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Förord
Föreningen Gamla Östersund och dess redaktionskommitte presenterar här
med årsskriften för år 2006. Förhoppningen är att medlemmar och andra skall
finna innehållet intressant och trevligt. Vår ambition har därutöver varit att med
årsskriften dokumentera några ytterligare fakta i stadens historia. Kommitten
tackar alla författare för det arbete de nedlagt för årsskriftens innehåll. Tyvärr har
inre alla bidrag rart plats i årets upplaga, men kommitten har därmed en god
början till innehållet i nästa årsskrift.
Östersund har inre varit förskonat från hemska händelser. 1913 inträffade ert
mord på en ung flicka. Bengt Eriksson berättar om händelsen och de reaktioner
som den fick bland stadens invånare och tidningspress. Det finns anledning att
reflektera över och jämföra med hur liknande händelser behandlas idag av all
mänhet och media.
I årsskriften har tidigare presenterats kända företag som verkat i staden under
många år. I år har vi nöjet att beskriva två sådana. Det första företaget är Gärdin
& Persson som länge var en av stadens järnhandelsbutiker, men som senare ut
vecklats till en stor koncern inom den numera utökade branschen. Mats Lundin
har intervjuat personer i företagsledning och anställda och återger sina intryck
i en artikel.
Oscar Erhard Borggren tog 1889 initiativet till det andra företaget vars histo
ria vi rar några axplock ur. Borggrens initiativ har haft, och har fortfarande, stor
betydelse för stadens utveckling. Det började med Östersunds Elektriska Be
lysningsaktiebolag och hans livsverk utvecklades till ett framgångsrikt elbolag
i vilkets ledning han efterträddes av sönerna Ludvig och Fredrik. Nils Ericsson
redovisar för läsarna hur familjen Borggrens verk fortsattes i Jämtkraft, som nu
är ett betydande energiföretag som försörjer inre bara östersundare uran även
invånare, företag och offentliga inrättningar i stora delar av Jämtland i övrigt, ja
faktiskt även utanför länet.
Adolf Emil Melanders minnen har varit ett återkommande inslag i årsskriften
under flera år.Johan F Wijnbladh har ägnat många timmar till att läsa Melanders
skrifter och har nu kommit till hans sommarminnen där Melander livfullt berät
tar om pojkårens utflykter i stadens närhet, till Frösön och till västra Jämtland.
Artikeln innebär att årsskriftens innehåll gör avsteg från föreningens princip
att verka inom den f.d. stadens område, men det handlar om unga stadsbors
upplevelser och narurliga nyfikenhet i omgivningarna, vilket vi tycker ursäktar
övertramper.
Runeborg är målet när vi gör nästa övertramp av stadsgränsen; men övertram
pet är kort, knappt märkbart. Runeborg låg nämligen strax bortom brofästet på
Frösösidan. Alla ösrersundare som är 60 år och äldre, får oftast något särskilt i
blicken när nöjesetablissemanget Runeborg nämns. Vesla Hult, som var dotter

2

i ägarfamiljen, förklarar varför Runeborg var så populärt och ger oss inblickar i
familjen, byggnaderna och arrangemangen.
Catarina Lundstriim har forskat kring Östersunds kafeliv. Forskningen resulte
rade i en uppsats "Kafeliv i Östersund under 1900-talet". Hon gör ett utdrag ur
uppsatsen och låter oss ta del av kafeägarnas arbete och vilka kafebesökarna var.
Vi far också besöka två kafeer: Mimer och Fram. Det senare har under senare år
återuppstått, inte långt från den ursprungliga platsen.
Östersunds Sångarbröder är en manskör som under mer än 80 år underhållit
och roat inte bara oss i Östersund utan även lyssnare inom och utom länet och i
utlandet. Lennart Ericsson och Jan Malmberg låter oss i en artikel ta del av Sångar
brödernas inre, trevliga liv och många av de uppskattade framträdanden kören
genomfört.
Jämtlands Gille är ett ordenssällskap som nyligen firat 125 år. Föreningen har
sin samlingslokal i den för östersundare välkända, vackra byggnaden Temperance
på Strandgatan 11. Karl-Evert Englund har i vår årsskrift tecknat en kort historik
över Jämtlands Gille där han även berättar om den nuvarande verksamheten.
Arbetet med årets skrift har genomförts i nära och god kontakt mellan förfat
tarna och redaktionen. Respektive författare svarar för innehållet i sin artikel.
Redaktionskommitten har bestått av undertecknad, Gunilla Nilsson-Edler,
Mats Lundin, Eva Rehnsbo, Johan F Wijnbladh, Bengt Briigge och Ingvar Gus
tafsson.
Sven-Äke Breding
Ordjö•rande i Föreningen Gamla Östersund
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Mordet i Björkbackaparken
Av Bengt Eriksson

Söndagen den 29 juni 1913, omkring midnatt, började en folksamling att växa
till sig på Norra Skolgränd (Biblioteksgatan) intill Kyrkparken. Platsen var
strategiskt vald. Härifrån hade man överblick över polishusets enen�. Ungefär
samtidigt bildades en annan folksamling utanför länsfängelset. Det här var den
kväll som skulle komma att bita sig kvar i invånarnas medvetande i decennier.
Under söndagskvällen spreds
ryktet att en mördad och
skändad flicka hittats uppe
vid Sollidens sanatorium.
Flickan var den 13-åriga
Ingeborg linderholm som
försvunnit två dagar tidi
gare. På söndagskvällen hade
också uppgifrer kommit ut
att en misstänkt man gripits.
Det var den 27-årige löse ar
betskarlen Karl Svensson.
Svensson hade drivit om
kring i centrala stan under
fredagen och flera personer
såg honom också tillsam
mans med Ingeborg.
På Prestgatan stötte de
båda ihop. Karl Svensson bar
på ett paket som han ville art
Polisstationen i Rådhmets sbdra flygel.
Ingeborg skulle hjälpa ho
nom att bära. Som ersättning lockades hon med pengar och sötsaker. Sötsakerna
hade han, for ändamålet, under eftermiddagen köpt på Wescrings kafe. Ingeborg
nappade på erbjudandet.
Just den kvällen skulle hon ha varit på Södra folkskolan där hon och hennes
klasskamrater fått uppgiften att rensa landet. När de både gick förbi skolan upp
täcktes de av 12-åriga Anna levin som ropade efter Ingeborg, for att påminna
om ogräsrensningen. - Jag vet, svarade Ingeborg. Men hon fortsatte tillsammans
med Svensson upp över gränden.
Anna levin kände inte bara igen Ingeborg utan också Svensson. Någon vecka
tidigare hade han gjort närmanden mot henne. Han hade gått fram och stött till
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Anna med armbågen och väst: - Följ med upp i gränden här. Anna blev förstås
skrämd och sprang i väg. Räddningen bestod i en poliskonstapel som patrul
lerade efter Prescgacan. Anna gick och ställde sig bredvid honom och det fick
avsedd effekt. Svensson dröp av. Vid 18-ciden den 27 juni fick alltså Anna se
samma man igen. Och det kändes mycket olycksbådande att kamraten Ingeborg
var på väg att följa honom.
Vi vet att Ingeborg var 1,45 lång, spensligt byggd och hon hade axellångt
ljusbrunt hår. På huvudet bar hon en liten hatt. Karl Svensson var 1,70 lång,
krafcigt byggd och även han hade ljusbrunt hår. Han hade dessutom rak näsa och
ett långe ansikte. Det syntes förstås inte där och då men på ryggens vänstra sida
hade Svensson ett födelsemärke.
Svensson och Ingeborg gick uppåt på den södra sidan av artilleriregementet
och svängde sedan av och gick efter regementets östra sida. Färden tog sedan
sikte mot Björkbacka fotbollsplan som de tillsammans vandrade över.
Ingeborg började tycka att de dragit iväg väldige långe. Men Svensson lugnade
henne: - Jag bor vid sanatoriet, svarade han.
Ovanför Björkbackaplanen gick en väg som i norr ledde mot sanatoriet och
i söder mot Kafe Solhem. Väl upp på vägen sa Svensson åt Ingeborg att vänta
medan han gick borr till kafeec för att ordna tändstickor. Lydige väntade Inge
borg medan Svensson uträttade sitt ärende. När han kom tillbaka fortsatte
promenaden förbi sanatoriebyggnaden. Där stod en man och jobbade. Han bör
ha varit den sista chansen till räddning, men den intet ont anande Ingeborg sa
ingenting när de gick förbi honom. Sedan vandrade de båda ytterligare 500 m
norrut. Plötslige befann de sig i en mycket tät skogsdunge, helt skyddad från
insyn om någon, osannolikt nog, skulle ha sina vägar förbi.
-Jag bor inte alls här, sa Svensson hastigt samtidigt som han grep tag i flickans
armar och slängde ned henne i backen. Ingeborg började skrika för alle vad hon
orkade. Svensson ställde sig gränsle på knä över henne och höll henne på så sätt
på plats medan han lade ifrån sig lite saker han hade i fickorna. Det rörde sig
bland annat om en anteckningsbok med hans namn på och den skulle obönhör
ligen avslöja honom om han tappade den.
I det skedet lyckades Ingeborg slingra sig loss, men hon tog sig inte långe för
rän Svensson fångade in henne igen. Flickan trycktes på nytt ner i backen och för
att dämpa hennes skrik knölade Svensson ihop en flik av Ingeborgs förkläde och
tryckte in den i hennes mun. Sedan lyfte han på kjolen och slet av underbyxor.
Med vänster hand pressade han Ingeborgs förkläde för hennes mun samtidigt
som han fullbordade övergreppet.
Skadorna blev omfattande och när det var över trodde han därför att Inge
borg dött, så han reste på sig och knäppte igen byxorna och han plockade upp
de personliga ägodelar han lagt ifrån sig före våldtäkten. Just som han skulle
gå rullade Ingeborg över på sin vänstra sida. Kvidande och snyftande bad hon
Svensson om att få gå hem. Hon lovade att inte berätta vad som hänt. Svensson
tog tag i henne på nytt och med ett stadigt grepp om Ingeborgs nacke tryckte
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han hennes ansikte ned i mossan på marken. Hon sparkade till en början med
benen men efter två minuter låg hon helt stilla.
Svensson skyndade vidare genom skogen och i Lövlunda kom han fram till
landsvägen mellan Östersund och Lit. Därifrån tog han sikte på scan och nere vid
Frösöbrons fäste träffade han ett par bekanta. De kunde inte se något som helst
tecken på att han just utfört ett oerhört brott.
Bara någon vecka tidigare hade Karl Svensson jobbat som dräng hos arrenda
torn Petrus Lundberg i Mjälle. Han gick nu dit och frågade om han fick sova
över i ett rum ovanpå stallet. Han fick ett avvisande svar. Lundberg visste att
Svensson supit den senaste tiden och han var rädd för vad som skulle kunna
hända med elden och fotogenlampan. Svensson gick dit ändå och sov över olo
vandes. Under lördagen gick han hem till en kvinna som bodde i ett litet hus på
gården och där lyckades han skaffa sig logi fram till söndagen. Då insåg han att
det var dags att ge sig av. Han tog färjan över Vallsundet och satte sig på ett kafe
i Fillsta. Där drack han en läsk och en kopp kaffe. Samtidigt fick han klart för sig
att en av hans tidigare arbetsgivare, Olof Kristoffersson i Valla, just befann sig i
sin fäbod i Brattåsen så han gav sig iväg mot den. En bit upp i skogen mötte han
Kristoffersson och fick tillåtelse att övernatta i fäbodstugan. Väl tillbaka i sitt
hem på Frösön, nåddes Krismffersson av ryktet om att Svensson var efterlyst för
ett ohyggligt mord. Han ringde omedelbart till polisen.
Tidigare på söndagseftermiddagen hade stadsfiskalen Heribert Flygare, i sitt
hem på Prestgatan 3, fått besök av den olycklige bokbindaren Gustaf Linder
holm. Han var far till Ingeborg och två dygns letande efter den försvunna dottern
hade hittills visat sig fruktlöst. Flygare reagerade omedelbart på Linderholms
uppgifter. Fältjägareregementet kontaktades och snart hade en skallgångskedja

Stadsfiskal 1-/eribert Flygctre.
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på dryge 400 man ställes på benen. Efter några timmars letande hittades Inge
borgs döda kropp. Hon låg fortfarande med ansiktet djupt nedtryckt i mossan
och hatten på hennes huvud var fullständigt hopknycklad. Strax intill låg de
sönderrivna underbyxorna och en näsduk med initialerna IL.
Via telefon från Björkbacka fattiggård fick Flygare beskedet om fyndet och
tillsammans med stadsläkaren Carl E. Moberg, skyndade han sig iväg för den
första undersökningen på platsen. När den var klar bars Ingeborgs döda kropp
på en bår ner mot staden och fram till epidemisjukhusec. Den makabra synen
framkallade en kraftig chock hos alla. Lynchstämningen och ryktesspridningen
gick sedan hand i hand under flera dagar framöver
Tack vare ryktena kunde alltså Kristoffersson ringa till polisen och berätta
var Svensson fanns. En polispatrull åkte ut och vid 23-tiden på kvällen greps
han under odramatiska förhållanden. Men han verkade en aning nervös när han
skulle ca på sig kläderna, skrev sedan en av konstaplarna i sin rapport. Omkring
midnatt svängde två bilar upp framför polisstationen i Östersund. I den ena åkte
Svensson. Detta bevittnades av flera hundra personer som stod kvar och väntade
utanför polisstationen.
Det spreds ett rykte om att han i förhör skulle ha sagt: "Det är väl djävulen vad
man kan ställa till för sig. Men jag är nog ute om en 10, 15 år". Ryktet om just
den repliken var falsk. Uppgiften om att han sa så kom ändå ut i tidningarna och
förstärkte upprördheten. Debatten om en humanare fangvård sattes åt sidan. I
en arg kommentar i Östersunds-Posten skrev Valdemar Lindholm: "Borde inte
kärringregementet vara slut, så att vi karlar som vågar ca till kniven när det be
hövs skäras bort skadliga växter i samhällskroppen". Han skriver också upprört
att Svensson lär ha 1 000 kronor på fickan när han släpps ut. Ett belopp som han
sannolikt aldrig annars skulle kunna bli ägare av.
Svensson var slö och nonchalant under de inledande polisförhören. Han er
kände i princip att det var han som var den skyldige. Natten tillbringade han i
länsfängelset. Innan han fick gå och lägga sig togs han till obdukcionssalen på
epidemisjukhuset där den döda visades upp för honom. Ingeborgs kropp hade
flera rivsår efter den kamp som utspelats två dygn tidigare. Näsan var tillplattad.
Runt näsan och munnen fanns torkat blod. I håret hängde fortfarande kvistar av
blåbärsris och linnea. "Hittade ni henne igår eller idag'" var Svenssons avmätta
undran.
Söndagen en vecka senare var det dags för begravning. En enkel förrättning
hölls i kyrkan av kyrkoherden Gustaf Öhrstedt. Tillsammans med fälcjägarere
gemencecs musikkår vandrade begravningscågec bort mot kyrkogården där de
möttes av 3 000 stadsbor som ville ge Ingeborg Linderholm en sista hälsning.
På kyrkogården spelade musikkåren "Jag går mot döden" alle medan en ring
lande kö gick fram mor den öppna graven och blommor lades på kistan. När det
slutligen var dags för Ingeborgs flickkamrater att lägga ned sina egenhändigt
plockade ängsblommor var graven redan fylld till brädden.
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Utredningen gick snabbe och redan efter en månad hölls den första förhand
lingen i Refsunds, Brunflos och Näs häradsräcc. Platsen var räccesångssalen i
fängelsebyggnaden. Som åklagare fungerade länsmannen O.A. Asander och
Ingeborgs far Gustaf företräddes av scadsfiskalen Heriberc Flygare. Vice hä
radshövdingen Karl Ekberg hade fatt uppdraget som Svenssons försvarare. Karl
Svensson väckte anstöt genom att le och verka allmänt obesvärad under rätte-

Ldnsfcingelset i Östernmd.

