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Förord
Till årsmötet i mars 2001 hade jag avsagt mig redaktörskapet för årsskriften.
Då varken valberedningen eller styrelsen lyckades finna en ny redaktör och
läget var kritiskt, lovade jag att redigera ytterligare en årgång. Arne Dahlin och
Bengt Briigge i redaktionskommitten ställde även upp - här är resultatet.
Årsskriften inleds med ett specialarbete av en av föreningens stipendiater,
Anders Gunnervall, klass NV 3d 99/00 vid Palmcrantzskolan. Det är stimule
rande att läsa med vilket intresse han trängt in i Grand Hotells historia och
turerna kring husets slutgiltiga öde.
Märit Welin och Anna Britta Nilsson är båda medlemmar i Kvinnliga Före
ningen Gamla Östersund. De bidrager med var sin artikel. Märit Welin berät
tar om Agnes och Brita Ericson - två systrar i Östersund, som gjorde stora insat
ser för hemslöjden i länet. Anna Britta Nilsson ger oss mycket personliga min
nen från livet i Gamla epidemin, Rådhusgatan 24, med betoning på 1940-talet.
Johan F Wijnbladh fortsätter, som lovat, med tolkningar av arkitekten A E
Melanders handskrivna textmaterial i Stadsmuseets arkiv. I detta nummer är
rubriken "A E Melander som Östersundshistoriker".
Fotografen Bengt Weilert har haft uppdraget att dokumentera Östersund vid
millennieskiftet år 2000. Vi visar några exempel ur den 500 bilder stora sam
lingen och ger även en kort presentation av Bengt Weilerts SO-åriga verksam
het som fotograf i Östersund.
Vi kan även presentera en hel del föreningsnytt. Nya stadgar har antagits
under 2001, vilka möjliggör inte bara för kvinnor utan för alla med intresse
av stadens historia att bli medlemmar. Sven-Erik Tornving redogör för över
gripande motiv och mål för stadgerevideringen. De fastställda nya stadgarna
redovisas även.
Om verksamheten i Stadsmuseet sommaren 2001 berättar Tomas Frank.
Han redogör även i en annan artikel om samarbetet mellan Föreningen Gamla
Östersund och Östersunds Guideförening.
Ett 15-tal medlemmar, uppdelade på tre grupper, har studerat och bearbetat
kopior från den stora glasplåtsamlingen, som numera är i Länsmuseets vård.
Resultatet kommer delvis att presenteras i samband med föreningens högtids
möte den 23 oktober. Bengt Brugge har skrivit om detta.
Traditionsenligt finns verksarnhetsberättelse, under året invalda och avlidna
medlemmar samt förteckning över gåvor till föreningen redovisade. Givarna till
årsskriftsfonden - betydelsefulla för årsskriftens fortsatta utgivande - presente
ras som sista inslag i årsskriften 2001.
Avslutningsvis vill jag tacka ledamöterna i redaktionskommitten, Arne Dah
lin och Bengt Brugge, för över 10 års trevligt och lärorikt samarbete.
Olle Berndtsson
Redaktör
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Anders Gunnervall gjorde ett specialarbete om Grand Hotell vid Palmcrantz
skolan åren 1999-2000, for vilket han tilldelades ett stipendium från Före
ningen Gamla Östersund. Handledare var Gunvor Lyden. Vi är glada över att
fl publicera väsentliga delar av artikeln i vår årsskrift. Specialarbetet i sin hel
het finm på Stadsmuseet.

Grand Hotell
HISTORIEN OM EN BYGGNAD
Av Anders Gunnervall
FRAMFÖR MIG PÅ SKRIVBORDET står en liten tavla. En ganska oansenlig liten
tavla med en brun ram av trä. Bilden föreställer Östersund, eller närmare
bestämt Stortorget, i vinterskrud. Torget är fyllt av marknadsstånd och vinter
klädda Östersundsbor. På vägarna samsas bilar och hästdroskor. En gammal
buss passerar under gatlyktans sken. Det är redan skymning och i bakgrunden
syns Storsjöns is och Frösöns höjder.
Detta är emellertid inte det första man lägger märke till när man tar denna
tavla i sin hand. Större delen av bilden upptas av en byggnad som reser sig
högre än alla andra. Hörntornen med
dess spiror ger huset en närmast
palatslikande karaktär. Det lyser vack
ert ur de stora fönstren och på en
veranda står fyra glada män och blick
ar ut över torgmyllret. Byggnaden är
Grand Hotell och har varit ett av
Östersunds pampigaste och mest
omtyckta hus genom stadens historia.
Om tavlan skulle ha målats idag
hade större delen av bilden upptagits
av tegel och 70-talsarkitektur. Varför
har detta vackra hus rivits? Hur
kunde detta ske? Hur tänkte man när
man rev en av Östersunds viktigaste
byggnader kulturhistoriskt sett?
Grand Hotell har för mig en nästan

Grand Hotell uppfordes I 888 efter ritningar av
A E Melander.
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mytomspunnen prägel. Jag fick tyvärr aldrig se det i verkligheten men jag har
ofta hört berättas om en storslagen byggnad som förgyllde Stortorget både arki
tektoniskt och kulturellt.
Jag gör detta arbete för att jag vill veta mer om denna pampiga byggnad. Var
för byggde man ett hotell av sådan klass på slutet av 1800-talet i Östersund? Jag
vill också lära mig lite av dess betydelse för Östersundsborna.
Innan jag påbörjade detta arbete trodde jag att det skrivits en hel del om
denna viktiga byggnad. Det visade sig att så inte var fallet och därför har en stor
del av arbetet gått ut på att finna tillgänglig information. Jag har plockat någon
rad där och någon rad här. Stor del av informationen kommer från tidningsar
tiklar och protokoll från komunfullmäktiges arkiv. Många bra artiklar har jag
funnit på Minnesbanken och genom sökande på bibliotekets mikrofilmer.
Grand Hotells arkiv på landsarkivet var dessvärre förvånansvärt torftigt. Bil
derna i specialarbetet fann jag hemma och är tagna framförallt från boken
Östersundsbilder (I denna artikel från FGÖ:s arkiv. Red anm.).
Ett problem genom arbetets gång har varit osäkerheten i uppgifterna. I de
flesta större material jag har använt har det krupit in små faktafel som varit
tvungna att korrigeras.

Förhistoria
År 1790 uppförde handlare Tängscröm ett bostadshus på tomtnumren 84-85
vid Stortorget. Det restes på det område där Grand Hotell senare skulle byggas.
Tängströms fastighet har beskrivits som ett tvåvåningshus med avtrubbat hörn.
Det fungerade som handlarens bostad. Huset såldes snart till en annan hand
lare vid namn Hallgren. Han var ägare några fl år innan en viss direktör Wik
ström blev dess innehavare 1828. Enligt svävande uppgifter skulle sedan en
gränsriddare vid namn Sture ha varit ägare till fastigheten innan den i början
av 1830-talet kom i händerna på Eskil Ersson från Halåsen. Denne sålde den i
sin tur till rådmannen Göran Risen för en summa av 1200 riksdaler.
Det var Risen som gav byggnaden något av den karaktär som den sedermera
skulle
nämligen som offentlig lokal. Risen lät huset bli ett förlustelseställe
för det Östersund som på den tiden roade sig. Det Risenska etablissemanget
kan med en lätt överdrift kallas för ett casino med spelsalar, skjutbanor och
andra arrangemang. Bland annat lär det där ha spelats något som kallades Biri
bi, vad det nu är för något? Men att hålla spelhåla var inte i enlighet med lagen
och Risen fick därför böta tio riksdaler och avbryta verksamheten.
Ursprungligen hette näringsstället "Risens källare" och där kunde resande bo
och äta. Detta blev Östersunds första värdshus.
Rådmannen Risen avled 1842 och verksamheten drevs sedan av hans änka
fram till 1850 då hon gifte sig med hattmakaren J G Borg från Sundsvall.
Genom detta giftermål kom namnet "Borgens" till. Detta blev sedan namnet
för hela värdshuset ända fram till det år då Grand Hotell byggdes.
Gustava Risen-Borg var en karaktärsfast kvinna som höll sin nya make på
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sträckbänken. Borgs dagspenning var 24 shilling, avsedda att förvandlas i
dryckjom, som han dock beordrades intaga på annat näringsställe. När han en
gång överraskades av Gustava med ställets egna drycker resulterade det i en örfil
av den hulda makan.
Strålande affärer gjordes varje år på den tidens Gregoriemarknader. Ända från
Sundsvall, Hudiksvall och många andra orter i Norrland kom folk och besö
karna kunde överstiga tusentalet. Över hundra salustånd kunde finnas på Stor
torget och fru Borg försummade inte möjligheterna att öka förtjänsterna
genom att servera öl, vin och kaffe.
1861 byggdes ett tvåvåningshus i trä vid Stortorget i anslutning till det gamla
Tängströmska huset. Borg ägde fastigheten och hyrde ut lokalerna. På första
våningen fanns en ölkrog som drevs av mamsell Mathilda Billmark. Andra
våningen hyrde Borg ut åt allehanda nöjesföreställningar såsom panoramor,
panoptikon m.m. samt även för baltillställningar. Salen fick namnet "Borgens
sal" och var på den tiden en magnifik festsal där 1860-70-talens östersundare
höll sina stora festarrangemang. Under marknadstider var det en lätt sak att
göra om festsalen till skjutbana. Marknadsnöjena avlöstes av baler och teater
föreställningar. Makarna Borg hade inte någon riktig kontroll över nöjena.
Huvudsaken var att hyresavgifterna kom in.
Borgens sal ansågs en tid som ett riktigt syndens näste, så syndigt att det upp
gavs spöka där. Det berättas, att folk sett själva Skam krypa efter väggarna, sär
skilt den åt torget, och vidare in i salen och detta trodde en hel del gott folk
fast och säkert på.
På hösten 1864 inreddes "Borgska ladan", ett tvåvåningshus vid Residens
gränd, till teaterlokal och som invigdes av Smitts teatersällskap. Det var dess
ledare lsac Fredric Smitt, "Gubben Smitt" gemenligen kallad, som hade tyckt,
att kronomagasinet på Frösön där man tidigare nödgades spela teater i brist på
lokal i Östersund, var lite väl torftigt för i hans tycke detta ytterst respektabla
teatersällskap. När han så upptäckte Borgska ladan inredde han denna lokal så
gott han kunde. Även om det blev fråga om en tämligen primitiv teaterlokal så
fyllde den i alla fall rätt stora fordringar på komfort enligt dåtidens sätt att se.
Trots dess ringa storlek så rymdes där 300 åskådare och genom denna lokal
inleddes vad man skulle kunna kalla Östersunds teaterhistoria. En tid på 70och början av 80-talet gick Borgska ladan under det pretentiösa namnet "Nya
Theatern".
Smitts teatersällskap besökte Östersund många gånger och i motsats till
andra sällskap stannade Smitt och hans ensemble kvar i upp till två månader åt
gången för att ge östersundarna del av sin konst. Därvid fick man dock byta
program åtskilliga gånger, men repertoaren var omf"angsrik och spände över ett
stort register, från dramer till komedier och rena lustspel. I ensemblen ingick
även en trolleriprofessor vid namn Max Alexander, som tycks ha varit publik
favoriten i Smitts sällskap. Men så utförde han också sådana bragder som att
trolla fram griskultingar, vilka han chevalereskt lade i famnen på parkettens
sköna damer.
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Det var Guscava Borg som skapade detta självklara centrum för Östersunds
dåtida nöjesliv. Hon beskrivs som en mycket begåvad och högst charmerande
kvinna som var praktiskt lagd och hade en förmåga att tjäna pengar på alle hon
företog sig. Det berättas att hon hade så bråttom vid öppnandet av den nya tea
tersalongen att snickarna inte fick tid på sig att bygga en trappa upp till salong
en i övre våningen utan man fick ca sig upp med hjälp av en vanlig pinnscege.
1879 nådde järnvägen Östersund. Förändringarna i staden var så omfattan
de att man kan tala om gränsen mellan gammal och ny tid. Befolkningsin
flyttningen skedde både från landsbygden och från andra landsdelar och gårds
köp och husbyggen pågick för fulle i staden.
En bild av förändringen kan ses genom nyproduktionen av hus från denna
tid. Mellan åren 1866-75 byggdes tio nya bostadshus som kan jämföras med
perioden 1876-85 då 149 bostadshus uppfördes. Stadens befolkning ökade
från 2854 cill 4745 invånare under åren 1880-85, d.v.s. med hela 60%.
Den stora inflyttningen kan ryckas förvånande eftersom Östersund vid
denna tidpunkt inte hade mycket att erbjuda utan i stort sett endast hade han
del och hantverk som rörelsegrenar. Järnvägens framdragning resulterade inte
bara i en större inflyttning utan staden blev nu också berydligc lättare att nå för
besökare. Uppsvinget och det nyligen nedbrunna järnvägshocellec möjliggjorde
och krävde samtidigt etc representative hotell.
En symbol för denna blomstring blev just Grand Hotell.

Grosshandlare N O Näs
Så kom då grosshandlaren Nils Olof Näs i besittning av gamla Borgens. Träva
rupacronen Näs var på den tiden en av Östersunds stormän. Han föddes 1829
i Fors och började redan som ung, då han arbetade som dräng, att göra skogs
affärer. I blygsam omfattning utvecklade han köpenskapen så att han omsider
blev ägare till stora skogsarealer efter Indalsälvens och Ljungans dalgångar. Han
grundade Nyhamns sågverk i Sundsvallsdiscrikcec, by_ggde sågverk på Alnön
och var en cid ägare av Tegefors och Yccerå sågverk. I Oscersund, där han hade
sitt residens, ägnade han sig åc byggenskap och affärsrörelser av skilda slag och
han var bl. a. en av grundarna av Hissmofors AB och Östersunds Elektriska
AB. På Frösön lade han c ex ner mycket arbete och pengar för att skapa en
industriort. Sysselsättning skapades under flera år åt hundratals arbetare.
Näs rev det gamla T ängscrömska rucklet och lät arkitekt Adolf Emil Melan
der, en son av bygden, rita etc nytt hus.

Arkitekt A E Melander
Melander, född 1845, är kanske mest känd för sina intressanta och charmfulla
teckningar av Östersund från mitten av 1800-calec. Men vad han i Östersund
har lämnat efter sig som arkitekt har man gjort sitt bästa för att utplåna. Grand
Hotell, Flickskolan och Jämtlands-Postens hus vid Kyrkgatan är tre kända
byggnader som Melander ritade och som idag är rivna.
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Samling till slädparti vid sekelskiftet.

Såväl uppdragsgivaren som staden hyste stora förhoppningar om tillström
ning av turister, varför stor vikt lades vid att ge hotellet ett representativt
utseende och modern utrustning. Melanders något extravaganta projekt med
runda hörntorn och fasadband i puts och natursten var inspirerat av fransk
renässans. Den uppförda byggnaden fick efter en omarbetning modestare
hängtorn, rik putsdekor och rundbågiga fönster med masverk. Genom dessa
ändringar kom byggnaden att passa väl in i Östersunds centrala miljö.

Storheten Grand Hotell
Grand Hotell-bygget beskrivs som ett "evenemang" i staden. Byggnaden upp
fördes i tegel med ljus, putsad fasad, 3 1 /2 våningar högt och med markerade
hörntorn. Hotellet reste sig ståtligt över omgivande tvåvåningsbyggnader i trä
och placeringen vid stadens centrum, Stortorget, bidrog också till att sprida
dess glans. Dock borde byggnaden ha uppförts vid en bred esplanad istället för
vid den smala Storgatan. Bygget gick löst på en kostnad av 90 000 kronor som
på den tiden var en rejäl summa. Arbetet startade 1887 och hela hotellet stod
färdigt 1888.
I bottenvåningen fanns ett schweizeri, den tidens pub med fullständig serve
ring från kl. 9 på morgonen till mitt i natten. Borgens sal steg i rang och för
vandlades till matsal, på vars mitt ett stort smörgåsbord stod dukat med två
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Grand Hotells matsal 1949.
Foto: Georg Lingsell.

Grand Hotells festsal med de berömda kristall
kronorna.

