda brandstationen. Tidigare var stadens
brandstation belägen vid Stadsgården. Foto: Th Modin.

Damtävling med sju startande av fjorton anmälda.
Nordiska Spelens damtävling, vilken missgynnades av nattens regn och de disi
ga väder som följde därpå, blev en kamp mellan endast sju damer eftersom de
övriga avstått från start. Tävlingen genomfördes liksom övriga längdtävlingar
fredagen den 14 februari 1913.
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Fröken Fluur från Umeå tippades som segrarinna, men så blev ej faller. De väl
kända Djurgårdsbröderna Sandströms syster, fröken Sandström, likaledes från
Umeå, blev för svår, alldenstund hon hade lärt sig av sina bröder att preparera
skidorna för töföre. Fröken Sandström vann på den 10 km långa banan, som
gick från Rådhuset och upp i en sväng mot Rannåsen innan den återvände till
målet vid Rådhuset. Tiden för segrarinnan blev 1.19,39. Fröken Samuelsson
från Sandviken blev tvåa, fröken K. Jönsson från Östersund trea och fröken L.
Holm fyra. Först på femte plats kom favoriten fröken L. Fluur från Umeå.

SM i skidbudkavle 1913
Den 14 februari, dagen efter längdtävlingarna, var det dags att starta årets SM
i skidbudkavle med den imponerande totala distansen av 16 mil fagelvägen.
Från starten i Östersund gick budkavlen över Bräcke och Kälarne till slucmålet
Torpshammar i Medelpad.
Tjugofyra lag voro anmälda, fyra uteblev, men kompenserades genom att
Fältjägarna fick anmäla ytterligare ett lag bestående av officerare och under
officerare. Kl 10.10 på förmiddagen startade första sträckans kavleåkare och
man följde landsvägen mot Revsund och genom att gena över Revsundssjön
kunde man vinna mycket. Det visade sig dock att många i mörkret förirrade
sig på den stora sjön genom att de ej följde kompassriktningen. Månskenet
gjorde dock att de tävlande kunde hålla hög fart, varigenom täten av de täv
lande kunde förväntas inträffa vid etappmålet i Bräcke redan vid tretiden på
morgonen. En förridare hade sänts till Stavre för att till Bräcke telefonera in,
när förste löpare anlände dit. Härigenom kunde man beräkna ankomsten till
Bräcke, där en triumfbåge med elektriska lampor hade rests efter landsvägen.
De första tävlande som anlände till Bräcke var IFK Umeås A. Jonsson och
klubbkarnraten A. Holmlund. Klockan var då strax före fyra på morgonen. Ett
par minuter efter tätmannen anlände Haldo Hanssons bror Oskar med ÖSK:s
kavle. De sista löparna anlände till Bräcke vid halv 8-tiden på morgonen och
var tämligen tröttkörda efter mer än tio timmars löpning. Det var de senare,
som hade tappat orienteringen och förirrat sig ute på Revsundssjön. För täten
var det en bra prestation att löpa den mer än 70 km långa sträckan på 5 tim
mar och 37 minuter.

Andra budkavlesträckan gick mellan Bräcke och Kälarne.
Tävlingens andra dag blev besvärlig rent orienteringsmässigt. Uppgiften om att
en ny väg, ej upptagen på kartorna, mellan Bräcke och Dockmyr höll på att
byggas, som skulle leda direkt till målet, blev en fälla för många. Många blev
vilseledda och hamnade på timmervägar som ledde rakt ut i vildmarken.
Klockan var 10.57 på förmiddagen när de första nattliga löparna dök upp.
Vid målet, som var ordnat av landstingsmannen Fränden från Kälarne,
anlände först Östersunds Skidlöpareklubbs första- och andralag efter en löptid
av c:a sju timmar. I förstalaget ingick här Per Hansson och i andralaget Petrus
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Haldo Hansson segrade i det krävande 9-mils
loppet.

Den legendariske skidlöparen Haldo
Hansson visar sina medaljer och sin prissam
ling.

Eriksson. De båda lagen från Jämtlands fältjägarregementet belade en hedran
de tredje och nionde plats med löjtnant N. Forsgren och löjtnant K. Setterberg
som deltagare.

SM-budkavelns slutsträcka mellan Kälarne och Torpshammar
Den tagelvägen 55 km långa slutsträckan på 1913 års SM i skidbudkavle tog,
p g a dåligt skidföre, längre tid än vad som hade beräknats. Den gamla såg
verksbyn Ljungå var en plats, som alla skulle passera på väg söderut och här
ledde inte oväntat klubbkamracerna Haldo Hansson och Edler Lindberg. Dessa
kunde strax före kl 18 spurta i mål vid gäscgivaregården i Torpshammar, där den
svenska flaggan fladdrade för vinden över den förbipasserande landsvägen,
avslöjande att här var slucmålec för 1913 års svenska mästerskap i skidbudkavle.
Den distans, som Haldo Hansson hade löpt mellan Kälarne och
Torpshammar, torde kunna beräknas till nära 8 mil och en tid av 6 timmar och
50 minuter visar vilken kapacitet denne ypperlige skidåkare hade. Att han några
dagar dessförinnan hade segrat i Nordiska Spelen, och samtidigt de svenska mäs
terskapen i Östersund, över 90 km, bekymrade inte denne oöverträffade skidans
gigant. Alla ciders budkavlemästare, kan man tveklöst utse honom till.
Grenen skidbudkavle kom så småningom att brytas ut ur det ordinarie SM
programmet.
Östersund hade med heder genomfört sitt första SM-arrangemang i och med
att 1913 års mästerskap på skidor var avs!utar.
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Jazziga minnen
från SO-talets Östersund
Av Stig Sjöberg
]AG SATT I E

BJÖRK VID JAMTLI på Svenska flaggans dag. Det var 1950. Jag
hade cyklat dit efter skolan
Löven hade brustit ut och det var grönt på marken, klar himmel och solen
stod högt. Jag hade fatt en ny cykel. Det var nog därför jag satt där i kortbyx
or och tittade ut över Tippen, Storsjön och Frösön.
Vad tänkte jag på?
Snart sommarlov, snart skulle vi flytta ut på landet, på fotbollsmatchen nästa
söndag och hur det skulle gå för IFK. Eller på att det snart var fotbolls VM i
Brasilien.
Jag hade säkert en bunt Alfabilder i fickan, kanske tog jag upp dem. Bilcer
på fotbollsspelare som låg i tablettaskarna.
Allsvenskans spelare. Malmö FF hade vunnit allsvenskan.
Jag hoppades innerligt att IFK skulle komma med i div.2.
Sven Lells var en bra målvakt.
Jag tänkte säkert på att jag skulle spela fotboll på Hofvallen på kvällen. Jag
var halvback i IFK 3. Vi hade Klippan som tränare. Han hade varit en lovande
fotbollsspelare men hade skadat ena lilltån så han måste lägga av och blev trä
nare. Han var festlig och duktig på att dribbla.
Kanske skulle jag sälja godis på matchen på söndag eller samla romflaskor.
Säkert var det nån circus i stan, det var alltid spännande om man kunde smita
in. Jag tänkte i alla fall inte på politik, Ruanda, EU, miljö, Bosnien eller Kina.
Och jag tänkte inte på tjejer, det vet jag. Jag tänkte inte på kärlek. Jag tänkte
överhuvudtaget inte på det som vuxna tänker på, det vet jag.
Jag tänkte på fotboll.

Grand Hotell
Jag växte upp på Strandgatan lA. Huset revs när den nya bron byggdes. Jag
gick i skolan på läroverket, det som nu kallas Wargentinsskolan. Detta innebar
att jag gick genom staden varje dag.
Ett hus som jag passerade var Grand Hotell, där nu Scorsjöteatern ligger. Ett
ovanligt hus i staden. Tinnar och torn. Ja ett sagoslott. I ena hörnet av huset,
dvs. hörnet Storgatan-Residensgränd, låg Borgen, ölshapper. Bredvid, mitt på
huset, låg hotellet med restaurang och i hörnet mor Stortorget, W isenska
Bokhandeln.
När jag var 9 år sålde jag ÖP. Vilket innebar art man sprang runt på stadens
kafeer och restauranger, skrek ÖP och sålde tidningen för 10 öre.
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En dag gick jag som vanligt upp på Grand Hotell och om eftermiddagen var
där mycket tyst och stilla. Det satt bara en gäst i restaurangen. Han satt och
drack grogg. Jag frågade om han ville köpa en tidning och det ville han och gav
mig 25 öre. Fantastiskt. Det hade jag aldrig upplevt förr. Jag tackade och gick
därifrån. När jag åter var nere på gatan så fick jag den iden att jag skulle prova
lyckan på Borgen. Det hade jag aldrig gjort förr. Jag tror det berodde på att det
stod en stor tjock vakt med svart uniform vid dörren. Den här dagen gjorde jag
det i alla fall. Lokalen var fullsatt och ljudnivån hög. Jag gick runt och skrek
ÖP.
Det var ingen som visade något intresse av att köpa någon tidning så jag var
på väg ut ur lokalen när en man hejdar mig och säger "Kan du säga fy fan 10
gånger så köper jag en tidning." Det gjorde jag och hade alltså tjänat 10 öre
mer.

UG

Ungdomsgården, eller UG som alla sa, låg i hörnet Gröngatan-Samuel
Permansgatan i en vitrappad villa. Jag var i tolvårsåldern första gången jag
besökte den år 1954.
När jag kom in i hallen hängde jag av rocken och gick sedan in i ett stort
rum, som var möblerat med en soffgrupp där några satt och spelade schack. En
stor, brun möbel var en grammofon och runt omkring denna satt en grupp
grabbar och lyssnade på musiken.
Så kom en tant fram till mig med ett stort, vänligt leende och frågade vad jag
hette och så presenterade hon sig. Hon hette Aina Rylander och var gårdens
föreståndare. Jag kände mig välkommen och
gick runt i huset.
I ett rum spelades bordtennis, i ett annat
spelade två killar ishockeyspel. Sedan gick jag
ner i källaren, där stod det en skylt på dörren:
"Teckning pågår." Så jag gick upp igen och
köpte en läskedryck. Här kände jag mig
verkligen hemma och jag gick och satte mig
vid grammofonen och lyssnade med.
Tog mig också friheten att titta igenom
skivsamlingen av 78-varvare. Gerry Mulligan
och Chet Baker med Bernie's Tune, Dizzy
Gillespie med Oh Sho BE 00, Louis
Armstrong med Mack the Knife, Benny
Goodman, Gene Krupa, Lionel Hampton
med Drum Boggie.
Det var nåt helt nytt och det var spännan
Aina Rylander var en uppskattad och
de.
Det var amerikanska musiker och titlarna
populär foreståndare på Ungdoms
var på engelska. Något jag genast lade märke
gården.
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till var att alla grabbarna stampade med fötterna till musiken. Det skulle jag
också prova. Det kändes skönt och jag upptäckte den magnetiska kraften rytm
och att det svänger.
Efter den kvällen har det väl svängt både med det ena och det andra. Men att
det fortfarande svänger det kan jag inte komma ifrån.