8

gången. Han hade nu också blivit misstänkt för ett liknande mord i Sandviken i
Gästrikland två år tidigare. För att redogöra om sina förehavanden vid den tiden
hade han knåpat ihop ett brev kryddat med uttryck som att han tagit jobb hos
en "bondlurk" och sedan gått ut och "festat upp kovan". Det var en attityd som
gjorde åhörare och aktörer i rättegången upprivna av indignation.
Karl Svensson var alkoholiserad. Det framgick med all tydlighet av förunder
sökningen. Han kunde hålla sig nykter och jobba i två, tre månader. Sedan han
fatt lön gick han undantagslöst ut och söp till sista öret. Det senaste året hade
han flera gånger setts göra närmanden mot småflickor. Varje gång med samma
taktik. Han ville ha hjälp med att bära ett paket och som rack för den hjälpen
skulle flickan fa sötsaker eller pengar. Av tillfälligheter hade de här försöken hela
tiden spruckit. Ända tills han mötte Ingeborg Linderholm.
Den 27 augusti var det dags för slutpläderingar. Åklagaren yrkade på lagens
strängaste straff. Försvaret menade att dödandet i lagens mening inte rörde sig
om mord utan dråp. Svenssons primära brott hade varit våldtäkten. Tanken på
att döda Ingeborg hade sedan hastigt kommit på honom i panik. Det var för
svarets linje.
Som alla andra dagar kom Östersunds-Posten ut vid 15-tiden. I tidningen
fanns då ett referat från förmiddagens pläderingar. Domen skulle meddelas
klockan 17.00. Det beskrevs hur rutinerade aktörer i rätten, som normalt gan
ska likgiltigt brukade gå och vänta på utslag om 10 eller 12 års straffarbete, nu
var synbart tagna. Vid 17-tiden hade åtskilliga nya åhörare slutit upp. Utslaget
dröjde ytterligare någon timme. När det slutligen lästes upp var domaren Ha
rald Thomson synbart illa berörd. Själv hade han haft en skiljaktig mening men
han tvingades nu meddela beslutet: För våldtäkten dömdes Karl Svensson till
livstids straffarbete. För mordet dömdes han att mista livet och han var för evigt
berövad sitt medborgerliga förtroende.
På kvällen gav Östersunds-Posten ut ett separat blad i AS-format. Där stod
kort och gott: "Mördaren Svensson dömdes till döden." Tre år tidigare skedde
det som skulle bli den sista avrättningen i Sverige. Men dödsstraffet i fredstid
avskaffades inte förrän 1921. För Karl Svensson fanns ingen anledning att tro
något annat än att han skulle avrättas. Tillbaka i sin cell sprack slutligen den
nonchalanta fasaden och gråtande konstaterade han att allt hopp var ute. Därför
avböjde han också att träffa en präst som han erbjöds. Dödsdomen fastställdes
sedan av Svea hovrätt men han benådades slutligen av Kunglig Majt från av
rättning. Den 22 februari 1914 transporterades Karl Svensson till Långholmen
i Stockholm, där han skulle avtjäna sitt livstids straffarbete. Innan avfärden
gjorde han klart att de pengar han dittills tjänar på straffarbete skulle tillfalla
hans mor.
Karl Gustaf Vilhelm Svensson skulle fa scanna i fängelset i 10 år. Den 1 juni
1924 avled han på Långholmen till följd av tuberkulos.
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Gärdin & Persson,
från järnhandel till mellannorrländsk koncern
Av Mats Lundin

Eftermiddagen den 14 oktober 2005 kom våldsamma och kalla nordvästliga
vindar svepande in över Östersund och sopade undan det behagliga sensom
marvädret från Jämtland. Det kändes som att nu var det slut med sommaren för
denna gång. Det var riktigt skönt att kliva in i Gärdin & Perssons varma, stora
och välfyllda järnhandelsvaruhus på Bangårdsgatan i Östersund. Anledningen
till mitt besök var att träffa ägaren av koncernen Gärdin & Persson - Johan
Hörnell.
I vår serie om företag i Östersund är det nu dags för oss att berätta om järn
handelsföretaget Gärdin & Persson (GP). Idag är GP ett av landets allra största
privatägda företag i branschen och enligt en kreditvärdighetsranking också ett
av landets ekonomiskt mest friska aktiebolag i branschen. År 2003 fyllde GP
100 år. Det är onekligen en anmärkningsvärt hög ålder för ett företag och som
dessutom inte verkar dras med några som helst ålderkrämpor utan förefaller vara
alert och framtidsinriktat.

Gardin & Perssons anlaggningar på Bangårdsgatan i Österrnnd hosten 2005.
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Johan Hörnell tog emot mig på sitt rum i GP-husec på Bangårdsgacan. Min
reflektion är att under de 102 år som GP verkat måste ett stort antal järnhan
delsföretag i Mellannorrland ha avvecklats, köpes av andra eller tvingats gå i
konkurs. Men GP står där som en staty - homogent och stabile. Hur kommer
det sig? Johan nämnde omgående tre "M" som jag uppfattade närmast som ecc
mantra för företager. M:en står för mod, medarbetare och marknadstänkande.
Han menade att detta torde vara förklaringen till GP:s position och styrka idag.
Johan betonade att det är en ständig utmaning att driva etc företag av GP:s kali
ber. Konjunkrurerna går upp och ned, konkurrensen är stenhård och nu opererar
även utländska konkurrenter på den mellannorrländska marknaden. Det räcker
inte längre med att försöka slå vakt om sin marknadsandel. I rådande marknad
struktur måste man växa. Det var därför som GP köpte upp branschföretag i
Umeå och Örnsköldsvik. Även på hemmaplan har konkurrensen skärpes på allra
senaste tiden när Bygg-Max etablerades i Östersund. Men Johan såg inte denna
nyetablering som ett problem. Konkurrens är bra - inte minst för kunderna!

Johan Hiirnell vid ett foto på pappa Kalle Hörne/1.

Efter samtalet med Johan Hörnell och efter att ha läse på lite mer om GP:s his
toria vågar jag mig på ett eget försök till svar på frågan hur det kommer sig act
det gått så utomordentlige bra för GP sett över ett helt sekel. Svaret kan kopplas
till det första M-ec. Det står alltså för mod - att våga. Det är uppenbart acc GP:s
ägare vid ett flertal strategiska tillfällen har vågat satsa stora pengar, riskpengar
om man så vill säga, på att utvidga och förfina företagets verksamhet. Satsningar
som då säkert av en del branschfolk uppfattades som rena chansningar. Det är
ofta vid sådana strategiska tillfällen som "agnarna brukar skiljas från vetet". GP
har vid flera tillfällen vågat att försöka "se runt hörnet". Säkert finns ytterligare
förklaringar till GP:s framgång men just modet att göra viktiga, kostsamma och
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riskfyllda investeringar i känsliga lägen kan enligt min bedömning vara förkla
ringen till företagets stora framgångar.
GP:s historia började 1903, närmare bestämt den 16 mars, när företaget Gär
din & Persson bildades. Företaget bestod då av en järnhandelsbutik på Storgatan
39. Östersund hade då cirka 7 000 invånare! Vilka stod bakom tillkomsten av
företaget och varifrån kom företagsnamnet'
Olof August Persson föddes 1863 i Lockne. Han gifte sig med Kristina Ols
son - även hon från byn. De fick sex barn men familjen drabbades hårt av TBC.
Fyra av barnen dog tidigt i sjukdomen. Tillsammans med C.A. Flycht startade
Olof August ett handelsbolag i järnhandelsbranschen med företagsnamnet
Flycht & Persson. Tidigt kom Olof August också att engagera sig i Östersunds
stads utveckling och tillhörde stadsfullmäktige och drätselkammaren i många
år. På företagsfroncen var han inblandad i ett flertal stora företagsprojekc. Även
politiken lockade honom och han engagerade sig i Frisinnade partiet och dessut
om deltog han i kampen mot alkoholens "fördärfliga inflytande" på människan.
En tid kallades han faktiskt för "den spiknyktre nubbhandlaren". 1931 avled
Olof August i en ålder av 68 år.
Jon Andersson Gärdin föddes 1857 i Höla by i Hallens församling. Han gif
te sig med Anna Andersdotter men hon avled bara 36 år gammal och efter en tid
gifte han om sig med Sofia Svensson med vilken han fick ett barn. Jon var utbil
dad snickare och när han flyttade in till Östersund blev han snart byggmästare.
är C.A Flycht efter bara ett
år, 1903, inte vill vara med
längre som ägare av järn
handelsbutiken köpte Jon
dennes andel och butiken
(handelsbolag) registrerades
nu som Gärdin & Persson,
det företagsnamn som gäl
ler än idag - hösten 2005.
Jon hade ett flertal aktivite
ter utanför handelsbolaget.
Han var bl.a. med om att
starta Vålbackens tegelbruk
och köpte också en del fast
igheter i Östersund. 1907
sålde han sin andel i Gärdin
& Persson och avled 1908
bara 51 år gammal.
GP:s Jo·rgmndsgestalterJon Andersson Giirdin och Olof A11g11st
Persson.
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Efter dessa herrar kom det ett antal nya ägare och företagsledare. Alfred
Rimertz var VD för Gärdin & Persson åren 1921 - 1936. 1936 köptes företaget
av Bertil Srrömberg som närmast kom från Husum där han drev en järnhandel.
Efter Bertil Strömberg kom den kanske mest namnkunnige i företagets hiscoria
- Kalle Hörnell. Han kände Bertil Strömberg väl och flyttade med honom till
Östersund. När Bertil Strömberg avled 1951 köpte Kalle företager. Tillsam
mans med sin hustru Valborg fick han två barn - Ewa-Margareta och Johan.
Kalle Hörnell avled 1978 och den 23-årige sonen Johan blev majoritetsägare
i företaget. Som ny VD tillträdde Rolf H. Gard och när han avgick 1991 kom
Rolf Enström in i hans ställe. 2001 blev Evert Halvarsson VD. Vid årsskiftet
2005/2006 heter moderbolagets VD Björn Jakobsson. Styrelseordförande i mo
derbolaget är Gösta Heilborn. I Strömsund har man en filial, i Örnsköldsvik
dotterbolaget Industriservice AB och i Umeå dotterbolaget Bäcklunds NJAB.
Men Johan Hörnell då? Han som äger GP 1 Såhär ligger det till. GP har två
ben att stå på - det scora benet järnhandelsrörelsen och det lilla benet fastighets
bolagec. Johan är VD för fastighetsbolaget men deltar givetvis som spindeln i
nätet i hela koncernverksamheten. Det här sättet för en ägare att arbeta förefal
ler for en utomstående vara smart. En koncern av den här srorleken kan inte
ledas av en person. Genom att släppa ledningen av den löpande verksamheten
for moderbolaget och dotterbolagen kan Johan sätta in sin kraft på de delar av
koncernverksamheten som han för tillfället bedömer behöver särskilda insatser.
Koncernen har också en särskild ledningsgrupp som samlas regelbundet. Johan
berättar att han, vid sidan av företagsarbetet, engagerat sig mycket för att göra
området utefter Bangårdsgatan i Östersund till ett attraktivt affärscentrum. En
viss framgång har han kunnat registrera men anser att mycket mer finns att
göra. Jag förstår att han inte kommer att släppa det här förrän han är nöjd. I
jubileumsskriften "Gärdin & Persson 100 år", som utkom 2003, intervjuades
Johan och citaten i detta avsnitt är direkt hämtade från den intervjun. Han har
sina första minnen av företaget från det han var sex år och fick springa små
ärenden. Det var då GP låg på Prästgatan. "Ibland blev jag skickad med några
papper eller annat ned till lagret, och jag tyckte det var jättelångt att gå. Det
som framförallt lockade mig var naturligtvis flakmopederna och lastbilarna som
ständigt hade gods och paket som skulle lastas och lossas där inne på gården och
i olika lager. När jag idag som vuxen går i samma kvarter och minns gamla tider
på innergården bakom nuvarande Handskmakarn - som nyttjar samma butiks
lokaler som GP gjorde då - upplever jag miljön som både trång och instängd
men charmig."
Johan beronar i intervjun hur viktigt och framsynt det var att köpa mark på
Söder vid Bangårdsgatan. Det var ju där som GP senare byggde berongfabrik
och srora bucikslokaler - en anläggning som fungerar utmärkt idag. "Investe
ringen krävde srort mod och for det, på den tiden, relativt lilla bolaget GP var
investeringen säkert avgörande för framtiden. Jag är övertygad om att Gärdin &
Persson inte sett ur som det gör i dag om företaget inte vågat sig på det beslutet
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redan tidigt." Johan beskriver sin roll idag i koncernen på följande sätt: "Jag
själv är nog mest en kulturbärare av vår förecagskultur och i dag har företaget
en bra blandning av gammalt och nytt i organisationen här i Jämtland." Johans
syn på framtiden berörs också i intervjun: "Utbudet och konkurrensen ökar och
vi måste tillsammans ständige bli bättre för att överleva på marknaden. Vi på
GP har hittills leve med i samhällsutvecklingen, och jag är övertygad om att vi,
tillsammans med våra kunder kommer att fortsätta utvecklas på alla områden
även i framtiden."
Jag måste återkomma till Kalle Hörnell - Johans pappa. Onekligen är det
Kalle som många tänker på när GP kommer på tal. Han föddes i Själevads för
samling strax utanför Örnsköldsvik. Han var nummer tio i en barnskara på tolv.
Pappa Erik Johan arbetade på ett sågverk i trakten och mamma Amanda hade
givetvis fulle upp med alla dessa barn. När Bertil Strömberg köpte GP hade
Kalle arbetat några år i Strömbergs järnhandel i Husum. Kalle erbjöds att följa
med till Östersund vilket han nappade på. Han var då 19 år och kom snart att
trivas utmärkt i den jämtländska metropolen. 1941 fick han plats i bolagsscy
relsen. När Bertil Strömberg oväntat avled i okrober 1951, bara 41 år gammal,
uppstod en prekär situation. Scrömbergs närmaste släktingar i Västerbotten
trädde tillfälligt in i ledningen av företaget. Men tre månader efter Strömbergs
dödsfall fick Kalle Hörnell möjlighet att köpa företaget. Styrelsen bestod till en
början av Kalle Hörnell, hans hustru Valborg samt bankdirektör Carl Brinkman
vid Sundsvallsbanken i Östersund.
Vid sidan av förecagsledningen engagerade Kalle Hörnell sig stort i förenings
livet. Varje dag och kväll var intecknade. När Kalles hälsa började svikta anställ
de han Rolf Gard och Rolf Enström. De fick uppgiften att lösa ut Kalle från den
dagliga löpande driften av företaget och själv skulle han satsa på marknadsföring
av GP och stärka kontakterna med leverantörer och kunder. Han fick nu också
mer tid att umgås med familjen. Men Kalles hälsa var som sagts inte den bästa
och en kväll i februari 1978 drabbades han av en hjärtinfarkt och avled innan
ambulansen nådde sjukhuset. En enastående företagargärning var över! Rolf

Kalle Hrirnel/.
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Gard tog över VD-posten och nu bildades också en regelrätt ledningsgrupp.
I början av 1980-talet beslöt man att kraftigt glesa ut sortimentet och lyfta
in den nya administrativa tekniken i företaget - datoriseringen. Fokus riktades
alltmer på yrkeskunder inom bygg- och handelsbranschen samt verkstadsindu
strin. Man införde ett vinstandelssystem där personalen fick del av vinsten - ett
system som fortfarande är igång. När GP köpte Redskapshandeln blev man
dominerande inom järnhandelsbranschen i Östersund. Några mindre lyckade
företagsköp gjordes i Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs - företag som avytt
rades efter relativt kort tid. 1985 var det liv och rörelse på Bangårdsgatan då det
stora byggmateriallagret invigdes. Mycket folk fanns på plats och ett storband
med Putte Wickman i spetsen underhöll.
Under de första åren på 1990-talet kom den ekonomiska krisen i Sverige med
chockräntor och en byggsektor som gick ned på sparlåga. Även industriinves
teringarna avtog kraftigt och privatkunderna höll hårt i plånboken. Detta slog
naturligtvis hårt mot GP och företaget tvingades säga upp folk. Mot slutet av
1990-talet var det full fart igen på den svenska ekonomin och alla hade glömt
de skyhöga räntorna för bara några fa år tillbaka. Riksbanken hade släppt räntan
fri och utlåningsräntan föll som en sten - till glädje för företag, privatpersoner
och givetvis också GP. u kunde företag låna billigt till investeringar och 1999
blev ett av GP:s genom tiderna lönsammaste verksamhetsår. Under de senaste
åren har GP lanserat, vid sidan om de tre M:en, ett antal värdeord i sin mark
nadsföring för att visa vad man vill att företaget skall förknippas med: Kvalitet,
kunskap, leveranstrygghet, omtanke och miljöansvar.
Några månader efter mitt samtal med Johan Hörnell läste jag i Östersunds
Posten, 9/11 2005, att GP gått samman med Bäcklunds Bygg & Induscrihandel
AB. Det samägda bolaget far namnet GPB (Gärdin & Persson & Bäcklund GPB
Inköp AB). Ägare blev Johan Hörnell och Erik Bäcklund. Administrationen
delades mellan Sundsvall och Östersund. Bolaget skulle vara verksamt i Umeå,
Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund, Strömsund och Gävle.
Några särskilt viktiga händelser i GP:s historia:
1903 bildades företaget när en järnhandelsbutik etablerades på Storgatan 39.
1908 flyttades verksamheten till Prästgatan 42.
1921 avgick 0. A. Persson och sålde sin andel bl.a. till Alfred Rimerz.
1930 påbörjades bygget av ett stort stenhus på tomten Prästgatan 42/44.
1960-talet innebar snabb expansion inom byggsektorn och GP byggde en
betongtakpannefabrik vid Bangårdsgatan.
1965 öppnades en specialbutik vid Stortorget i f.d. Bergholms järnhandelsbucik.
1970 köptes Lundholms järn och Redskapshandelns filial i Strömsund.
1970-talets början - Gustaanläggninen i Brunflo köptes.
1973 invigdes den nya och stora järnhandelsbutiken på Bangårdsgatan och
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betongtakpannefabriken flyttades ned till Gusta.
1981 köptes Redskapshandelns lager.
1997 tog GP över Trä och Byggs virkesförsäljning och all virkesverksamhet
flyttades till Bangårdsgatan.
1999-2001 etablerades GP i Umeå genom köp av NJ Bäcklund AB och i
Örnsköldsvik genom köp av Industriservice AB.
2005 Hösten sker ett samgående mellan Gärdin & Persson och Bäcklunds
Bygg & Industrihandel AB.