Matsedel och musikprogram från den 20 oktober 1902,
då Signe Pettersson /rån Stugun gifte sig med kaptenen
Ernst Bolin vid A 4. Gåva av lngegerd Nobelt 2001.
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större brännvinsbehållare, från vilka man ur olika kranar kunde fil den sort man
önskade.
Fasaden var rikt utsmyckad och hela den storslagna anläggningen var en sym
bol för den uppblomstring staden upplevde under 1880-talet.
Näs sålde omedelbart Grand till källarmästare Herman Hansson som sades
vara en skicklig restauratör. Hansson dog 1908 och rörelsen drevs sedan under
många år av hans änka Berta Hansson, dock inte med samma framgång som
Gustava Risen.
Under krigsåren var det ständigt späckat med folk i matsal och på veranda.
Militärerna dominerade men stamgästerna hade sin stambord och gud nåde
den som inte respekterade detta.
Under en tid drevs Grand av konsul Ragnar Ohlson, som köpt fastigheten,
såväl hotell som resraurant.
Flera olika rörelser har inrymts i Grands lokaler. Bl. a. Grand Hotells Ölstu
ga som låg vid husets norra ände, Amerikanska Cykel- & Gummibolaget AB
och Wisenska Bokhandeln.
När källarmästare Ernst Bloss tog över 1940 var stället ordentligt nedkört.
Han rustade och byggde om för åtskilliga slantar. Matsalen byggdes om första
gången 1941 och samtidigt ändrades tamburen genom att man där tog bort två
belägna resanderum. I samma veva kostade Bloss på att dra in värmeledning i
hela fastigheten. Första åtgärden efter inköpet var att sätta festvåningen i skick.
Sedan tillkom ny kallskänk samt disk, kök och kassa. 1950 stod en ny veranda
klar. Den blev en populär och sval tillflyktsort för stadsbor och turister på som
rarna.
Tiderna blev kärva igen och 1961 slängde Ernst Bloss in handduken och
sålde Grand till advokat S. Brolen och direktör J. Skugge.
En stor strid utbröt om Grands fortsatta öde. Kommunen ville riva huset och
senare samma år stängde hälsovårdsnämnden restaurangdelen.
De sista åren ägdes Grand av byggnadsfirman Östman-Norell. Thure Borg
hette den sista innehavaren av rörelsen. Han är dock inte släkt med J.G. Borg
men cirkeln är ändå på sätt och vis sluten.
Vintern 1974/75 revs den pampiga hotellbyggnaden för att ge plats åt dagens
Storsjöteater och Hotell Winn.

Minnesbild 1920
Det är sommar och Stortorget myllrar av helgklädda människor. Det är mark
nad i staden och det känns som om halva Norrland är på besök. Sjötorget är
fyllt av marknadsstånd, karuseller, vaxkabinett, lindansare och menagerier.
Svärdslukare, tandatleter, luftgymnastiksällskap och illusionister tävlar alla om
uppmärksamheten.
Ut genom ett av de sommaröppna fönstren på Grands tredje våning hörs en
violin, en cello och en flygel i harmoniskt samarbete i Enrico Tossellis roman
tiska serenad. På torget pratas det om den stora maskeradbalen som på aftonen
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Torgdag i Östersund på 1920-talet. Foto: Wiktor Lundberg.

innan ägde rum i Grands stora eleganta festsal. De tre magnifika kristallkro
norna belyste de gyllenmönstrade tapeterna och de figursydda inre dekorgardi
nerna, var och en med ett guldbroderat G-monogram på. Borden var vackert
dukade med alla tillbehör som levande ljus och underbara blomsterarrange
mang. Uniformerade hovmästare, kypare och servitriser serverade de vackert
upplagda, ljuvligt doftande och delikata maträtterna tillsammans med utsökta
drycker som hade druckits i kristallglas. När orkestern spelade upp bjöd her
rarna upp till wienervals. Det hade varit en bal värd att minnas.
Nu nalkas sommarnatten och i Grands schweizeri sitter Wilhelm Petterson
Berger tillsammans med gode vännen tandläkare Svante Höglin. Tonsättaren
tronar, väldig och fruktad sitter han där och dricker sin punsch.
Vid bordet intill sitter en samling något bullrigare herrar, bolmande på feta
maggördlade cigarrer. Det spelas bridge och servitrisen Jenny serverar groggar
vid borden. Hon är kort i tonen, men effektiv och naturligtvis älskad av alla.
Ett av sällskapen lämnar bordet för att fullfölja kvällen i ett hemligt rum med
poker och tärning.
På verandan har det ätits champinjonomeletter. Ölet skummar och skratten
och sången hörs lång väg ut i sommarnatten.
Det är ingen tvekan om var Östersunds hjärta i nöjeslivet ligger.
(Fritt efter Gunnar Huss och Patrick Ericsson)
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Rivningen
Grands öde kan spåras tillbaka redan till år 1936. Detta år den 17 november
tillsatte stadsfullmäktige en utredningskommitte med uppdrag att utreda de
åtgärder från samhällets sida, som kunde väntas komma att bidraga till stadens
utveckling som turistort. Resultatet blev bl. a. att hotellfrågan togs upp genom
underhandlingar med Svenska Folkets Understödsförening, som erbjöd sig att
uppföra en modern hotell- och restaurangbyggnad i kvarteret Handelsmannen.
Ritningar upprättades och byggnadslov gavs men eftersom Understödsföre
ningen inte erhöll den medgivande kapitalplaceringen så avvecklades projektet.
I stället förvärvades tomten och ritningarna av några för hotellfrågan intres
serade privatpersoner som beslöt sig för att fullfölja projektet. Emellertid kom
kriget emellan och förhindrade alla planers förverkligande.
Den 19 oktober 1948 tillsattes en ny kommitte vars uppgift var att klarlägga
Östersunds hotellbehov. Den 1 juni 1951 redovisades klarläggningen samt rit
ningar för ett storhotell i kvarteret Handelsmannen där kostnaden beräknades
till 5,4 mkr.
Kommitten utredde även möjligheten till en om- och tillbyggnad av Grand
Hotell respektive Hotell Standard. Den kom fram till att Hotell Standard ej var
lämpligt för en dylik ombyggnad medan Grand Hotell lämpade sig bättre
under förutsättning att den intilliggande tillhöriga tomten Auktionisten nr 5
även kunde disponeras. Principskisser för om- och tillbyggnad av Grand Hotell
redovisades även. Kostnaden för inköp av Grand Hotell skulle vara 1 mkr och
för om- och tillbyggnad 3, 1 mkr.
Kommitten redovisade även verkställda utredningar och underhandlingar
om hotellbyggnader i kvarteret Auktionisten nr 5 i samarbete med Grand
Hotells källarmästare Ernst Bloss. Men förslaget ansågs orealistiskt med hänsyn
till de krav på stadens ekonomiska medverkan som framfördes. Kommitten
föreslog att man skulle bygga ett hotell i kvarteret Handelsmannen.
Ytterligare fanns det ett förslag att bygga hotell i kvarteret Åkeriet.
De olika förslagen till hotellfrågans lösning behandlades därefter i drätsel
kammaren, som efter votering beslutade föreslå stadsfullmäktige att bifalla
hotellkommittens förslag. Vid stadsfullmäktiges behandlig av frågan meddela
des att herr Bloss dagen före sammanträdet förklarat sig villig att, om frågan
bordlades, omedelbart gå i författning om att anskaffa ritningar avseende en
tillbyggnad i sten till hotellbyggnaden i kvarteret Borgens. Tillbyggnaden skul
le rymma ny restaurang och ett 40-tal hotellrum. Efter fem år skulle Grand
Hotell återigen kunna byggas ut med ytterligare 20-30 rum. Bloss begärde lån
eller ett borgensåtagande av staden.
Stadsfullmäktige beslöt den 16 mars 1954 att återremittera ärendet till drät
selkammaren för att Bloss skulle beredas tillfälle att närmare utforma sitt för
slag före den 1 maj 1954.
Arendet behandlades åter den 18 maj 1954 varvid stadsfullmäktige beslöt att
inte ge lån eller borgen till herr Bloss.
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Grand Hotell 1963. Foto: Arvid Halling.

1961 stängde hälsovårdsnämnden Grands restaurangdel och året därpå såldes
hotellet exekutivt.
Byggnaden blev mer sliten för varje år som gick och inga renoveringar gjor
des. 1969 bekräftas genom kommunfullmäktiges handlingar att det sedan
länge stått klart att Grand Hotell inte kan byggas om utan måste inom en snar
framtid rivas.
Den 17 juni 1969 ingavs en motion från Nils H Lundgren till Östersunds
stadsfullmäktige vari han föreslog att stadsfullmäktige måtte besluta att projek
tera ett nytt konferenshotell i staden. Av kommunalrådets Ragnar Hägerströms
utredning framgick att frågan om ett nytt, centralt beläget storhotell i Öster
sund torde komma att lösas på privat väg utan kommunens direkta medverkan
samt att kommunens sedan länge aktuella fråga om en ny, tidsenlig teaterlokal
kan av kommunen lösas i den planerade hotellbyggnaden i samarbete med
byggherren för sistnämnda byggnad, ingenjören Erik Norell, Sollefteå, som för
ändamålet förvärvat hela kvarteret Borgens. Förslaget innebar att kommunen
skulle svara för den del av byggnaden som upptages av teaterlokalen och därtill
hörande lokaler.
Den 7 december 1971 föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att i
princip besluta att ingå som intressent i teater- och representationslokaler i bli
vande nybyggelse i kvarteret Borgens.
Skisser och kalkyler lades fram för en ny teater med tillhörande konferens
hotell.
I januari 1973 anhöll Bo Oscarsson genom en skrivelse till riksantikvarieäm
betet om att väcka fråga och utredning angående förklaring av Grand Hotell i
Östersund som byggnadsminne, exteriört sett. I skrivelsen poängterar Oscars
son Grands karaktäristiska profil som ger Stortorget dess historiska anknytning
12

till stadens utveckling. Han påpekar också att om de politiska makthavarna
insett Grands värde och velat bevara byggnaden skulle man mycket enkelt
kunnat rita en plan där Grand hade sparats.
Landsantikvarien delade den i skrivelsen anförda motiveringen för att bevara
byggnaden. Vidare skriver han att en rivning av Grand Hotell skulle innebära
en svår förlust eftersom staden har ytterligt byggnader av sådan arkitektonisk
resning och sådant kulturhistoriskt värde. Landsantikvarien markerar också att
hotellet har särskild betydelse genom att det är den enda äldre byggnaden av
större format vid Stortorget. Det kulturhistoriska intresset ökar också genom
husets samband med Östersunds uppblomstring efter järnvägens anläggning.
Trots detta bedömde landsantikvarien situationen så, att trots Grands stora
värde för stadsbilden i Östersund ansåg man med dittills tillämpade urvalskri
terier att en byggnadsminnesförklaring inte var möjlig.
Den 29 november 1973 beslöt kommunfullmäktige genom ett principbeslut
att riva Grand Hotell för att ge plats åt teater och konferenshotell. Principbe
slutet som togs efter två voteringar med krav på bordläggning och återremiss
byggde på en preliminär kostnad på ca 9 milj. kr för det nya bygget.
Beslutet togs inte utan debatt och det diskuterades om det verkligen behöv
des något nytt hotell och teater i staden. Flera talare, bl. a. centerpartisten
Anders Fränden krävde en utredning av behoven av hotellrum och en ny tea
ter samt att man skulle utreda gamla teaterns möjligheter och att ett bygge i så
fall skulle ske mot bakgrund av dessa behov.
Kritik riktades också mot utredningskommitten för att man sidsteppat kul
turnämnden men den kritiken tillbakavisades av utredningens Ragnar Häger
ström som sa att man vid flera tillfällen presenterat ritningar för kulturnämn
den utan att protester hörts. Socialdemokraten Hägerström påpekade också att
behovet av ett nytt storhotell var väldokumenterat och att där inte rådde någon
tvekan.
Moderaten och arkitekten Örjan Heligren höll inte med Hägerström. Han
menade att det inte var så enkelt som Hägerström ville det till: "Kom nu
grabbar så går vi och bygger ett nytt hotell för tio miljoner". Heligren förkla
rade att de var några stycken som inte delade den uppfattningen och som i alla
fall ville ha mer tid än den de filtt för att sätta sig in i den här utredningen, så
han begärde bordläggning.
Men beslutet avgjordes direkt med röstsiffrorna 51-19 (tre avstod) vilket
innebar ett princip-ja för kommunalt engagemang i hotell/teater-bygget.
I december 1973 lämnade Elice Mellgren in en skrivelse till kommunfull
mäktige. Med denna ville hon visa att beslutet i november samma år var taget
på tvivelaktiga grunder. Hon skrev bl. a. att gamla teatern tillsammans med
Grand Hotell utgör ett omistligt kulturvärde i Östersunds stadsbild, som är så
ytterligt fattigt och utarmat på kulturhistoriska intressanta byggnader. Vidare
skrev hon att genom fullmäktiges olyckliga beslut i teater/hotellfrågan spolieras
dessa två byggnader, som borde stå kvar för kommande generationer, som en
illustration av sin tid. Östersund är en stad utan historia, och en stad utan his-
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toria blir barbarisk, ty den förpliktar inte sina innevånare till någonting för
framtiden, i nuet.
Kommunfullmäktiges svar blev att Elice Mellgrens besvär skulle lämnas utan
bifall men man påpekade också att man beslutat om en utredning av möjlig
heterna att bibehålla Östersunds gamla teaterbyggnad.
Mycket riktigt så har vi idag fortfarande kvar gamla teatern men Grand gick
inte att spara.
Även andra röster har höjts för bibehållande av den tidskarakteristiska bygg
naden. En grupp konstnärer protesterade mot rivningen av Grand och teatern
och en rad debattartiklar skickades till Östersunds dagstidningar.

Analys av rivningen
Gemensamt för argumenten för bibehållande av Grand gällde emellertid att de
känslomässigt och kulturhistoriskt motiverade kraven inte var underbyggda
med några som helst realistiska förslag till hur uppgifterna för bibehållandet
skulle lösas - arkitektoniskt, ekonomiskt och med beaktande av den aktuella
planeringen i övrigt, inte minst trafikplaneringen.
Naturligtvis fattades beslutet på ekonomiska grunder då ett dubbelutnytt
jande av en teater och ett konferenshotell kunde skapas. Man menade att
Östersunds ställning som regioncentrum och centralort för ett av Sveriges stör
sta turistområden krävde ett representativt konferenshotell som hade resurser
att ta emot betydande arrangemang.
Man kan ställa sig frågan varför inte de kulturvårdande myndigheterna ifrå
gasatte rivningsplanerna på ett tidigt stadium. Trafikplaner för att bredda Stor
gatan hade fastställts och byggnationer hade pågått i ett par årtionden i enlig
het med den långsiktiga planeringen.
De protester och krav som framfördes från kulturbevarande håll och från all
mänheten utgjorde klara illustrationer till att opinionen släpade efter och kom
för sent för att kunna påverka planeringen. Motsvarande företeelser hade upp
levts tidigare i Östersund i och med rivningen av Rådhusflygeln och anläggan
det av Närnndhuset. Vidare hade placeringen av Frösöbron och beslutet om
gångbron och trafikledsplaneringen för Rådhusgatan tagits med försenade pro
tester som följd.
Självfallet kunde Grand ha räddats om man vid en vägning av sakskäl funnit
att skälen för bibehållande av byggnaderna vägt tyngst och kostnaden varit
överkomlig. Planeringen rymde så mycket flexibilitet att den kunde medge jus
teringar. I kvarteret Borgens där Grand låg kunde man mycket väl kunna tänka
sig en utbyggnad av kvarteret med bibehållande av den egentliga hotelldelen.
En arkitekttävling med de förutsättningarna hade kunnat erbjuda många
intressanta möjligheter, men förvisso också många svårlösta problem. Vad som
skedde i kvarteret Traktören på den tiden vid Stortorget utgör ett strålande
bevis på vad som kan åstadkommas av anpassning, då arkitekterna tvingades
anstränga sig och ta hänsyn till bebyggelse som redan fanns i kvarteret. Så skul-
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le sannolikt också fallet blivit om Borgens byggdes ut med bibehållande av
Grands huvudbyggnad.
I Östersund har vi tyvärr inte alle för många tidstypiska byggnader från gång
na epoker bevarade. Aktioner i den riktningen har kommit för sent eller inte
blivit beaktade av de beslutande organen.
Vad vi i framtiden måste göra för att fil behålla vår viktiga historia är att på
tidigt stadium engagera oss. Då inte bara med protester utan även om möjlige
med realistiska förslag till alternativa lösningar.
Grand är rivet och det är inte mycket man kan göra åt det. Det vi kan göra
är att bevara minnet av denna magnifika byggnad. Det hoppas jag ha bidragit
med genom detta arbete.
Litteratur:

Östersunds historia III, Jämtlands läns muse
um, 1986:
Så byggdes Östersund/Gudrun Penten
Folkrörelser och kulturliv/Bosse Sundin
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redaktion av Bernhard Garsten
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museum, 1984/Kjell Hansen
En vandring i Östersund byggnadshistoria,
Jämtlands läns museum, 1983/Arne Svensson
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Östersundsbilder, Föreningen Gamla Öster
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Iforeningen Aktiva Seniorer i Östersund har under flera år en intresserad grupp
medlemmar under ledning av Bo Berndtsson studerat Östersunds historia. Del
tagarna har JJ,tt sig tilldelade ämnen att studera och presentera for cirkeldelta
garna.
Märit Welin - medlem i Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund - valde att
berätta om två framträdande representanter for den jämtländska hemslöjden,
systrarna Agn es och Brita Ericson.