Nalen och Sveasalongen
Jazzen på SO-talet hade sitt Mekka på Nalen på Regeringsgatan i Stockholm.
När jag började intressera mig för jazzmusik och började köpa de två musik
tidningarna Orkesterjournalen och Estrad var det alltid med en artikel med bil
der från Nalen. Och drömmen om att komma till Stockholm och Nalen växte.
Något av denna längtan skulle infrias på ett speciellt sätt. På våren -55 hade
Björn Olsson och jag lärt känna Lars Sjösten. Första gången jag besökte Lars i
hans hem, som låg mitt emot ÖP, där Tempohuset nu står, ville jag höra honom
spela. Han tog fram Bengt Hallbergs pianoskola och jag tror att det första han
spelade var Tea for Two.
Något som jag genast tänkte på var, att det här är en kille som tar det här med
att spela allvarligt.
Efter detta uppstod en vänskap som fortfarande finns kvar. Lars, Björn och
jag började umgås mer eller mindre dagligen. Det blev inte så mycket snack
mer än: "Har du hört honom? Vilken trummis! Jag har köpt den plattan osv."
Vi spisade JAZZ! Och som sagt: Det hände spännande saker på Nalen.
En sak som var bra med att vara kompis med Lasse, var att han hade en mor
bror som ägde en biograf. Den hette Sveasalongen och låg inte långt ifrån
Lasses hem. Gick det någon bra film kunde jag följa med Lasse och kom in gra
ns.
I augusti, någon vecka innan skolan skulle börja, kom så det man hade gått
och väntat på. Filmen med T iteln Nalen.
Jag minns hur Lars och jag stod utanför biografen och tittade på bilderna.
Karl-Henrik Norins och Dompans orkestrar var med i filmen. Nu skulle man
f1 uppleva idolerna nästan i levande livet. Ja det var nästan i levande livet. Så
såg de ut när de spelade. Vi gick från biografen tysta och drömmande.
Nästa dag efter middagsmaten gick jag upp till Lasse och medan vi lyssnade
på en skiva frågade jag Lasse om vi inte skulle kunna gå ner och se filmen igen.
Lasse var en ordentlig pojke och ryckte nog att det var att utnyttja sitt privi
legium för mycket, så han sa att det var nog inte möjligt.
Men efter en stund vaknade han upp och sa att vi kunde gå upp i hans mor
brors och mosters lägenhet som låg ovanpå biografen. Där fanns det en lucka
till biografen och då kunde vi i alla fall f1 höra filmen.
Det gjorde vi. Och efter den kvällen visste vi vad vi skulle göra nästa kväll
och nästa kväll. Och precis på klockslaget. Vi skulle gå upp till Lasses morbror
och moster, öppna luckan och höra Siljablo boppa med Karl-Henrik Norins
orkester.
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På Östersunds fängelse
Det ringde på förmiddagen en söndag
i mars. Det var Lill-Janne som ringde
och han frågade om jag hade lust att
vara med och spela med Johan
Adolfsson på fängelset klockan ett.
Det ville jag gärna och halv ett kom
Johan och hämtade mig i sin Dodge.
Och så bar det iväg till Prästgatan och
fängelset.
Jag hade i flera år med förundran
och nyfikenhet gått förbi detta
skräckinjagande fort med galler för
fönstren. Nu skulle jag få komma
innanför och se hur det såg uc.
En vakt kom och cog emot oss och
Johan Adolfison, dragspelare.
vi blev insläppta. Inkomna möttes vi
av en skara män med likadana byxor och skjortor. Några av dem ropade "Hej
Johan" och inom några minuter kände vi oss riktigt hemma. Jag började packa
upp trummorna samtidigt som jag tittade runt omkring. Flera av fångarna
kände jag igen från stadens kafeer.
Helt plötsligt ställde fangarna sig i kö framför Johan som sa' "en i taget".
Sedan andades han ut sin härliga brännvinsdofc. Alla fick ett smakprov och
kunde drömma. Därefter började vi spela.

Hos Polismästare Nohlman
Den stängdes. Det som man kunde kalla stadens
första jazzklubb, Birdland, med en polisrazzia hös
ten -58. Polismästare Nohlman trodde att ameri
kanska förhållanden hade kommit till Östersund,
så nu gällde det att scoppa detta omgående. Och
så blev det!
Därefter stod denna lokal, som låg i Passagen i
Törnerhuset längst ner i källaren, com och out
hyrd. Och eftersom det var en bra lokal att spela i

Vänstra sidan:
Lars HörnfeUt, saxofonist
Sture Nordin, basist
Lars Sjösten, pianist
Bi/,den till höger:
Stig Sjöberg trumslagare, "en jazzens barikadkämpe''.
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Birdlandjam Club 1958.
Lars Forsberg, trummor,
Jan-Henning, tenorsax,
Olle Nordling, bas, Gösta
"Sotarn" Lithner, bary
tonsax, Sven Hemmings
son, piano, Lars Hörn
feldt, altsax.

väcktes intresse för att en jazzklubb skulle återuppstå. Jag fick till uppgift att
ringa värden och fråga om det var möjligt att få hyra lokalen igen till musik
ändamål. Det skulle gå bra om vi hade Polismästare Nohlmans godkännande.
P å den tiden var man en aktad yngling om man gick i gymnasiet så jag tåga
de upp till Rådhuset tillsammans med en klasskamrat, som såg städad ut,
Martin Eriksson. Vi fick träffa Polismästaren och framförde vårt ärende. Han
tittade med skarp blick på oss och sa: "Ni får lova att ni slutar spela kl. 1 O!"
Det lovade vi, men det höll vi aldrig.

Långfredag 1959
En grå och slaskig dag som alltid. Så minns jag långfredagarna. Även 1959. Alle
var stängt. Kiosker, biografer, kafeer, krogar, en dag utan mening om man inte
var kristen eller jazzmusiker.
I Östersund hade det blivit tradition att det hölls jamsession någonstans i
stan. Det som gjorde dessa långfredagar så speciella var att alla turnerande
orkestrar var i stan och var lediga. Så det var en dag med stora förväntningar.
Jag kommer ihåg att jag gick hemifrån vid ett-tiden för att gå och låsa upp
på Klubb 28, Jazzkällaren i Passagen i Törnerhusec. Den låg längst ner i detta
källarvirrvarr. Det var 28 stiftare som delade på hyran, därav namnet på klub
ben.
Ute var det grått och här var det mörkt om man bortser från ljuset av röd
färgade glödlampor, som var uppsatta över borden. Möblerna hade vi tagit över
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från Kafe CEKÅ när huset revs. Och en snygg scen hade Lasse Persson byggt,
"Tull-ligans" hövding. Vi var några stycken, som var där och öppnade, och vi
började diskutera om vilka musiker som kunde tänkas dyka upp. Mitt i vårt
snack kommer Lennart Jansson, barryonsaxofonisr från Stockholm, tillsam
mans med basist och trumslagare. Och inom en kvart hade dagen börjar.
Så förflöt dagen och natten. Jag vet inre vad det var mest av, musiker eller
publik, men alla stod packade och lyssnade. Vid 7-riden på Påskafrons
morgonen rågade så en skara bleka och sömndruckna människor genom
Passagen. Solabaren, som Restaurang Passagen herre, höll på att öppna och jag
lade märke till att ägaren gick fram till fönstret och betraktade, med förundra
de ögon, dessa människor.
Han blev så förundrad att han ringde till hyresvärden och berättade om den
förfärliga syn han hade haft denna morgon. Några dagar senare fick jag ett sam
tal från hyresvärden som hade fått information från Solabaren om att vi bedrev
en spelklubb.
Jag svarade lugnt och stilla. Nej, vi har bara spelar Jazz.

Det året luktade jag fotogen
Vi vandrade runt i stan för att få tag i en lokal, som kunde fylla tomrummet
efter klubb 28, och efter många bakgårdsbesök lyckades vi.
Jazzen har det bra med källarlokaler. Varför vet jag inre. I alla fall fann vi en
källare på bakgården i hörnet Storgaran-Posrgränd. En jordkällare med fuktiga
stenväggar. Vi såg genast att det inre var ett idealiskt ställe men det var inre rid
till så mycket eftertanke den gången, så vi gick till värden och fick lov att hyra
lokalen.
Med en samlad insats kom bord, stolar, fåtöljer och scen på plats och ett gam
malt piano hyrde vi på Burgmans pianomagasin. Jag hittade en gammal persisk
matta hemma på vinden. Den bar vi ned till lokalen och hängde upp på sten
väggen, som för övrigt målades ljusblå.
Så hade vi en jazzklubb igen. Vad skulle den ha för namn? Eftersom det var
en jordkällare behövde vi inre fantisera särskilr mycket. Den fick heta Gropen.
Det var en kall grop. Den blev en aning varmare efter att vi köpt ett guldlack
erar fotogenelement på Begagnade Varor. Men varmt blev det aldrig förutom
de aftnar det var proppat med folk.
Så detta fotogenelement minns jag inte så mycket på grund av värmen den
gav men däremot lukten. Denna lukt gick helt in i märgen. Jag märker den
fortfarande.