GP på Priistgatan 42.

Priistgatan 42 hbsten 2005.

På Bangårdsgatan i Östersund finns idag en stor järnhandelsbutik med ett
brett och djupt sortiment, en komplett byggvaruavdelning samt en inceriörbu
tik med färg- och inredningsarciklar. Vilka kunder spetsar företaget in sig på?
Som tidigare nämnes är det yrkeskunder inom bygg-, handels- och industrisek
torerna. Privatkunderna då, de som kommer in för att köpa lite spik eller ett
scuprör? Privatkundernas andel av omsättningen utgör bara 10 procent men
Johan Hörnell betonar att de ändå är viktiga för företaget.
Hur är läget under hösten 2005 vad gäller efterfrågan på företagets produkter
och tjänster? Johan säger att industrisektorn går bra, handeln har gått upp från
en svacka men på byggsidan är det fortfarande kärvt. Det byggs egentligen bara
i Åre och på turistorterna i Härjedalen. I övrigt går byggsektorn på fälgarna. För
övrigt säger han att expansionen i Lillänge är positivt - särskilt när det kommer
nya företag till Östersund.
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GP köpte L1111dho/111J
Jiirnhandel vid Stortorget
och Berghol,mjiirn vid
Gmtav 11/:J torg.

Stora köer 11ppuod niir man
hade 11tfö'rJi1Jj11ing i båda
butikerna - 1111der överime
ende av po/iJ.

En intervju med en verklig trotjänare vid GP får avsluta denna artikel. Hösten
2005 besökte jag ören Andersson i hans hus på "Annersia" - närmare bestämt i
det fagra Fugelsra. Anledningen till besöker var en intervju med Sören om hans
51 år vid GP i Östersund.
- Sören, vad minns du av första dagen vid GP1

"Jag kommer ihåg nå'r jag stegade in till Bertil Striimberg den 19 september 1951 och
sb'kte jobb som springpojke.Jag var jtt inte mer å'n 15 år så det var ett spå·nnande besb'k for
mig. Nå'r jag kom hem frågade fb'råldrarna hur det gått. Jag var faktiskt oså'ker på om
jag fått jobbet eller inte.Jag gick i alla fall dit dagen därpå och då var saken klar.Jobbet
var mitt! Till mitt forfogande ställdes två paketcyklar - en tvåhj11ling och en trehjuling
fo·r lite tyngre leveranser. Mitt forsta nppdrag var att cykla ned till jå'rnvågsstationen och
leverera en snb'skyflel. Min karriå'r vid GP hade då'rmed tagit sin bb'rjan."
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Tre ntt pensionerade trotjå•nare vid G P - från vdnster
Lennart Nilsson, Sören Andemon och Sune Tysk.

- Vad har du haft för arbetsuppgifter genom åren 1
''jag bbrjade med att arbeta som springpojke och städare i cirka två år. Sedan fick jag
flytta över till lagret. Vi hade lager bakom butiken på Prå:Stgatan 42 och på några andra
stallen på stan. Efter en la'ngre tid vid lagret fick jag borja i butiken. 1964 flyttade jag
över till den nybppnade butiken CP-verktyg vid Gustav lll:s torg. Nar den stora butiken
oppnats på Bangårdsgatan fick jag fortsatta da'r med butiksarbete. Under några år syss
lade jag enbart med prissa'ttningsarbete. Efter några år med prissa'ttning ville saljchefen
Äke Lindman att jag skulle bli saljare på kontoret vilket innebar både telefonfbrsaljning
och besbka kunder. Efter några år blev jag ansvarig saljare fo·r stbrre maskiner och verk
tyg. Jag fortsatte med detta till min sista arbetsdag på GP."
- Du hann med att avverka ett antal förecagsledare. Någon som gjort särskilt
starkt intryck på dig 1
"Tveklb:St ar det Kalle Hbrnell. Na·r han hastigt tog b'ver efter Bertil Strb'mberg behbvde
han ett par år for att komma in i arbetet som ledare fo·r fo·retaget. Men sedan blev det fidl
fart framåt. Kalle hade ideer, drivkraft och mod och dessutom upptradde han som en av
oss andra. Efter Kalle kom ingenting direkt nytt utan man fortsatte att utveckla det han
hade sjbsatt. Det var en spa·nnande tid att arbeta under Kalle Ho·rnell."
- Med vilka känslor vandrade du ut genom dörren på GP den sista arbetsda
gen? Du hade ju arbetat där i imponerande 51 år!
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"Formellt avtackades jag den 18/10 2002 men jag ombads att resten av året stå till
fiiretagets fiirfogande och arbetade av och till fram till nyårsskiftet 2002/2003. Det
var bra att få trappa ned på det såttet. Det år klart att 51 år vid samma företag dr en
mycket lång tid så visst kcindes det att lcimna GP. Men jag var faktiskt nöjd på arbete
-åtminstone just då. Såncir som på en månads sjttkskrivning p.g.a. gal/operation var jag
aldrig frånvarande från arbetet under alla dessa år. Så visst har jag lagt ned merparten
av mitt vuxna liv på företaget GP. Men jag har trivts bra med mina olika arbetsuppgifter
på fö·retaget åven om jag några gånger fttnderat över om jag skulle pröva på något annat.
Det blir jtt oftast så når man trivs bra på en arbetsplats att det ml/ar på och snart ar
man i den åldern att det inte heller år så lå'tt att byta arbete och arbetsplats och man blir
kvar. Jag har haft en egen orkester ttnder ett antal år och min avsikt har varit att efter
pensioneringen satsa mer på musiken. Men p.g.a. sjukdom har det tyvårr cinntt inte blivit
något av med det.
11

Källor:

Gärdin & Persson 1903 - 2003
Intervju med Sören Andersson

Intervju med Johan Hörnell
Bildmarerial från Föreningen Gamla Östersund
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Adolf Emil Melanders
sommarminnen
Av Johan F Wijnbladh

V ÅR BARNDOMS SOMRAR VAR ALLTID BÄST. Så var det också för Adolf
Emil Melander. När han för 105 år sedan i Jemtlands Posten publicerade sina
minnen från Östersund på 1850-talet berättade han på sitt levande, personliga
och måleriska sätt om de olika aktiviteter som sysselsatte dåtidens unga genera
tion när de var lediga.
I likhet med de vuxna så var många av ungdomarnas fritidsaktiviteter förlagda
till Frösön - Frösö läger, Östberget och trakten kring Hornsberg. En stor del av
Melanders skildring av sin barndoms skollov utspelas på Frösön.
Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas om de partierna av Melanders min
nen skall publiceras i Föreningen Gamla Östersunds Årsskrift. Dock förtjänar
de att tas med eftersom de återger ett för dåtidens Östersundare i gemen och för
barn och ungdomar i synnerhet vanligt utflyktsmål.
Melanders berättelse illustreras av hans egna teckningar samt ett fotografi.
Jag har valt att i vissa fall återge hans skisser med hans egna kommentarer. Att
han med största sannolikhet avsåg att ge ut sina minnen med egna illustrationer
framgår av att på vissa färdigredigerade teckningar har han skrivit "Östersund
på 1850-talet".
Av utrymmesskäl har Melanders skildring av sin ungdoms somrar - här lik
som när de publicerades 1901 - delats upp i flera avsnitt.
Liksom i tidigare återgivningar av Melanders minnen har endast stavningen
moderniserats och i vissa fall interpunktionen medan hans ordval med mera
bibehållits. Även här möter vi hans friska och lättsamma sätt att uttrycka sig
- inte det oskarianska runga och omständliga språk. I likhet med tidigare år har
Melanders text försetts med förklarande fotnoter.

Skollov, lekar och lekplatser i det fria m.m.
Av Adolf Emil Melander

Då april månad
äntligen kom och solstrålarna började upplösa våra stora, djupa, bländande
snöfält på tak och gator, och det smälta snövattnet slingrade sig fram i rännilar
längs gatornas djupa medspår för att lera sig ned i de stora dikena och sedan med
sitt ihåliga, entoniga ljud brusa fram i kaskader under den hårda snöskorpan, när
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sparvarna började att glädjekvittra i kryddgårdarnas avlövade buskar, ja då hade
även vi barn en ljuv förkänsla av, att den gudomliga och så mycket efterlängtade
våren var i antågande, varvid vi även överväldigades av en fröjd, den inga ord
kan tolka.
Vi skolbarn hade visserligen en lång och pinsam tid kvar av den odrägliga
vårterminen, innan det kära och efterlängtade skolovet verkligen till sist kom.
Men icke förty började vi redan nu uppgöra storartade förslag och planer för våra
blivande ferieexkursioner och lekar.
Bland stadens pojkar var det naturligtvis nästan lika många lynnen, viljor och
ideer som antalet huvuden. Följden härav blev, att smaken för lekar och utflykter
var högst divergerande, och av detta skäl uppstod av sig själv små kotterier av
liktänkande. Somliga svärmade för strövtåg i skogarna, andra för båtfärder och
fiske, och åter andra för att slå dank utan något som helst mål.
För min egen del anslöt jag mig till en mindre krets kamrater, vilka njöto
mest av vistelsen i skog och mark. Och jag återgår ofta i tankarna ännu med stor
förtjusning till denna tid av våra härliga skogsvandringar och själsuppfriskande
friluftsliv.
Våra utfärder gjordes naturligtvis alltid till fots eller i båt och gällde alla möj
liga platser kring staden med omnejd, ibland platser på mer än en mils avstånd.
Dessa strövtåg fingo naturligtvis ej vara förenade med någon som helst kontant
utgift, ty våra tillgångar på mynt voro mycket inskränkta, och det fanns på den
tiden ej en enda bank i hela Östersund, till vilken vi kunde vända oss i vår nöd.
Men detta var kanske det lyckligaste förhållandet för mången fler än oss. Ibland
1
var Oljons Lisa vår enda utväg till förstärkning av kassan, ty hon höll alltid
bank, notabena då vi uppträdde med goda valutor i form av ben, vilka Lisa köpte
i kommission.
Dessa Lisas bank och benaffärer återfinnes närmare beskrivna på annat ställe i
dessa minnesblad, under rubriken "0/jons Lisa".

Frösö lägerplats.
Till lägerplatsen på Frösön var vägen visserligen omkring en mil lång, men detta
hindrade eller avskräckte oss ingalunda från att ibland till och med två gånger
på samma dag besöka detta, för oss så intressanta ställe. Dock hände det ofta, att
vi på vägen slank med någon åkande ett stycke. In- och utryckningsdagarna för
våra ståtliga jägare var för oss barn det intressantaste av hela indelningsverket
och att närvara vid Skansen, då beväringen under bar himmel avtog sig sina egna
kläder och iförde sig kronans mundering, var ett frispektakel av största effekt,
isynnerhet om det samtidigt regnade.
Att övervara en lektion i hästjägarnas2 ridhus, då r.ex. löjtnant Lötman upp
trädde som instruktör med en cirkuspiska i ena handen, ett ridspö i den andra
och munnen full av grovt tillyxade svordomar för att på gammalt militärmaner
inpiska ridkonsten i bondrekryterna, var även det mycket effektfullt, ehuru
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högst pinsamt både att se och höra, cy instruktörens tillmälen under dessa lek
tioner åc de kringskumpande stackars rekryterna, ackompanjerat av klatschar
över hela kroppen, var mer än tillräckligt att resa våra barnperuker i luften.
Detta militärspråk är nog numera ucdöcc och piskan bortlagd, och detta med
rätta, ty vi i vår enfald trodde, att även en häscjägarrekryc var en människa, men
den uppfattningen kunde vi ej bibringas i ridhuset på Frösö läger, då vi sågo de
stackars bondpojkarna skumpa omkring ridhusets väggar på sina remonter3 som
ena riktiga martyrer från hednaciden och "Alle för Fosterlandet".
Det var visserligen förbjudet för icke militärer att närvara under lektionerna
i detta ridhus, men som vi pojkar kunde göra oss "osynliga" åsåg jag en lång
och pinsam ridlektion från en hörna uppe vid taket, där jag rädd och cysc satt
ihopkrupen på en cakscolssparre. Jag har på senare år talat vid militärer om den
gamla tiden och våra häscjägare, och de ha helt lakoniske svarat, att Jemtlands
hästjägare på den tiden ansågs för veritabla cowboys.
Då vi vid våra lägerbesök blevo allt för hungriga, gjorde vi påhälsning hos
någon bekant bondrekryt eller jägare och skaffade oss ett stycke av en "knalle",
en rund flinthård en halv tum tjock rågkaka. För att ffi någonting av en dylik
"knalle" måste vi med stenar sönderdela densamma i mindre stycken, cy tän
derna kunde härvidlag ingenting uträtta. Att kronans kaka var dryg, det kan jag
av erfarenhet från denna tid intyga.
Det hände mer än en gång, att vi på focscällningen till den ståtliga Carl Johans
scenen å lägret eller på de där in
till liggande uråldriga kanonerna
bearbetade våra erövrade knallar
med verktyg från stenåldern för
att sedan i häscvacrningsrännan
vid vägen till Kungsgården mju
ka upp bitarna till tärbar männis
koföda. Men att dagen alltid var
glad, det kan jag försäkra.
Vilka meriter, kvalifikationer
eller rekommendationer en be
väringsbasse på den tiden skulle
prestera för att ffi förtroendeupp
draget att under mötet föreställa
kock, det kunde jag aldrig ucfun
dera, men herre du min skapare