Agnes och Brita Ericson
TVÅ SYSTRAR I ÖSTERSUND
OCH DERAS INSATSER FÖR HEMSLÖJDEN
av Märit Welin
AGNES OCH BRITA ERICS0N var döttrar till lantbrukaren Edfast Erson, Vike,
Rödön och hans hustru Anna Olofsdotter från Ås. Makarna drev jordbruk på
ett hemman med anor från 1700-talet. I familjen ingick ytterligare två barn
nämligen dottern Märit och sonen Olof (Olle)'.
Barnens mor avled 1869 endast 41 år gammal. Fyra år senare blev Edfast
Erson tvungen att sälja hemmanet och flytta in till Östersund med sina fyra
barn. Döttrarna Agnes och Brita, som vi här skall ägna oss åt, var då 11 respek
tive 9 år gamla.
För Agnes gällde det att bidraga till familjens och sin egen försörjning. Hon
lärde sig sömnad och gick i hemmen hos familjer och sydde kläder. Hon ville
emellertid uträtta mer än så, och efter studier i Stockholm satte hon 1889 upp
en egen syatelje för kappor och klänningar i Östersund. Ateljen blev den för
nämsta i staden och sysselsatte många "syflickor". Hon kände säkert tillfreds
ställelse över de vackra kläder ateljen framställde och gladde sig över en stor
kundkrets, men när kunderna inte betalade sina räkningar i tid och Agnes fick
ta emot ovett när hon krävde på betalning avvecklade hon verksamheten. Hon
öppnade nu istället en manufaktur- och sybehörsaffär. Vid den här tiden bör
jade Agnes Ericson sörja över att den genuina hemslöjden tycktes försvinna och
ersättas av massproducerade produkter. Hon var ju uppväxt på landet i ett hem
där man spann och vävde, snickrade och smidde allt som behövdes i hemmet.
Hon drömde om att göra något för att återväcka intresset för de gamla konst
färdigheterna.
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Agn es Ericson, sittande, och hennes syster Brita vid Agn es '60-årsdag den 24 mars
1919 i bostaden, Köpmangatan 59, Östersund.

År 1905 hände något, som kom att förändra hennes liv. Det året anordnades
i Östersund en slöjd- och industriutställning. Hon fängslades av den utställda
hemslöjden och började ta emot slöjdalster utifrån länet för försäljning i sin
butik, som hon döpte till Jämclands hemslöjdsförsäljning. Det var ett lyckat
drag.
Sommaren 1908 ägde ett stort hembygdsmöte rum i Östersund och i anslut
ning till detta hölls ett välbesökt ungdomsmöte. En av talarna var konstnären
Gustaf Ankarcrona från Tällberg i Dalarna, en varm förespråkare för hemslöj
dens renässans. Han höll ett inspirerande tal om hemslöjdens stora betydelse
och Agnes Ericson var säkert en av de många åhörarna.
Dagen därpå uppsökte Ankarcrona landshövdingskan Ellen Widen på resi
denset och påverkade henne att ta initiativet till bildande av en hemslöjdsföre
ning i länet. Ankarcrona vädjade även till fru Widen att stödja Agnes Ericson,
vars verksamhet Ankarcrona kände till och ville uppmuntra.
Hösten 1908 bildades så "Jämtslöjd - förening för hemslöjd och kulturella
mål i Jämclands län"2• Till styrelseordförande valdes Ellen Widen och till leda
mot i arbetsutskottet bland andra Agnes Ericson. Jämtlands Hemslöjdsförsälj
ning drev Agnes vidare i egen regi fram till 1918, då föreningen Jämtslöjd över
tog rörelsen och utnämnde Agnes Ericson till föreståndare. Samtidigt bytte
affären namn till "Jämtslöjds försäljningsföreningen UPA".
Agnes Ericson fick i uppdrag att sätta sig i förbindelse med unga och gamla
slöjdare och hjälpa dem genom att samla gamla, glömda mönster. Man kan
gott påstå att hon, jämsides med landsancikvarien Eric Festin, var den mest
verksamma i länets hemslöjdsrörelse. När Jämtslöjdslotteriet startade blev
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Agnes Ericson även dess föreståndare. Lotteriet, som uteslutande hade hem
slöjdsalscer som vinster, kom under många år att verksamt bidraga till finansi
eringen av föreningen Jämcslöjd.
Under sina färder ute i byarna tog Agnes Ericson med sig en brorsdotter, som
var duktig i teckning. Specielle var det korsstygnsbroderier, som man samlade
in och ritade mönster av, som kom att resultera i en bok om jämcländska kors
stygn. Boken är i dag en raritet.
När Agnes Ericson år 1929 fyllde 70 år blev hon hyllad av länets befolkning,
av landshövdingeparec och av föreningen Heimbygda, som överlämnade hen
nes porträtt i olja målat av konstnären Stina Tiren. Porträttet hänger i dag i
sammanträdesrummet i Gamla museet. Som krona på verket tilldelades hon av
Kungl. Majc medaljen Illis quorum för sina mångåriga insatser inom hem
bygdsvården.
Som den stora idealist hon var tillhörde Agnes Ericson såväl Godcemplaror
den som Vita Bandet. Hon var även en intresserad medlem av Föreningen för
kvinnans politiska rösträtt och föreningen Frisinnade kvinnor. Åren 19191926 representerade hon de frisinnade i Scadsfullmäkcige.
Den 12 maj 1929 avled Agnes Ericson efter en kort tids sjukdom, knappt två
månader efter sin 70- årsdag. Landshövdingskan Ellen Widen, hennes mång
åriga vän, skrev i 1929 års Järnten en lång minnesruna över Agnes Ericson. Den
avslutades med dessa ord: "Med hjärtat fylle av tacksamhet - älskad och välsig
nad - gick denna, det godas hängivna
crocjänarinna ur tiden. Vi så alla bestän
digt, med eller mot vår vilja, frö till gott
och frö till ont - vi kunna ej hindra att
våra gärningar följa efter oss. Mycket
gott skall spira på den stilla väg, som
Agnes Ericson gått fram, och därför skall
länge en ljusglimt dröja över hennes
vackra minne.".
I det följande skall vi ägna oss åt att
lära känna Agnes Ericsons syster Brita.
Hon var, vid sidan av sin syster Agnes,
en tysclåcen och tillbakadragen kvinna,
som betraktade sin plats i huvudsak vara
i hemmet. Detta kom med åren att för
ändras.
Ar 1909 deltog föreningen Jämcslöjd i
den stora scockholmsucscällningen med
viss framgång. 1911 hölls den första väv
kursen i Östersund och 1912 startade
Agnes Ericsons porträtt, målat av konstnä
Jämcslöjds kvinnliga slöjdskola där Brita
ren Stina Tirt!n, vid minnesstunden i S:t
Ericson senare kom att tjänstgöra som
Olofs Gillessal på restaurang Hov i maj
lärarinna.
1929.
18

År 1912 stod Östersunds ståtliga rådhus färdigt. Järntslöjd fick beställning på
textilierna till stadsfullmäktigesalen. Väggarna skulle vara beklädda med väv,
s.k. finnväv (dubbelväv) i jämtländska färger. Det blev konstvävaren Alexander
Berger anförtrott att komponera och väva detta stora arbete. Vid ordförande
platsen kan man se en vacker vävnad med silhuett av Östersund. Den är vävd
av Brita Ericson.
År 1914 anordnades den s.k. Baltiska utställningen i Malmö, där Järntslöjd
hade en synnerligen lovordad avdelning, som sammanlagt över 60 personer
varit engagerade i att framställa. Store uppseende väckte de mattor i sniljeflos
sateknik, som komponerats och vävts av Brita Ericson.
Svenska Slöjdföreningen skrev i sin tidning: "Äntligen tycks den inhemska
mattan vara funnen, som kan mäta sig med de utländska utan att ställa sig lika
dyrbara". Äntligen en triumf för den blyga och tillbakadragna Brita Ericson.
Tyvärr måste utställningen avbrytas i förtid på grund av 1 :a världskrigets
utbrott.
En dag när höstlöven var som vackrast var Brita på promenad. Då tändes
hennes intresse för de intensiva färgerna, som hon ville försöka överföra till en
väv. I en vävteknik som heter "rosengång" skapade hon mönster med rankor i
höstens alla färger. Mönstret döptes till "Höstlöv" och kom att vävas till säng
täcken och kuddar.
På senare år ägnade sig Brita Ericson allt mer åt sin specialitet, att väva snil
jeflossamattor. Vid 1923 års göteborgsutställning blev begreppet "Brita Ericson
-mattor" myntat. Hon fick beställningar till bl.a Amerikalinjens Gripsholm
och till många kyrkor. Så kom Brita Ericson sent om sider att fylla en stor upp
gift även hon inom länets hemslöjd.
Systrarna Ericson hade hållit samman hela livet. Systern Agnes bortgång blev
ett hårt slag för Brita. På dagen 6 månader efter Agnes död avled Brita i sam
band med en difteriepidemi. Även vid Brita Ericsons bortgång skriver lands
hövdingskan Ellen Widen en nekrolog i 1929 års Järnten.
"- På äldre dagar fick hon tillfälle att visa att inom hennes tillknäppta väsen
bodde både skönhetssinne och fantasi, som nu tog sig uttryck. Hennes sega,
fasta, tåliga vilja gav sig inte förrän hennes specialitet, hennes mattor i snilje
flossa, blivit en heder för svensk tillverkning av hemvävda mattor, en verklig
kvalitetsvara, med vackra mönster och färger."
"De båda systrarna kompletterade varandra på ett vackert sätt - och skola
båda leva i välsignat minne".

Noter:

' Om Märit och Olle Ericson se årsskriften
1993.
' Föreningen Jämtslöjd ändrade 1923 nam
net till Heimbygda - hembygdsvårdande
förening för Jämtland och Härjedalen.

Källor:
Diverse tidningsartiklar
Järnten 1929
Brita Welins dagbok
Intervjuer
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Gamla epidemin, Rådhusgatan 24
GLIMTAR FRÅN

1940-TALET

Av Anna Britta Nilsson
HöSTEN 1937 HYRDE MINA FÖRÄLDRAR, Algot och Olivia Nilsson, en lägenhet
på andra våningen i Gamla epidemisjukhuset, som låg i hörnet av Rådhusga
tan och Fältjägargränd. Jag var då sju år gammal och har starka minnen särskilt
från beredskapsåren 1939-1945. Tomten med olika hus och inrättningar hade
inköpts i slutet av 1920-talet av Elverket i samband med att ett nytt epidemi
sjukhus byggdes utmed Kyrkgatan.
Att vi fick hyra häruppe berodde säkert på att mamma var anställd som
väverska i Jämtslöjds mattväveri, som låg på nedre botten. 1930 ombyggdes
nämligen huset till bostäder och Jämtslöjds kvinnliga slöjdskola samt väveriet
fick hyra lokaler på bottenvåningen. Annars var bostäderna i första hand avsed
da för Elverkets anställda. Pappa anställdes vid Elverket 1943 som avläsare och
1948 som inkasserare.
Huset togs i bruk som epidemisjukhus 19/12 1902 och var beläget på den så
kallade Borgmästarlotten i korsningen av vad som då kallades Repslagargatan
och Cellgränd. Tomten omfattade en ganska stor gård, som inhägnades 1903
och planterades med bland annat ett par stora popplar mitt framför huset och
tre bersåer. Uthusen utgjordes av en likbod (obduktionslokal), avträden, kol
bod och vaktmästarebostad, som även innehöll köksavdelning och tvättstuga.
Likboden blev senare snickerilokal, när Elverket tagit över. Avträdena togs bort.
Huset hade plats för 20-25 sängar och fick beröm av provinsialläkaren för
sina ljusa, rymliga och ändamålsenliga lokaler. Men så småningom blev det
otidsenligt och ett nytt epidemisjukhus byggdes av sten. Det stod klart 23/12
1929 och hade plats för 60 sängar.
Det allra äldsta epidemisjukhuset var ursprungligen ett litet cellfängelse, som
låg i nordöstra delen av lasarettstomten, ett stycke nedanför nuvarande Kyrk
gatan. Detta fängelse, en enkel stenbyggnad i två våningar, hade uppförts 1835.
Från 1871 fungerade det som fattighus och arrest och från 1882 som epidemi
sjukhus. Byggnaden inrymde tre sjukrum, ett sköterskerum samt sysslomans
bostad. I början av 1890-talet ansågs det klart olämpligt och för litet. En kom
mitte för byggande av ett nytt sjukhus tillsattes sommaren 1899 och 1902 stod
det som sagt klart. Gamla epidemin revs 1978.

Ombyggnad
Omkring 1940 byggdes huset om ganska så genomgripande.Takhöjden sänk
tes, de höga fönstren byttes ut, i källaren inrättades små kontor till varje lägen
het och nya innertrappor byggdes. Som en kuriositet kan nämnas att min mos20

Kvarteret Getingen mellan Rådhusgatan-Fältjägargränd
Kyrkgatan omkring 1930. Elverket har forvärvat tomten
med Gamla epidemin och inrett bostäder for anställda.
Föreningen Gamla Östersund.
Info/Ida bilden: Förrådet utmed Fältjägargränd 1924.
Jämtlands läns museum

Gamla epidemisjukhuset 1924. Jämtlands läns museum
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Jä':'tslöjds kvinnlig� slöjdskola i väntan på k,ronprinsessan Louise 193? Kron
_
_
prinsparet hade mb;udits att foreta en resa t länet, den genomfordes t ;ult detta år
och många platser både i Härjedalen och Jämtland besöktes. Längst till vänster
rektor Brita Eklund. De två damerna till höier är min mamma Olivia Nilsson
och framfar henne Agnes Mattsson, senare gift med direktören for Jordbruksban
ken Henrik Henriksson. Jämtlands läns museum.

ter Anna Magnusson tog vara på en del av fönstren, några innerdörrar och
annat som kunde komma till pass, när hon 1943 började renovera sin hemfas
tighet i Brynje. Fönstren delades på så att de mindre rutorna upptill placerades
för sig och de större nedtill för sig. Anna var vävlärarinna och sedan många år
anställd vid Jämtslöjd. I och med ombyggnaden försvann vägglössen som till
och från var en plåga. Jag minns att det röktes två gånger med cyanväte.
Slöjdskolan och väveriet hade redan 1939 flyttat till Litsvägen 12, före detta
seminariet, som ägdes av landstinget.

Folket jag minns
Slöjdskolans gamla lokaler blev en vacker, rymlig våning, där ingenjör Adolf
Fagerlund, även kallad Ade, bodde med fru Vally. Äldste sonen Jan-Peter och
jag inredde bland annat en koja bland kabeltrummorna ute på den stora obe
byggda tomten norr om Elverket. Mittemot på nedre våningen mot gränden
bodde kamrer Hans Alftren, anställd redan 1919, med fru Ann-Mari. De fick
två barn, Bertil och Margareta. På samma våningsplan mot norr, med egen
ingång, bodde övermontör Einar Gunnarsson, härstammande från Östergöt22

land, med sin hushållerska Jenny Åscröm. Han flyttade tillbaka hem när han
pensionerades.
Den stora obebyggda tomten åt norr var upplag för Elverkets kabelcrummor
och stolpar. En del av de anställda hade också land här. Einar Gunnarsson var
mycket intresserad av odling.. Hans land var något av det mest välskötta man
kunde tänka sig. Han planterade också en tuva med Guckuskor intill bersån
framför huset.
På andra våningen fanns tre lägenheter. I den mot gården med popplarna
bodde vi i etc rum och kök. Motsvarande lägenhet på andra sidan mot Råd
husgatan och skild åt av den långa sjukhuskorrridoren, som var delad på mit
ten längs efter, innehades av maskinist Kalle Höglund med hustru Maja. Dot
tern Eva var anställd i Jämcslöjds affär på Präscgacan. Hon gifte sig 1950 med
byggnadsingenjör Erik Örnberg. Av sönerna blev Anders anställd på Volvo i
Köping, Gösta blev linjeingenjör i Norrköpings kommun. I två rum och kök
med hall mot gränden bodde Bror Winberg med fru Margareta. Han var
anställd på mätaravdelningen och på fritiden passionerad radioamacör.
Den som vi hade mest kontakt med var Kalle Höglund. Han hade i sin ung
dom varit ute till sjöss på de stora haven, senare blev han maskinist på en av
båtarna i Storsjön. Som anställd på Elverket verkade han som maskinist och
chaufför. Bland annat körde han elbilen Jumbo av det engelska fabrikatet Lans
den, inköpt 1943 och använd att frakta ut transformatorer, kabelcrummor med
mera cill linjearbecen. Kalle spelade dragspel och när pappa fyllde år brukade
han tåga in till eonerna av Hammarforsens brus tillsammans med Nicanor
Lindqvist med fiol. Innan huset blev ombygge omkring 1940 ställdes det
ibland till med dans på den stora vinden på andra våningen. Nicanor, pappa
till Bröderna Lindqvist, bodde med sin familj i trähuset på andra sidan grän
den. Vardagkvällar, lagom till när nyheterna gick på radion, kom Kalle ofta in
och drog jakthistorier. Pappa och han var inbitna harjägare. Juldagsmorgon
hörde det alltid till att han gick med oss till julocean i Gamla kyrkan. På julaf
ton var det också tradition att med mamma i spetsen dansa långdans genom
hela huset.
I gårdshusec utefter gränden, före detta vaktmästarbostaden på epidemin,
bodde ingenjör Anders Troive med fru Tua och två döttrar Marianne och
Ingrid. De hade en särskild liten berså på sin tomtdel. Källaren inrymde tvätt
stuga med vedpanna för gårdens folk same skyddsrum i de inre räjongerna.