Oskar
Runeborg, Folkets Park och ibland Furuparken. Dit kom orkestrarna från
Stockholm, Köpenhamn och Amerika. Carl-Henrik Norin, Arne Domnerus,
Lulle Elboj, Purre Wickman, Ernie Englund, Swinging Swedes, Sven
Asmussen, Quincy Jones, Chabby Jackson.
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Framför scenen stod
det alltid, när musiken
spelade, en flock män
och ynglingar med
gapande munnar och
lyssnade och stirrade på
orkestern. Man lade
märke till hur orkesterle
daren presenterade låtar
na, stampade in bandet,
hur notställen såg ut,
orkesterkostymerna, fri
syrerna och vad trumsla
garen hade för märke på
trummorna.
Dessa orkestrar kom
med drömmar, med
drömmar ifrån den stora
världen. Från Stock
holm, Köpenhamn och
Sture och fadern Oskar Nordin på Brunjlovägen i Östersund
Amerika.
1949. Foto: Rune Hedman.
Därför stod alla fram
för scenen.
En man som också stod där, lite vid sidan om, det var Oskar, Sture Nordins
farsa.
Sture hade flyttat ner till Stockholm och blivit en av landet ledande basister.
Varje gång Sture spelade på Runeborg, Folkets Park eller Furuparken stod
Oskar där i ett hörn.
Det var en stolt far som också fick drömma.

Ett nytt årtionde
Så kom 60-talet. Ingenting var sig likt. Kafeerna försvann och de som blev kvar
var tvungna att ha TV för att folk skulle komma och dricka kaffe.
Bilköerna växte vid Frösöbron.
Slut med jazzen på dansbanorna. Svensktoppen hade tagit över och diskote
ken började dyka upp.
Alla började röra på sig. Lasse Hörnfeldts band upplöstes på grund av att vi
inte fick några jobb och så kom vi ifrån varandra. V i hade inget att prata om
längre, inga planer, inga visioner, inga drömmar.
Stockholm hägrade för dem som ville vidare.
Där hände det mycket på jazzklubbarna.
Avståndet mellan den ordinarie svensken och jazzmusiken växte.
För mig står 50-talet som något unikt i svensk jazzhistoria. Då dansade man
till jazz.
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Artikeln "Stadsbäcken i Östersund" är ett examensarbete - 10 p på C-nivå
- utfart under vårterminen 1999 av Peter Wall. Han har studerat
Ekobyggingenjörsprogrammet vid Mitthögskolan i Östersund.

Det är en glädje for redaktionen att fl publicera ett examensarbete, som
både gör tillbakablickar i en intressant del av det gamla Östersund och även
har visioner om en fornyelse av stadsbilden.

Stadsbäcken i Östersund
EN TILLBAKABLICK OCH EN FRAMTIDSVISION

Av Peter Wall
DEN HÄR RAPPORTEN innehåller en historisk fördjupning i Stadsbäckens histo
ria, och ett förslag på hur man kan återskapa den.
Syftet med rapporten är att skriva en populärvetenskaplig artikel, som ger en
inblick i Stadsbäckens forna existens innan den helt faller i glömska. Den är
skriven på ett lätt tillgängligt sätt för att sprida intresse kring ämnet, och även
kunna vara ett underlag till en tidningsartikel eller liknande. Jag har även utar
betat förslag på hur man kan återskapa bäcken i dagens stadsbild.

Bakgrund
Östersund är idag en stad utan något naturligt vattendrag som rinner genom
staden. Vattnet var ett synligt element under stadens tidiga år. Men vattnet har
behandlats vårdslöst under stadens anläggande, man har inte insett den värde
fulla tillgång som ett rinnande och porlande vatten är.
Efter Stadsbäcken anlades Östersunds första bebyggelse, men bäcken är för
svunnen sedan 150 år. Dess forna existens är idag nästan helt bortglömd, i lit
teraturen har jag inte hittat något skrivet om den på de senaste femtio åren.
Därför har jag samlat fakta och skrivit en historisk berättelse.
Jag har även undersökt möjligheterna att återskapa Stadsbäcken. Jag rycker
att det skulle vara intressant ur ett historiskt perspektiv samt för att försköna
dagens stadsbild.

39

I

Undersökningsmetod
Jag har utgått från kartor ur
Lantmäteriets arkiv samt skriven littera
tur för att finna den ursprungliga sträck
ningen.
Jag har studerat dagens bebyggelse för
att hitta en lämplig sträckning, jag har
också
varit
i
kontakt
med
Stadsbyggnadskontoret för att få syn
punkter på den tänkta sträckningen av
bäcken.
För att ta reda på vattentillgången har
jag pratat med två geologer och med en
VA-ingenjör med lång erfarenhet från
Östersunds vattensituation, samt läst
böcker om grundvatten och vattenbygg
nadsteknik.
Jag har även talat med fastighetsförval
tare och utfört mätningar av grund
vatten vid berörda fastigheter.
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Stadsbäckens historia
Långt innan det fanns någon bebyggelse
på den plats där Östersund nu finns,
rann det en liten bäck från öster ned
mot Storsjön. På vårarna växte den i
storlek och intensitet. Bäcken hade sina
källor ungefär 1,5 kilometer öster om
Storsjön, någonstans i övre delen av
Eriksberg vid Tannhöjden. På sin väg
upptog den vatten från Björnmyran,
som förr var ett myrlänt, tidvis och del
vis sjöliknande område. Den var belägen
inom större delen av nuvarande stadsde
len Karlslund. Myren sträckte sig unge
fär från Eriksbergsvägen söderut i
Genvägens huvudriktning fram till trak
ten av Fyrvallaknuten, där nästa myr,
Tortängsmyran, vidtog (Wikström
1962). Vid Litsvägen 25 rann bäcken
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Bild 1. Stadsbäckens ursprungliga
sträckning genom Östersund.

Bild 2. Jonas von Engeströms gård (Sätesgården) vid Stadsbäckens utflöde i
Storsjön. En rekonstruktion av Göte Hennix 1933.

rätt västerut och slingrade sig mellan Residensgränd och Färjemansgaran för att
rill sist mynna i Storsjön i viken mellan Badhusparken och Frösöbron (se bild 1).
Östersund blir stad.

Trots bäckens obetydlighet har den genom historien dragit människor till sig.
Många vandrare har säkert passerar denna bäck på väg västerut, kanske vilar ut
på en grön plats, böjt sig ned och tagit en mun av det friska vattnet. Man vet
art pilgrimer, med Nidaros och Sriklasrad som mål för sin vandring, passerat
denna plats. Man vet också att våren 1719 passerade hemvändande, frost
skadade karoliner samma plats Qohansson 1949).
I mitten av 1700-talet lades grunden rill vad som senare skulle bli staden
Östersund. Den första gården anlades invid bäckens fåra, där idag residenset är
beläget (Kardell 1918). Bäckens friska, rena vatten användes i hushållet, rill
tvätt och till kreaturen. Så småningom uppstod planer på att nyttja den kraft
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bäcken utgjorde. Efter en mindre reglering bands denna kraft och nyttjades i
en kvarn under vårfloden (se bild 2). Bebyggelsen växte och blev så småning
om utsedd till residensstad i Jämtland. Bäcken fortsatte att göra nytta allt efter
att gårdarna anlades i dess närhet.
Stadsbäcken grävs ned

Men det var lantmätare T örnstens rutnätslika stadsplan som en dag skulle göra
det besvärligt för bäcken att fortsätta sin fria tillvaro (Johansson 1949).
Planerade gator och hus skulle korsa dess väg (se bild 3). Det var under som
maren 1845 som det lades ett förslag att låta bäcken försvinna och på så sätt
underlätta genomförandet av stadsplanen. Tanken gick ut på att leda bäcken i
en nedgrävd, timrad trätrumma och samtidigt genom utdikning dränera
Björn- och Tortängsmyran på sin magasinerande fuktighet. Det var ett av de
första s.k. krondiken, som med stadsbidrag grävdes i Jämtland för att utöka den
odlingsbara marken, därav namnet Krondikesvägen (Wikström 1962).
Förslaget avancerade fort. Vid ett sammanträde med stadens invånare beslöts
att arbetet med trummans byggande och utdikningen av myrarna skulle utfö
ras av den entreprenör som gav lägsta anbudet. Det blev handlare E.P. Moberg
som fick till uppgift att utföra arbetet för en summa av 1340 Riksdaler Banco.

Bild 3. Östersunds första stadsplan upprättad av Lantmätare Johan Törnsten.
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Den timrade trätrumman gick efter bäckens fåra upp genom Residensgränd
och bröt av Storgatan 13 till Prästgatan 13 och hade troligen sin början någon
stans mellan Kyrkgatan och Rådhusgatan. Östersund var vid den här tiden en
mycket liten stad, bebyggelsen sträckte sig endast i höjd med Prästgatan.
Hösten 1848, efter mycket hårt arbete, var bäcken försvunnen och de boen
de i staden fick inte längre möjlighet att njuta av dess vilda framfart mellan
tuvor och stenar. De som bodde intill bäcken hade vant sig höra det porlande
ljudet, men nu blev det egendomligt tyst och ödsligt. Men trots att man hade
grävt ner bäcken, föresatte den att göra sig påmind. Det hände ibland om vårar
na att den bröt sig ut och kom strömmande som en fors längs Residensgränd
(Johansson 1949)

Egendomen Carlslund

Sedan de två myrarna utdikats blev det möjligt att utnyttja det nyvunna mark
området. Ar 1852 köpte den driftige apotekaren Carl Anton Lignell egendo
men och lät köra på jord, grus och lera och odlade upp området (Möller 1948).
Apotekaren lät uppföra en gård med ett vackert boningshus och två flygel
byggnader, allt i schweizerstil. Huset omgavs av en vacker trädgård med växter,
som normalt inte odlades på dessa breddgrader. Gården bedrevs som en mön
sterfarm med nitiskt skötta åkrar och en rejäl stall / ladugårdsbyggnad. Från en
källa i skogsbrynet ovanför gården drogs en vattenledning, som försörjde går
den med vatten. Mitt framför huset fanns en springbrunn med bassäng, på vin
tern frös vattnet till en hög ispelare. Gården Carlslund finns fortfarande kvar
något om- och tillbyggd. Den är belägen på Stenstigen 10, strax ovanför
Genvägen (se bild 4).

Bild 4. Egendomen
Carlslund uppford
under 1850-talet.
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Bild 5. Vattenledning i Residensgränd 1892.