Löjtnant Anders Axel Lö't111an (/ö'dd
1827) blev rytt111iistare och flyttade
sedemera til/ Stockho/111.
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vilka sluskidiocfysionomier dessa kocktyper, utan undantag, presterade och vil
ken rar och renlig krigsmannakosc rördes ej ihop av dessa utanför all civilisation
stående kockar! Själva sättet och fältarrangemangena för matlagningen gjorde
även sitt till för att få det hela så motbjudande och osmaklige som möjlige.
Anordningen för denna matlagning var på västra sidan av lägret i jorden gräv
5
da groppar, cirka sex fot långa, tre fot breda och två fot djupa , varöver lades
lösa tvärslåar, på vilka kopparkastrullerna utan lock voro upphängda över elden
i gropens botten. Rök, sot och jordsmörja virvlade här fritt omkring i ringdans
över den rykande ärtvällingen. Då och då omrördes i grytorna med träspakar,
6
vilka mellan varje nytt tag kastades på gravkantens uppblötta lermölja.
När fläskbitarne i soppan ansågos färdigkokta, upptogos och utbreddes de för
styckning, visserligen på bräder, men du gode gud huru dessa svinhusavbalk
ningsbräder sågo ut! Vid måltiderna gick dock allesammans med utmärkt aptit
i krigarmagarna.
Att vi pysar voro väl lokaliserade på och omkring lägret faller av sig själv,
och vi gjorde våra dagliga påhälsningar litet varstans, från Walltorpec, där vi
drucko vatten ur skopa och beundrade den va.ekra Karin, till mjölkkammaren
på Kungsgården, där vi drucko långmjölk ur stora kar - utan skopa - vilket jag
numera skulle anse for ett sannskyldigt konststycke.
Narurligcvis voro vi närvarande, då beväringarna på befallning skulle tvaga
7
sin lekamen i Storsjön, och då hade vi blöcfiskar synnerligen rolige åt de bålda
krigarämnena, när de i Adams kostym scodo på stranden och fällde bittra tårar
t
över Kungliga M och kronans cvångsbadning. De hade nämligen i allmänhet
en verklig epidemisk vattuskräck. Kanske även fasan för Scorsjöodjurec gjorde
sitt till.
Ibland hände, att vi på midsommardagen fingo göra färden till Frösö läger
med vår kära ståtliga ångbåt. Då var det synnerligen löjeväckande att som åskå
dare på stranden vid Kungsgården iakttaga landsättningen av de lustresande
stadsborna, ty detta skedde medels små rangliga norrlandssnipor, halvfulla med
vatten och med helfulla roddare. Bland passagerarne, män, kvinnor och barn
härskade den största villervalla och förtvivlan, och oroliga skrik och onda ord
behärskade alla.
Vi barn voro vid dessa tillfällen naturligtvis de lyckligaste bland hela ångbåcs
lascen, ty vi gladde oss oerhört åt de väntande storartade anordningarna på lägret
och glömde då all landsäccningsförcrec.
Fescprogrammec för midsommardagarna på lägret var alla år ungefärligen
lika. Förse formerade trupperna fyrkant för fältgudstjänst, där pastor Ångman,
den långe, torre, magre mannen vid ett altare av trummor calce till folket. Bond
bassarna sjöngo "Herre signe du och råde". Musiken spelade och crumvirvlarne
ljödo vida omkring.
Efter gudstjänstens slut samlades den högre lands- och stadssociececen i sina
ekipage vid Carl Johans Scenen, där även en läktare, klädd med grönt och flaggor,
var uppförd för samma publik. Regementsmusiken spelade och alla jublade.
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När eller hur societeten och det högre armebefälet denna dag intog sin mid
dag vet jag ej, ty jag var härtill aldrig inbjuden, men nog kommer jag ihåg, att
i fältjägarnes officerskök denna dag var ett jäkla riv och slit bland käringar och
kastruller, och att, då vi barn av våra fäder skickades till detta aristokratiska
kök för att i all ödmjukhet be om att få köpa en kopp kaffe, en flaska öl eller en
smörgås, vi av de rytande köksbjörnarna blevo mycket brutalt avspisade.
På eftermiddagen sutto officerarna med sina damer och bekanta i luftiga och
vackra sommartoaletter på grässofforna i den vackra björkdungen omkring pa
viljongen och glammade och drucko kaffe med avec. Och vi glammade utan
både kaffe och avec på behörigt avstånd.
Detta allt är nu den ljusa sidan av midsommarfirandet på Frösö läger. Medal
jens frånsida var, att det nästan varje midsommardag regnade eller snöade an
tingen hela dagen eller del därav, och då blev den sista villan värre än den första,
isynnerhet för de lustresande med ångbåten vid embarkeringen och hemfärden
på den lilla obetäckta paddan.
Min sista färd med den gamla ångbåten Jemtland skedde en söndag i slutet
på 1850-talet från Kungsgården till staden, och jag kommer särskilt ihåg denna
färd, därför att under färden spreds ett rykte bland passagerarna, att under
dagens lopp i staden på mycket lösa grunder gjorts två uppseendeväckande ar
resteringar. Denna nyhet gjorde det obehagligaste intryck ombord, och denna
afron uteblev den annars vanliga saluten med ångbåtens kanon, då vi närmade
oss staden. Alla stego iland mycket nedstämda av den sorgliga tilldragelsen.

Efter fyrtio år
På en rundresa över Norge med två [av} mina döttrar för många år sedan hade
jag nöjet att ännu en gång göra ett besök på mitt kära Frösö läger, och jag kan ej
undgå att från detta angenäma besök göra några reflektioner över förr och nu.
Jag fann nu - efter en tidsrymd av fyrtio år - ganska mycket vara sig alldeles
likt som fordom, ehuru visserligen en stor del var förändrat.
De långa timrade, rödmålade barackerna och officerspaviljongen på lägrets
västra sida jämte salustånden, kokgroparna och gödselgården där intill, var nu
borta, likaså en del av byggnaderna vid Skansen. Men den oförlikneliga, gamla,
anspråkslösa fyrkantiga officerspaviljongen på södra sidan av lägret med sin
täcka omgivning av vackra björkträd, torvsoffor m.m. var alldeles oförändrat.
Den enda skillnaden var att björkarna blivit större och att några däri inskurna
namn nu voro förväxta. Den största förändringen hade officerspaviljongens kök
undergått.
Detta kök var nämligen förr ett kaos av kärringar, smuts, slarv, bråk och oreda.
Nu, då jag gick uppför den höga kökstrappan och kom in i samma kök från for
dom, blev jag genast högst angenämt överraskad av kökets stillsamma, propra
och städade personal. Samma kök, som förr nästan liknande en svinstia gjorde
nu ett behagligt intryck. Alldeles obekant som jag nu var med förhållandena,
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Officerspaviljongen på Friisii lager. Observera att Melander under hmets vdnstra del anger att det dr koks
flygeln och att bilden skall ritas om.

frågade jag ett vid den stora spisen stående propert klätt fruntimmer, om jag
med familj kunde bliva serverad middag. Svaret blev både vänlige och jakande.
Då vi efter ett par timmars strövtåg till platser för kära barndomsminnen åcer
kommo, blevo vi i annexet till paviljongen serverade en utmärkt middag. Rätt
cerna voro visserligen ej många, men alle var utmärkt väl lagat, och vad som på
oss gjorde det angenämaste intrycket var den renlighet som härskade över såväl
anordning som servering. Jag kan därför på det högsta lyckönska officerskåren
till köksreformen.
På vägen focledes till och från Frösö läger hade vi stackars spökrädda pysar en
svår stötesten i den Zeccerscrömska biblioceksbyggnaden, som ligger vid vägen
ett stycke öster om lägerplatsen, och från vilken höge belägna plats man har den
härligaste utsikt i helaJemcland. Denna byggnad med sina beständigt tillslutna
fönsterluckor och väl tillbommade portar, vilka jag aldrig sett öppna, ansågs av
oss barn och ej utan skäl för ett ryslige spöktillhåll. Det berättades nämligen,
att inom dess murar funnes, bland andra ohyggliga svartkonst- och crollböcker,
även en djävulens bok, vilken med staka järnkedjor var fastsatt i muren, ty om
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den skulle löstagas, ja, då vet jag ej vad som skulle inträffa, men rysansvärda
saker utlovades.
Denna så vackert belägna biblioteksbyggnad med sina sällsynta böcker är en
donation av professor Zetterström till den där förr i tiden belägna Frösö trivial
skola, vilken byggnad, som var av trä, revs bort i början av 1850 talet, emedan
8
skolan år 1849 flyttades till staden . Sorgligt nog kunde ej detta värdefulla
bibliotek samtidigt flyttas till Östersund, därför att donator, förståndigt nog,
i sitt donationsbrev föreskrivit, att boksamlingen ovillkorligen skulle förvaras
i stenhus, och då ett sådant av brist på medel ej kunde åstadkommas i staden,
förblev det värdefulla biblioteket kvar på Frösön till liten eller ingen nytta.
Sannerligen tycker jag, att det är en skam för de många avdöda och levande
rika Jemtar att ej under en tidsrymd av ett halvt sekel ha kunnat åstadkomma
den bagatellsumma, som skulle behövas för en byggnad för detta behjärtade
ändamål9.
Mig synes, som en Wikström, en Lithander eller en Fjellman - vilken som
helst av dem ensam - borde ha kunnat giva medel till en biblioteksbyggnads
uppförande i staden. Hade länet haft någon hövding med det sanna intresset i
denna riktning, hade nog saken för länge sedan varit realiserad. Nu är ju dock
grundplåten lagd genom den Brinkmanska donationen.
På Frösö läger ligger ännu i dag vid landsvägen ett stort stenrös med en sorts
minnestavla å dess krön. Förklaringen på uppkomsten av detta röse var i min
barndom, att en högre militär på denna plats blivit stenad till döds av Jemt
lands Fältjägare, därför att han tvingat dem att i sina kappor bära bort sten från
lägerfältet. Att denna tydning endast är en barnsaga är ju narurligc. Men att
Jemtlands Fältjägare ej alltid varit att leka med förmäler en annan för mig av
trovärdig person berättad händelse från denna lägerplats och vilken torde vila
på fakta.
Saken var den, att en gång, då fältjägarne voro ute på exercis, det vid en avlos
sad salva befanns, att ej av misstag utan med fullt uppsåt, en laddstake i vinande
fart sköts förbi en av det högre befälet. Då det befalldes undersökning kastade
emellertid alla jägare sina laddstakar på marken, varigenom det blev omöjligt
att få rätt på den skyldige.
Ett år vid mötets slut utlovade en officer en belöning till den, som vid inryck
ningen påföljande år hade det största helskägget. Följden blev, att alla jägare
påföljande möte sågo ut som riktiga orangutanger.
En gång i senare hälften av 1850 talet, då jag stod i hörnet av Köpmangatan
och Residensgränd, kom Löjtnant Lötman ridande utför gränden i något hasti
gare trav än han önskade, ty kommen ned där jag stod, var hästen i sken och tog
hindret, staketet kring dokror Afzelius trädgård, med glans urom att hästens
ena bakfot i hoppet, sparkade till toppen av en staketspjäle, så att den flög högt i
luften, och doktorns syrenbuskar blevo illa ramponerade. Men den lille bastante
Löjtnanten satt kvar på sin häst som en hel karl.
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I skogen
Då vi skulle tillbringa vår lekdag i de härliga skogarna kring staden, ställde vi
våra steg i första rummet österut till Björnmyran, som då blev utgångspunkt for
våra vidare operationer. Vägen togs då alltid genom apotekare Lignells förtju
sande ställe Carlslund, där vi alltid med samma beundran besågo apotekarens
smakfulla anläggningar, såsom hans mönsterladugård, springvatten, näverbe
klädda paviljonger och den märkvärdiga försteningen i form och likhet med en
av många bitar ihopsydd skinnsäck, vilken på den tiden hade sin plats vid västra
gaveln av södra uthusflygeln och kanske ännu ligger där.
Då vi gingo stora vägen upp förbi
Björkbacken, gjorde vi alltid ett besök
vid den överbyggda källan i stordiket
och läskade oss med det synnerligen
välsmakande vattnet. I de vanligaste
fall gjorde vi därefter en avstickare
till Per Svens bodarna, innan vi tågade
in i den härligt doftande barrskogen,
denna sköna skog med sin rikedom på
fågelsång, lingon och blåbär. I denna
skog svärmade vi sedan omkring hela
dagen lång utan tanke på vare sig tid Den iiverbyggda kallan i Stordiket, Bjrirnsmyra.
eller hunger. Och ibland utsträcktes
vandringarna ända till Rannåsen och
Torråsen samt hem över Stadsskogen 10. Tiden i skogen tillbringade vi med
att klättra i träd for insamling av fågelägg, jaga ekorrar, plocka bär, etc, etc.
Ekorrjakten tillgick på så sätt, att då villebrådet var uppspårat vi i timtal kunde
förfölja det arma kräket från träd till träd med stenkastning utan att träffa fö
remålet.
Fingo vi sikte på en stenskvätta, som satt på ett stenrös, tog vi genast for gi
vet, att fågeln hade sitt bo i röset, och följden blev, att vi mycket samvetsgrant
genomsökte hela röset. Jag kommer dock ej ihåg, att vi någonsin hittade något
bo.
Uttröttade efter våra strapatser slogo vi oss vanligen ned vid någon av de
vackra skogtjärnar eller småsjöar, som här finnes så gott om. Och i den vemodigt
stilla och högtidliga skogen berättade vi for varandra många underbara sagor om
troll, skogs- och sjörå, trollpukor, kringvandrande zigenare etc, etc. Dessa våra
berättelser gjordes så trovärdiga som möjligt genom att skildringen alltid av
slutades med bestämd försäkran om att han, berättaren, kände en, den där själv
varit med om eller hört av någon annan deltagare i det underbara äventyret.

1

Puken
förklarades vara en till form och storlek melonliknande levande varelse, till fär-

28

gen svart, men utan fötter och ögon. Han rullade fram över stockar och stenar
utan att kunna hindras i sitt lopp av någonting, allra minst av människohand.
Detta besynnerliga vidunder förekom vanligen på de ställen i skogen, vilka be
härskades av troll eller skogsrå, men jag var aldrig lycklig nog att få se vare sig
troll eller trollpackor. "Jätteslungstenar" däremot har jag både sett och tagit i.
Det förekommer nämligen två sådana vid Östersund. Den ena, belägen vid den
gamla, eländiga vägen förbi Lugnet i närheten av Rannåsen och av några ku
bikmeters storlek, hade tydliga märken, som jag själv sett, efter "jättens alla tio
fingrar". Den andra jätteslungstenen var stor som en corpscuga och låg vid vägen
mitt för grindarna till veterinärbostället på Frösön.
Medan jag är inne på ämnet om troll och andra underbara företeelser, vill jag
nämna om ett tillfälle, då jag trodde mig i verkligheten se en skogsmänniska.
Två gossar och jag gjorde en sommar en fotvandring ända till Åreskutan, en
vandring på cirka colv mil, och så hände, att vi under vägen fick övernatta i en
bondgård någonstädes, som jag tror, i trakten av Hjerpen. Utkomna på gården
tidigt nästa morgon, fingo vi, till vår fasa se en figur i människoskepnad utan
kläder och helt och hållet luden, på sitt huvud med olustlångt hoptovat hår, bar
han en norsk rödluva, för övrigt ingenting i klädväg, han sprang omkring på
gården och utstötte då och då ett egendomligt huttrande läte. Denna figur, av
obestämbar ålder, var lång, mager muskelstark och bar ett mycket långt skägg
i orediga ringlande skruvar, och hans hela kropp var beväxt med fotslångt hår.
Han föreföll som en riktig orangutang och kunde ej tala ett enda begripligt ord
mer än "tobak". Han var nämligen med passion begiven på att röka ur en jämt
ländsk järnpipa. Som han var son i gården, fingo vi av hans far den förklaringen
över den underbara företeelsen, att denne son, ända tills han hade fyllt tjugo
år, varit kvick, intelligent och frisk, men att han en dag kom hem från fiske
och föreföll något besynnerlig, samt på tillfrågan svarat, att han sett ett sjörå.
Därefter ville han aldrig mera idka fiske ej heller göra något annat, utan förföll
mer och mer i cysta drömmerier dock alltid mycket stillsam i sitt uppträdande.
Slutligen blev det omöjligt för familjen att få honom att begagna gång- eller
sängkläder. Det enda som han fortfor att självvilligt begagna i klädväg var, som
ovan nämnts, en rödluva. På vår fråga svarades, att mannen ej på de sista femton
11
åren begagnat några kläder, men icke försprang omkring vinter och sommar
ute på gården men avlägsnade sig aldrig från hemmet.
Denna vår fotvandring avlöpte uromordentligt lyckligt, och var synnerligen
njutningsrik, men på toppen av Åreskutan kunde vi ej stanna mer än några
minuter för kylan, ehuru det var i Juli månad. Dessutom voro vi så uttröttade
av våra ansträngande vandringar, att vi till sist ej kunde uppskatta någonting
annat än att få sova.
Mina två kamrater från denna utfärd äro för länge sedan gångna ur tiden
Våra utflykter till det närbelägna Öneberget på Frösön voro dock i alla tider
för oss barn omfattade med det mest svärmiska barnaintresse man kan tänka sig.
På coppen av detta oförlikneligt sköna och fridfulla berg kunde vi i timmar sitta
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och njuta av det grandiosa landskap, som tinnarna av detta berg behärska. Den
underbara stillheten, som här överväldigade våra sinnen, var i sanning förtrol
lande. Denna plats hade alltid en tjusande, högstämd och förädlande inverkan på
våra barnasinnen, ty här andades hela naturen frid, lycka och poesi. Här kunde
inga tvister eller bråkiga lekar förekomma. Intet sorts okynne tänktes eller utö
vades. Ja, detta var i sanning för oss barn en helig plats.
Märkvärdig måste ock platsen vara, ty jag förnimmer ännu i dag samma un
derbart sköna känsla av frid och ro, vilken under min barndom så helt och håller
behärskade mig, då jag är lycklig nog, att någon gång fa beträda min barndoms
älsklingssrälle, Öneberger.
Både som barn och vuxen har jag ofta vaken drömt om, hur härligt det skulle
vara att på toppen av Öneberger, denna pärla, den skönaste bland stadens alla
sköna omgivningar, ja, jag tror den skönaste plats i hela vårt land, ha en bo
stad.
Om pojkars lekplatser kan man med skäl säga, som bonden sade om haren:
"man vet ej så noga var han har sin gång", ty säkert är, att vi pysar lika ofta hade
våra lekplatser på något av stadens hustak som nere på marken. Uran alle tvivel
har jag bestigit varje hustak i den tidens Östersund, ej ens kyrkans tomrak un
dantaget. Detta sistnämnda tilltag hörde nämligen till ett av våra kraftprov på
mod. Och naturligtvis ville vi alla pysar bli ansedda för modiga.
Dock vill jag uppriktige tillstå, att jag för min del darrade betänkligt och
kände de där egendomliga ilningarna genom benen, då jag genom luckan på