Elverket
Jämckrafc började som privat bolag 26 oktober 1889 under namn av Öster
sunds elektriska belysningsakciebolag. Ledamöter i dess första styrelse var
Erhard Borggren, Nils Olof Näs och Everus Sundequisc. Näs var känd crävaru
handlare och sågverksägare och Sundequisc var kamrer på Riksbanken. Borg
gren var född 1851 i Stockholm och kom som 25-åring till Östersund för att
tillträda en befattning som disponent i det nybildade Östersunds utskänk23

ningsbolag. Det var han som var initiativtagaren till belysningsbolaget och han
blev också verkställande direktör i Östersunds elektriska aktiebolag. Namnet
ändrades 1895, eftersom man distribuerade el inte bara till belysning utan i
huvudsak för drift av elmotorer. Hans son Fredrik Borggren blev teknisk chef
1926 och från 1941 verkställande direktör. Han pensionerades 1964. 1979
ändrades bolagets namn till Jämtlandskraft AB. Elverket var privatägt i hela 69
år. Staden erbjöds vid starten 1889 att köpa aktier men var inte intresserad.
Först 1958 inträdde man som ägare.
Förrådet utefter Fältjägargränd uppfördes 1902 med kontor på övre våning
en. Samtidigt byggdes transformatorstation efter Kyrkgatan och reservkraft
verk, en trecylindrig 120 hk dieselmotor som tillverkats av AB Diesels Moto
rer, den största som då någonsin tillverkats. Den utökades 1915 med en sexcy
lindrig dieselmotor på 450 hk. Reservkraftverket var bortåt tio meter långt och
låg i hörnet av Kyrkgatan och Fältjägargränd. Det var detta som då och då
provkördes av Kalle Höglund för att det skulle vara klart att sätta igång vid
strömavbrott. Han fick klättra uppför en lejdare för att komma åt maskineriet.
1906 uppfördes verkstadsbyggnad med smedja. Elverket hade en utbildad
Reservkraftverket i hörnet av Kyrkgatan och Fältjägargränd. Här klättrade Kalle
Höglund uppfo"r en lejdare, när han skulle utfora underhållsarbeten och provköra
maskinen. Det gamla reservkraftverket från 1902, som bestod av en trecylindrig
120 hk dieselmotor och var tillverkat av AB Diesels Motorer, utökades 1915 med
en sexcylindrig dieselmotor på 450 hk. Motorn från 1902 var den största som då
någonsin tillverkats. Jämtlands läns museum
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Kontoret i hörnet Kyrkgatan-Fältjägargränd, början av 1920-talet. Från vänster:
Gustav Äström, Sign e Carlen, Henny Hedström, okänd och Hans Alftren. jämt
/,ands l.äns museum

smed anställd som bland annat byggde transformatorstationer, små ställverk.
1928 byggdes en ny fördelningsstation.
1918 stod ett nytt koncorshus klart i hörnet Kyrkgatan-Fältjägargränd. Övre
planet blev direktörsbostad. I en mörk lägenhet åt gårdssidan på nedre botten
bodde vaktmästare Karl Eriksson med hustru Jenny. Senare på 40-talet fick
familjen en större och betydligt ljusare lägenhet uppe på tredje våningen. Ned
för den smala trappan från vinden förbi köksingången till direktörsbostaden
ledde fru Borggren räddningsövningar under beredskapstiden med mig på en
bår.
Karl Eriksson, i vardagslag kallad Karl Ersa, var politiskt aktiv och satt med i
stadsfullmäktige och drätselkammaren. Sönerna hamnade på höga poster i
samhället. Evert blev häradsskrivare och landstingsråd och Åke kronokommis
sarie och medlem av kyrkofullmäktige. Båda innehade olika perioder sysslan
som överförmyndare.
I förrådet arbetade bland annat Olle Husberg och förrådsförvaltare Ekestad,
med förnamnen Fritiof Albert. Han var söderifrån, duktig crädgårdsodlare hade bland annat äppelträd på sin tomt litet högre upp efter gränden - och var,
vad jag minns allra bäst, en fantastisk historieberättare under de bärplock
ningscurer som ägde rum på höstarna under kriget. En lastbil med flak försågs
med bänkar och täcktes med presenning och så bar det av till fjälls på mylc-
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Cirkus på gräsplanen mellan verkstaden och snickarboden, Gamla epidemin,
1953. Från vänster Hans Alftren, Ernst och Lena Melander, Ann-Mari Alftren,
Inga Liijeqvist, Bertil Alftren, Barbro Liijeqvist, Margareta Alftren och Per Lil
jeqvist. Ridåerna utgörs av familjen Nilssons tvätt.

plockning eller till skogarna österut i bergrika trakter på lingonplockning.
Anställda ute i periferin tipsade om var det fanns bär.
Jag återvänder gärna i minnet till denna tid då det spelades kula framför
Gunnarssons garage, som låg intill snickarverkstaden (före detta likboden), och
hur man satt i bersån och drack saft. Det var som en liten backe upp till gara
get. En sommarkväll hördes ned till gården från radion på övre våningen när
Gunder Hägg vann över Arne Andersson. Vintermorgnar vaknade man ofta till
det rytmiska ljudet av vaktmästare Karl Ersas snöskottning ute på gården. Ett
annat minne är bjällerklangen från en hästdragen släde i gränden. Ett omtyckt
nöje på vinterkvällarna var att åka kana nedför den stora snöbacken nere vid
hamnen. Då för tiden gick det att åka spark på gatorna.

Slutet på historien
Som slucvinjett på den här berättelsen, om hur det var att bo i huset och hur
det hela slutade, följer en ögonvittnesskildring av Inga Liljeqvist, en av hyres
gästerna. Familjen fick överta övermontör Gunnarssons bostad i husets norra
del.
"På sommaren 1952 kom vi flyttande från Umeå till Östersund, min födel
se- och uppväxtstad. Sune hade fått anställning vid Östersunds Elektriska AB
och erbjudits tjänstebostad i Gamla epidemin, det senare gjorde mig synnerli-
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gen bekymrad. Som sexåring hade jag nämligen legat i en säng där i sex veck
or, så var behandlingen före penicillinets tid. Jag mindes stora salar, jättehöge i
tak och höga fönster, varför jag ringde hem till Oscersund och bad mamma åka
dit och spana. Hon kunde lugna oss med att taken var sänkta och fönstren
utbytta och att det såg väldigt trevligt ut både inne och ute omkring huset.
Lägenheten var stor, 115 kvm, ljus och fin, men med ett ganska präktige golv
drag. Vi bodde längst bort från värmepannan och fick ibland ta till elkaminer,
när det var riktigt kalle. Huset var väl upplyst, vi hade ju fri ström som löne
förmån och vi fick ofta höra att vi bodde i huset där det lyser.
Barnen fann sig snabbe tillrätta. På gården fanns gräsmattor, buskar och träd
och många ställen att leka på och barn från grannskapet, som inte hade lika lek
vänliga gårdar, sökte sig gärna dit. Bland annat kunde man leka cirkus med en
trapets i corkscällningen och med de vuxna som åskådare. På vintrarna kunde
man göra grottor och snögubbar och varje jul fanns en stor gran med många
lampor mitt på gården.
Algot Nilsson var den förste i huset att ha teve och hos Nilssons samlades
grannarna många lördagskvällar. Hyresgäster kom och gick, de flesta scannade
dock länge. När det blev känt 1977 att huset skulle rivas började invånarna att
flytta ut åt olika håll. Vi som var kvar till sist träffades en kväll just innan huset
tömdes. Vi hade en trevlig kväll, men också ganska vemodig, vi hade ju trivts
så bra med den fina granngemenskapen, det centrala läget, även om trafiken på
Rådhusgatan ökat mer och mer, och med ljus och grönska omkring oss."
Källor

Jämtlands läns landstings handlingar 1893-1908.
0. Edlund: Jämtlands läns landstings epidemivård intill 1 januari I 930. Östersund 1930.
Förslag till ombyggnad av Gamla epidemisjukhuset 1930. Byggnadsnämndens arkiv, Östersund.
Årsberättelser i Järnten 1931 och I 939, Järnten 1932, sid. 7.
J. Brome: Östersunds historia Il. Östersund 1936.
Östersunds historia. Uddevalla 1986.
Av egen kraft. Jämtkraft 1889-1989. Uddevalla 1989.
I.Bergström: Lazarettet. Östersunds sjukhus under 180 år. Uddevalla 1998.
Uppgifter har även lämnats av Ann-Mari Alftren, Eva Örnberg, Evert Eriksson, Lennart Win
berg, Inga och Sune Liljeqvist.
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A E Melander som Östersundshistoriker
Av Johan F Wijnbladh
I FöRENINGEN GAMLA ÖSTERSUNDS ÅRSSKRIFT FÖRRA ÅRET inleddes publice
randet av Adolf Emil Melanders manuskript "Östersund på 1850-talet". Där
återgavs Melanders skildring av sina föräldrar, vilken - så vitt är känt - aldrig
tidigare varit tryckt. I övrigt var huvuddelen av manuskriptet infört i Jemdands
Posten under år 1901.
Det parti ur Melanders östersundsskildring som här återges, är hans inledan
de artiklar. Här skisserar han dels stadens utveckling, dels livet i stort i dåtidens
Östersund. Hans skildring har föga likhet med dem, som vi möter i S. J. Kar
dells" Östersunds stads uppkomst och utveckling" eller i ]anrik Bromes "Öster
sunds historia''. Hos Melander ligger tonvikten på miljöbeskrivningen. Hans
skildring av sin barndoms Östersund kan tyckas ligga ljusår bort, men i vår stad
finns fortfarande de, som träffat Adolf Emil Melander. Det Melander berättar
om ligger inte längre bort i tiden!
Melanders skildring präglas av såväl humor som ömsinthet. Att Melander
älskar sin barndoms stad, även om han är kritisk till somligt i den, framgår med
all önskvärd tydlighet. Vissa saker anser han definitivt borde ha gjorts på annat
sätt. Sålunda är han i vissa stycken ganska kritisk till och med mot Samuel Per
man. Han har också förslag och synpunkter som i många fall känns aktuella
ännu i dag.
När man läser Melanders manuskript upphör man inte att frapperas av hans
lättsamma sätt att skriva. Det är inte det för 100 år sedan så vanliga högtra
vande språket utan ett schvungfullt berättande talspråk. Liksom tidigare har jag
valt att troget följa Melanders ordalydelser och språk, även när han är inkonse
kvent i sina formuleringar. Den enda förändring av hans text som jag företagit
är att använda nystavning. Dock har jag behållit hans stavning av ortnamnen.

AdolfEmil Melander:

Östersund på 1850-talet
Staden Östersund
Min lilla näpna hjärtekära fädernestad Östersund med all sin oskuldsfulla lant
idyll, där det fanns flera kryddtäppor, jättediken, gräs- och sädesfält än män
niskoboningar, fick sitt fundationsbrev underskrivet av Gustaf 111 på Upsala
Slott den 23dje oktober 1786.
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De första femtio åren av stadens tillvaro framsläpades i den största brist på
alla tänkbara resurser, ty de första inflyttningarna gjordes av personer med
mycket anspråkslösa existensvillkor, och några tillfällen till uppsving i det ena
eller andra avseendet förefanns ej i det nydanade samhället. Därför kunde sta
den ej vid sin femtioåriga tillvaro räkna mer än cirka ett halvt tusental mindre
bemedlade innevånare.
Denna vrå bland bergen, som var åtkomlig endast per rapphöna eller luft
ballong, hade till sina grannstäder Sundsvall och Levanger omkring tjugo mils
väg över halsbrytande backar och skyhöga fjäll, är dock, vad läget beträffar ena
stående förtjusande. Ja, i mitt tycke har denna stad det härligaste läge av Sveri
ges alla städer och är för mig bland det käraste på Jorden. Staden i och för sig
var för främlingen ingenting vare sig ovanligt anslående eller märkvärdig, om
ej för sina pompösa diken på ömse sidan av dess smala och bottenlösa dygator.
Östersunds stadsplan var uppgjord, som om en obildad torpare haft uppdra
get därtill, och stadens första styrpinnar hade med den största energi skövlat
hela stadsområdet på all dess ursprungliga rikedom på träd och annan växtlig
het, och denna vandalism var i sanning oförlåtlig.
Den man, som kallas stadens grundläggare, var en despotisk, men mycket
duktig apotekare Perman, och med den mannens självtagna makt och myn
dighet och vilkens vilja alla de andra mer oskuldsfulla innevånarna underkasta
de sig, skulle det ha varit hans ovillkorliga skyldighet, då han varken var eller
kunde vara vuxen denna stora uppgift och ej heller var en ofelbar tusenkonst
när, att till biträde i sitt stora arbete taga någon estetiskt bildad person; ty kan
man tänka sig ett sådant enastående tillfälle som här, där terrängen var helt och
hållet trädbeväxt, och där inga vägar eller förutvarande byggnader förefanns, till
vilka man behövde taga hänsyn - vilken idyllisk liten stad det skulle ha kunnat
uppstå, om dess anläggare på ett pietetsfullt sätt tillgodogjort sig den ovanligt
tacksamma terrängen.
Här skulle naturligtvis vid röjningsarbetet på ett dekorativt sätt ha lämnats
kvar dels grupper dels enstaka träd av alla där förekommande slag, såsom tall,
gran, björk, asp och rönn. Gatorna skulle ha gjorts tre gånger så breda som de
nu äro. Här och var skulle ha anlagts esplanader med kvarstående grupper av
träd och buskar. Även så borde i stadsplanen inlagts reserverade större väl valda
tomter för blivande offentliga byggnader, stadspark m.m. Hade detta allt iakt
tagits skulle det ha blivit en stad av mycket säregen och anslående Norrlands
prägel.
Några gatuplanteringar gjordes ej, och lutningsförhållandena med backar
och gropar bibehöllos. Följden härav blev, att båda sidorna av längdgatornas
tvärsektioner kommo att ligga på olika höjd, varigenom byggnaderna, vilka
uppfördes på den nedre sidan av dessa längdgator, kommo att ligga betydligt
lägre än på den andra sidan. Se där orsaken till, att alla hus på västra sidan av
längdgatorna efter den nu utförda gatuplaneringen sakna sockel, och att gatu
makadammen på många ställen t.o.m. går ett stycke upp på själva byggnader
nas brädbefodring.
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Stadens Första Byggnader
Av stadens byggnader voro större delen redan gamla vid sitt uppträdande i den
nya staden, ty de voro för det mesta intransporterade bondstugor från kring
liggande landsbygd och tedde sig därför mindre presentabla som stadshus. Ett
av de allra första av dessa inflyttade byggnader var fru Borgs hörnhus i två
våningar och en väldig skorsten på taket, beläget vid torget på den tomt, där
nu Grand Hotel 1 är uppfört. När denna snedvridna byggnad revs, befanns, att
en väldig timmerstock gick mitt igenom skorstensmuren. Att här ej uppstått
vådeld är mer än märkvärdigt.
Här och där i staden hade landsbygden utplanterat minst ett tjugutal av veri
tabla miniatyrhus, verkliga Torpstugor, alla av samma typ och indelning - en
liten förstuga, ett stort kök med en väldig öppen bondspis med järn- eller trä
stolpe för uppbärning av den murade kupan, bakugn i bakmuren och en liten
kökskammare - fönsterna på dessa stugor voro mera breda än höga och natur
ligtvis försedda med mycket små rutor.
Av dessa små byggnader finnas ännu några kvar, men även de ha genom den
nivellerande tidsandan förlorat all sin forna karaktär, ty de ha blivit försedda
med brädbeklädnad och oljemålade, och tro sig härigenom kunna lura en gam
mal Östersundspojke.
Alla byggnader voro timrade, och största delen målade med dyltarödfärg2
samt vitstrukna dörr- och fönsteromfattningar. Då någon magnat lät brädfodra
och oljemåla sin byggning åt gatan på min tid, ansågo vi den kåken därefter för
någonting utomordentligt fint.
En byggnad som genom sin säregna, och för oss alldeles främmande färg och
som härigenom väckte allas förvåning, var det stora tvåvånings timmerhuset på
södra sidan av torget, vilket uppförts av en färgerifabrikör Wikström i Slan
drom (en son till "Gammelskjul"3) och av honom färgats på själva timmer
stockarna med "spansk gröna''. Denna byggnad är nu brädfodrad och oljemå
lad samt äges av änkefru Rob. Fresks sterbhus4 •
På stranden nedanför färgare Fjellmans gård stod en lutande tvåvånings omå
lad timmerbyggnad med en allmän tvättstuga och trätolokal på nedre botten.
I övre våningen, vilken var
tillgänglig medels en vinglig,
obetäckt, synlig trappa på
södra gaveln, bodde en arbe
tarefamilj Höfdin.
På en numera borttagen
backe vid Sjötorget nedanför
Digerberslars gård stod en
kvadratisk omålad brädpavil
jong, med en liten taklanterHökare Anderssons omålade magasin.
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nin, vilken tillhörde hökare Andersson och av honom användes till magasin.
Vid vattenbrynet längst ned på stranden nedanför Doktor Afzelius gård vid
Residensgränd förekom en högst besynnerlig byggnad, en kombination av
bostad, fabrik och uthus, tillhörig ullhaccscillverkaren Söderscröm, vilken ock
hade en sorts lånerörelse, ty hos honom fingo alla vid högtidligare tillfällen låna
hattar, s.k. torpareskorstenar, mot en avgift av tolv skilling, för kriscningar och
begravningar, men gratis för läsgossar, varigenom denna lånerörelse mycket
användes av stadens läsbarn.
Denna hattfabrik kallades även för arken, ty vid höge vårflöde var den allde
les kringfluten. Kåken, som så småningom blivit cillökad, hade från början
utgjort bostad för den person, vilken hade till uppgift att ombesörja överfärj
ning av folk och fä mellan Frösön och staden, innan där uppfördes en bro.