Vattenledningar

Trots att bäcken var försvunnen fortsatte den att försörja stadens invånare med
friskt dricksvatten. År 1857 flyttade kapten Burman med familj till Storgatan
9. Trots att det fanns en hel del brunnar av skiftande kvalitet, där stadens män
niskor kunde hämta vatten, ville han bygga en vattenledning. Han fick med sig
fler intresserade i projektet (Kinnman 1949). Vattnet till den privata vatten
ledningen togs från Stadsbäcken, intaget skedde strax ovanför Rådhusgatan 34,
där trätrumman som bäcken rann i började. Från huvudledningen gick utgre
ningar till flera fastigheter, bland annat till stadens första badinrättning på
Storgatan 14. Vattenledningen var tillverkad av urholkade stockar av högsta
kvalitet som var preparerade för att stå mot röta. Den fanns kvar fram till slu
tet av 1800-talet då staden fick sitt vattenledningsnät (se bild 5).
Då leddes stadsbäcken från Regementsgatan nedöver Residensgränd genom
rör, men det hände även då, att bäcken bröt sig ut. Ovanför Regementsgatan
11 dämde landskanslisten Zakarias Öhrling upp bäcken och byggde ett dusch
hus. Vattnet var en naturlig del av Östersunds stadsbild, på många gårdar anla
des springbrunnar och dammar.
44

Bild 6 Käl/,an i krondiket. Teckning av A.E. Me/,ander från 1850-talet.

Källan i krondiket
Från en överbyggd källa, som var belägen i krondiket vid Björnmyran ungefär
där Biblioteksgatan möter Genvägen, leddes vatten till Änge gård, belägen efter
Skolgatan i Odenslund (se bild 6). Vattnet leddes genom en ledning av trärör
till bostaden, ladugården samt till ett ångbränneri, som var beläget på gården
(Ericsson 1948). Under de sista åren under det förra seklet fanns det en mine
ralvattenfabrik på Brunflovägen 3, som använde sig av vatten från källan i
krondiket (Wikström 1962).
Staden växer
Den ökade inflyttningen från landsbygden medförde under slutet av 1940-talet
en besvärande bostadsbrist i Östersund. Nya bostadsområden byggdes i stadens
ytterområden, området där Björnmyran var belägen bebyggdes i huvudsak med
stora hyreshus (Magnusson 1994).
150 år senare
I dag är det 150 år sedan bäcken grävdes ned och myrarna dikades ut, och det
finns inte längre många spår av den friskt porlande bäck, som rann genom sta
den. Men om man vandrar längs bäckens ursprungliga rara finns tecken som
avslöjar vattendragets tidigare existens. Det finns en brunn och lite längre upp
en gammal handpump i övre delen av Eriksberg, där bäcken hade sina källor.
Även på andra platser längs bäckens ursprungliga rara finns liknande lämning
ar. Och om man avläser topografin på platsen, kan man förstå att det var myr
mark efter ett stråk längs Genvägen där marken planar ut, för att sedan återi
gen öka i lutning ned mot Storsjön (Renius-Aberg 1976). Flera av fastigheter
na, som är belägna på den plats där Björnmyran fanns, har inträngande grund
vatten i källarutrymmen. Längre ned mot Storsjön, där bäcken hade sitt
utlopp, har marken en naturlig svacka. Vattnet rar idag leta sig andra vägar på
sin väg ned till Storsjön, främst genom dagvattennätet och dräneringsledningar.
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Stadsbäcken får nytt liv
Planerad sträckning - från källa till utlopp

Tanken med den planerade sträckningen är att den ska följa den ursprungliga
i så stor utsträckning som möjligt, med hänsyn till dagens stadsbild. Den ska
börja i Karlslund, där det vattensjuka myrområdet var beläget och varifrån
bäcken fick sitt huvudflöde. Den följer Samuel Permans Gata, som är belägen
ett kvarter söder om bäckens ursprungsläge. För att slucligen mynna ut i
Storsjön på den ursprungliga platsen.
Utformning

Den planerade sträckningen av Scadsbäcken ska utformas så, att den ska göra
så lite påverkan som möjlige på befintlig bebyggelse och växtlighet. Bäcken ska
anpassa sig efter dagens stadsbild och följa den naturliga lutningen ned mot
Storsjön.
Längs efter Samuel Permans Gata löper ett grönt stråk, där bäcken ffir sling
ra sig fram. Gångvägen får justeras på vissa platser samt parkeringen vid
Sporthallen minskas något för att ge plats åt bäcken.
Den leds vidare under Rådhusgatan, genom Kyrkparken och vidare ut mot
den del av gatan ned mot Stortorget som är gågata. Bäcken leds under
Prästgatan och kommer fram i en damm på Stortorget på den plats där det idag
finns en fontän. Den leds vidare efter torgets norra del, på samma sida som
Storsjöteatern. Den leds genom den befintliga trädallen. På denna sida av tor
get belyses den under stora delar av dagen utav solen. Efter torget fortsätter den
på den norra delen av gatan, parkeringarna på motstående sida tas bort för att
ge mer plats och framhäva bäcken. Den fortsätter under Strandgatan och järn
vägen och kommer fram i Badhusparken, där den fortsätter att slingra sig ned
mot viken. Etc vackert utformat utlopp anläggs i den av scen förstärkta sjökan
ten.
På några platser ffingas bäcken upp i dammar av varierande storlek, i vissa
dammar utnyttjas själveryck till små fontäner. Efter hela bäckens sträckning
placeras parkbänkar och på vissa platser anläggs små smäckra broar och scen
belagda gångar av kullersten.
Bäckf'aran

Scadsbäcken skall i så stor utsträckning som möjligt ligga i dagen och bilda ett
porlande vattendrag som skär igenom staden. Men på vissa platser är det möj
lige att man måste förlägga den under marken. Under järnvägen och där vägar
korsar dess framfart leds bäcken i vägtrummor. Genomförandet av detta görs
lättast om man borrar under de större vägarna och järnvägen. Detta bör inte
vara några problem enligt uppgift från en man med lång erfarenhet inom
området.
Bäckraran skall vara smal och grund för att lätt kunna passa in i terrängen
och göra vattenmängden lätt att hantera. Detta minimerar också de eventuella
risker som öppet vatten medför.
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Ungefärliga mått på fåran, där vattnet skall rinna, är trettio centimeter bred
och tjugo centimeter djup men fårans utformning är något varierande efter
bäckens sträckning, allt för att anpassas till de omgivande förutsättningarna.
Vattendjupet varierar från någon centimeter till omkring 15 centimeter i bäck
fåran, i dammarna är det cirka 30 centimeter djupt.
För att undvika översvämning anläggs breddavlopp till dagvattennätet på
strategiskt utvalda platser, och genom att bygga små kanter vid bäckens sidor
undviks allt för stora vattenflöden vid kraftigt regn.
På platser med starkare lutning anläggs vattentrappor, för att fördröja vatten
flödet. På någon plats däms vattnet upp av en liten vall, byggd av natursten, för
att sedan rinna över stenarna och bilda ett litet vattenfall.
Bäckf'aran skall utformas så att den kan vara torrlagd men ändå vacker, där
för bör natursten förslagsvis användas vid anläggandet.
Stadsbäckens utseende bör vara friare och mera obundet ned till Kyrkgatan,
och sista delen genom Badhusparken. I området genom stadskärnan kan den
utformas striktare för att passa in i den omgivande bebyggelsen. Stortorget
bibehåller sin karaktär om man förlägger bäcken i den befintliga trädallen på
torgets norra sida.
Skötsel och underhåll

Stadsbäcken skall efterlikna ett naturligt flödande vattendrag. Därför skall
vatten rinna i bäcken mellan april/maj-oktober/november beroende på väder
leken. Dammarna skall i huvudsak vara stenbelagda för att klara av torrlägg
ning. I någon av dammarna kan det eventuellt planteras vattenväxter, men det
försvårar skötseln. För att bäcken skall vara en fröjd för ögat, krävs en daglig
städning av bäckfåran och dammarna under sommarhalvåret. På våren, innan
vattnet släpps på, krävs en noggrann rengöring.
Vattentillgången

Var bäcken börjar är lite beroende på var man väljer att leda fram vattnet, men
det blir någonstans där Samuel Permans Gata möter Genvägen vid
Tennishallen. Området var en gång i tiden en stor vattenrik myr, som senare
har dikats ur. Myren bildades av grundvattnet, som tryckte på från den stora
höjden belägen i öster. Där marken planar ut längs Genvägen blev grundvatt
net stående vid markytan och bildade denna myrmark (Renius-Åberg 1976).
Stadsbäcken ombesörjde avrinningen av området samt att vattnet infiltrerades
i marken och fortsatte sin väg ned mot Storsjön.
I dag när markytan är dränerad, så ser man inget ytligt vatten, men några
meter ner under markytan finns det fortfarande stora mängder vatten. Vattnet
följer ledningsgravar, tränger in i djupt grävda källare samt letar sig mot sjön i
lokala grundvattenådror. Enligt mina antaganden, som bygger på flera indika
tioner och provmätningar, så löper det en kraftig grundvattenådra från höjden
och längs bäckens ursprungliga sträckning. Vattnet har ett konstant flöde men
det är något mindre under vinterhalvåret, och är klart, friskt och välsmakande
(Bergil C 1995).
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Vattenflödet
Flödet i bäcken skall vara konstant och genom bäckens utformning räcker det
med ett relativt litet flöde för att skapa en vacker, porlande bäck genom staden.
Efter utförda mätningar och iakttagelser av naturliga och konstgjorda vatten
drag har jag kommit fram till att ett flöde omkring 1-2 liter / sekund skulle vara
önskvärt, men det är möjligt att något mindre skulle vara tillräckligt.
Provmätningar
Flera fastigheter inom det aktuella området har grundvattenpumpar, som pum
par bort inträngande grundvatten ur pumpgropar i källarutrymmen och vida
re ut till dagvattennätet.
Jag har utfört mätningar i två fastigheter. En vid Genvägen 60 i kv. Hjorten
ägd av Östersundsbostäder AB, och den andra vid Björkbackavägen 8 i kv.
Hinden ägd av Riksbyggen.
Genvägen 60
Mätstället är beläget 8-9 meter under marknivån i ett pannrum. Vattnet rinner
från ett rör i källarväggen och ned i en öppen pumpgrop i golvet, den är unge
fär lm3 • Två stycken nivåvakter styr pumparna, som pumpar vattnet till dag
vattennätet. Jag mätte vattenflödet med hjälp av en tioliters plasthink, och tog
tid hur länge det tog att fylla den. Och beräknade därefter flödet.
Beräknat flöde: 0,55 liter/sekund
Björkbackavägen 8
Mätstället är beläget 4 meter under marknivån i ett pannrum. Vattnet rinner
in i en pumpgrop i golvet som är 4 meter djup och diametern är 45 cm. Vattnet
kommer in genom tre stycken rör på olika höjder. En pump är nedsänkt i gro
pen och den styrs av två stycken nivåvakter, vattnet pumpas till dagvattennätet.
Jag kontrollerade mängden på vattenflödet genom att beräkna volymen mellan
de nivåer i pumpgropen mot vilka pumpen arbetade. Jag tog sedan tid hur lång
tid det tog för vattnet att stiga, och beräknade därefter vattenflödet.
Under mätningen observerade jag att vattnet steg mycket fortare i den nedre
delen av gropen, jämfört med längre upp innan vattnet pumpas ut. Därför blir
det beräknade flödet lite missvisande.
Beräknat flöde: 0,31 liter/sekund. Uppskattat flöde: 0,50 liter/sekund.
För att bilda mig en uppfattning om hur stort vattenflöde det är i små rin
nande vattendrag, så tittade jag närmare på två platser.
Hälsokällan vid Södertorg
Det enda strömmande vattendraget i Östersunds centrala delar är den lilla
konstgjorda bäcken vid Södertorg (Wikström 1956), där vattenledningsvatten
leds genom den korta bäcken och dammen. Denna anläggning kom till under
1950-talet. Redan då diskuterades bristen på rinnande vatten i Östersund.
Detta utmynnade i att Hälsokällan vid Södertorg anlades, vilket även den har
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en historisk anknytning. Vattnet var ej påvridet för säsongen så jag kunde inte
utföra någon mätning på flödet men jag erhöll ett uppskattat värde från VA
verket.
Uppskattat flöde: 0,50 liter/sekund
En skogsbäck
Jag utförde även mätningar i en fin liten bäck i stadens utkanter med hjälp av
ett litermått.
Uppmätt flöde: 0,85 liter/sekund
Genomförandet