Östermnds kyrka. som idag kallas Gamla kyrkan. Bortom kyrkan ser
man fikboden.
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tornets översta del kröp ut på taket, för att enligt bevis och plägsed rista mitt
namn på korsets plåtbeklädda fotställning - hu, jag ryser ännu vid blotta tanken
på denna takbestigning.
Denna tombestigning utförde jag för min del aldrig mer än en gång.
Att få vistas uppe i klocktornets klockrum, då det ringdes till helg eller be
gravning med de nya fina klockorna var ett mycket eftertraktat, men svåråtkom
ligt nöje, därför att ringarna på inga vilkor ville tillåta vår närvaro vid ringning
en. För att hindra oss härifrån, stängde ringarna mycket noga trappdörren till
klockrummet, men att utestänga oss pojkar var ej så lätt, ty vi kände noga till,
att i trappan ej fanns några sättsteg 12 och därför kröp vi upp ett stycke under
trappan, tills vi voro ovan platsen för dörren. Här kröp vi in mellan planstegen
och gjorde till ringarnes stora häpnad vår enen� i klockrummet.
Mitt första minne av klockringningen i detta stadens kyrkrorn förskriver
sig från den tid, då där ringdes utan klocka. Där förekom nämligen endast två
stycken trianglar av gjutstål, vilka hände över en axel och bearbetades med klub
bor. Ljudet av denna primitiva ringning liknade slagen på en stekpanna. Sedan
kyrkan år 1851 fick de nuvarande två klockorna, lågo de utdömda trianglarna
här och var i staden. En av dem en tid på stranden nedanför färgar Fjellmans
gård, och det sista jag såg av denne triangel var, att färgar Berg använde bitar av
densamma till barlast i sin stora segelbåt.
Platser, där vi med förkärlek uppehöllo oss, var på nybyggen, med detta vårt
intresse för Östersunds mycket fåtaliga byggnadsföretag uppskattades litet el
ler intet av samhällets timmermän. De tyckte nog, och detta med rätta, att vi,
då de vände ryggen till, på ett mindre fackmannamässigt sätt avprovade deras
verktyg.
Jag skulle nästan tro, att det ännu t3 i Östersund finnes kvar timmermän vilka
minnes mig från den tiden, ty jag var nog, bland stadens pojkar, den mest intres
serade byggnadsinspektören.
Vid uppförandet av timmerhus var det på den tiden synnerligen livligt, ty då
stockarna hissades upp, gjordes detta alltid under sång, och slagen av de stora
träklubborna gav eko över hela staden.
Då Cellfängelset l4 uppfördes i Östersund, var jag utomordentligt och allvar
ligt intresserad i dess uppförande, ty jag var nu en stor pojke om nära fjorton år,
och hade redan för länge sedan beslutat ägna mig åt byggnadsyrket, och jag kan
försäkra att ej ens den officiella byggnadskontrollanten Fundin kunde vara mera
intresserad än jag i detta byggnadsarbete. Vid fängelsebygget sysselsattes en stor
mängd dalfolk, och i mitt tycke voro dessa människor de snuskigaste man gärna
kan tänka sig. Till bostad hade för ändamålet å byggnadsplatsen uppförts en
träbarack, ett enda stort rum. Häri voro inhysta män, kvinnor, barn och - grisar.
Stanken i detta rum kan ej beskrivas. Den var i sanning bedövande, ja, värre än
i min fars svinhus.
Lördagsaftnarna tog hela dalbefolkningen, utom grisarna, bad om varandra i
öppna sjön vid stranden av den s.k. Åströms långlotten.
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Detta fängelsebyggnadsföretag höll på att gå illa såväl för entreprenören som
för stadens kontrollant, därigenom att grundmurarna icke voro lagda djupt
nog för tjälen. Och som grundbotten var lera, vilken vid tjällossningen blir
rörlig, åstadkom detta svåra rubbningar i hustes uppförda murar. Norra fasa
den rämnade betänkligt till hela sin höjd, men genom att i tid anbringa grova
järnkedjor genomgående husets hela brädd i övre våningarna lyckades verkligen
byggmästar Fundin att rädda huset från att ramla. Efter tjällossningen återgick
byggnadsdelarna till sitt forna läge och sammanslöts. Marken kring bygganden
påfylldes nu, och sedan var och förblev huset oklanderligt beståndande.
Det sorglustiga slutet av detta fängelsebygge var, att dess byggmästare höll på
att bli dess förste logerare, ty han, den snälle stackarn, var ådömd bysätrning 15 .
Östersund hade på min tid endast ett gatunamn, nämnlige "Ståndgatan", vil
ket var uppfunnet av oss pysar för att beteckna platsen där marknadsstånden voro
placerade, då de ej begagnades för affärer och där Cellfängelset nu är beläget.
Som en stor del av dessa stånd då de stodo i Ståndgaran voro olåsta, voro de i
både regn och vackert väder synnerligen lämpliga tillhåll för oss.
Ståndgatan var märkvärdig även därför, att här i dess svartmylla var ett eldo
rado för den präktigaste metmask.

Auktioner
voro då för tiden riktiga sorts lustspelsföreställningar, ty auktionisten, guld
smed Helldahl, var en stor humorist. Som han kände varje människa i vår lilla
stad med omnejd, tog han sig stora friheter, då han från sin upphöjda plats bjöd
ut varorna till viss namngiven person bland publiken med roliga infall och an
märkningar över varans eller föremålets beskaffenhet och möjliga och omöjliga
användning. Detta satte hans auditorium i ett briljant och köpvilligt lynne från
första början, och när porslinsavdelningen kom och pjäser av olika form och
storlek skulle utropas, ja, då steg glädjen i raket. Vi pysar tyckte naturligtvis att
farbror Helldahl var förfärligt kvick.
Det var ej ovanligt, att den som höll auktionen tillhandahöll publiken fri
traktering, såsom kaffe med dopp för fruntimmerna och något kraftigare för den
manliga befolkningen. Vi barn blev utan bådadera, såvida vi ej medverkade vid
sammanringningen av auktionspubliken, ty i så fall fingo även vi en släng av
sleven i form av kaffe med dopp.
Sammanringningen tillgick på så vis, att vi under hela auktionsdagen vandra
de gata upp och gata ned ringande av alla krafter i en stor klocka med trähandtag
samt utropande, var auktionen försiggick.
Att få utöva denna ringning ansågo vi pojkar för ett nöje.
Auktionisten Helldahl var en mäkta mångsidig man. Förutom guldsmed och
auktionist var han tandutdragare och lantbrukare.

Melanders teckningar samt fotot på Uitman ttr Fifreningen Gamla Östemmds arkiv.
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1

Melander har i ert annat avsnitt- Stadens original - som kommer an publiceras senare,
beränar om Oljons Lisa. Hon försörjde sig huvudsakligast genom att köpa upp djurben för an
sälja vidare för tillverkning av benfen, benmjöl m.m.
2 De militära enheterna på Frösön hade 1853 omorganiserats i Jämtlands fältjägarkår sedermera Jämtlands fälrjägarregemenre (I 23 från 1927 I 5)- och Jämtlands hästjägarkår.
Häsrjägarkåren blev senare Norrlands dragonregemenre (K 4) och flyttade till Umeå och
senare till Arvidsjaur.
3 Unga, ännu inre dresserade armehästar. Jfr Remonrvägen och området Remonrhagen sydväst
om Erikslund och nordväst om Stuguvägen.
4 fysionomi ; ansikrsurrryck, utseende.
5 En fot ; 296,9 mm (cirka 3 dm). Gropen var således cirka 1,8 m lång, 0,9 m bred och 0,6 m
djup.
...
6
; soqa.
7 ; djärv, stolt.
8 År 1847 flyttade Frösö trivialskola in till Östersund och blev Östersunds elementarskola
vilken flyttade 1849 in i sitt nya skolhus i kvarteret Conrubernium mellan Rådhusgaran och
Kyrkgatan. Över ingången står devisen "Sapienria duce" ("under visdomens ledning"). Ofta
kallas byggnaden, som numera inrymmer Östersunds Turist- & Kongressbyrå, "Sapienria
duce". I äldre rid kallades den "Storskolan" som Melander har skrivit ett särskilt avsnitt som
återgavs i Föreningen Gamla Ö rersunds Årsskrift 2005 sid 34-39.
9 Först 1912 stod biblioteksbygganden inne i Östersund färdig och Frösöbiblioreket kunde
flytta in i den byggnad som i dag inrymmer bland annat Föreningen Gamla Östersund och
Sradsmuseer.
IO Stadsskogen var den sammanfattande benämningen på skogen norr om Fältjägargränd mellan
Lirsvägen och Rådhusgatan och dess förlängning norrut.
11
förspringa ; springa sig fördärvad.
12
Sättsteg är benämningen på det vertikala elementet i en trätrappa medan det horisontella
benämns plansteg.
13
År 1901.
14
Byggt 1861 river 1970.
15 Bysärrning ; sätta gäldenär i häkte tills denne fullgjort sina förpliktelser.
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Lindgrens Runeborg
Av Vesla Hult (/ Lindgren)

Flygfoto o·ver Rttneborg, Frbsb"n.

Denna artikel kommer att spegla nöjeserablissemanget Runeborgs 25-åriga
verksamhet som drevs av min far Tage Lindgren som inköpte Runeborg vid år
skiftet 1938 - 1939. Min far Tage Lindgren föddes den 22 juni 1908 och avled
den 1 februari 1973. Min mor Ingeborg Lindgren föddes den 29 juli 1915 och
avled den 25 januari 1969.
Far var en av fem syskon vilkas föräldrar var min farfar och min farmor Johan
och Elin Lindgren ägare av Nöjesfältets Tivoli i Allmänna gränd på Djurgården i
Stockholm. Nöjesfältet var beläget intill det nu kända området där Vasaskeppet
är beläget. Efter genomgången ekonomiutbildning vid Påhlmans Handelsin
stitut i Stockholm anställdes min far som kamrer i familjeföretager. Genom sin
verksamhet på Nöjesfältet hade far skaffat sig kontakter praktiskt taget världen
runt med sång- och musikartister och andra kategorier i branschen. Det var
artister på allra högsta nivå, bland dessa även de främsta som fanns inom rikets
gränser. Detta skulle visa sig vara mycket värdefullt i min fars fortsatta verksam
het på Runeborg.
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Vid 22 års ålder fick min far upp
drag av min farfar att ansvara för
ett mobilt tivoli vid Tröndelagsut
ställningen 1930 i Trondheim. Vid
denna tidpunkt träffade min far sin
blivande maka Ingeborg Falkanger,
min mor. Efter många års brevväx
ling samt ett flertal besök i varandras
hemstäder spirade en ömsesidigt
kärleksfullt tycke för varandra. Far
och mor gifte sig 1939 i Trondheims
domkyrka; vigselförrättare var bi
skop Arne Fjellbu. Efter giftermålet
bosatte de sig på Runeborg. Tillsam
mans fick de två barn, en dotter Vesla
född 1940 (författaren till denna arti
kel) och en son Gert född 1944.
Tage och lngevorg Lindgren 1939.

Historik från Hornsberg till Runeborg
1812 utnämndes dokror Pehr Rissler till Jämtlands förste provinsialläkare och
läkarpraktiken förlades till Östersund. 1813 gifte han sig med Margareta van
Horn , brukspatronsdotter från Medelpad. Doktor Rissler inköpte och bebyggde
en jordlägenhet på Frösön, belägen så nära brofästet som möjligt. Till sin makas
ära kallade han stället för Hornsberg, vilket gav namnet till municipalsamhäl
let Hornsberg. Gården Hornsberg övertogs senare av sonen, byggmästare Albert
Rissler, som 1884 sålde den till rådman Anders Petter Fjellman, som lät uppföra
en ny mangårdsbyggnad och restaurera trädgården. Förvaltaren Ivar Sundeman
övertog fastigheten Hornsberg i slutet av 1800-talet och anlade blomsterplan
teringar och en mindre djurpark, med
påfaglar,
duvslag
med mera. Parken
kallades nu för Sun
demansparken
av
äldre frösöbor medan
den yngre generatio
nen började använda
namnet Runeborg.
Sundemans villa på
Frös/Jn 19 J 8.
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Konditor Lars Olof Edler övertog 1930 fastigheten och därmed blev det ved
ertagna namnet Runeborg. Här skapades ett modernt annex till hans konditori
Viktoria i Prästgatan 43 i Östersund. Lars Olof Edler anordnade servering, un
derhållning och dansaftnar. I samarbete med IFK Östersund anordnades varje
höst "De tusen lyktornas fest". Vid årsskiftet 1938 - 1939 övertog min far Tage
Lindgren Runeborg, då en ny epok gjorde sin entre i den anrika parkmiljön.

Runeborgs verksamhet under 25 år
Efter övertagandet av Runeborg påbörjades byggnation av friluftsscen, i anslut
ning till den gamla dansbanan . Dessutom anlades en ny utedansbana på om
rådet belägen nere vid stranden. Inom området anlades också lokaler för "tivo
liattraktioner" såsom pilkastning, lufrgevär, chokladhjul och karuseller. Många
av dessa anläggningars utformande ansvarade min fars kusin Göte Gerdin för.
Min far och Göte Gerdin hade ett mycket gott samarbete som grundlades under
deras gemensamma år på Nöjesfältet.
Göte Gerdin var under sina år på Nöjesfältet programchef och konstnärlig
ledare. Kusinernas gedigna erfarenhet och goda samarbete fortsatte med ökad
intensitet på Runeborg. I familjens gästbok kan man läsa om planeringen av
den stora danshallen med följande text: "Medan Paris faller och Rumänien slu
ter fred, sitter vi och planerar nya danspalats på det vackra Runeborg i familjen
Lindgrens trivsamma och alltid lika gästfria hem" signerat Per Rundberg den
24 augusti 1944.
Detta var starskottet för att påbörja bygget av stora danshallen. Utedansbanan
från 1939 revs för att ge plats för byggnationen av en inomhusdanshall (stora
danshallen). Första dagarna i juni 1945 hade uppbyggnaden av hallen kommit
så långt att den 11 juni 1945 hölls taklagsfest, som högtidligen protokollförts.
I och med att den stora danshallen togs i bruk erbjöds ett större utrymme för
den dansanta publiken. Den nya dans
hallen innebar även möjligheter att
anordna andra aktiviteter såsom kon
serter, välgörenhetsbasarer, rikskon
gresser, bridgetävlingar och mycket
annat.
I anslutning till området för olika
tivoliattraktioner anlades en mini
golfanläggning, en 18- hålsbana med
cementunderlag. Samtliga banhinder
tillverkades i den egna verkstaden och
utfördes av Göte Gerdin, som med en
konstnärlig ådra låg bakom både ut
formningen och tillverkningen. Alla
Tage Lindgren och Gifte Giirdin poserar
blomsteranläggningar utformades och frarnfiir go!fhmet.
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planterades av trädgårdsmästare Karlsson, som också ansvarade för grönsaksod
lingar på friland och i växthus.
Den 1 april 1939 anordnades den första danskvällen och under sommaren spe
lades det upp till dans varje kväll i veckan. Weimertz var det stora orkesternam
net. Bland orkestermedlemmarna bör nämnas Rubert Wigg, Scen "Sko-Mårten"
Mårtensson, Nisse Eriksson och Knut Bäck. Andra som spelade på Runeborg var
Wallencins och Widestams orkestrar. Förutom dessa engagerades ett fyrtiotal
orkestrar per år och listan på kända orkestrar, såväl svenska som utländska, är
lång. För att nämna några ur familjens gästbok så besöktes Runeborg av bland
andra: Thore Jederby, Gösta Thörner, Yngve Stoor, Svend Asmussen, Ernie Englund och Simon Brehm.