Ullhattstillverkare Söderströms
kombinerade bostad, fabrik och
uthus, som kallades "Arken''.

Alla här vid stadens strand belägna nu uppräknade byggnader äro för länge
sedan försvunna, men de finnas återgivna på en liten akvarell av målaremäsca
ren J. P. Moberg5 år 1855, tagen från ett vindsfönster i manbyggningen å Fritz
hem mittemot staden, vilken tavla följande år förevisades på Riegos panorama
under Gregoriemarknaden, där den, i synnerhet bland stadens herrar husägare
väckte mycket intresse därigenom, att var och en därå igenkände sin stuga; men
vindsfönscrec å Friczhem har försvunnit. Denna avbildning av staden torde vara
den äldsta, som förefinnes och borde därför införlivas6 med stadens skolmu
seum.
En annan tavla av samma mästare och vilken på beställning utfördes för Rie
gos panorama, som förevisades Gregoriemarknaden år 1859 och gjorde en
kolossal succe, var en vinterbild av Östersunds torg under pågående marknad.
Tavlan, som var tagen från ett fönster en trappa upp i Zetterbergska scenhuset,
återgav marknadslivec på ett mycket porträttlike och humoristiskt sätt, med alla
därå till trängsel förekommande allmogedräkter och typer samt en och annan
herreman och finare dam, som skulle återgiva någon mera bemärkt personlig
het inom samhället.
Som ett apropå kan jag ej underlåta att här omnämna, att även jag år 1860,
påverkad av den omnämnda Mobergska tavlan, försökte att avbilda samma vy
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från samma plats, och att jag lyckades över (min egen!) förväntan väl. Denna
tavla var utförd med en sorts limfärger på oblekt domestik7 • Då jag reste hem
ifrån, tog jag den med mig, men då jag efter några års studier i Stockholm skul
le resa till utlandet för att fortsätta mina studier, hemsände jag till mina föräl
drar bland många andra för mig värdefulla tavlor, skisser och ritningar, även
denna marknadsvy, med särskild uppmaning till föräldrarne att taga noga vara
på allt och i synnerhet på min kära tavla över Gregoriemarknaden.
Då jag efter många års bortovaro besökte mitt föräldrahem, var nästan min
första fråga, efter mina egna hemsända arbeten. Döm om min sorg och förvå
ning, då mina föräldrar svarar, att av de saker, vilka voro av något värde, hade
grannar och bekanta fått taga vad de ville, och vid särskild fråga efter mark
nadstavlan svarar min mamma helt naivt, att den hade hon tvättat färgen ur
och använt domestikbiten.
Min stackars mor kunde jag sannerligen efter den betan, ej anse för att äga
pietetskänsla vare sig för mig eller min konst, isynnerhet då hon samtidigt upp
lyste mig om, att resten av mina hemsända arbeten voro instuvade i en - kakel
ugn - en som visserligen icke på många år eldats. Men du min skapare, då vi
togo fram pappersrullen, var den genomgående förstörd av sot och smörja, och
detta vart slutet på mina första konstverk.
Atergående till Östersunds husförhållanden, vill jag säga, att det var natur
ligt, att vi barn kände till, icke allenast varje stuga och dess invånare i hela den
lilla staden, utan även varje stugas inre familjeförhållanden och dess husdjur d.v.s. av familjen omhuldade husdjur såsom hästar, kor, gäss, ankor, grisar,
höns, hundar, kattor och geten. I staden förekom nämligen endast en enstaka
get och den tillhörde ölkokerskan, madam Söderquist.
Alla hundar hade såväl för- som tillnamn, såsom Dasse Wikström, Fille Hof
verberg, Jeppe Melander etc., etc.

Stadens stenhus
Av stenhus fanns ej fler än tre om jag frånräknar vår grannes och vårt eget svin
hus de där ock voro av sten.
Det förnämsta stenhuset var länsresidenset, det andra länshäktet - även "vita
huset" kallat - och det tredje doktor Zetterbergs.
Utanför planket till fängelset var spöpålen upprest och här fick jag händelse
vis bevittna då det ohyggliga spöstraffet för sista gången tillämpades i Öster
sund. Det var på en person, vilken stulit ett får. Stadens spögubbe hette Har
man och var så krokryggig, att då han gick, bildade hans kropp en halvcirkel.
Det hände en gång att i detta länsfängelse ej fanns en enda f°ange. Men det
hände även några gånger, att alla dess rum voro proppfulla med "läsare" från
Hammerdal och Oviken8 •
Då en person vid namn Talen - sedermera källarmästare - var högsta befäl
havare på detta fängelse och en gång tog ut alla fångarna för att vara honom
behjälplig med höslagning och hässjning å hans lott och T. på ena sidan av häs-
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sjan var sysselsatt med
att för sina skyddslingar
göra i ordning en sup
och en smörgås, alla de
otacksamma inbjudna
på andra sidan hässjan
försvunno till skogen.
Vid upptäckten härav
kände sig T. mycket
enkel och övergiven,
men då natten inbröt,
kom den ene fången
'Zetterbergska stenhuset" vid Stortorget.
efter den andra och
ringde på hos T. och bad att bli insläppt. På detta sätt blev det mottagning och
ömsesidig glädje hela natten.
De i fängelset inburade, i synnerhet "läsarebiskopar" och deras likcänkande,
försågs hemifrån med mat i långa banor under vistelsen här. Detta gjorde, att
"överheten", som vid fängelsets port mottog och sedan förvarade matvarorna,
levde som prinsar på de outtömliga förråd, som hit inströmmade från när och
fjärran.
Det tredje stenhuset låg vid övre sidan av torget och kallades " Zetterbergska
Scenhuset" efter dess byggherre och ägare, doktor Zetterberg i Berg. Detta sten
hus är sedan år 1866 bortrivec och hela dess tomt tillades torget.
Under min tid var i denna egendom inrymt gästgiveri och handelsbod. Över
husets ingångsdörr från torget var en inskripcionstavla av täljsten anbragt, å vil
ken stod angivet byggherrens namn och årtalet för husets uppförande. Jag hop
pas, att denna tavla blivit tillvaratagen som ett minne av Östersunds första
stenhus9 •

Stadens gator
Du min gud hur dessa s.k. gator sågo ut höst och vår och efter varje regn!
Jag har sett rysansvärda byvägar på landet, tockna där vilka ingen länsman
har rätt att "lägga sig i", men jämförda med Östersunds gator voro de fina pro
menadplatser. Det har påståtts, att Östersunds gator voro enastående i hela
landet, och häri kan jag instämma. I myran 10, där ännu ej ens matjorden var
borttagen från gatudesinerna 11 , var cillscåndec i synnerhet fruktansvärt. Lerväl
lingen stod här bottenlös, med intervaller av små sjöar.
Dock måste till myndigheternas heder nämnas, att omtänksamheten om de
medmänniskors ve och väl, de där voro nödsakade att kryssa sig fram utefter
stadens ofarbara farleder, var höjt över allt beröm, ty vid större djup och mera
förrädiska pölar voro varningssignaler utsatta. Icke förty lär det en gång hänt,
att stadens ende vaktmästare (polisman) spårlöst och för all tid försvann i en
dylik gatupöl å nuvarande Prestgacan.
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Utanför Pastor Lillieskölds 12 gård No 52 vid Prestgatan förekom på 1850talet under bar himmel en repslagarebana, å vilken förutom stadens alla pojkar
även banans ägare, en arbetskarl Lindström, någon gång arbetade.
Den del av nuvarande Drottninggatan 13 som ligger mitt för planteringarna
kring kyrkan var en härlig grönslemmig, gräsbeväxt groddamm med stillastå
ende illaluktande vatten, där vi barn med stort nöje åsåg de präktiga grodornas
simövningar, således en första början till ett stadsakvarium.
Då hästarna inom samhället behövde mottion, släpptes de helt sonika ut på
gatorna där de i full frihet strövade omkring tills de självmant gingo hem till
sina respektive ägare. Söndagsmorgnarne infunno vi pojkar oss på Sjötorget för
att åse, då stadens hästar, ledda medels rep, togo bad längs ångbåtskajen.
Naturligtvis fingo höns, gäss och ankor fritt traska omkring på stadens gator.
Men något fyrfota svin såg jag däremot aldrig i Östersund gå utomhus, som fal
let är i somliga andra små städer.

Gatubelysningen
Staden hade även en gång i sina första dagar haft en sorts gatubelysning, men
i min barndom hade den endast minnet kvar och detta minne av storstadstill
taget bestod av en glaslykta, upphängd på en järntråd mitt i Drottninggatan
mellan handlandena Permans och Ocklinds byggnader på nedre sidan av tor
get. På Permans husknut fanns ännu kvar ett plåtskåp med vevinrättning för
--
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Gatubelysningen på Drottninggatan - nuvarande Samuel Permans Gata - med hand
/,anden Ocklinds hus till höger på bilden och hand/,anden Permans hus till vänster.
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lyktans upp- och nedhissning. Jag såg dock aldrig denna, den enda gaculykcan
i hela staden någonsin tänd. Den hängde numera kvar endast till skottavla för
våra boll- och scenkastningar.
En belysning av några av våra gator, vilken var både vacker och effektfull,
men som, tyvärr ej förekom mer än en gång om året, var, då familjerna om Jul
dagsmorgonen enligt gammal vacker plägsed illuminerade sina fönster. Visser
ligen bestod illuminationen endast av hemstöpta calgljus, men då vi voro ovana
vid all sorts belysning av våra gator och då det nämnda morgon placerades
många ljus i varje fönster, blev effekten synnerligen anslående, då man vandra
de till Julocean.
Vår lilla enkla kyrka var även den på bästa sätt upplyst med calgljus, dels i tre
mindre cakkronor och några armscakar dels ock nedstuckna i hål i bänkarnas
ryggstöd. Denna senare belysning var dock ganska riskabel för såväl peruker
som pälskragar. Högst uppe i tornets öppna lancernin var varje julmorgon all
tid upphängd en blecklykca med ett ljus i.

Dräneringen
Stadens norra del bestod sig med en sorts dränering, bestående av en cimrad
underjordisk trumma, vilken utmynnade i sjön mitt för Residensgränd och på
vars ändpunkt vid sjön vi pojkar brukade sitta och meta blindsi!J t4 åt våra
ankor. Trumman var dock ej byggd för detta ändamål, utan dess egentliga syfte
var nog att avleda vattnet från den ovan staden belägna sanka trakten.

Snöplogning
Att i meterdjup snö åka på snöplogen genom stadens gator var för oss pojkar
en sport, som vi, vid alla till buds stående tillfällen sökte vara med om. På
den tiden var det nämligen ej ovanligt, att man under nattens lopp blev totalt
insnöad, och på morgonen fick gräva sig ut från sina bostäder genom flera
meter djupa snödrivor. Gatorna voro då alldeles ofarbara för både djur och
människor ända tills långe fram på förmiddagen, då plogen hunnit gå och göra
en väg mitt i gatan.

ra

Brandvakt och Brandpatrull
Om nätterna från klockan tio på kvällen till kl. fem på morgonen var stadens
väl och ve överlämnat i händerna på en med sax försedd brandvakt, vilken i
varje gatuhörn utropade tiden på följande sätt: "klo - ekan - elf - va - sla gen, - hö -ö - ö - ö - r - brand - vak - tens - roooooop, - klo - ek - an elf- va - sia - gen".
Därjämte bevakades samhället nattetid av en brandpatrull, en genuin 'Tra
skapacrullo', ty den gjorde som patrullen i pjäsen "Frihetsbröderna'' - den kom
allcjämc för sene, då fara var å färde.
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Brandpatrullen bestod av två personer. Kvinnan hade här samma skyldighe
ter och rättigheter som mannen. Patrullfolk uttogs i tur och ordning bland
gårdsägarne och hade samma tjänstgöringstid som brandvakten. Ofta hände,
att familjernas tjänarinnor fingo göra patrulltjänst på kommando av sin hus
bonde - annan nattpatrulltjänst gjorde nog jungfrurna då som nu både ofta
och gärna dock utan kommando. Patrullen sammansattes ofta av en represen
tant för vardera könet. Vad denna patrull förehade under nattens tysta timmar
förmäler ej historien.
Angående brandpatrullens sammankallning annonserades varje lördag i sta
dens tidning, vilka personer som under den kommande veckan skulle bestrida
denna tjänstgöring. Man fick i dessa tillkännagivanden läsa egendomliga sam
mansättningar såsom: Natten mellan lördag och söndag: "Kamrerskan Perman
och arbetskarlen Nyholm" och söndag - måndag: "Magister Palen och Oljons
Lisa" 1 5 etc. etc.

Skorstensfejaren
Varifrån han kom, eller vart han tog vägen visste ingen, men det var ett stort
framsteg i stadens utvecklingshistoria, då den lade sig till med en fast avlönad
sotaremästare. Mannen var ett faktum, en lång, proper och ståtlig man. Han
gifte sig med Tilda Holmquist, fick barn, söp och en vacker dag kastade den
svarte fan både hustru och barn ut genom ett fönster, och gjorde sig själv osyn
lig. Vad slutet blev av dessa mörksens gärningar vet jag ej.

Planteringar och Planeringar
Under min barndom förekom ej mer än en plantering av träd inom staden, och
den utfördes år 1854 å Elementarskolans gård av dess elever. Detta plante
ringsarbete utfördes på så vis, att medan en del av skolgossarna sändes till skogs
för att därifrån hemföra ett visst antal jämnstora björkar på rot, fingo de andra
stanna hemma och gräva gropar på skolgården i vilka gropar de hemförda trä
den planterades under uppsikt av skolans lärare. Denna planteringsdag var en
sådan där dag som aldrig glömmes.
Varför kan ej skolor ibland för barnen arrangera dylika lyckliga, nyttiga och
uppfriskande arbetsdagar till omväxling med de trista, enformiga och tunga läs
dagarna inom fyra väggar? Gyllenhaalska björken kallades i långliga tider den
andra i ordningen 16 från norr räknat vid Kyrkogatan, ty detta träd hemfördes
och planterades av den av alla pojkar beundrade ynglingen Leonard Gyllenhaal
från Torpshammar. Alla dessa träd med undantag av två, därav det ena i själva
norra hörnet var planterat av ynglingen Axel 17 Melander, finnas ännu 18 kvar och
ha vuxit upp samt blivit ganska stora.
Östersunds enda grustag var i själva Sjötorget. En följd härav blev, att där
under tidernas längd uppstod en grop av kolossala dimensioner, vari vi pojkar
hade en förtjusande lekplats. Svarta svalor byggde sina bon i gropens branta
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väggar. Men så hände, att någon eller några av samhällets mer estetiskt sinna
de invånare ansågo, att detta grustag inne i staden och dess förnämsta plats
nedanför Residenset var en skamfläck för staden. Till den ändan föranstaltades
om att gropen skulle utplånas från jorden, varför det en vacker dag utsändes en
budkavle till stadens alla inbyggare med befallning, att de på en viss dag med
häst och lämpliga arbetsredskap skulle infinna sig på Sjötorget. Här blev nu
denna dag liv och rörelse, och en verklig festdag för oss pojkar. Den stora gro
pen blev fylld och planerad, och sedan den dagen var det strängeligen förbju
det att i Sjötorget fylla sina sand- och grusbehov.
A detta torg fanns även tvenne välvda källare, varav den ena tillhörde hand
lande Ocklind. Det gick med dessa källare som med Kartago - de begravdes av
sand.

Sjötorget med de två välvda källarna, varav den ena tillhörde hand/anden Ocklind.

Likaledes förekom i den branta stranden nedanför färgar Burmans gård tre
välvda källare, tillhöriga några av stadens handlande. Även dessa äro nu för
länge sedan utplånade från det gamla minnenas Östersund.

Sagotiden
Då vi voro mycket små föreföll alla berättelser, vilka berörde stadens uppkomst
och utveckling samt invånare under dess första år som sagor från en länge,
länge sedan svunnen tid och det var med allra största andakt som vi samlades
kring någon åldrig person för att höra talas om Östersunds första tillvaro. Vi
tyckte vid sådana högtidliga tillfällen, att den berättande, vilken personligen
varit med om detta, måste vara en riktig urinvånare från sagotiden.
Dessa gamla berättade naturligtvis först och sist om den märkvärdiga Apote
kare Perman, huru han i tur och ordning och utan appell utkommenderade sta-

ra
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dens första inbyggare för att personligen och under hans stränga regemente
utföra röjningsarbeten å utstakade gator och torg m.m.