Tekniskt sett innebär genomförandet inte någon svårighet. Grävandet av bäck
ens fara blir relativt ytligt, de svårare passagerna blir där bäcken leds under
vägar och järnvägen. Där används en borrteknik för att underlätta genomfö
randet.
Vatten finns i tillräcklig mängd, det finns flera olika alternativ att leda fram
det. Ett är att samla grundvatten, som pumpas bort från husen och leda till
bäcken. Ett annat alternativ är att bygga en branddamm dit vatten pumpas och
från dammen göra ett breddavlopp till bäcken.
Man kan även anlägga ett vattenmagasin som samlar upp grundvatten och
dagvatten ovanför Tennishallen eller på den tomt där Karlslundskolan låg, i sam
band med att den tomten bebyggs. Det är även möjlige att någon enklare lös
ning skulle vara möjlig för att förse bäcken med det vattenflöde som är aktuellt.
Efter att studerat ett utdrag ur SGUs brunnsarkiv över Östersund, framkom
det att det inte finns någon befintlig brunn inom det aktuella området för den
planerade bäckens början som skulle vara möjlig att nyttja till vattenförsörj
nmgen.

Finansiering
I dag har kommunen en pressad ekonomi och det saknas pengar för att genom
föra större projekt som detta. Att förlita sig på ekonomiskt stöd och olika
bidrag kan vara riskabelt, möjligtvis kan de användas som komplement till
finansieringen. Istället bör finansieringen ske genom att lokala intressenter
samarbetar och driver projektet tillsammans med kommunen. Jag har fatt visa
indikationer om att något sådant skulle vara möjlige.
Anläggningskostnaden blir relative stor, men drift och underhåll bör inte
kosta så mycket. Det skulle kunna vara möjligt att dela upp byggandet under
2-3 år, för att dela upp finansieringskostnaden på flera år.

Slutsatser
Det har under arbetets gång framkommit att det finns ett väldigt stort intresse
kring förslaget. Att vattentillgången är tillräcklig framkommer när man talar
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med personer med inblick i hur vattensituationen ser ut i det aktuella området
för bäckens början. Platsen sedd ut ett historiskt perspektiv, de topografiska
förhållandena samt mina egna provmätningar visar på en god vattentillgång.
Det tekniska utförandet vid anläggandet bör inte innebära några större pro
blem.
Ur stadsplaneringsperspektiv har bäcken ett känsligt parti från Stortorget ned
till Strandgatan, där utförandet kan diskuteras vidare vid ett eventuellt genom
förande. Ett eventuellt genomförande tror jag skulle innebära en ökad attrak
tionskraft för Östersund som stad, och ett ökat historiskt intresse bland stadens
invånare. De negativa effekter, som förslaget kan medföra, är att det krävs en
noggrann tillsyn och skötsel för att undvika nedskräpning och skadegörelse.
Aven om förslaget inte genomförs, så ger rapporten en historisk tillbakablick
som kan väcka ideer till framtida förslag. Den ger också en påminnelse om
Stadsbäckens forna existens och en liten förklaring till de problem som finns
med inträngande grundvatten i vissa fastigheter längs bäckens ursprungliga
sträckning.

Förslag till åtgärder och rekommendationer
Jag rekommenderar att förslaget om att återskapa Stadsbäcken finns i åtanke
vid utförande av framtida planer och bebyggelse.
Jag rekommenderar också att en grundvattenmätning utförs i området ovan
för Genvägen.
Man bör också mer ingående utröna vilket intresse och vilka önskemål som
finns hos eventuella intressenter.
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Linbanan Rannåsen-Östersund
EN TRANSPORTLED INTE MÅNGA KOMMER IHÅG
Av Mats Malmqvist
VARFÖR BLEV DET ETT STENBROTT just vid Rannåshöjden? Jo, däruppe fanns
det ett stycke mark, som ägdes av en torpare E. Eriksson. På området fanns en
bergknalle, som innehöll förstklassigt material - för det var sten man var ute
efter. Staden led brist på krossten och makadam. Till bottning av vägar behöv
des sten, som nu köptes från ett närliggande sandtag. Denna sten var ej av god
klass och höll inte för tyngre slitage.
Ar 1918 anställdes en ny, energisk schaktmästare, Erik Gufman. Han förstod
att man för att fa rätsida på stadens problem måste skaffa sig bättre råmaterial.
Han var en pådrivande kraft och så småningom inköpte stadsfullmäktige tor
pet av Eriksson för 7000 kr. Den inköpta marken gränsade precis mot stadens
mark och där en linbana skulle kunna gå. Ett stenbrott skulle här öppnas, men
hur skulle stenen fraktas ned? En väg diskuterades där hästskjutsar skulle trans-

Stenbrottet i Rannåsen.
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Stenkrossen, belägen ungefär vid nuvarande hörnet Litsvägen-Biblioteksgatan,
under uppförande.