Weimerts orkester med från vå·nster: Rubert Wigg, Sten Mårtensson. Äke
Lundqvist, Nisse Eriksson och Knllt Bikk.

Arrangemangen med konserter mitt i veckorna eller på söndagar var mycket
populära då publik i alla åldrar kom för att se och höra många av dåtidens svens
ka berömda artister såsom: Jussi Björling, Einar Beyron, Brita Hertzberg, Karl
Gerhard, Evert Taube, Zarah Leander, Alice Babs och Charlie Norman. I detta
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sammanhang bör också nämnas skådespelare, komiker och sångare. Sigurd Wal
len, Arthur Rohlen och Thor Moden samr dessutom Harry Brandelius, Berril
Boo, Anders Börje och Edvard Persson var några.

KARL GERHARD
li

I i· Gösta Alenlus

Der arrangerades gäsrupprrädande av Monica Zerrerlund, Owe Thörnquisr,
Gösra "Snoddas" Nordgren, Lill-Babs, Gunnar Wiklund med flera. Listan är
lång över välkända artister som berrärr Runeborgs scen. Världssrjärnor såsom
Marriwilda Dobbs, Rosita Serrano, Gene Krupa, Teddy Napoleon, Flip Phillips,
Delra Rhyrhm Boys, Toots Thielemans och Deep River Boys har gäsrspelar på
Runeborg. Sisr, men icke minsr, bör framhållas arr såväl utländska som svenska
kända jonglörer, akrobater, ekvilibrister och illusionister har framträtt på Ru
neborgs estrad. Min fars komakter med Nöjesfälrer, Gröna Lund och Liseberg
öppnade möjligheter för arr kunna engagera många av de främsta inom artisrvärlden.
Söndagsmarineerna under sommarhalvåren var populära arrangemang för
barnfamiljerna. De uppskarrade dessa arrangemang bland annat för arr enstaka
grarisbiljerrer delades ur för en åkrur med karusell. Der arrangerades även täv
lingar och lekar för barnen, som srod i kö för arr få delta, då fina priser delades
ut. Här bör också nämnas arrangemang av Frösö Barnens Dag som återkom varje
sommar i err flertal år och var err mycket uppskarrar evenemang för barnfamil
Jerna.
Lekaftnar och tävlingar i olika teman fanns också på programmer för den
vuxna publiken. "Pengarna eller lådan" var en mycket publikfriande tävling,
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vilken gick ur på att välja mellan en erbjuden summa pengar eller att välja lå
dans hemliga innehåll. Värdet i den hemliga lådan var antigen högre eller lägre
än den erbjudna summan.
Under vinterhalvåren arrangerades dans på söndagsefrermiddagar så kallad
Tedans. Dessa var välbesökta av den ungdomliga, dansanta publiken som efter
söndagspromenaden eller skidturen kunde komma in i värmen för att fika och
dansa. 1955, då Rock'n Roll gjorde sitt intåg, fanns möjlighet för tonårspubli
ken att utöva den nya dansflugan fullt ut i stora danshallen.
1956 arrangerades en uppvisningsmatch med den blivande rungvikrsmäsraren
i boxning Ingemar Johansson och hans bror Rolf för en entusiastisk boxnings
intresserad publik. I slutet av 1950-raler läste min far i dagspressen om ett
nytt spel som kallades Bingo, vilket var mycket populärt i England och hade
så smått introducerats i Sverige. Detta var startskottet till art far arrangerade
Bingoafrnar.

Friluftscenen infiir Rosita Ser
ranos konsert I 943.

Beredskapstiden
Under beredskapsriden 1940-1945 arrangerades ett flertal orgeafrnar, där in
täkterna oavkortat gick till humanitär hjälp till vårt västra grannland. Då Norge
var ockuperat av de ryska trupperna var min far och min mor engagerade i den
norska underrättelsecjänscen. "Hjemmescyrkene" var en organisation och del av
Norges försvar under kriget, med medlemmar från alla politiska partier. Hjem
mesryrkene samarbetade med Kompani Linge som var en förhållandevis liren
krets av norska män med ämnesutbildning, stor idealicec, dristighet och med
osviklig självcillic. Kompani Linges verksamhet innebar olika serieoperationer
såsom exempelvis indusrrisaborage och järnvägssaborage
1948 tilldelades Tage och Ingeborg Lindgren var sin av den högsta norska
civila utmärkelsen, Frihecskorsec, bestående av medalj och diplom, som har
följande ordalydelse:
"VI HAAKON NORGES KONGE kunngjör arc vi gitt HAAKON DEN
7-des FRIHETSKORS cill Tage Lindgren och Ingeborg Lindgren för särlige
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förtjänster av Norges sak under krigen" undertecknat av Haakon VII den 17
december 1948.
Från Hjemmescyrkene har mina för
äldrar tilldelats var sitt diplom med
ordalydelsen: "Med rakk for god hjelp cil
hjemmescyrkene i okkupasjonsciden" un
dertecknat Odd Sörli.
Dessutom tilldelades de ett unike di
plom, undertecknat av USA:s högste chef
för atlantpakcscyrkorna i Europa, dåva
rande generalen, sedermera presidenten
_.
� ��'
�·,t.
Dwighc D. Eisenhower. Diplomet har
följande lydelse: "The name of Ingeborg
- �
and Tage Lindgren has been placed on re
.,
cord ar T he Supreme Headguarters Allied
Expedionary Force as beeing commended
KOHSIIHHI OCH SHLM "" nu DANS
lOIDAG OCH SOHOAO , e. S JULI
for brave conducc while accing under my
orders in che liberation of his country",
signerat "Supreme Commander Dwighc
Eisenhower".
Många norska medborgare har efter krigsslutet både muntligt, brevledes och i
familjens gäscböcker rikrac ett srort och varmt tack för mina föräldrars humani
tära hjälpinsacser under de svåra krigsåren. I och med detta uppstod en vänskap
för hela livet.

__ . .
--......

ffUI llllill t*af IC. -"'-

Föreningsmänniskan Tage
Far hade många uppdrag i olika organisationer och föreningar. Han var med i
Svensk Tivoliägares Förening , STF, vilken startades av min farfar Johan Lind
gren 1923. I STF var far under många år dels kassör och dels sekreterare. Se
dermera utnämndes far till hedersmedlem i STF. Far var ordförande i Svensk
Festarrangörers Förening och dess Artisttjänst som hade sitt säte i Gävle. Han
har också verkar inom Frösö Rocaryklubb och Frösö IF. Far och mor var med och
stöttade Alpbackens Vänner. Deras intresse för backhoppning grundades genom
att min mor var tremänning med silvermedaljören i backhoppning vid OS 1952
i Oslo, Torbjörn Falkanger. Han delrog i Alpbacksdagarna under senare delen av
40-calec och början på 50-calec.
Min far var även ledamot i Hornsbergs municipalfullmäkcige. Min fars stora
idroccsintresse bidrog även till hans engagemang i simklubbarna ÖSS, Casror
och Ägir, där hans uppdrag var att inneha olika funkcionärsposcer, men fram
förallt som stödjande förälder under mina år som simmerska. Förutom min fars
idrottsincresse bör här nämnas min mors idroccsförflucna. Hon deltog i tävlingar
i hastighetsåkning på skridskor i Trondheim under åren 1936 - 1938. I min
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mors födelsestad Trondheim har hastighetsåkning på skridskor varit en stor
idrott, en idrott som hon själv rog till sitt hjärta. Namn som Hjalmar "Hjallis"
Andersen och Sverre Farstad, kända inom skridskovärlden, var också de från
Trondheim. Mor och dessa två skridskons manliga mästare lärde känna varandra.
Vid ett flertal tillfällen besökte de kända skridskoåkarna vårt hem och jag fick
tillfälle att träffa dessa.

Interiör från serveringen i huvudbyggnaden. På vå'ggarna målningar med Frö'söinotiv.

Resume
"Runeborg når ni skall roa er" var epitetet för den allsidiga verksamhet som
bedrevs under den 25-åriga nöjesparkens tillvaro. Med verksamheten följde
givetvis mycket slit och hårt arbete med både positiva och negativa förtecken.
Problem var till för att överbryggas, för att kunna se olika möjligheter, utma
ningar och visioner för att uppnå uppsatta mål, vilket har genomsyrat hela den
företagsverksamhet som var mina föräldrars livsverk. Naturligtvis är all före
tagsverksamhet inte endast en mans verk. Min mor var en mycket intelligent
och stor pådrivare av många ideer och beslut. Ordspråket säger "det är kvinnan
bakom allt", vilket passade mycket väl in på min mor.
Eftersom sommarhalvåren var verksamhetens mest hektiska period fanns det
då ra tillfällen för hela familjen att kunna resa tillsammans. Däremot var vin
terhalvåren idealisk tidpunkt för resor till norska fjällvärlden, där särskilt mina
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föräldrar kunde hämra nya krafter inför kommande arbetsinsatser.
Det finns givetvis otaliga intressanta händelser under Runeborgs 25-åriga
epok, som ej kan ges utrymme for i denna artikel. Mina minnesbilder som finns
på näthinnan är de talrika tillfällen som jag fick glädjen att träffa och samtala
med alla kända artister, svenska såsom utländska. Familjens gästbok vittnar om
unika och värdefulla autografer signerade av de artister som efter sitt uppträ
dande blev inbjudna på en enkel måltid i familjens bosrad. Många beskriver i
gästboken den gästfrihet som visats dem.
Den 1 april 1964 arrangerades den sista danskvällen, på dagen exakt 25 år
efter premiären. Under dessa år har cirka två miljoner personer dansat till väl
kända orkestrar. Dessutom har en stor publik gäsrar nöjesparken vid olika gäst
framträdanden och evenemang. För att kunna ge en god och personlig service
till gästerna hade mina föräldrar förmånen att all personal var mycket positiv
och delaktig i verksamheten. Detta var en forutsätrning for en framgångsrik
verksamhet under Runeborgs 25-åriga epok.

Lilla danshallen, vilken var inrymd i h11vudbyggnaden.

Samtliga bilder ur Vesla Httlts samlingar.
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Från Östersunds belysningsbolag
till J ämtkraft,
hur ett jämtländskt energiföretag växte fram
Av Nils Ericsson

Jämtkraft idag
Jämrkraft är idag ett av de fåtal kvarvarande energiföretagen som står utanför de
tre stora bolagen och som har ert srarkr kommunalt inflytande. Verksamheten
omfattar egen elproduktion i 17 vattenkraftverk - några stora, de flesta små - och
bolaget bedriver fjärrvärme och telecomverksamher. Nätet omfarrar, med något
liret undantag, Östersund, Krokom och Åre kommuner samt dessutom vissa
delar av Bergs, Bräcke och Strömsunds kommuner. Inom närområdet finns ca
60 000 kunder och utanför 15 000, alltså totalt ca 75 000 kunder som betjänas
av Jämrkraft. Omsättningen ligger på omkring 900 Mkr (miljoner kronor) och
vinsten de senaste två åren något under 190 Mkr. Ändå ligger priserna ut till
slutkunderna inom närområdet långt under genomsnittet i landet både för el
och värme. Värmerörelsen har utvecklats starkt i alla tre ägarkommunerna, i
synnerhet i Östersund där det nya kraftvärmeverket med ackumulatorn Arcrura
dominerar såväl produktion som stadsbild. Bolaget har en stark soliditet (47
procent) och investerade 2005 över 173 Mkr i när och anläggningar.
Förutom själva el- och värmedelen har Jämrkraft intressen i övrig jämtländsk
företagsamhet (Aktiva, Jämtlands Mineral) samt deltar även i andra verksam
heter som syftar till en allmän utveckling av regionen. Ett exempel på detta är
engagemanget i den nya tidens kommunikation - bredbands uppbyggnaden, där
dotterbolaget Jämtkraft Telecom är starkt engagerar.
Med det har då Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag under drygt 115
år utvecklats från ert litet enskilt företag med ett aktiekapital om 40 500 kr och
60 kunder, en produktion som under några få kvällstimmar nödtorftigt klarade
ca 600 svaga lampor, en omsättning om ca 13 500 kr och ständiga penningbe
kymmer de första åren, till dagens Jämtkraft med 128 Mkr i aktiekapital, en
omsättning som närmar sig miljarden och årliga vinster nära 200 Mkr. Det är
en utveckling som under alla dessa år grundats på en stark framtidstro, skicklig
och förutseende föreragsledning och ägare samt sist men inre minst kompetenta,
lojala och allmänt dugliga medarbetare i alla nivåer.

Axplock ur Jämtkrafts historia
Om aftonen den 10 oktober 1889 tändes i Östersund för första gången ett an
tal elektriska lampor i ett garubelysningsnät som sträckte sig från den gamla
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klapphustomten (nuvarande Glashyttan) upp genom staden. Gaslyktornas tid
var över, och kort därefter var även nätet för inomhusbelysning färdigt för an
vändning i den då centrala delen av staden.
Initiativtagaren, den unge Oscar Erhard Borggren, som kommit hit som dis
ponent för det s.k. Utskänkningsbolaget hade året innan varit i kontakt med
Elektriska Aktiebolaget i Stockholm, det företag som sedermera utvecklades
till ASEA , ett med tiden världsledande företag inom energibranschen. Avsikten
med det besöket var att bilda sig en uppfattning om den nya teknikens fram
tidsmöjligheter.
När han i början av 1889 väckte förslaget om att införa elektrisk belysning
i staden möttes förslaget som han själv anför "om ej med misstro så dock med
viss tvekan". Trots det lyckades han intressera några personer för iden och den
17 april samma år beslöt man att bilda Östersunds Elektriska Belysningsaktie
bolag med ett aktiekapital om 30 000 kr. Kort därefter hade ytterligare några
anslutit sig så att bolaget förfogade över 40 500 kr vilket också blev det första
aktiekapitalet.