Kvarvarande träd från fordom
Det byggnadskvarter, vilket är beläget på slutet av Prestgatans östra sida i
myran och som i söder begränsas av Gränsgatan var i mina pojkår beväxt med
härliga barrträd, bland vilka förekom en liten rödmålad torpstuga. Mellan
denna och gatan var en behaglig liten ängsmark. Detta lilla hem tillhörde en
torpare Tallberg. Nu är varje spår av denna ståtliga skogsdunge för länge, länge
sedan försvunnet. Ja, det förefaller mig som skulle mina kära Östersundare varit
hatare av träd å sina tomter. Till den nuvarande generationens beröm vill jag
dock genast tillägga, att den är raka motsatsen, ty nu har en ny anda och smak
för trädplanteringar inom staden visat sig behärska alla. Resultaten härav visar
sig redan nu på det mest anslående sätt i de många och smakfullt anlagda träd
gårdar och trädplanteringar som finnas.
Av de från fordom räddade träden, vilka länge trotsade tidens tand, var nog
björken, som stod vid staketet på södra sidan om kyrkan, innan planteringen
blev utvidgad. Denna björk hade som en särskild utmärkelse ett väldigt skatbo
i sitt vackra lövverk, vilket bo vi pysar ofta hedrade med besök, i synnerhet
sedan det bland oss blev bekant, att en gosse en gång däri hittat en silversked lyckliga gosse! Nu är denna ståtliga björk med alla sina kära minnen, skatbo,
silverskedar och inristade runor genom stormen och sin egen ålderdomsskröp
lighet bruten och lemlästad, men vad som därav finnes kvar kan nog ännu
länge stå och tala minnenas tysta språk till våra barn och barnbarn.
På den nya begravningsplatsens äldre del finnes ännu en del präktiga och för
mig mycket minnesrika björkträd, i vilkas vita stammar vi flitigt ristade våra
runor, vilka sannerligen grott i fröjd och gamman, ty för ett par år sedan åter
fann jag verkligen själv i stammen av ett av dessa vördnadsbjudande träd mina
egna initialer från år 1857, vilket gladde mig mycket, i synnerhet som dessa
gamla barndomsvänner synbarligen ännu i många tiotal av år komma att trot
sa tiden och livets stormar. Kring denna kyrkogård, den sydöstra delen, vilken
förr kallades "Gamla kyrkogården", förekom ett svarttjärat pinnstaket, vars
stolpar pryddes av skurna gulmålade knoppar, som skulle föreställa eldflam
mor. Dessa knoppar voro tillverkade av en mördare Per Niska (kanske skall det
vara Per Nilson), vilken brottsling ej kunde överbevisas om sin skuld förrän
aderton år efter mordet.
Gamla kyrkogården användes endast för gravsättning av självspillningar, och
vi barn voro fullt övertygade om, att där spökade gruvligt.

Slåtterkalas
Som stadens borgare i allmänhet voro lottägare, förekom då och då på efter
sommaren s.k. slåtterkalas. Vid dessa fester avslogo först de inbjudna herrarna
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med egna medförda liar gräset, vilket därefter av fruntimren sammanräfsades
och hässjades, medan värdfolket gjorde i ordning trakteringen. Sedan allt grä
set var avmejat och hässjat, vidtog traktering med mat och dryck i stora kvan
titeter. Dans och lekar fortgick på den avslagna ängen till långt in på den ljusa
sommarnatten. Till dessa kalas voro inga barn inbjudna, men ingen nekade oss
att på behörigt avstånd bekika härligheten.

Slagtröskning
Ett annat minne fullt av lantlig poesi från min kära lilla stad var, att man under
vintermånaderna från tidiga morgonen till sena kvällen i nästan alla gårdar i
staden hörde de stämningsfulla och taktmässiga ljudet av tröskning med slagor.
Denna slagtröskning, som troligen numera är alldeles bortlagd, påminde så
innerligen vackert om Viktor Rydbergs härliga barnsaga, "Lille viggs äventyr",
ty, då man hela dagen lång hörde dessa egendomliga slag, vilka ibland voro star
ka och ibland mycket dämpade, så tyckte man sig förnimma små tomtar i varje
vrå.

Fjällämlarna
Vissa år hade staden besök av dessa fjällens besynnerliga invånare. Sommaren
1858 översvämmades staden i oroväckande grad av lämlar, och i våra frodiga
diken uppehöllo de sig i tusental, utstötande pipande läten. De voro stora som
små kattungar, till färgen brun- och svartfläckiga samt mycket orädda. Ett litet
slag med en käpp var dock tillräckligt att avliva dem.

Då ekorrarna besökte staden.
Ibland förekom även besök av ekorrar inom stadens område, och då dessa djur
uppträdde på våra hustak och i större antal, blev stadens befolkning mycket
uppskrämd, ty, sade de "vi se", då ekorrar infinna sig i städer, stundar stora och
små olyckor.
För min egen del tror jag ej, att någon särskilt svår olycka övergick staden till
följd av ekorrbesöken. Det underbaraste som mig veterligt hände i samhället en
tid efter en dylik ekorrpåhälsning var, att en jäkla gentil "grilljanneskräddare"
som en riktig andeuppenbarelse dök upp inom samhället. Varifrån han kom
visste endast de invigde. Några år grasserade denna grandseigneur - Don Juan
- skräddare som ett riktigt högdjur bland stadens förnämligaste hantverkare.
Friman var hans namn, och han var allestädes närvarande och firad. Men ett,
tu, tre spred sig inom samhället att björnarna blivit allt för många så att den
eleganta mannen funnit för gott att försvinna från staden lika hastigt som han
uppstod på Östersunds horisont. Ryktet besannades, fruntimren gräto mycket
och länge, björnarna brummade, men efter någon tid av djup sorg kommo sta
dens inre förhållanden dock åter i jämnvikt.
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Den underbara vedboden
Många sorters vedbodar har jag sett i mina dar och ännu flera slag finnes väl,
men jag tror mig utan gensägelse kunna påstå, att maken till skräddare Fast
borgs i Östersund vedbod ej förekommer på vår planet, ty den förefanns på
botten av Storsjön och låg ständigt under vatten.
Förhållandet med denna vedbod var i all sin enkelhet det, att en gång förr i
tiden mellan Frösön och Östersund funnits en bro på pålar och att då denna
bro revs bort, fingo pålarna stå kvar. Dessa pålar såldes sedermera på offentlig
auktion, varvid den mångsidige skräddaren Fastborg stannade vid högsta
budet. F.s mening var naturligtvis att upptaga och använda pålarna till ved
brand, men som detta för skräddaren mera ovanliga undervattensarbete blev
honom övermäktigt, beslöt han sig för att tills vidare låta pålarna "stå på till.. ,,
vaxt
Dessa bropålar voro på min tid avruttnade uppifrån, så att de alla stodo
under vattenytan, och utgjorde en sevärdhet, då vi gingo över den strax söder
om den nyuppförda bron, vilken även den nu är borttagen och ersatt med en
mycket ful sten- och järnbro, vilken är belägen på samma ställe som Fastborgs
vedbod. Genom F.s köp av omskrivna pålar till vedbrand, kallades platsen där
efter "Fastborgs Vedbod".
På mitten av den träbro, som här förekom under mina pojkår, funnos på
ömse sidor två grönmålade bänkar, vilka under vackra sommaraftnar voro efter
sökta sittplatser för stadens promenerande damer och herrar. I ryggstödet till
bänken på norra sidan förekom många inskurna namn och initialer, och där
ibland i mycket tydliga bokstäver ordet 'Oro'. Förklaringen - ty det fanns en
sådan på dessa tre bokstäver - var mycket sorglig. Enligt vad jag under min
barndom hörde voro de ditskrivna till minne av en av stadens ungmör, vilken
blev bedragen och övergiven av sin trolovade och därför i sin förtvivlan, på
denna plats sökte och fann döden i vågorna. Därvid hade hon med sin klän
ningskjol för ett ögonblick fastnat på en av de på den tiden över vattenytan
uppstående pålarna.
Då den otrogne fästmannen fick kännedom om den ohyggliga händelsen, lär
han i långliga tider därefter om nätterna ha vandrat å bron och stirrat ned i dju
pet och av hans hand blev ordet 'Oro' inristat i räcket å gröna bänken. Åtmins
tone förklarades saken på detta sätt, då jag var liten.

Storsjöodjuret eller Svärmerier av pottomakarens dotter över
den förtrollade timmerstocken
Det var en gång - som många gånger var, som det så högtidligt heter i början
av varje saga - att det befanns vara kaffekonselj hos den av stadens ogifta her
rar alldeles bortglömda "Gamla Mamsell Helldah1" 19 i den uråldrige hundra fot
långa krukmakarebaracken, belägen vid sjön i myran.
Från detta kafferep berättade min mor vid sin hemkomst, att den gamla
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Mamsellen H. förtalt
för sina gäster, att då
hon en dag i stilla
lugn satt med sin kaf
fekopp i handen och
sockerbiten redan i
..
munnen "svarmande" vid det öppna
fönstret åt sjön - där
nämligen
fanns
endast ett fönster åt
Den hundrafot långa kmkmakarebaracken där den av stadens ogif
ta herrar alldeles bortglömda "Gamla Mamsell Helldahl" bodde.
sjön å pottomakarens
långa skjul - över
tidens ondska och
det övervägande stora antalet ogifta manspersoner på världsmarkanden, vilka
alla utan undantag glömt bort, att i Östersund fanns en till äktenskap ännu
ledig Mamsell Helldahl etc., fick hon se - icke en riddare - utan en svart tim
merstock vilken invid stranden låg och rullade hit och dit i det spegelblanka
vattnet. Först tänkte hon "låta rullan gå", ty hon ansåg det hela för en baga
tellsak, men hemskt att skåda blev det, ty i ett nu behagade den svartmuskige
rullande stocken göra höger om och vända den ena ändan åt Mamsellens fön
ster, och den andra utåt sjön, samt kila iväg och försvinna i djupet.
Detta var för mycket till och med för en svärmande tös på femtio vårar, och
hon föll i vanmakt. Fadern, pottomakaren, med hela sin fabrikspersonal gamle halte Andersson - störtade in, och sedan mamsellen kvicknat till, för
klarade hon, att antingen var den rullande stocken hin onde själv, eller ock
hade hon sett det ännu förskräckligare Storsjöodjuret.
Vi barn hörde dock aldrig, varken förr eller efter denna kaffebjudning, talas
om det rysliga Storsjöodjuret. Vi badade hela somrarna i öppna sjön utan en
skymt av rädsla för den upp- och nedvända - båten.
Noter
' Adolf Emil Melander ritade Grand Hotel,
som sedermera revs för att ge plats åt Scor
sjöteatern. Här fanns "Borgens sal", som var
ett näringsställe från början av 1860-talet.
Det användes även för markandsnöjen,
danstillställningar m.m. 1864 inrättades
Östersunds första offentliga teaterlokal i
byggnaden vid Residensgränd, "Borgska
teaterladan", som senare kom att bli Grand
Hotels festsal.
' Rödfärg från Dylca bruk i Närke, 1,5 mil
norr Örebro. Ursprungligen var det ett sva
velbruk som anlades på 1570-talet och lades

ned 1869. Därefter producerades bara röd
färg.
' "Gammelskjul" var öknamnet på ekonomi
direktör Pehr Wikström från Medstugan.
Adolf Emil Melander har i en särskild arti
kel beskrivit "Gammelskjul".
• I manuskriptet stod ursprungligen ägs av

änkan efter handlanden Rob. Fresk.

' Adolf Emil Melander fick riclektioner av
Jöns Peter Moberg, som under några år stu
derat vid Konstakademin. Av honom fick
Melander sin första skolning i bland annat
frihands- och ornamencceckning och fick
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1860 följa med honom till Hammerdal, när
Moberg skulle måla den då nyrestaurerade
kyrkan.
6
Tavlan finns inre på Stadsmuseet. Om den
fortfarande existerar är okänt.
7 Domestik (av latinets domus = hus och därav
domesticus = huslig) är ett slags tätt bom
mullslärft, som är ganska grovt. Vit domes
tik användes till lakan, skjortor, förkläden
m.m. medan brun och grå användes till
undertyg på möbler, grövre foder i draperi
er o.s.v.
8
I Föreningen Gamla Östersunds Årsskrift
2000 sid. 65 och följande berättar Melander
om läseriet i Hammerdal och Oviken.
9 Tavlan finns utställd på Stadsmuseer.
m Området som begränsas av Hamngatan,
Rådhusgatan, Gränsgatan och Strandgatan
vilket natten till den 31 augusti 1884 härja
des av brand.
"Gatudesinerna är ungefär lika med "de
planlagda gatorna".
"I Melanders skildringar av Östersund på
1850-talet förekommer en del personer till
hörande ätten Lilliesköld. Det är ättlingar
till kaptenen med majors avsked vid Jämt
lands regemente Johan Gustaf Lilliesköld,
född 1756 och död 1817 i Oviken. Den
pastor Lilliesköld, som Melander här
omnämner är komministern i Sunne och
Hallen Johan Adolf, vilken föddes i Oviken
1804 och avled i Hallens prästgård år 1887.
Han gifte sig 1833 med Erika Catharina
Back.man, som var född på Frösön 1812 och
avled i Segersrad i Värmland 1892. Paret
Lilliesköld fick 14 barn - 3 döttrar och 11
söner. Äldsta dottern blev bara 9 år. Alla de
övriga uppnådde mogen ålder. Bygden skri
ver i Härnösands stifts herdaminne, att
komminister Lilliesköld "var en storväxt,
ljuslett, vördig man. Genom sparsamhet
och omtanke lyckades han i det torftiga
komministertjället lämna uppfostran och
undervisning åt de talrika barnen, av vilka
nästan alla nådde myndiga år och på skilda
verksamhetsfält visat framstående nit och
duglighet till fosterlandets gagn. . . . 'När
man far höra att den hedersmannen, medan
barnen växte upp, lärde dem att själva göra
skor, så har man dock en ledtråd till lös
ningen av gåtan', huru det var möjligt att
uppfostra dem alla. Man må härvid icke för
glömma deras lilla strävsamma, aldrig syss
lolösa, outtröttliga moder."
Vidare möter vi häradshövding Carl Gustaf
Lilliesköld och hans söner. Häradshövding
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Lilliesköld föddes 1808 i Oviken. Det var
samma år som fadern fick avsked. Han gifte
sig 1846 med Anna Maria Eugenia Wall
mark, som föddes i Luleå 1824 och avled
1913 i Stockholm. Häradshövdingen var
justitiearie (borgmästare) i Östersund 1834
- 36 och häradshövding i Jämtlands södra
domsaga 1848 fram till 1863, då han flytta
de till motsvarande tjänst i Roslagen. Han
avled år 1879 i Stockholm. Häradshövding
eparet fick fem barn - alla söner - varav
dock de rvå yngsta dog vid späd ålder. De
ne äldsta varjämnåriga med Melander näm
ligen: Gustaf Anton, som föddes 1847 och
avled ogift som stationsskrivare i Uppsala
1879, Carl Axel som föddes 1848 som blev
ingenjör och avled gift 1925 i Råsunda samt
Johan Arvid som föddes 1849 och som lik
som fadern blev häradshövding fastän i
Småland och avled gift 1937.
I dag bor inre någon tillhörande ätten Lilli
esköld i Jämtland.
'' Nuvarande - sedan 1928 - Samuel Permans
Gata men hette ursprungligen Regeringsga
tan.
'4 Blindsill, blinnsill eller blinnjesa = elritsa,
äling, gli, kvid, Phoxi'nus !.t 'vis. Den är en
karpfisk med en tämligen trind, cirka 10 cm
lång, kropp och har små fjäll. Den uppträ
der i stim, särskilt under lektiden i maj juni på sand- och grusbotten och grunt
vatten. Den används mest som agn men
uppskattas på sina håll utomlands som en
delikatess.
'' I en skildring av Östersunds original berät
tar Melander om henne och beskriver henne
som "en storväxt, ful, osympatisk, grov och
lunsig ogift kvinna, utan vänner, karlrycke
eller bekanta." Hon försörjde sig genom att
köpa upp djurben, som hon rengjorde och
sålde vidare som råvara till benmjöl m.m.
6
' Stadsträdgårdsmästaren i Östersund uppger
att det är osäkert om detta träd fortfarande
finns kvar. Många av träden mot Kyrkgatan
är mycket gamla. Normalt blir en vanlig
björk omkring 100 år men i stadsmiljö ofta
inte så gammal p.g.a. att rötterna ofta grävts
av.
7
' Melanders äldre bror Gustaf Axel, född
1840, och som kom att överta faderns bage
rirörelse.
8
' 1901.
•• Sofia Kristina Helldahl föddes den 6 juli
1823 i Härnösand. Hon bodde hela sitt liv
hemma hos föräldrarna och avled ogift den
26 augusti 1873.