ponera den brutna stenen, även att en bil skulle köra fram godset. Men detta
förslag föll på att staden inte hade någon bil. Framforslingen skulle på detta sätt
bli mycket dyr, så förslagen lades på is. Även möjligheten med en enspårig järn
väg undersöktes, men uppfinnaren av denna, Ante Englund från Sikås, avråd
de, då han trodde att Sollidshöjden inte skulle gå att forcera. Till slut kom före
taget AB Nordströms linbanor med ett anbud på 63000 kr. Anbudet antogs av
stadsfullmäktige i februari 1920.
I mars samma år satte schaktmästare Grufman i gång med att renhugga lin
jen. Banans längd blev ung. 3140 m från stenkrossplan (strax intill A4 i nuva
rande hörnet Litsvägen-Biblioteksgatan) och över Sollidenhöjden, Långmyren
och upp till stenbrottet. Så fort som linbanegatan renhuggits, började man resa
stolparna. Det blev 30 st och avståndet mellan dem varierade. Upp till
Sollidenhöjden var avståndet ung. 100 m, nere på Långmyren ökades avstån
det till ung. 138 m. Uppe på själva Sollidenhöjden var avståndet 28 m.
Stolparnas höjd varierade mellan 12 och 22 m. På den lösa Långmyren måste
bottenplattor av betong gjutas, för att stolparna skulle få stadga. Uppe på
Sollidenhöjden lades en spännstation, som hade till sin uppgift att sträcka
linorna. Till hjälp hade man 4 st. vikter på sammanlagt 28000 kg, två vikter
vägde 8500 kg. Stadens egna arbetare gjöt och utförde allt smide och skruvar
bete.
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V irket till stolparna togs ifrån
den upphuggna gatan och sta
dens såg svarade för sågning och
dimensionering
av
virket.
Arbetet med linbanan sköttes av
Grufman med överinseende av
sradsingenjör Adolf Kjellin. När
bolaget AB Nordströms linbanor
skickade sina utsända för att kon
trollera arbetet fick Grufman och
stadens arbetare mycket högt
betyg för sitt arbete. Dessa utsän
da svarade också för linupplägg
ning och drivanordningar. För
transporten monterades 32 st
järnkorgar in. Varje korg beräk
nades kunna ta en vikt av ung.
250 kg. Korgarna visade sig
kunna föra fram sten så att 4,5
kbm/tim eller 36 kbm/dag blev
möjligt. Själva banan drevs av en
motor på 20 hk. Transportkost
naderna beräknades vid banans
En av Linbanekorgarna som stenen fraktades i.
start att bli l kr/kbm och den
Korgarna användes till 1963, stolparna revs 1967-68.
kostnadskalkylen höll ganska
bra.
När banan togs i bruk den 31 augusti 1920 hade kostnaderna stigit till något
över 80000 kr. Orsaken till kostnadsökningen var att materialet hade blivit
dyrare och att 8-timmarsdagen genomförts. Det första kross/sorteringsverk
som levererade sten av olika storleksgrad var förlagt öster om Litsvägen/nära
A4. Då staden växte blev det förlagt till området bakom Björkbacka ålder
domshem, för att senare hamna vid själva berget. Nu har en väg brutits från
Rannåsen ned till Litsvägen. Enligt beräkningar så har 300000 kbm sten tagits
ut från berget.
Arbetsstyrkan var från början rvå man nere vid krossen och tre uppe i sten
brottet. Den styrkan ökades så småningom till att omfatta åtta man. Efter ett
tag började man att slå smågatsten uppe i stenbrottet och en rid var åtta sten
huggare sysselsatta med det. Men stenen var inte av tillräckligt god kvalitet.
När arbetslösheten slog till, blev man ifrån Bohuslän erbjuden gatsten. Priset
var att man stod för transportkostnaderna, så detta erbjudande antogs. Då bör
jade stensättningen av gatorna i centrala Östersund och man började med att
stensätta tillfarterna till Frösöbron. Men efter ungefär 40 år revs linbanan och
man kan fråga sig varför? Svaret är att den helt enkelt hade tjänat ut, för stol
parna hade börjat att ruttna samt att en väg hade bygges.
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Två gamla fabriksöden Östersund till varnagel
Av Karl-Bertil Englund
I FöRENI GEN GAMLA ÖSTERSUNDS ÅRSSKRIFT (GÖÅ) 1998 efterlyser Bengt
Briigge i sin artikel om L A Jonssons skidfabrik en skylt som en gång stod vid
ingången till Prästgatan7 (Kyrkgatan 10) och som annonserade fabrikens när
varo på tomten. Verksamheten pågick från 1887 rill 1959, dryge sju decennier.
Jag kan inre påstå att jag minns denna skylt, men jag minns fabrikens väl
kända logotyp med den hukande slalomåkaren på väg nerför en hisnande snö
brant - från en annan plats vid gatan.
Svante Otterström var min klasskamrat under 30-ralers tre och ett halvt för
sta år och bodde på Prästgatan 13. Hans gård hade också en ingång från
Kyrkgatan. Till vänster om denna fanns den bild som jag just beskrev, i store
formar och ganska högt upp, utförd, som jag ryckte, direkt på gaveln till grann
huset (Kyrkgatan 18). Jag förlägger den inre rill den intilliggande gaveln till den
långsmala fabriken, "skidfabriken" som jag trodde art det var som det slamra
de från. Någon Orrersrröms snickerifabrik, som Svantes pappa ägde, ingick
inre i min föresrällningsvärld.
Svante kan tyvärr inre längre vidimera den nu viktiga detaljen på min gång
väg till hans hem som inre riktige stämmer med Bengt Briigges uppgift att skid
tillverkningen aldrig var knuten till någon annan plats än Kyrkgatan 10. Jag har
anledning att tro att det på 30-raler existerar något slags samarbete mellan de
rvå snickerifabrikerna, kvarrersgrannar på ömse sidor om Färjemansgaran. Helt
naturligt undrar jag om det inre finns kvar gamla arkivbilder från Kyrkgatan 16
eller om någon minnesgod äldre läsare av årsskriften finns som kan bidra rill att
lösa problemet.
Den utmärkta berättelsen om skidfabriken och dess beklagansvärda uppbrott
från staden 1959 är viktig också därför art den visar hur näringspolitiskt anti
liberalt stadsledningen kunde behandla en samhällsnyttig och landskapssym
boliskr värdefull Ösrersundsindusrri. Tyvärr rör det sig inre om en engångsför
eteelse.
Samma tragikomiska slut fick nämligen stadens största privata arbetsplats,
Östersunds mekaniska verkstad (ÖMV) under sin andre ägare sedan den,
ombyggd och nyinvigd blott tre år tidigare, plötsligt brunnit ner till grunden
1903. Den initiativrike, effektive och nästan rasrlösr verksamme Isak Olof
Holmer igångsatte återuppbyggnaden på samma plats på södra vrettomtsom
råder nära järnvägsstationen mitt i smällkallasre vintern (22 januari) innan
brandröken ens hade lagt sig.
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Det var mycket att vinna - eller förlora - både för honom och för den stora
arbetarskaran. Inkomna order var bekräftade - det fanns en "deadline" för leve
ranserna och det hastade. "En av stadens genom tiderna skickligaste industri
män" (enligt Östersunds Historia III, 1986), alltså "10", utförde då en repris
av samma livsavgörande insats för verkstadens existens som han gjort tio år tidi
gare då han övertog det konkursmässiga företaget från fadern, "NP", och vände
det till en succe i hela Norden. Nu inköptes omedelbart granntomten med ett
utrymt hus, och en verkstad samt ett gjuteri uppfördes provisoriskt. En månad
efter branden var gjuteriet i gång, och snart var alla beställda varor levererade
och emottagna utan skadeståndskrav samtidigt som nya beställningar influtit.
Det var dags att uppföra större och än modernare byggnader - brandsäkra, inte
minst med tanke på kontorets alla förlorade viktiga ritningar. Då kom värre
och än mer oöverkomliga motgångar än eld for entreprenörbegåvningen.
Två år tidigare hade staden stämt samtliga vreclottsägare inför rätta med stöd
av fundationsbrevet för att återta äganderätten till tomterna. Processen var fort
farande vilande då Holmer ansökte om att målet mot honom skulle läggas ner
och han tillerkännas full äganderätt till sina tomter for att kunna fullfölja upp
byggnadsprojektet som skulle finansieras med inteckningar i tomterna.
Branden hade säkerligen kostat Holmer en förmögenhet (något som han också
senare skrev) och att han, så som han uppgav i sin ansökan till myndigheterna,
verkligen behövde inteckningarna for finansieringen förefaller minst sagt inte
osannolikt.
Jag tror man kan säga att fullmäktiges negativa besked fick just den omtum
lande effekt på Holmer som ett mycket hårt slag under bältet åstadkommer.
Skildringar av händelserna ger vid handen att förutfattade meningar som fram
föres i stadsfullmäktige om Holmers bevekelsegrunder, ekonomiska status och
handlingsalternativ hade fatt styra utslaget. Holmer tappade i varje fall fatt
ningen och blev "blixt förbannad" och tillkännagav omedelbart sin avflyttning
till annan ort med bättre utvecklat intresse for industriverksamhet.
Stadsfullmäktige insåg förmodligen att deras inställning till Holmer inte
direkt vitsordade några anspråk på social ansvarsfullhet sedan Holmer i tid
ningsdebatten framhållit att deras förhalningstaktik vittnade om bristande
framsynthet, om de verkligen inte förstod att verkstaden tillförde staden myck
et pengar genom sina många anställda och därigenom också gynnade stadens
affärsinnehavare och handeln.
När stadsfullmäktige hade samlat sig efter den stormiga debatten återkallade
de beslutet och tillerkände Holmer full rätt till tomterna - men för sent. Den
förtalade hade redan kontrakterat sig for en flytt till Nynäshamn, där staden
bland annat hade ställt i utsikt ett separat järnvägsspår till fabrikstomten.'
I dag förlägger nationalekonomer Sveriges mest produktiva period till århun
dradet 1870-1970. Bolaget ÖMV bildades 1876 (av bland andra NP Holmer)
och aktievärdet var naturligtvis upphakat på järnvägens emotsedda, snara
ankomst (1879). Verkstaden var i själva verket den avlägsna första plantan i
Östersund efter det fertila moderträdet som tillkommit i England genom en
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egendomlig, skapande samverkan naturvetenskap, teknologi, ekonomi och
politik sinsemellan under hela 1800-talet och även tidigare. Sedan överheten såsom hövding, kung, stadsminister eller dylikt - successivt hade retirerat
under historiens gång och individen släppts fram som en alltmer trovärdig och
ansvarig samhällsmedlem, lättades till exempel trycket av näringspolitiska hin
der eller restriktioner på denne, främst kanske raderna av olika slags tullar.
Sedan både räls och lok sålunda dragits till Jämtland med hjälp av statens
ekonomiska liberalism var det svårare att avslå ansökningar om fabrikstomter i
Östersund, vilket skett med hänvisning till en punkt i fundationsbrevet. År
1886 hade den nya andan dock blivit så pockande att staden sökte Kungl
Maj:ts medverkan för att göra en ändring i fundationsbrevet. Efter tre år kom
bifallet med kommentaren att punkten i fråga avsåg att förhindra jordbruk på
vrettomterna, inte fabriksanläggningar. Fundationsbrevets liberala anda gällde
fortfarande!
Men minnena av "fornstora da'r" för svenska överhetens del lydde ändå kon
servatismens lagar och höll sig levande till 1959 (och ännu längre) uran att låta
sig påverkas, även om överheten skiftade partifärg. En viss verklig skiftning av
värderingarna i våra dagar förebådar kanske ett återupplivande av vår glömda
liberala epok. Händelserna i Kosovo samt utgången av valet till
Europaparlamentet rycks kräva detta. Med sin uppfordrande handlingsmoral
och sitt oavvisliga hänsynstagande till individens rätt och egendom bör den
äkta liberalismen (som en gång hade en mäktig röst i Sverige även på arbetar
håll) tillsammans med sin ekonomiska sryrka, som den uppvisat tillräckligt för
hela världen, utgöra grunden för vår kultur vilket den fortfarande kanske gör,
men svårupptäckt, under Europas kulturella yta, och framträda rydligt, så som
den till exempel gjorde när transatlantiskt utflyttade ättlingar till engelsmän
som krävde större personlig frihet koloniserade ordamerika och till sist ska
pade världens första liberala och mest demokratiska konstitution för sitt nya
land, sedan de brutit helt med hemlandet därför att dettas överhet ville för
vägra dem friheten de vunnit.
'Kerstin Wisvall: Östersunds Mekaniska Verkstad 1876-1936, GÖÅ 1981 har varit
min huvudsakliga källa beträffande "affären" Östersunds stad mot IO Holmer.