I oktober I 889 tiindes stadens fo"rsta elektriska gatttbelysning på Storgatan. Någon har fo·revigat
resultatet på en blyertsteckning från samma månad. Till viinster på bilden syns Riksbankens hm,
Storgatan 44. Elkraften kom från elverket som låg i stadens hamn. Elverkshmet finns kvar och diir
å"r år 2006 en glashytta inrymd.
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Alldeles okänd var ändå inte den nya tekniken. Redan fyra år tidigare hade
Sveriges första "Stadselverk" grundats i Härnösand och i Östersund hade flera
demonstrationer ägt rum bl.a. i det då relativt nybyggda ordenshuset, nuva
rande Gamla Teatern. Elektrisk belysning - om än i liten skala - fanns även
redan i en del industrilokaler i landet bl.a. i Waplans mekaniska verkstad - ett
företag som för övrigt med tiden kom att satsa kraftfullt på turbintillverkning
för just kraftproduktion.
Förurom Borggren var det främst två andra herrar som i begynnelsen och i
flera år framöver var med och drev frågan om elektrifieringen. Det var riksbanks
direktören i Östersund Erik GustafSeveriusSundeqvist, som även hade ett antal
andra förtroendeuppdrag i staden, och det var sågverksägaren och träpatronen
Nils Olof Nääs. Den senare ägde flera fastigheter i staden och står också som
initiativtagare till "Hornsbergs villastad", det som numera utgör centrum på
Frösön. Båda hade ett starkt intresse av sradens utveckling och dessurom möj
ligheter - ekonomiska och andra - att påverka utvecklingen.
De tre förgrundsfigurerna (som också utsågs till styrelse i det nybildade fö
retaget) hade alltså allesammans rejäla engagemang i sina respektive ordinarie
verksamheter. Att det ändå inte satt fast i det här gemensamma projektet visas
av att från slutet av april 1889 till början av oktober samma år byggdes ett efter
dåtida förhållanden modernt elverk med fyra likströmsgeneratorer om 20 kW,
två vedeldade ångmaskiner om 55 hk vardera och övrig utrustning, samt därutö
ver ett ledningsnät som från början var avsett för 800 lampor om vardera 16 nor
malljus. Dessutom skulle alla avtal med kommun och övriga intressenter klaras
liksom finansieringen som nog inte heller var det enklaste. Bolagets egna kapital
räckte inte ens till halva investeringen!
Till det skall läggas att tekniken ju
var ny, ganska oprövad och relativt
dyr. Mot den bakgrunden var det en
enastående prestation som vittnar om
en stark tro på tekniken, men också på
den unga stadens utveckling.
Men att driva anläggningen med
ved krävde stora lager och blev dyrare
och dyrare allteftersom efterfrågan på
el och därmed ved ökade. Man över
vägde därför ganska snart att övergå
till att elda med stenkol - en ide som
dock försvann med vattenkraften!
Oscar Erhard Borggren var initiativtagare till
elkraftsbolaget och han var bolagets VD och
sty1·elseordjo•rande från 1889 till sin dod 1923.
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Ganska snart insåg alltfler den nya teknikens många fördelar och kravet på
en jämnare, säkrare och mer kraftfull produktion kom redan bara några år ef
ter starten. Borggren och styrelsen insåg ångkraftens begränsningar och den
driftsmässigt billigare vattenkraftens framtid och såg sig om efter ett lämpligt
vattenfall i närheten av sraden. Valet föll på Kattstrupeforsen som man ansåg
skulle vara ett lämpligt utbyggnadsprojekt. Utöver själva kraftsrationen måste
det dock till en över två mil lång högspänningsledning (10 kV). Koncession för
en sådan (den fjärde i landet) beviljades av myndigheterna och övriga erforder
liga tillstånd söktes och erhölls, fallrätter inköptes och planeringen påbörjades.
Men kostnaderna var enorma för det lilla nystartade företaget och då samtidigt
Hissmofors AB bildades för att producera sulfitmassa beslöt man att gemensamt
bygga en kraftstation vid den forsen istället. Det bör kanske nämnas att flera
forsar, bl.a. de som nu bildar Midskogsforsens kraftstation, undersöktes men
förkastades främst p.g.a. det långa avståndet till staden. Borggren och Nääs
återfanns för övrigt bland stiftarna av Hissmoforsbolaget som lovade att bygga
alla anordningar i vatten medan ÖEBAB måste satsa det kapital som behövdes
för all elutrustning inklusive generatorer och ledningar mot staden. Man köpte
alltså kraft "från turbinaxeln".
Även detta engagemang krävde emellertid stora resurser. Förutom all utrust
ning vid kraftstationen skulle en högspänningsledning byggas. Det blev en en
fasledning om 10 kV spänning - även detta ett av landets första projekt av den
dimensionen. Borggren klagade över "ett i och för sig ingalunda lätt företag då
härför nödig uppgörelse med jordegarne mötte rätt stora svårigheter". Redan då
var det alltså inte någon problemfri tillvaro för tilltänkta kraftprojekt!
Leveranserna från Hissmofors pågick i 50 år. Tidigt kompletterades 1-fasled
ningen med en 3-fasledning. Kraven om att nyttja elen för drivning av motorer
till maskiner och liknande samt övrig belastning ökade efterhand särskilt från de
industriföretag som etablerades i den unga staden. Redan i februari 1897 kunde
man alltså leverera enfas växelström från Hissmofors. Men då hade redan ansprå
ken ökat, och styrelsen fatt uppdraget att bygga om linjen och anläggningarna
till 3-fas för att möta behovet av el till motorer! Den stora förändringen kunde
trots allt genomföras redan 1898 vilket återspeglas i 1899 års bokslut där in
komster från "kraftdelen", dvs. motordriften, anges till 6 816 kr och 57 öre!
Kraven var alltså starka på en expansion av verksamheten men intäkterna och
intresset att satsa medel följde inte med. Eftersom man inte lyckades öka aktie
kapitalet måste "lånevägen och styrelsens borgen anlitas i större utsträckning än
som från början var ämnat", klagar Borggren. En tuff uppgift som man inser när
man läser att bruttoinkomsterna fram till 1899 inte uppgick till mer än maxi
malt 40 000 kr/år. Det gällde att ha starka nerver och en stark tilltro till den
nya tekniken och sradens utveckling och därutöver förstås goda relationer till
långivare och makthavare, vilket grundarna verkligen hade! Finansieringen av
engagemanget i Hissmofors fick alltså lösas genom nya lån men i viss mån även
genom försäljning av utrustningen i den redan då gamla stationen vid hamnen.
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I samband med övergången till Hissmofors kraftverk och vattenkraften skedde
även övergången från likström till den mer ändamålsenliga växelströmmen. Då
med 60 perioder/sek men som sedermera förändrades till dagens 50 perioder/sek
- en efterhand helt nödvändig anpassning till det nationella systemet.

Det lilla hitre huset på bilden iir mottag11ingsstationen för i11komma11de kraft frå11 Hissmofors. Hmet
anviindes fö'r detta ii11damål åren 1897-1902. I bakgm11de11 sym stadem fii11gelse och griinden hette då
Cellgrii11d. nu Faltjiigargriind.

Sidoverksamheter - försäljning och installation, marknadsåt
gärder
När bolaget bildades 1889 var ändamålet, som namnet då antyder, belysning.
Men ganska snart fann man att elen också kunde nyttjas för andra ändamål. Det
var från början främst för motordrifr. Övergången från 1- till 3-fassystem var en
förutsättning. 1894 redovisades endast två elmotorer anslutna och 1900 hade
antalet stigit till tolv med en sammanlagd effekt om 33 hk. amnbytet från
Östersund Elektriska belysningsaktiebolag (ÖEBAB) till Östersunds Elektriska
Aktiebolag (ÖEAB) 1895 bekräftar den förändring i bolagets verksamhet som
maskindrifc och andra nyttigheter som elström medgav.
Men ganska snart därefter kom användningsområdet att vidgas främst inom
industri och hantverk men också till hushållen. I en sammanställning 1914
anges fläktar, manglar, press- och strykjärn, värme- och kokapparater m.m. i
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en synnerligen detaljerad uppräkning. Bl.a. anges 118 motorer med en sam
manlagd effekt om 286 hk, så även om belysning (inne och ute) fortfarande var
dominerande (nära 800 kW) så var övrig anslutning under stark utveckling.
Ett mått på den kraftiga ökningen vid den tiden var att anslutningen från årets
början 1913 till dess slut ökade med inte mindre än 28 procent!
Den av Edison framställda koltrådslampan kunde under 1900-talet förbättras.
1910 lyckades man framställa en lystråd av volfram. Den nya glödlampan gav
tre gånger så mycket ljus som kolcrådslampan. Med det så sjönk också elbola
gens försäljning av elström, vilket nog kanske var en av anledningarna till att
ÖEAB började intressera sig för såväl marknadsföring som försäljning av elek
triska apparater och maskiner av skilda slag. Elverksföreningen - vid vars bil
dande 1903 företagets grundare Erhard Borggren aktive deltog i -föreslog 1910
att "elverken borde introducera elektriska strykjärn, kokkärl, hushållsmaskiner
- same försöker förmå affärer att skylta med elektrisk ström - och hava sin föns
terbelysning brinnande ett par timmar efter affärens stängning"! En uppmaning
som bolaget på olika sätt ivrige understödde.
Bolaget arrangerade redan 1912 den första utställningen där både elanvänd
ning och elsäkerhec demonstrerades. Utställningen blev en stor framgång och
bolaget hyrde därefter en permanent lokal på Storgatan där såväl utställning
som försäljning ägde rum. Främst såldes glödlampor men även elektriska ap
parater allteftersom de introducerades. Parallellt med den verksamheten hade
bolaget även en ganska omfattande inscallationsverksamhec. Exempel på detta
är att under åren 1911 och 1912 verkställdes all elinstallation i de då nybyggda
rådhuset, brandstationen och biblioteket. Inga små engagemang precis! Dessa
verksamheter hade förstås också som mål att öka användningen av el och där
med stärka företaget. Med tiden etablerade sig emellertid flera privata elaffärer
och installacionsfirmor och efter ett tiotal år avvecklades de verksamheterna ur
bolaget.

Leveranssäkerhet, reservkraft
Etc av Jämckrafts löften till sina kunder var redan från början en hög leverans
säkerhec. Stora belopp har därefter varje år satsats på detta. Det gäller inom
produktionen där kraftverk med tillhörande utrustning regelbundet ses över,
repareras eller förnyas. Även ledningsgator, friledningar och jordkablar undergår
ständig tillsyn och åtgärdas vid behov. Samma är förhållandet med reservmat
ning för att på så sätt minska avbroctsciden.
Problemet med avbrott sysselsatte bolaget ända från starten. Men människors
tolerans mot avbrott och störningar i energitillförseln var förstås ganska hög i
början - en känsla som klingat av med åren och som idag knappast finns alls.
Den första reservkraftanläggningen lokaliserades till området vid bolagets nuva
rande kontor (dåvarande Cellgränd) redan 1903. Maskinen, en dieseldriven ge
nerator om 120 hk kopplad till en trefasgenerator om 2 kV, var en av de största
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reservkraftverk som då tillverkats i landet! Men så kunde man också med stolt
het konstatera att driftstörningarna var ytterst få - "något som kunde bekräftas
av såväl kunder som statsinspektören".

I detta hus. som låg i Cellgrå·nd!Fåltjiigargriind mellan Kyrkgatan och Rådhusgatan. farms bolagets
kontor och reserokraftanliiggning.

1913 beslöt man också, för att ytterligare öka leveranssäkerheten, att bygga en
ledning öster om staden till en fördelningsstation i södra delen av Odenslund.
Den kunde då också försörja de södra stadsdelarna och samtidigt mata Gusta
Stenförädlingsverk i Brunflo. Den tolv km långa högspänningsledningen fick
Gusta själv bygga och bekosta, vilket säger en del om vårt bolags ekonomi och
trycket från nya kunder.
Reservkraftstationen vid Cellgränd utökades efter hand. 1915 kompletterades
reservstationen med en dieselmotor om 450 hk med där tillhörande generator.
Efter det att sammankopplingen med riksnätet skett kunde dock dessa helt
avvecklas. Men det tog många år och kostade mycket pengar och det var ett
exempel på den vilja som redan då fanns att hålla en hög kvalitet på tillförseln
av elkraft.
Från det att elströmmen ända in på 1910-talet i huvudsak nyttjades för belys
ning, i strykjärn och enstaka värmeelement, utvecklades den raskt framförallt
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för hushållsanknurna apparater och hjälpmedel. Hela hushållsarbetet har för
ändrats och förbättrats genom cillkomscer bl.a. av kyl- och frysanläggningar,
tvättmaskiner, scädverktyg och spisar, för att nämna några exempel.
Många anser att elen var det som mer än alle annat verkade för kvinnans
frigörelse. De första elektriska hushållsapparater som kom till användning var
strykjärnet och kokplattan. De kom tidigt och var relative billiga art köpa. På
trecciocalec kom dammsugare och elspisar om än de senare spreds relative lång
samt. Vedspisen var ju samtidigt en värmekälla och gasspisen, som kom ungefär
samtidigt, var en stark konkurrent beroende på att priset på gas länge var lägre
än priset på elströmmen.
Östersund fick sin första gasklocka omkring 1916. Gasspisen var erc gott
alternativ till elspisen, men många husmödrar ogillade den p.g.a. gaslukten
och den befarade explosionsrisken. Ändå utnyttjades gasspisen på 1940-calec av
omkring 2 000 hushåll i staden. Gasverket var i drifr fram cill 1951 då det lades
ned för gott.
Elvärme var länge ett bra alternativ främst efter andra världskriget. Idag söker
man andra alternativ. Jämtkraft bidrar till det genom att erbjuda fjärrvärme där
det är rimlige och lämpligt. Men fortfarande kan elvärme vara ett gorc alternativ
där långa avstånd inte erbjuder bättre och billigare lösningar.

Nätet
Från den första tidens verksamhet som förutom ett ganska begränsat nät omfat
tade belysning i centrala staden, i affärer, kontor och bostäder med någon eller
några lampor (62 abonnemang det första året 1890) skedde en gradvis ökning
inte bara på belysningssidan utan även för motordrift under slutet av 1890-calec.
Det fick till följd att produktionen övergick till vattenkraft och nätet förändra
des från enbart 1-fas till 3-fasnäc. Samtidigt skedde en övergång från likström
till växelström och den gamla (första) stationen vid hamnen blev ersatt av en
mottagningsstation placerad i huvudsak vid området för bolagets nuvarande
kontor. Det skedde alltså redan i början av det förra seklet och i det området
samsas man även i våra dagar med sjukhus och allmän bebyggelse. Verksamhe
ten var koncentrerad till dåvarande Östersunds stad. I utkanterna (bl.a. Lugnvik,
Lillänge, Sem, Namn och Slandrom) fanns särskilda elföreningar ända fram till
1940- och 1950-calen. Förutom belysning, som förse var den viktigaste delen,
utvecklades med tiden 3-fas motordrift främst i den spirande verkstadssekcorn.
Följande siffror kan ge en bild av de första tolv åren fram till sekelskiftet.
1890 var antalet abonnenter (kunder) 62, antal glödlampor 592. År 1900 var
antalet abonnenter 255, antalet glödlampor 4 115. Därutöver hade tillkommit
36 båglampor för gatubelysning same 12 elmotorer om tillsammans 33 hk!
Bruttoinkomsterna/år hade under samma tid ökat från 13 500 kr till 57 500 kr.
När man samtidigt ser vilka stora investeringar som erfordrades blir man smått
imponerad. Men så fick aktieägarna heller ingen ucdelning på sitt satsade kapital
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förrän fyra år efter starten - och inte särskilt mycket då heller! Kanhända var
insikten om vad elen betydde för stadens utveckling stor nog att kompensera
detta.
Etc store problem de första åren var acc förbrukningen byggde på ecc system
där kunden betalade efter abonnerad effekt och det antal rimmar kunden själv
uppgav. Det är klare att även om produktionen var väl känd i början kunde man
- särskilt efter det acc produktionen kom från Hissmofors - notera en viss diffe
rens mellan verklig och påstådd effekt och förbrukning. Decca ledde småningom
till krav om mätning. 1905 redovisas 600 mätare, det var första året mätning
ägde rum. Bolaget var ecc av de försca i landet art införa kWh-mätning och dess
utom själva köpa och tillhandahålla mätarna. Vid de flesta andra elbolag fanns
etc krav att kunderna själva skulle bekosta mätare - ofta som en förutsättning
för att överhuvud få tillgång till el. Värt acc nämna är också art priser den riden
sattes i hekcowacccimmar dvs. i en enhet som är 1/10 av nuvarande kWh.
Med garubelysningen var det enklare. Företager levererade från början lam
porna och kunde enkelt kontrollera inkopplingsciden. Från början var gatu
belysningen tänd från klockan 19.30 i början av september och från klockan
15.00 under den mörkaste riden av året (december-januari). Däremot släcktes
lamporna alltid klockan 24.00. Där fanns emellertid ett undantag. I det första
kontraktet med staden stod acc "så ofta klare månsken äger rum behöver lam
porna inte tändas"! Det bör dock betonas att just gatubelysningen var en klar
förutsättning för bolagets existens de första åren, men också för affärsidkarnas
intresse acc engagera sig i företager. Gatubelysningen kom alla till del såväl kun
der som företagarna och gav samtidigt staden en prägel av moderne snitt vilket
nog hade sin betydelse för affärsliver.
Näcverksamhecen var i likhet med de flesta energiföretagens lokale bunden.
Som nämnts omgärdades ÖEAB och staden av en rad andra elföreningar av
skilda slag. Men långe ifrån alla i staden och i omgivningen hade tillgång till
elström i början av 1900-raler. Så c.ex. var det förse i samband med art bolaget
1913 byggde en ny ledning öster om staden och en fördelningsstation i Odens
lund som innevånarna där och i Odensvik fick tillgång till elström. Från den
södra stationen matades även Gusta Scenförädlingsverk i Brunflo. Därmed kan
man kanske säga acc bolaget började expandera utanför dåvarande staden Öster
sund - fortfarande försiktige och inom ramen för en mycket ansträngd ekonomi.
Det var också söderut som expansionen började. Från Gusca och Brunflo byggdes
en högspänningsledning mor Pilgrimsrad och Gällö, bl.a. för acc förse försvarets
anläggning i Gällö, den stora sågen och masonirfabriken i Pilgrimscad med el
ström. Detta skapade förucsäcrningar för andra företag och hushåll att ansluta
sig. Många föreningar bildades efter högspänningslinjen och många sågverk och
andra mindre verksamheter fick tillgång till elström. Revsundsområdet blev
därmed också den första stödjepunkten utanför Östersund. Där byggdes med
riden kontor, förråd och bostäder för fast anställd personal som servade området,
som blev ganska store och omfattande.
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Om nu vägen söderut öpp
nades för expansion (till en viss
gräns) så var det sämre åt alla
andra håll. Intresset från bolaget
för det var väl måttligt också,
investeringarna var tunga och
bolaget brottades länge med en
svag ekonomi. Men där fanns
också andra elförecag och elför
eningar som inte hade någon
större lust eller som långe fram
i tiden inte kände behov av för
ändring.