Millenniefotograferingen
BENGT WEILERTS DOKUMENTATION AV ÖSTERSUND ÅR

2000

Av Olle Berndtsson
UNDER DE TIO ÅR den nuvarande redaktionskommiccen arbetat med årsskrif
ten har vi funnit vilket stort värde som ligger i Stadsmuseets arkiv. Varje års
skrift har det varit lika spännande att finna illustrationer till olika artiklar.
Genom den "vandring" som gjorts genom staden, gata för gata, har vi kunnat
presentera bilder, som väckt gamla minnen till liv hos betraktaren. Inför mil
lennieskiftet år 2000 - en händelse som kommande generationer säkert kom-
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Fastigheten Storgatan 43 efter en nyligen genomförd renovering.

mer att titta tillbaka på - fann vi det vara viktigt att göra en fotodokumenta
tion av staden. Styrelsen accepterade förslaget och anslog medel till förverkli
gandet. Uppdraget gick till fotografen Bengt Weilert, som under år 2000 tagit
ca 500 dokumentära fotografier i stadens centrala delar. Bilderna har tagits med
negativ färgfilm och färgkopior har gjorts i formatet 15x15 cm. Efter att ha för
setts med beskrivande text kommer materialet att läggas in i Stadsmuseets arkiv
för framtida användning. Reproduktionsrätten tillhör Föreningen Gamla
Östersund.
Det kan här vara på sin plats att ge en liten presentation av fotografen Bengt
Weilert. Han började sin fotografiska verksamhet i Östersund år 1950 i företa
get Tewe-bild på Köpmangatan 63 - först med en kompanjon senare som
ensam ägare med adress Regementsgatan 26B. År 1970 övertogs hovfotografen
Georg Lingsells atelje och affär på Prästgatan 24 och i samband därmed done
rades Lingsells hela negativarkiv till Föreningen Gamla Östersund och Jämt
lands läns museum. Företagsnamnet ändrades till Fotografen Bengt Weilert AB
- i dagligt tal "Fotografen". 1981 såldes delar av företaget och verksamheten
blev rörlig med uppdragsfotografering utgående från Älgstråket 22. Bengt Wei
lert har genom åren varit rikspressens "öga'' i länet, gjort TV-program och
bland annat varit huvudfotograf i 24 böcker. År 2000 tilldelades han Öster
sunds kommuns kulturstipendium.
Här följer ett litet urval av bilderna från millenniefotograferingen.
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Rekordforsök i godisät
ning på Prästgatan.

Ibland lyser solen även
på Östersunds många
uteserveringar.
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Ängarna Östersund och Thomee vid kaj i Östersund.
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Vallsundsbron från Rådhustornet.
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First Hotel - Gamla teatern är en gammal byggnad, som spelar en viktig roll i
stadens kulturliv.
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7

Ett parti av Gustaf/ff:s torg.
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Rondeller var en nyhet i Östersundstrafiken under 1990-talet.
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Nya stadgar
för Föreningen Gamla Östersund
ÖVERGRIPANDE MOTIV OCH MAL FÖR STADGEREVIDERING
Av Sven-Erik Tornving
VID FöRENINGEN GAMLA ÖSTERSUNDS ÅRSMÖTE DEN 27 MARS 2001 och extra
möte den 24 april 2001 antogs föreningens nya stadgar.
Bakom de nya stadgarna låg en lång process som började redan i maj 2000
då en stadgekommitte om tre personer utsågs. Till kommitteledamöter utsåg
sryrelsen Sven-Erik Tornving (sammankallande), Sven-Ivar Nordin samt Peter
Berg. Sryrelsen gav då också kommitten riktlinjer för stadgerevideringen.
De förändringar som skett i samhället under det senaste årtiondet motivera
de, enligt sryrelsen, en genomgripande revidering. Revideringen skulle också ge
stadgarna en sådan flexibilitet och modernitet att de skulle kunna gälla långt in
på 2000-talet.
Möjligheterna att öppna föreningen för nya medlemsgrupper skulle utgöra
en viktig del i revideringsarbetet.
Vidare skulle kommitten se över språket i stadgarna och anpassa det, så långt
möjligt, till modernt språkbruk.
Ändringsförslaget skulle kunna behandlas på ordinarie årsmöte i mars 2001.
Kommitten lämnade sitt första stadgeförslag i september 2000. Förslaget
bearbetades vidare och vid sryrelsesammanträde den 14 november 2000 beslu
tade sryrelsen enhälligt att fastställa kommittens förslag som det sryrelseförslag
som skulle delges medlemmarna och presenteras vid ordinarie årsmöte i mars
2001.
I mycket god tid före årsmötet skickades sryrelsens förslag till stadgeändring
ar ut till alla medlemmar. Alla förslag till förändringar motiverades och kom
menterades. Gällande stadgar skickades med för att underlätta jämförelser mel
lan gamla stadgar och sryrelsens ändringsförslag.
Vid årsmötet den 27 mars 2001 redovisades utsänt förslag och kommentera
des och motiverades ytterligare. Nedan redovisas en del av dessa kommentarer.
I § 2 finns ett nytt srycke som beskriver föreningens verksamhetsområden
och där finns en del nya uppgifter redovisade. Där anges bland annat att före
ningen skall stimulera till forskning om Östersunds historia och förvalta och
administrera de fonder som föreningen har fått i uppdrag att sköta.
I § 3 finns en skrivning om medlemskap som innebär att personer som är
intresserade av Östersunds historia kan inväljas i föreningen, oavsett kön, ålder,
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födelseort, hemort och nationalitet. Alla personer som, genom att söka med
lemskap i föreningen, visar sitt intresse för dess verksamhet kan alltså inväljas i
föreningen. Genom att föreningen har öppnats på detta sätt kommer nya med
lemsgrupper och nya kompetenser att kunna tillföras föreningen. Ett ökande
antal medlemmar ger också bättre ekonomiska möjligheter att driva stadsmu
seet och föreningens verksamhet.
I § 5 har gjorts ett antal ändringar för att förbättra informationen till före
ningens medlemmar i samband med årsmötet. Annonsering om årsmötet skall
ske i alla dagstidningar som Östersund har eller kommer att ha. Skriftlig kal
lelse skall skickas till medlemmar som bor utanför Jämtlands län. Möjligheter
na till medlemsinflytandet har också ökat genom en ny skrivning som innebär
att medlem har rätt att lämna förslag på frågor som skall behandlas på årsmö
tet.
I samma paragraf regleras också styrelsens sammansättning och omsättning.
Genom att ange att 6-8 styrelseledamöter och 3-4 suppleanter skall ingå i sty
relsen kan föreningen öka eller minska antalet styrelseledamöter och supplean
ter beroende på erfarenheter av genomfört styrelsearbete och detta utan att
behöva föreslå ändring av stadgarna. Skrivningen om att ett visst antal leda
möter och suppleanter omsätts årligen innebär en bättre kontinuitet i styrelse
arbetet genom att inte hela styrelsen byts vid samma tillfälle.
Det framlagda förslaget till revidering av stadgarna mottogs mycket väl och
antogs enhälligt av årsmötet. Några smärre ändringar och tillägg föreslogs. En
förändring av det geografiska område som skall avses med begreppet "Oster
sund" i stadgarna gjordes. Detta innebär att det på försättsbladet till stadgarna
kommer att stå: "Med Östersund avses i stadgarna det område som utgjorde
Östersunds kommun före sammanslagningen med andra kommuner 1971."
Även ett tillägg till de ärenden som skall behandlas vid föreningens årsmöte
antogs liksom ett tillägg i § 10 där även Östersunds kommun omnämns.
Styrelsens förslag till stadgar, med ovan redovisade tre förändringar och till
ägg, antogs en andra gång vid det extra mötet den 24 april 2001 och förening
en hade därmed genomfört en stor stadgerevidering som förhoppningsvis skall
visa sig vara användbar under lång tid framöver.
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Föreningen Gamla Östersunds stadgar
ANTAGNA VID KONSTITUERANDE MÖTE DEN 23 OKTOBER 1923 MED ÄNDRINGAR
1930, 1951, 1958, 1994, 1995 OCH 2001
Med Östersund avses det område som utgjorde Östersunds kommun före samman
slagningen med andra kommuner 1971.
§ 1 Föreningens namn:
Föreningens namn är FÖRENINGEN
GAMLA ÖSTERSUND
(nedan kallad FGÖ)
§ 2 Målsättning och uppgift.
Föreningen är en religiöst och politiskt
obunden förening med uppgift att samla
för Östersund intresserade personer, vilka
vill vårda och bevara Östersunds från his
torisk, topografisk, konstnärlig eller kul
turell synpunkt värdefulla minnen, samt
verka för att historiska och konstnärliga
krav tillgodoses vid Östersunds föränd
ring och utveckling. I detta syfte vill för
eningen samla bidrag till Östersunds his
toria i vidaste mening samt i skrift och
bild återge desamma, ge liv åt märkligare
tilldragelser och personligheter, bidra till
Östersunds förskönande liksom vidta
andra hembygdsvårdande åtgärder.
Föreningen skall bl.a.:
• förvalta föreningens samlingar
• driva Stadsmuseet i Östersund
• utge årsskrift
• anordna utställningar i Stadsmuseet
• stimulera till forskning om Östersunds
historia
• förvalta och administrera de fonder som
FGÖ har fatt i uppdrag att sköta.
På stadens grundläggningsdag den 23
oktober hålls ett högtidsmöte.
§ 3 Medlemskap
Varje person som uppskattar föreningens
syften och visar intresse för Östersund
och föreningen, kan bli medlem.
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Medlem inväljs av styrelsen. Styrelsen
kan besluta om uteslutning.
Till hedersledamot i föreningen kan den
kallas, som på ett utomordentligt sätt
främjat föreningens syfte. Hedersledamot
utses av föreningen på förslag av styrel
sen.
§ 4 Medlemsavgift
Årlig medlemsavgift erläggs med belopp
som av föreningen fastställs vid ordinarie
årsmöte. Medlem som inte fullgör sina
ekonomiska åligganden eller på annat sätt
motverkar föreningens verksamhet kan
uteslutas. Hedersledamot erlägger ingen
medlemsavgift.
§ 5 Arsmöte
Föreningen håller ordinarie årsmöte
senast den 31 mars. Kallelse till årsmöte
utfärdas av styrelsen genom annons i
Östersunds dagstidningar och skriftlig
kallelse till de medlemmar som bor utan
för Jämtlands län. Kallelse till ordinarie
årsmöte skall ske senast 14 dagar före
mötet. Medlem kan lämna förslag på
fråga, som skall behandlas på årsmöte.
Sådan fråga skall lämnas skriftligen,
senast en månad före årsmötet, till styrel
sen för behandling.
V id ordinarie årsmöte skall följande ären
den behandlas:
• parentation över medlemmar som avlidit under verksamhetsåret
• presentation av nya medlemmar
• upprättande av röstlängd
• val av ordförande för årsmötet
• val av sekreterare för årsmötet

• fråga om årsmötets behöriga utlysande
• val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
• s ryrelsens förvaltningsberättelse
• revisorernas berättelse
• fastställande av resultat- och balansräkning
• fråga om ansvarsfrihet för sryrelsen
• fastställande av medlemsavgift
• redogörelse för inkomna gåvor
• sryrelsens förslag på hedersledamot
• val av föreningens ordförande för en tid
av 1 år
• val av 6-8 sryrelseledamöter för en tid av
2 år. (3-4 ledamöter väljs varje år)
• val av 3-4 sryrelsesuppleanter för en tid
av 2 år. (1-2 suppleanter väljs varje år)
• val av 2 revisorer och 2 revisorssupple
anter på en tid av 1 år
• val av 3 medlemmar att ingå i valberedningen
• övriga frågor
Information om s ryrelsens aktuella sam
mansättning skall läsas vid årsmötet.
Till extra möte kallas föreningen när sry
relsen därtill finner anledning eller om tio
medlemmar skriftligen anhåller om detta
för avgörande av bestämt angivna ären
den. Kallelse till extra möte sker på
samma sätt som till ordinarie årsmöte.
Val verkställas, då omröstning begäres,
med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör
lotten. Om för fattande av beslut omröst
ning är erforderlig, skall den verkställas
öppet. Vid lika röstetal gäller såsom före
ningens beslut den mening, som mötes
ordföranden biträder.
§ 6 Styrelse
Föreningens angelägenheter handlägges
av en s ryrelse, bestående av föreningens
ordförande och 6-8 andra ledamöter med
3-4 suppleanter. Sryrelsen utser inom sig
vice ordförande, sekreterare, skattmästare
samt inom eller utom sig intendent och

klubbmästare. Sryrelsen sammanträder på
ordförandens kallelse.
Kallelse till möte kan ske om minst hälf
ten av ledamöterna så kräver. Vid dess
sammanträden föres protokoll och skall
minst hälften av ledamöterna vara närva
rande för att fattade beslut skall vara gil
tiga.
§ 7 Revisorer
Föreningen skall ha 2 revisorer jämte 2
revisorssuppleanter. En av dessa skall vara
godkänd eller auktoriserad revisor och
behöver inte vara medlem av föreningen.
Revisorerna skall också granska de stiftel
ser och fonder föreningen förvaltar.
§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara
kalenderår.
§ 9 Andring av stadgar
Förslag till ändring av stadgarna skall
behandlas på två möten, varav ett ordina
rie och anses inte antaget om inte vid
båda mötena likartade beslut blivit fatta
de. Sådant förslag skall för att komma
under föreningens prövning inlämnas
skriftligt till sryrelsen minst en månad
före det möte, vid vilket det önskas upp
taget till behandling. Fråga om stadge
ändring skall anges i kallelsen.
§ 10 Föreningens upplösning
Om föreningen upplöses, skall dess sam
lingar och övriga tillgångar överlämnas
till Östersunds kommun eller lämplig
organisation att användas för ändamål
som § 2 stadgar. De stiftelser och fonder
föreningen förvaltar skall, efter överens
kommelse med föreningens huvudbank
förbindelse, överlämnas för förvaltning
till denna enligt de stadgar, testamenten
och andra handlingar, som behandlar för
valtningen.
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Stadsmuseet sommaren 2001
Av Tomas Frank
STADSMUSEET HÖLL SOMMARÖPPET mellan den 18 juni och den 26 augusti,
måndag-fredag kl. 10-16 och lördag-söndag kl. 13-16.
Museet bemannades för andra året i rad av s k feriepraktikanter. Ferieprakti
ken har visat sig fungera bra för vårt museum och därför följer en liten beskriv
ning av den. Feriepraktik för ungdom är kommunens satsning för att ge skol
ungdomar mellan 14 och 18 år sommarjobb. Lönen är låg och för många ung
domar är feriepraktiken deras första riktiga kontakt med arbetslivet. Våra ferie
praktikanter har varit museivärdar 5 tim/dag eller 100 timmar totalt. Att vara
museivärd innebär mottagande och vägledning av museets besökare samt för
säljning. Arbetsplatsen skall utse handledare och den uppgiften har vilat på
mig, Tomas Frank.
Förutom våra fyra feriepraktikanter, Peter Bergh, Henrik Johansson, Ida Sah
lin och Rebecka Sjöberg, har även Mats Malmqvist, medlem i FGÖ, varit
museivärd.
Ett stort tack till dem alla!
En nyhet var Östersundskortet 2001, som ersatte det gamla Storsjökortet.
Kortet gav halva priset eller fri entre till Östersunds sevärdheter och attraktio
ner i nio dagar under sommaren. I år var det första gången som Stadsmuseet
var med och kortet gällde som entrebiljett vid ett tillfälle till museet under kor
tets giltighetstid. För varje totalt antal sålda Östersundskortet erhåller FGÖ
ersättning i efterskott.
Kortet utges av Turist- & Kongressbyrån Östersund AB. Östersundskortet
har inneburit en ökad tillströmning av museibesökare under sommaren. Statis
tiken visar drygt 650 besökare, varav de flesta turister.
Östersunds stadsmuseum är unikt. Det är inte många städer i Sverige som
kan visa upp ett eget stadsmuseum. Därför borde varje besökande släkting, vän
eller turist besöka vårt museum.
Östersundskortet är ett bra sätt för staden att visa upp sina sevärdheter för
sommarturister. Mot den bakgrunden är det min förhoppning att Östersunds
stadsmuseum även kan vara med nästa sommar. Trevliga feriepraktikanter i vårt
museum och medverkan i Östersundskortet gav ett bra betyg, väl godkänd, åt
sommaren 2001.
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Från vänster: Arne Dahlin, Bertil Hansson, Kjell Pettersson, Bertil Nilsson.