57

Brev från läsekretsen
I FÖREGÅENDE ÅRSSKR.IFT VISADE Vl ett antal bilder ur den stora samling nega
tiv, som överlämnats till Föreningen Gamla Östersund av fotografen Wiktor
Lundberg.
Bland bilderna fanns ett charmigt fotografi med en ryttare till häst tillsam
mans med en dam och barn i barnvagn. Någon uppgift om vilka personerna
var fanns inte, men vi ville ändå gärna publicera bilden, och hoppades på hjälp
från läsekretsen.
Det har vi ffitt! I ett brev från överstelöjtnanten Jonas Hedberg, 96, (vid A4
1924-1944) Stockholm. Han tackar först för årsskriften, vänliga hälsningar
och julfridsönskningar. Årsskriften väckte stort intresse och han skriver: "Jag
läste häftet for Anna (född Lignell, reds anm.) och hon fallde ibland en tår..''.
(Anna var nämligen bästa vän med lilla Karin.) Sedan ffir vi en rolig och roman
tisk skildring av bakgrunden till bilden. Vi citerar:

När det gäffer ''Häst och ryttare" är vi båda fuLLt övertygade om att det är
Viktor Sa/men, hans hustru Laffi och dotter Karin. Det var så, att A 4:s offi
cerare red över fjäffet tiff artifferivapenbröderna i Tröndelagen de flesta åren
fore 1905. Det blev stora baler m.m. i Trondheim. Där träffade Viktor
Sa/men den sköna Laffi.
Det gjorde många av hans A 4-kamrater också. En del tycks ha friat, ty
när Laffi kom tiff Östersund med tåg for att visitera sinfastman Viktor, kas
tade hon sig om halsen på en annan A 4-Löjtnant. Då Viktor ingrep, ropade
Laffi högt: 'Jaså, var det di som var Sa/men!''.
Viktor Sa/men, Laffi - skön, rik och välklädd - samt lilla Karin syns afft
så på bilden av år 1902. Viktor var en lärd man. När prins Vilhelm skuffe
medfora en rysktalande officer från ett rangregemente tiff sitt bröffop, utsågs
Viktor.
Det var afftså vårt bidrag. Med bästa hälsningar.
Anna och Jonas
Redaktionen tackar Jonas
Hedberg för att vi har fått
publicera brevet med de intres
santa uppgifterna.

I svensk officersmatrikel II
kan man bl.a. läsa: "Salmen,
Viktor, major, Stockholm ...
Ulöjt. Norr!. art.reg. 96; löje.
00; kapt. 06; major res.stat. 19.
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Ett jubileum att minnas
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND

75 ÅR

Av Olle Berndtsson
FREDAGEN DEN 23 OKTOBER 1998 samlades 120 medlemmar och damer på res
taurang Granaten, A 4, för att fira föreningens 75-åriga tillvaro. Fesclighecerna
leddes av föreningens klubbmästare, Göran Winberg.

När föreningen bildades
Fesckommitten hade påpassligt låtit trycka upp Östersunds-Postens referat ons
dagen den 24 oktober 1923 från det definitiva bildandet av Föreningen Gamla
Östersund dagen innan. Av det utförliga referatet framgår bl.a. att sammanträ
det leddes av interimsstyrelsens ordförande, häradsskrivaren E. E. Liven, vilken
även valdes till föreningens förste ordförande. Det hade gått två år av förarbe
ten vad gällde föreningens syften och stadgar.
Att man redan under dessa två år börjat arbeta, framgick av den redogörelse
föreningens vice ordförande, bankdirektören Carl Lignell, föredrog om "de
ledande principerna i och det huvudsakliga resultatet av den s.k. gatunamns
kommittens utförliga arbete, vilket nu föreligger hos Magistraten."
Efter förhandlingarna intogs gemensam supe, "därvid några tal höllos, bl.a.
för minnet av stadens grundläggare." Traditionerna lever vidare!
Östersunds-Posten avslutar sitt referat med de varmaste välgångsönskningar
för ett framgångsrike arbete och skriver: "det är förvisso en vacker fosterländsk
tanke, som bär upp detta första försök att skapa ideella, fasta och målmedvet
na - om ock i förstone svaga och begränsade - former för vården av hemsta
dens historia i vidscräckaste mening."

Årsfesten 75 år senare
Vid 75-årsfescen kunde föreningens ordförande, Håkan Larsson, konstatera att
arbetet hade varit framgångsrike och att föreningen gjort många goda insatser
till stadens fromma. Han uppehöll sig särskilc vid de senaste 25 årens verksam
het, och hämtade minnesbilderna från den tillbakablick, som gjorts i årsskrif
ten 1998.
Uppskattande gratulationer från Jämtlands läns museum framfördes av
Mikael Hopstadius, chef för museets fotoavdelning och vår kontakcman när
det gäller den stora mängd negativ, som successivt överförs i länsmuseecs vård.
För en annan samarbetspartner, Jämclands läns konstförening, talade Sigvard
Ottersgård och överlämnade blommor.
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Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund representerades av ordföranden
Bojan Eriksson, vilken med ett spirituellt tal och med en röd ros till varje sty
relseledamot önskade lycka till.
En för året ny medlem, Stig Sjöberg, framförde personliga gratulationer. Ett
tack och en varm lyckönskan framfördes av hedersledamoten och tidigare ord
föranden Åke Jansler.
Aftonen avslutades med dans. Stämningen var under hela kvällen trevlig,
varm och gemytlig.

En välkomstdrink höjer farening
ens ordfarande, Håkan Larsson,
med hustru Emmie. I bakgrunden
Siw Berndtsson.

Föreningens tidigare ordfarande, Äke Jans/er, medfru
Gerd harangeras av Håkan Larsson. I bakgrunden
skymtar Bo Berndtsson samt Nea och Thore Lindgren.

Kvinnliga Föreningen Gamla Östersunds ordfaran
de, Bojan Eriksson, hyllar styrelsens medlemmar med
spirituellt tal och en röd ros. Från vänster Bengt
Brugge, Nils Storm, Arne Dahlin, Arne Eskilsson,
Göran Winberg. Framfar dem Håkan Larsson och
Bojan Eriksson.
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Föreningens sekreterare och vice
ordfarande, Arne Eskilsson, med
hustru Elvi "i dansens virvlar".
Festfotograf Bengt Brugge.

Östersunds stadsbild förnyas
FILOSOFEN

1, STRANDGATAN 1

FASTIGHETE FILOSOFEN 1, belägen vid Strandgatan 1, blev väl bekant för
östersundarna vid mitten av 1990-taler. Striden stod då stark mellan dem, som
önskade reparation och husets bevarande, och de intressen som önskade ett
nybygge. Konstnären Rolf Karbelius ledde kampen för ett bevarande både i ord
och bild.
Byggnadens grund bedömdes dock så dåligt att ett bevarande inre var aktu
ellt. Efter flera förslag och många behandlingar i byggnadsnämnden kom pro
jekteringen igång hösten 1996. Arkitekt var Lennart Köpsen, FF S Arkitekter,
Östersund, som ritade ett hus att uppföras med betongelement. Det var logiskt
eftersom beställare var SCF Betongelement i Strömsund. Skanska byggde huset
under 1997.
Bengt Brugge tog hösten 1999 bilden, som visar att arkitekten Lennart
Köpsen lyckats bra. Det känns spontant att byggnaden har en anknytning till
det som varit, vilket säkert gläder många.

Filosofen 1, Strandgatan 1. Foto: Bengt Briigge 1999.
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Ett omnämnande
SKRIFTEN "NORRA BEGRAVNINGSPLATSEN"
I årsskriften 1997 var införd en artikel "En rundvandring kring Gamla kyrkans
gravar" av Bo Berndtsson. Artikeln var ett sammandrag av och en komplette
ring till en av kyrkogårdsnämnden utgiven skrift med samma titel. Den väckte
mycket stort intresse bland läsarna.
Bo Berndtsson har nu utkommit med "Norra Begravningsplatsen i Öster
sund - en kulturhistorisk rundvandring", och vi finner det vara på sin plats
med ett omnämnande. Det är en skrift på 76 sidor, med personregister, vägle
dande karta i 2-färgstryck samt omslag i 4-färgstryck. Den omfattar ett 50-tal
av begravningsplatsens 1500 gravar.
Av speciellt intresse för föreningens medlemmar är berättelsen kring Grav 1
"Apothekare Samuel Perman F 1760 D 1839", vid vilken grav Föreningen
Gamla Östersund årligen nedlägger en krans på stadens och föreningens födel
sedag den 23 oktober.
Skriften finns att köpa bl.a. i Stadsmuseet. Utgiven av Östersunds försam
lings kyrkogårds- och fastighetsnämnd.

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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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogö
relse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 1998.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
v. ordförande tillika sekreterare
Skattmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot tillika redaktör
Ledamot tillika klubbmästare
Suppleanter
Suppleant tillika intendent
Revisorer
Revisorssuppleanter
Redaktionskommitte