FGÖ:s "Fotospanare"
ger bilderna nytt liv.
Av Bengt Brugge
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND hade under många år en stor samling glas
plåtar förvarade i Rådhusets källare. Antalet var c:a 240.000 (!) och förva
ringsplatsen var allt annat än lämplig. Det var stor risk att fukt, damm och
mögel skulle förstöra den stora fotosamlingen, vars ursprung hänför sig till
östersundsfotografen Wiktor Lundberg. Samlingen omfattar till stor del öster
sundsmotiv av mycket historiskt värde, samt ett stort antal porträtt. Lennart
Edström, föreningens hedersledamot, som avled 1990, hade tidigare lagt ned
mycket arbete med katalogisering av en stor del av samlingen. Då 1996 års sty
relse ansåg, att det var hög tid att skydda och därmed rädda den stora glas
plåtsamlingen inför framtiden, började åtgärder att vidtagas. En inventering
ägde rum och en skadeanalys gjordes av en tillkallad specialist varefter en
åtgärdsplan uppgjordes. Överläggningar skedde mellan Föreningen Gamla
Östersund och Länsmuseet, som hade lämpliga förvaringsutrymmen, och dess
utom tillgång till kunnig personal för renovering och skyddsförvaring av glasp
låtssamlingen. Samtliga plåtar är således nu överförda och deponerade vid
Länsmuseets fotoarkiv. FGÖ har under de senaste fem åren i hög grad lämnat
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ekonomiskt bidrag för museets
arbetsinsats. Totalt 300.000 kronor
har det kostat föreningen och där
med har styrelsen tagit sitt ansvar för
en fotosamling, som annars skulle ha
gått förlorad. Fortsättningsvis har
museet börjat avfotografera och kata
logisera fotosamlingen. Då de flesta
bilderna saknar text över vad bilder
na föreställer och vilka personer som
finns med, gjordes ett upprop bland
vår förenings medlemmar om att
bilda en "Fotogrupp". Gruppen skul
le träffas ett par timmar varje vecka
för att analysera bilderna, som förva
ras i ett hundratal pärmar. Då före
ningens medlemmar hitintills haft en
ganska hög ålder har det varit viktigt
att i tid börja analysen av de olika
bilderna, medan minnena fortfaran
de finns kvar från 1930-40-talen och
senare. Länsmuseet ställde upp med
I Rådhusets källare mådde inte de 240. 000Joto
glasplåtarna bra. Fukt, damm och m ·-el hotade
Mikael Hopstadius och Maria Nord
attforstöra den for Östersund så värde� !la bild
enskiöld.
Uppropet gav ett fint gen
samlingen. Nu finns de i lämpliga okaler vid
svar. Under vintern och våren 2001
Lämmuseet. Foto: Bengt Brugge.
har "Fotogruppen", som kom att
bestå av tolv föreningsmedlemmar uppdelade på tre arbetsgrupper, genomfört
sammanlagt 43 träffar. Härvid har 1000-tals bilder analyserats och anteck
ningar gjorts om bildernas innehåll, till ovärderlig nytta inför framtiden. För
att övriga medlemmar, liksom allmänheten, skall fil ta del av ett urval av bil
derna, kommer "Fotogruppen" att anordna en fotoutställning i Ahlbergshallen.
Den öppnas på stadens födelsedag den 23 oktober 2001 och kommer därefter
att visas under hösten och förvintern. Varje undergrupp har var sina tre teman
att visa upp, samt även bilder, där allmänheten kan fil hjälpa till och tala om,
vad de föreställer. Intresset har varit så stort från deltagarnas sida att forskning
en kommer att fortsätta på Länsmuseet till glädje för museets Minnesbank,
som därmed tillförs nytt forskningsmaterial, en "bank", som dagligen är öppen
för allmänheten. Nya forskare är välkomna att ingå i våra grupper i framtiden.
Det är bara att göra anmälan till Stadsmuseet så kan Du bidra till Östersunds
tidigare historia. Följande har ingått i 2001 års forskning:
Grupp]: Örjan Velander, Kjell Nilsson, Rolferik Persson, Bror Holmberg.
Grupp2: Kjell Pettersson, Bertil Hansson, Bertil Nilsson, Arne Dahlin, Bengt
Briigge. Grupp3: Karl-Erik Pettersson, Göran Nilsson, Bengt Bogren, Lars
Örjan Sjödin, Bengt Lago.
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Föreningen Gamla Östersund
och Östersunds Guideförening
Av Tomas Frank
ÖSTERSUNDS GUIDEFORENING är en sammanslutning av guider. En förening,
som ägnar sig åt stadens historia. Den är kanske mest känd för sina organise
rade historiska stadsvandringar, även om andra typer av guidningar och arran
gemang utanför Östersund ingår i deras verksamhet. Stadsvandringarna äger
företrädesvis rum under sommaren och en del av dessa auktoriserade guider
brukar då vara tidsenligt klädda. Guideföreningen har, av någon outgrundlig
anledning, bara kvinnliga medlemmar.
Under det gångna året har så många kontakter ägt rum mellan FGÖ och
Guideföreningen, att ett samarbete kunnat utvecklas dem emellan. Ett samar
bete som är unikt mot bakgrund av FGÖ:s manliga tradition p g a stadgarna
från år 1923. Initiativet till det hela kom från guideföreningen redan under
hösten, med anledning av en planerad Internationell guidedag, som var
bestämd till den 21 februari 2001. Syftet med Guidedagen är att guider över
hela världen skall visa prov på sitt kunnande och sin kompetens vid speciella
arrangemang. Guideföreningen ville anordna s k Öppet hus i Stadsmuseet och
FGÖ gav sitt medgivande, dessutom skulle Gamla Ostersund annonsera i orts
pressen.
Guidedagen förbereddes sedan under fem vinterkvällar i Stadsmuseet, där ett
trettiotal medlemmar i guideföreningen, under ledning av Tomas Frank, stu
derade följande teman:
I .Stortorget och marknaderna
2.Gamla kyrkan
3.Fattigdom och fattigvård
4.Lag och rätt
5.Jordbruket i Östersund
Varje kväll innehöll på så sätt ett tema som avhandlades. Föredrag, texter och
fotografier varvades med deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter som gui
der.
Guidedagen ägde rum i februari med Öppet hus i museet och museivärdin
nor från Guideföreningen. Museibesökarna bjöds på guidning inne och ute,
dessutom visades Rådhuset och Gamla Kyrkan. Arrangemanget uppskattades
av många besökare, varav de flesta kvinnor.
Samarbetet mellan de båda föreningarna har varit givande och förhopp
ningsvis skall det bli mer i framtiden. Mot den bakgrunden hälsar vi kvinnor
na i Östersunds Guideförening varmt välkomna till FGÖ, vilket är möjligt tack
vare de nya stadgarna.
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund far härmed avge följande redogö
relse för verksamhetsåret 1 januari-31 december 2000.
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
Museikommitte

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

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden förutom ett
antal arbetsmöten. Årsmötet för föregående verksamhetsår hölls i Ahlbergshal
len tisdagen den 21 mars 2000 i närvaro av ett fyrtital medlemmar.
Under verksamhetsåret har arbetet med glasplåtsamlingen avslutats och nu
finns samlingen på Länsmuseet som en deposition. Länsmuseet har låtit kopi
era att antal glasplåtar och gjort papperskopior. Styrelsen framför ett stort tack
till Peter Berg som arbetat med projektet.
Föreningen höll sitt högtidsmöte traditionellt den 23 oktober i Rådhussalen,
Rådhuset med ett 60-tal medlemmar närvarande. Medlemmarna bjöds först in
till Stadsmuseet för att bese de ombyggda lokalerna.
Vid festligheterna i Rådssalen kåserade Sten Bredberg och gjorde en intres
sant beskrivning av A4 och dess historia. Föreningen uppvaktades av Sten
Bredberg med ett bokverk om A4.
Under det gångna verksamhetsåret har Föreningen utdelat två stipendier på
3.000:--vardera till därtill berättigade elever vid Palmcrantzs�olan och War
gentinskolan: Anders Gunnervall uppsats om "Grand Hotell i Östersund" samt
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Elin Frank uppsats om "Östersund och järnvägen".
Dessutom har ett stipendium på 5.000:--ur Margareta och Robert Bergha
gens fond utdelats till Kristoffer Crantz, elev vid Mitthögskolan, för sin upp
sats om "Fattigvården i Östersund i början av 1900-talet".
Styrelsen har engagerat fotografen Bengt Weilert för att fotografera Öster
sund sommaren 2000.
Årsmötet 2000 utsåg följande nya hedersledamöter: Håkan Larsson, Olle
Berndtsson, Arne Eskilsson samt Göran Winberg.
Föreningen har lånat ut följande föremål till Polismuseet: 1 st kassaskåp, 1 st
skylt poliswaktkontor samt en väggtelefon.
Styrelsen har omarbetat stadgarna och kommer på årsmötet att förelägga
medlemmarna förslag till nya stadgar.
Föreningen har traditionellt utkommit med årsskrift. Styrelsen framför ett
tack till Olle Berndtsson som på ett utomordentligt skickligt sätt tillsammans
med redaktionskommitten dokumenterat en ny del av Östersunds historia.
Föreningen har under verksamhetsåret haft förmånen att utnyttja Tomas
Frank och bl.a. har han medverkat till att Föreningen nu har en god kontakt
med Östersunds skolor och även tagit emot ett antal skolklasser som fatt insyn
i Stadsmuseets skatter. Han har också tillsammans med intendenten Nils Storm
tagit emot föreningar som förkovrat sig i Östersunds historia.
Stadsmuseet har efter återinvigningen hållits öppet för allmänheten under en
period sommaren 2000. Föreningen har kunnat hålla öppet tack vare hjälp från
Ostersunds kommun med feriearbetare samt i viss utsträckning även Mats
Malmqvist och Tomas Frank. Därutöver har museet varit tillgängligt för all
mänheten måndagkvällar samt vid behov även på dagtid med benägen hjälp av
intendenten Nils Storm. Nytt för verksamheten i museet är att en besöksavgift
numera uttages.
Samarbetet med Jämtlands läns Konstförening har förstärkts evad avser Karl
Lignells fonder.
Under det gångna verksamhetsåret erhållna gåvor redovisas på särskild bilaga.
Beträffande den ekonomiska förvaltningen hänvisas till särskild redogörelse.
20 nya medlemmar har under året invalts i Föreningen, som den 31 december 2000 har 471 medlemmar.
Föreningen förvaltar följande fonder för vilka särskilda redovisningar lämnas:
Linda Olsens Donationsfond, Anna och Gottfrid Romans Under
stödsfond, Robert Berghagens fond för Forskning i Östersunds stads
historia, Karl Lignells fonder I, II och III.
Östersund 2001-03-13
Sven-Ake Breding

Arne Eskilsson

Sven-Ivar Nordin

Göran Winberg

Arne Dahlin

Olle Berndtsson

Peter Berg
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INVALDA MEDLEMMAR 1/1 - 31/12 2000
Sven-Olof Andersson
Karl-Erik Andersson
Bo Cederberg
Lars Dahlin
Bertil Dedering
Karl Anders Hedström
Christer Holm
Olle Hammar
Sven Simonsson
Kjell Siden

Nils-Erik Jämtnäs
Thomas Frank
Johan Wijnblad
Sören Larsson
Thorbjörn Junhov
Karl-Erik Pettersson
Krister Pålstam
Helge Svärd
Otto Svärd
Erik Östlund

AVLIDNA MEDLEMMAR
1/1 - 31/12 2000
26/1
29/3
6/5
6/5
17/5
7/6
25/7
15/9
20/9
23/11
24/11
29/11
12/12
18/12
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Taxeringsintendent Torsten Lindgren
Glasmästare Nils "Skepparn" Johansson
Målare Olle Näslund
Järnvägstjänsteman Carl Gustav Lindman
Byggmästare Arne Näsström
Depåföreståndare Herbert Olofsson
Tågmästare Hilding Gustavson
Kurator Olle Törnberg
Revisor Erik Bergström
Boktryckare John Wigen
Köpman Karl-Axel Persson
Lektor Björn Bruno
Apotekare Nils Dahlberg
Överläkare Sven Prag
Herr Stig Owen
Herr Åke Hedlund
Herr Holger Sundberg

FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR TILL
FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND
1/1 - 31/12 2000
Marianne Ehrnforc Karlsson, Stockholm

Div tidningsurklipp

Britta Brännström

I st prisbok 1933 samt kassabok

Gunilla Johansson

Sven O Persons minnesbok

Eva Rehnsbo

Foton av "Lisa i Borgen"

Eva Rehnsbo,Marita Johansson och
Gunilla Nilsson Edler

Skrift "Driftiga damer i Östersund"

Jämtlands Läns Idrottshistoriska Förening

ldrottsminnen och märke

Gunnar Berg

Foton av Stadskällarbranden 1948

Anna-Mi och Olle Pagels

8 st Färglitografier

Anders Mårtensson

Div gamla tidningar

Håkan Olsson, Visby

Självporträtt av Acke Jonson

Östersunds Myntklubb

Östersunds lokalmynt 1999 och 2000

J O Eriksson och Marie Loise Jernström

I st Tenntallrik
kolmösa från ÖPR

Ulf Westman
Jan-Erik Biilund

Cykeldiplom och teckningar

Bertil Dedering

Handlingar från Margaretas Matsalar

FÖRTECKNING ÖVER GIVARE
TILL ÅRSSKRIFTSFONDEN
1/1 - 31/12 2000
Ahrlin,Vidar
Alftren, Bertil
Almerud, Bertil
Alstad, Stig
Andersson, Bengt
Andersson, Egon
Andersson, Sven-Olof
Andersson, Åke
Anse, Hans
Appelnäs, Erland
Aronsson, Sören
Backman, Bertil
Beckman, Lars
Berg, Peter
Berggren, Krister
Bergholm, Kjell

Bergman, Staffan
Bergström, Roland
Bergström, Erik
Bemdrsson, Bo
Bemdtsson, Olle
Bogren, Lennart
Bohrnan, Per
Bohman, Ragnar
Borg, Viktor
Bostrand, Bo
Bovidsson, Thure
Brant-Lundin, Christer
Breding, Sven-Åke
Briigge, Bengt
Byscröm, Bengt
Cappelen-Smith, Ulf

Carlsson, Gunnar
Carlsson, Bengt
Carlsson, Carl-Erik
Claesson, Bengt
Cronheden, Jon
Dahl, Bo Gunnar
Dahlberg, Benkt
Dahlberg, Nils
Dedering, Bertil
Dixelius, Håkan
Doll, Sune
Edling, Bertil
Edström, Bengt
Edvinsson, Folke
Ekeväm, Gunnar

Eklund, Ale
Eklund, Rune
Eliasson, Lennart
Eliasson, Oskar
Eljas, Mars
Elvgren, Lennart
Englund, Karl-Bertil
Englund, Per-Einar
Engman, Hans
Engström, Gunnar
Ericson, Gunnar
Ericsson, Bengt
Ericsson, Olle
Ericsson, S Bertil
Eriksson, Bertil
Eriksson, Evert
Eriksson, Gunnar
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Eriksson, Mats
Eriksson, Örjan
Eskilsson, Arne
Falk, Lars
Fascborg, Anders
Folescad, John-Eric
Fors, Eric
Forsgren, Roland
Fredman, Bengt
Fredriksson, Bo
Fredriksson, Sören
Friman, Torsten
Gissler, Sture
Gladh, Gustaf
Grindborg, Lars
Gunn, Harry
Gustafsson, Ingvar
Gärdin, Tore
Göransson, N. E.
Haase, Christer
Hagberg, Sören
Hagerlind, Nils
Hallen, Lennarr
Halvarsson, Bertil
Halvarsson, Gösta
Hammar, Bo
Hammar, Ingemar
Hamrell, Sven
Hansson, Bertil
Hansson, Gunnar
Haraldsson, Ulf
Hassner, Jan
Heljestrand, Oleg
Heligren, Ulf
Hellmen, Ola
Hemmingsson, Olle
Henriksson, Rune
Herlitz, Hans
Herlicz, Lars
Herlicz, Nils
Herlicz, Per
Hermansson, Ingvar
Holm, Nils
Holmberg, Bror
Holcer, Ove
Hoväng, Gösta
Hult, Staffan
Husberg, Staffan
Hörnfeldc, Gösta
Höög, Bengt
lngmanson, Bengt
Jacobsson, Hans
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Jacobsson, Ragnar
Jansler, Åke
Jernberg, Arne
Jernekranez, Alfons
Johansson, Bengt-Erik
Johansson, Bertram
Johansson, Jan Erik
Johansson, Nils H.
Johansson, Åke
Johnsson, Alf
Johnsson, Stig
Jonsson, Kjell
Jonsson, Lars
Jonsson, Åke
Josefson, ,\lf
Jämthagen, Sidney
Jönsson, Tage
Jönsson, Lars
Jönsson, Åke
Karlsson, Erik
Krohne, Göran
Kyhlscedt, Bengt
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Kylsberg, Sven
Kålen, Alf
Köpsen, Lennart
Lago, Bengt
Langeen, Gustaf
Larsson, Bertil
Larsson, Bo
Larsson, Håkan
Larsson, Åke
Lehman, Sune
Lenberg, Sven
Lindblom, Torsren
Lindell, Håkan
Lindelöw,
Carl Göran
Lindgren, T hore
Lindgren, Torsten
Lindman, Carl-Gustaf
Lindqvist, Lars
Lindscröm, Sven
Lundberg, Kjell
Lundin, Claes
Lundvall, Björn
Magnusson, Bengt
Makenzius, Glenn
Malmberg, Jan
Medin, Bengt
Modin, Scig
Modin, Sven
Moscen, Carl

Myrin, Rolf
Månson, Kåre
Nillbrand, Stig
Nilsson, Kjell
Nilsson, Bertil
Nilsson, Erik
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Göte
Nilsson, Sven Olof
Nordin, Börje
Nordstedt, Lennart
Normann, Arne
Nossbrant, Kjell
Nystedt, Lars
Nyström, Sture
Nässen, Ante
Näsström, Christer
Ohlsson, Lars Olof
Ollberg, Bengt
Olofsson, Olle
Olsson, Olof
Orvegård, Olof
Otcosson, Agne
Owen, Stig
Pagels, Olle
Palmqvist, Åke
Persson, Kjell
Persson, Lennart
Persson, Bertil
Persson, Christer
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Omslagets baksida:
När Bengt Weikrt arbeuuk med att dokumentera Östersund år 2000, mötte han i skidspåret Äke janskr,
foreningens ordforanrk åren 1959-1975. Mötet multerark i rknna unrkrbart positiva bila, som vi vill
glädja våra läsare med.
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