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

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden förutom ett
anral arbetsmöten. Årsmötet för föregående verksamhetsår hölls i
Ahlbergshallen, Stadsmuseet, tisdagen den 24 mars 1998 i närvaro av ett trettio
tal medlemmar.
Efter årsmötet redogjorde styrelseledamoten Peter Berg för den glasplåtssam
ling som finns i Rådhuskällaren. Föreningen har träffat avtal med Länsmuseet
att låta överföra delar av samlingen till Länsmuseet. Peter Berg visade prov på
samlingen. T ill dags dato har c:a 5.000 papperskopior av glasplåtssamlingen
framtagits och de närvarande kui:i_de själva beskåda resultatet.
Stadsmuseet har på grund av Ostersunds Kommuns planerade ombyggnad
med början av april månad 98 icke hållits öppet under sommarmånaderna.
Däremot har museet hållits öppet måndagskvällar under större delen av verk
samhetsåret och styrelsen kan glädjas åt det stora intresse som visas museet och
dess verksamhet.
Föreningen har på olika sätt under året medverkat i publika arrangemang av
vilka kan nämnas aktivitetsdag på Länsmuseet där �).a. Sune Lehman på ett
utomordentligt fint sätt berättade kafeminnen från Ostersund och på Frösön
från 1800-talet till 1960. Vidare representerades föreningen på årets Expo Norr
- utställning.
Traditionsenligt var Stadsmuseet öppet på nationaldagen, 6 juni.
Ett stort tack till intendenten Nils Storm med medhjälpare.
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Föreningen firade den 23 oktober sin 75-åriga tillvaro med en jubileumsfesc
på A 4's militärrestaurang Granaten. Etc stort antal medlemmar med respekti
ve deltogo i högtidligheten. Vid jubileet uppvakca1es Föreningen med gåvor
från Länsmuseec. Kvinnliga Föreningen Gamla Ostersund, Jämtlands läns
Konstförening. Konstnären Stig Sjöberg framförde en hyllning till föreningen.
Etc uppskattat tal hölls av en av Föreningens hedersledamöcer, f. borgmästaren
Åke Jansler.
Under det gångna verksamhetsåret har Föreningen utdelat ett stipendium på
3.000:- till en därtill berättigad elev vid Palmcrantzskolan.
Planering av ombyggnationer av Scadsmuseet har pågått under hela verk
samhetsåret. Styrelsen har tillsatt en speciell museikommitte bestående av Sven
Åke Breding, Nils Storm, Arne Dahlin same Bengt Brugge. Kommitten har
haft att utarbeta olika förslag till förändringar. Till sin hjälp har kommitten
knutit 1:e antikvarien Scen Gauffin, Länsmuseec, som utarbetat förslag som
styrelsen godkänc.
Arbetet med glasplåcsarkivec har fortgått och bedrivs i projektform av
Länsmuseec.
Nytt avtal mellan Östersunds kommun och Föreningen har tecknats avseen
de upplåtelse av museilokalerna.
Föreningen har traditionelle utkommit med årsskrift. Styrelsen framför ett
tack till Olle Berndcsson, som på ett utomordencligc s�ickligc sätt tillsammans
med redaktionskommitten dokumenterat en ny del i Oscersunds historia.
Under året avled bl.a. medlemmen Erik Ahlscröm. Till hans minne inflöt
under året 12.525:- kronor. Styrelsen skall snarast ange vad pengarna kommer
att användas till.
Föreningen har under året engagerat sig i kampanjen mot rivningen av
Epidemisjukhusec och ställde sig bakom ett upprop att bevara �yggnaden.
Föreningen avser att under 1999 låta fotografera centrala Oscersund och
dokumentera detta inför år 2000.
Under det gångna verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas på särskild bilaga.
Beträffande den ekonomiska förvaltningen hänvisas till särskild redogörelse.
10 nya medlemmar har under året invalts i Föreningen.
Föreningen har den 31 december 1998 481 medlemmar
Föreningen förvalcar följande fonder för vilka särskilda redovisningar lämnas:
Museifonden, Linda Olsen's Donacionsfond, Anna och Gottfrid
Roman's Underscödsfond, Robert Berghagens fond för Forskning i
Östersunds stads historia, Karl Lignells fonder I, Il och III.
Östersund 1999-03-20
Håkan Larsson

Arne Eskitsson

Sven-Ivar Nordin

Göran Winberg

Arne Dahlin

Olle Berndtsson

Peter Berg
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INVALDA MEDLEMMAR 1998
Rektor Sören Aronsson
Överscelöjmanc Scen Bredberg
Faktor Ingemar Breding
Försäljare Bror Holmberg
Frisör Lars Jönsson

Företagare Claes Lundin
Ingenjör Mars Malmqvisc
lngenjör Sven Olofsson
Kapten Gunnar edvallsson

AVLIDNA MEDLEMMAR
20/8 1998 - 20/9 1999
1998

25/8
7/12

Ombudsman Torsten Bengtsson
Driftsingenjör Thord Jonsson

1999

5/1
19/1
3/2
20/3
11/4
17/7
2/9

Överläkare Rune Sandahl
Verkmästare Tage Ekman
Discrikcschef Karl Ängesgård
Ombudsman Gunnar Ward
Advokat Bengt Ångman
Bankcjänsceman Stig Sundström
Köpman Erik oren

65

FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
1997-1998
Hans Jacobsson

Pärm med tidningsurklipp och diverse anteckningar

Christer Haase

Fotoalbum från Östersunds Ångbageri

Oleg Heljestrand

Tidningen Norrlandsartilleristen 1974-1997

Rune Däcker

Särtryck ur "Fältjägaren". Däckers 4 art i d:o

Östersunds Myntklubb

Östersunds Lokalmynt 1974-1998

Jämtlands Gille

Div Foton och anteckningar

Marianne Ehrnford Karlsson,
Stockholm

Div skolkort och -kataloger

K-G Lindman

Div revyprogram, foton, IFK bladet 1945

Rolf Larsson, Hägersten

Foto på Prästgatan 52

Bo Perman, Södertälje

2 st teckningar Storgatan 50A och 55 samt I O st foton på
div Östersundshus

Föreningens årsmöte
Vi påminner om att Föreningen Gamla Östersund ej längre håller års
möte den 23 oktober utan i slutet av mars månad. Kallelse sker med
annons i Länstidningen och Östersunds-Posten samt med brev till med
lemmar bosatta utom länet. Styrelsen önskar ett högre deltagande från
medlemmarna vid årsmötet än vad tidigare varit fallet
Högtidsmöte hålles på stadens och föreningens födelsedag den 23 okto
ber, varvid kallelse sker med brev.
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FÖRTECKNING ÖVER GIVARE
TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN
21/9 1998-20/9 1999

Ahlberg, Torsten
Ahrlin, Vidar
Almerud, Bertil
Alsrad, Srig
Andersson, Bengt
Andersson, Åke
Andersson, Åke
Anse, Hans
Appelnäs, Erland
Backman, Berril
Berg, Peter
Berggren, Krister
Bergholm, Kjell
Bergman, Staffan
Bergström, Ivar
Berndrsson, Bo
Berndrsson, Olle
Bogren, Bengt
Bohman, Per
Bohman, Ragnar
Borg, Viktor
Bosrrand, Bo
Bovidsson, T hure
Brant-Lundin,
Christer
Breding, Sven-Åke
Carlsson, Bengt
Carlsson, Carl-Erik
Cronheden, Jon
Cronheden, Rolf
Dahlberg, Nils
Doll, Sune
Edling, Bertil
Edsrröm, Bengt
Edvinsson, Folke
Ekevärn, Gunnar
Eklund, Ale
Eljas, Mars

Englund, Karl-Bertil
Engman, Hans
Engsrröm, Gunnar
Ericsson, Gunnar
Ericsson, Bengt
Ericsson, Sigge
Eriksson, Anders
Eriksson, Bertil
Eriksson, Bertil
Eriksson, Erik
Eriksson, Evert
Eriksson, Gunnar
Eslcilsson, Arne
Falk, Lars
Fasrborg, Anders
Folesrad, John-Eric
Fors, Eric
Forslund, Martin
Fredriksson, Bo
Gissler, Sture
Gladh, Gustaf
Grindborg, Lars
Gunn, Harry
Gärdin, Tore
Göransson, N.E.
Haase, Christer
Hagerlind, ils
Hallen, Lennart
Halvarsson, Bertil
Halvarsson, Gösta
Hammar, Bo
Hansson, Bertil
Hansson, Gunnar
Heljesrrand, Oleg
Heligren, Ulf
Henriksson, Rune
Herlirz, Han
Herlirz, ils
Herlirz, Per

Holm, Nils
Holmberg, Bror
Holrer, Ove
Hoväng, Gösta
Hulr, raffan

Lindman,
arl-Gusraf
Lindqvist, Lars
Lindström, Sven
Lundberg, lwan
Lundsram, Arne

lngmanson, Bengt
Jacob son, Hans
Jacobsson, Ragnar
Jansler, Åke
Jernberg, Arne
Jernekranrz, Alfons
Johansson, Berrram
Johansson, Jan Erik
Johansson, Åke
Johnsson, Alf
Johnsson, Stig
Jons on, Kjell
Jonsson, Lars
Josefson, Alf
Jämrhagen, Sidney
Jönsson, Tage
Jönsson, Åke
Krohne, Göran
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Köpsen, Lennart
Lago, Bengr
Langeen, Gustaf
Larsson, Bertil
Larsson, Bo
Larsson, Håkan
Lehman, Sune
Lenberg, Sven
Lindblom, Torsten
Lindell, Håkan
Lindgren, T hore
Lindgren, Torsten

Medin, Bengt
Modin, Stig
Modin, Sven
Mosren, Carl
Mosren, Carl-Eric
Nillbrand, Stig
ilsson, Kjell
il son, Gunnar
il on, Gö ta
Nilsson, Göre
Nilsson, P-G
Nil son, Sven Olof
Nordberg, Arne
Nordin, Börje
Nordin, Sven-Ivar
Nordsredr, Lennart
orgren, Kjell
ormann, Arne
Nossbranr, Kjell
Nyström, Sture
ysrröm, Sven
ässen, Anre
äsström, Christer
Olofsson, Herbert
Olofsson, Sven
Olsson, Olof
Orvegård, Olof
Orrerfalk, Gunnar
Owen, Srig
Owen, Lennart
Pagels, Olle
Persson, Kjell
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Persson, Bertil
Persson, Christer
Persson, Gunnar
Persson, Karl Axel
Persson, Rolferik
Pettersson, Kjell
Pettersson, Håkan
Prag, Sven
Pålstam, Bengt
Rahm, Bertil
Rasteby, Walther
Roos, Sven
Rosenius, Olof
Rydell, Nils Magnus
Rydham, Ingemar
and, Rune
andberg, Bengt
Sandberg, Käll

Sandberg, Ruben
Schmidt, Eric
Sedvallsson, Gunnar
Selander, Gustaf
Selander, ven
Sjöström, Rune
Stein, Bengt
Stenberg, Folke
Stenlund, Erik
Sterner, Alf Lage
Stigenius, Göran
Ström, Carl-Hugo
Sundberg, ven
Sundström, Lennart
Sundström, ven
Sundström, Elis
Swedberg, Lars
Svensson, Roland
Svensson, Sven
Svärd, Gunnar

Söderqvist, Allan
T horsell, Erik
Tornving, Sven-Erik
Trehn, Rolf
T örner, Lennart
Uddegård,
Karl Gustaf
Wadman, John
Wahlström,
Sven Olof
Wahlström, Kjell
Walltin, Nils
Walltin, Olle
Weinhagen, Allan
Velander, Örjan
Wennermo, Jan
Westerberg. Tore

Wiberg, Per
Wigen, John
Wigur, Rolf
Winberg, Lennart
von Walden, Bengt
W ångrell, Bertil
Zakrisson, Birger
Åsgårdh, Åke
Åslund, Gunnar
Öberg, Arne
Ödmark, Anders
Österholm, Roland
Ösrlund, Uno
Ösrlund, Rolf

Rättelse
I årsskriften 1998 på sidan 30 står att varuhuset Tempo invigdes på 1950talet. Invigningen skedde i oktober 1939. Bilden däremot är från 1950talet.
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