Hinmo/orslinjens iindpunkt var J 928
be/agen vid Rådhusgatan. I bakgmnden
I 5 :s kaserner.

När det gällde förutsättningarna för vattenkraftsucbyggnad var Jämtland väl
gynnat av god tillgång på vattenkraft och en lång tradition att nyttja vattnet
som kraftkälla. Men därifrån till att bygga driftsäkra och omfattande nät var
en helt annan sak. Det fanns på 1920-calec inte mindre än 87 kraftstationer i
länet. 72 av dem var små stationer som producerade kraft för sin bygds behov.
Runt dessa växte de små elföreningarna upp. I SOU 1924: 11 sägs: "Emellertid
har Jämtlands landsbygd - hänvisats till egna kraftkällor. På sådant sätt har
uppstått ett stort antal elektriska anläggningar i länet". Så sant som det är sagt;
Jämtlands landsbygd var på 1920-calec ett av de mest elektrifierade områdena i
landet men föreningarna var små och därmed resurssvaga. Så problem fanns eller
uppstod efterhand. Finansieringen var svår, dålige material liksom otillräckliga
kunskaper försvårade också livet för många av föreningarna. Ett annat problem
var caxesäccningen. Många föreningar tillämpade ett pris för sina medlemmar
och ett annat (högre) pris för andra anslutna kunder inom samma område. Det
gav upphov till slitningar och obehag inom flera små orter.
Mot den bakgrunden kom statsmakterna att engagera sig för att föra samman
små och svaga företag för att säkra en ekonomisk och i övrige hållbar utveckling
av eldiscribucionen. I den länsplan, som efter mycket om och men, upprättades
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fick Jämtkraft ansvar för ett område från Revsund till riksgränsen i väster. Det
var ingen liten munsbit. Det tog lång tid att genomföra detta. Totalt har mellan
åren 1917-86 ett 50-tal företag inlemmats i nuvarande Jämtkraft AB även om
de flesta dock kom i samband med fusionsperioden på 1960-talet.
Den här uppgiften var dock inte enkel. I många av de små lokala föreningarna
var näten inklusive transformatorer och annat material mycket dåliga. Dess
utom var kanske inte heller viljan att släppa ifrån sig makten över föreningarna
särskilt stor, vilket gav upphov till många, långa och ofta besvärliga förhand
lingar. Visst statsunderstöd underlättade övertagandet, men främst var det nog
Hissmoforsaffären som "öppnade vägen västerut". Mer om den för bolaget så
betydelsefulla affären på annan plats liksom även Kattscrupen som också har en
egen spännande historia.
Söder om Östersund fanns länge kvar ett bolag som till en del gick in i Öster
sund (bl. a Brunflo samhälle). Stora ansträngningar under många år resulterade
slutligen i att även det bolaget kunde fusioneras in i Jämtkraft. Det var det
anrika Hackås-Näs El AB.
Idag omfattar Jämtkrafts nätområde hela Östersund (undantaget ett litet om
råde i östra delen), Krokoms och Åre samt mindre delar av Bergs, Bräcke och
Strömsunds kommuner. Därmed kan man säga att bolaget har utvecklats från
ett litet lokalt belysningsföretag i Östersund till ett regionalt förankrat enetgi
företag i Jämtland, vilket också namnet Jämtkraft står för.

Produktion
Redan från början var inriktningen i bolaget att själv kunna producera den kraft
man ville sälja. Under 50 år fram till 1946 stod Hissmoforsbolaget för huvud
parten av energin. Man bör påminna sig om att bolagen på många sätt, särskilt i
början, var sammanlänkade bl.a. i styrelse och ledning. Ett förhållande som dock
syns ha eroderat efterhand.
1946 stod Kattstrupeforsens kraftverk färdigt och kraftkontraktet med His
smofors hade upphört. Den kraftresurs som man då förfogade över bedömdes
räcka " i en överskådlig framtid". Kattstrupebolaget ägdes till 55 procent av
Vattenfall och 45 procent av ÖEAB Oämtkraft). Försök hade tidigare gjorcs att
bygga kraftverket tillsammans med Hissmoforsbolaget, men det hade misslyck
ats. Ändå förfogade de båda bolagen tillsammans över 81 procent av fallhöjden.
Den "överskådliga framtiden" pågick bara fram till 1961. Då utnyttjades bola
gets andel i produktionen helt och bolaget fick därefter köpa den tillskottskraft
som behövdes. Det var främst Vattenfall som srod för den leveransen. Ökningen
av elkonsumtionen var under den här tiden kraftig, över 10 procent årligen.
Som tidigare nämnts stod Hissmofors AB för praktiskt taget all ÖEAB:s
Oämtkrafts) elförsörjning fram till 1946. Men Hissmoforsbolagets huvudupp
gift var att förädla skogsråvara även om just elproduktionen efterhand kom att
spela en allt större roll i bolaget.
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Av skäl som det inte finns anledning att gå in på här kom företaget att in på
1960-calec styckas och till största delen försäljas. Köpare blev NCB (Norrlands
skogsägare), Östersunds kommun och ÖEAB Oämckraft).
I första läget (1963) övercog ÖEAB Oämckraft) distributionen samt de mindre
kraftverken (Näsaforsen, Långfors m.fl.) Det gav förstås ett visst krafttillskott
som dock genast åcs upp av den utökade konsumtionen i det nya nätet. Fram
till 1971 ägde, genom styckningen, Östersunds kommun halva kraftverket och
Hissmoforsbolaget den andra halvan, medan ÖEAB Oämtkraft) skötte driften.
Vid den tidpunkten köpte dock ÖEAB hela kraftverksdelen och blev därvid en
sam ägare till en avsevärd kraftresurs. En åtgärd som staden fann naturlig genom
sitt ägande i bolaget.
Men konsumtionen fortsatte att öka och i början av 1990 talet var den egna
produktionen åter nere på ca 50 procent av försäljningen. Vattenfall som vid
den tiden var ett statligt verk - kungliga Vaccenfallsstyrelsen - var uppdelat i
fem geografiska enheter med kraftverksdirekcörer under generaldirektören. Då
pågick inom verket och berörda statliga organ en diskussion om bl.a. en uppdel
ning av företaget i huvudsak efter den då gällande geografiska indelningen. Det
fanns naturligtvis starka mockrafter till en sådan splittring av Vattenfall och
någon uppdelning kom heller aldrig till stånd. Men just då var diskussionen
levande, ett elbolag som omfattade i vare fall vårt län med Vattenfall som part
föreföll inte otänkbart utan rentav möjlige och önskvärt.
Det var i det läget och mot den bakgrunden som förhandlingarna om Jämt
krafts köp av Vattenfalls andel i Katcscrupeforsen inleddes. En uppgörelse träf
fades under 1993 som gav Jämckraft hela produktionen i AB Kattstrupeforsen
och samtidigt del i Forsmarks produktion. I och med det förändrades i etc slag
företagets kraftbalans till att gott och väl täcka det behov som erfordrades i
regionen. Uppgörelsen kan i ljuset av dagens energisituation ses som en av bola
gets mer framgångsrika affärer.
Produktionen, och därmed inköp och försäljning av kraft, varierar mycket be
roende på vädret (nederbörd, kyla). Under etc "normalår" produceras i egna vat
tenkraftverk, i kraftvärmeverket och i vindkraftverket ca 1 150 GWh (år 2005
nära 1 300 GWh). Samtidigt köper bolaget genom arrenden, långa kraftavtal
och genom kraftbörsen avsevärda mängder energi (2005 ca 430 GWh) och säljer
genom kraftbörsen en hel del (2005 ca 250 GWh). Vindkraften är ännu en liten
del av produktionen men kan förväntas öka i framtiden.

Kattstrupeforsen
Kaccscrupeforsen som tillsammans med Granbo kraftstation blev helägt av
Jämckraft 1993 var ända från början av intresse för företaget. Det var en av de
första forsar man tittade på som lämplig för utbyggnad. Redan 1892 inköpte
enskilda styrelseledamöter i bolaget den ena stranden av "strupfallet". Konces
sion för en 10 kV-ledning till staden gavs 1893 och planering påbörjades. Gan-
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ska snart insåg man emellertid att projektet skulle bli dyre for det lilla bolaget
och då Hissmofors AB (där f.ö. både Borggren och Nääs hade intressen) erbjöd
en billigare lösning, skrinlades planerna och 1907 ville man till och med sälja
fallandelen i Kaccscrupeforsen. Av flera skäl blev det inger av med det - tvärtom
köpte man upp fler fallandelar och 1936 hade man ca 64 procent av hela forsen.
Staten och Hissmoforsbolaget hade då ca 17 procent vardera. Redan 1917 hade
man förhandlat med Vattenfall om en gemensam utbyggnad. Det dröjde dock
ända fram till 1937 innan man kom fram till ett beslut om detta. Trots sin stora
ägarandel i forsen blev fördelningen av bolaget som byggde forsen den att Vat
tenfall kom att äga 55 procent och Jämtkraft 45 procent. Om det vettiga i det
kan man idag ha åsikter, men med i bilden då var att avtalet med Hissmofors
snart skulle gå ut, och bedömdes kostnaderna som avsevärda och den kraft som
erhölls tillräcklig "for all överskådlig framtid". Ingen kunde då förutse den ex
plosionsartade utvecklingen som kom efter kriget!
Kaccstrupeforsen fick sitt första aggregat redan 1941 och det andra några
månader in på 1942. Ytterligare ett aggregat kom i drift 1956. 1980 byggdes i
bolagets regi Granboforsens kraftstation. Där är fallhöjden betydligt lägre men
sammantaget har de båda stationerna betytt väldige mycket for bolagets kraft
balans. Totalt produceras nära 390 GWh i de båda verken under etc normalår.
1993 köpte bolaget Vattenfalls hela andel. Vid den tidpunkten hade Jämtkrafts
egna kraftresurser p.g.a. den höga efterfrågan sjunkit till omkring 50 procent.
Köpet "återställde ordningen" vilket betydde att den egna kraften åter närmade
sig 100 procent, vilket varit en av de viktiga målsättningar man haft sedan bo
laget bildades 1889. En följd av affären är att Vattenfall nu också är delägare i
Jämtkraft med ca 20 procent.

Ekonomi

Det måste framstå som ganska modigt och riskabelt att starta ett företag som
ÖEBAB med så liten kapitalbas och så liten teknisk kunskap som man ändå
hade 1889. Men de som stod i spetsen for företaget hade alla en stark ställning
i samhället, goda förbindelser i bankvärlden och en stark tro på stadens utveck
ling.
Bolagets aktiekapital var i början (1889) 40 500 kr. Först 1896 lyckades man
höja det till 100 000 kr och 1903, när Östersunds stad gick in i bolaget, till
125 000 kr. Därefter dröjde det till 1913 innan aktiekapitalet uppgick till 200
000 kr och till 1918 innan aktiekapitalet ökade till 300 000 kr. Därefter ökade
aktiekapitalet fortsättningsvis genom ny- och fondemissioner och 1967 uppgick
det till 9 Mkr.
Utdelningen till aktieägarna kunde inte påbörjas förrän 1893, fyra år efter
starten, men blev sedan under flera år omkring 6 procent årligen, vilket ändå
ansågs bra med tanke på effekterna på samhällsbildningen i övrigt. Aktieä
gare i bolaget var från början privatpersoner. De var handlare, hantverkare och
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personer ur stadens högre samhällsklass som ju också samtidigt blev bolagets
kunder. ASEA som redan från starten engagerade sig i bolaget blev också en
rätt betydande aktieägare, men fick egentligen inget reellt inflytande i bolaget.
Östersunds stad erbjöds vid flera tillfällen att gå in i bolaget - t.o.m. att 1902
köpa hela bolaget, men avböjde. Dock var man då beredd att gå in med 25 000
kr och därmed öka aktiekapitalet till 125 000 kr. Trots insatsen, som var relativt
stor i förhållande till övrigt aktiekapital, dröjde det fram till 1905 innan staden
fick någon representant i styrelsen! Efter detta ökade stadens intresse för bolaget
och man fortsatte att köpa aktier i så pass stor utsträckning att man 1958 ägde
över hälften av aktiestocken. Under våren det året inköptes resten av aktierna
och Östersunds stad blev ensam ägare av bolaget.
Redan tidigt infördes röstbegränsning. 1912 års stämma beslutade att ingen
fick rösta för mer än 20 aktier. Beslutet ändrades 1915 till att man inte fick rösta
för mer än en femtedel av det å stämman företrädda aktiekapitalet. Det syns som
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om man på det sättet ville undvika att bolaget förlorade sin självständighet,
något som följe bolaget under alla år fram till våra cider.
1973 uppgick aktiekapitalet till 9 Mkr. Då beslutades att det kapitalet skulle
förvandlas till scamkapical medan 2 Mkr skulle nyemitteras som preferensaktier.
Dessa har etc röscvärde 10 ggr högre än stamaktierna och fördelades med 1 Mkr
till Östersund och en halv miljon kr vardera till Åre och Krokom. Om skälet till
denna generositet kan man undra. Men trots allt ligger i store sett huvudparcen
av elkraftsprodukcionen där liksom alla vattenmagasin och dessutom 1/3 av
kunderna. Det var nog kloke!
Därmed försvann Östersunds totala dominans igen och 1974 valdes medlem
mar från Åre och Krokom in i styrelsen. Deras aktieinnehav motsvarade då drygt
5 procent vardera. Sedan dess har aktiestocken åter förändrats tre gånger. Först
vid övertagandet av Östersunds Fjärrvärme AB, därefter då Vattenfall gick in
som delägare och slutligen 2005 då man beslutade om ytterligare en emission.
Idag uppgår kapitalet till 126 Mkr.
Bolagets inkomster av elförsörjningen var från början begränsade. Först 1905
översteg de 100 000 kr per år! Åren därefter var ökningen ganska måttlig.
Priset på el för belysning sattes också i början till 50 öre/kWh vilket i den
tidens penningvärde var en avsevärd kosrnad. Priset kunde efterhand sänkas och
var t.ex. 1912 nere i 35 öre/kWh. Innan 1906, då mätare infördes, betalade man
efter effekt och angiven inkopplingscid vilket gav upphov till vad man förmo
dade ett utbrett fusk. Årspriset för en 16-ljuslampa varierade mellan 20-29 kr/år
beroende på abonnerad inkopplingstid. Priset för elström för motoreldrift var
något högre - men så var den ju också tillgänglig under hela dygnet, som man
påpekar i en redogörelse.
Det skulle gå för långe att inom ramen för den här berättelsen redogöra för hur
elcaxorna därefter utvecklades. Men som tidigare antytts fanns där konkurrens
(gas c.ex.) och där fanns synpunkter på företagets monopolställning. Men med
tiden utvecklades ett caxesyscem som nog blev mer och mer rättvise - men ack
så omfattande och komplicerat. Som mest fanns inom företaget ett 20-tal olika
prissäcrningar (taxor). En del var bundna till dygnets och årstidens svängningar,
andra till kundens geografiska belägenhet. Det hände även att bolaget vid över
tagande av ett annat bolag under lång tid tillämpade det gamla bolagets taxor.
Det senaste exemplet på detta är när Hackås-Näs-bolagec inlemmades. Idag är
situationen den att bolaget har en säkringsanpassad taxa för nätet som gäller i
hela dess område. Dessutom tillämpas ett lågt lokalpris för elen inom, men en
annan taxa for kunder utanför, nätområdet en taxa som är mer anknuten till
marknadspriserna i landet.

Personal
Bolagets första anställning var en maskinist som skulle sköta den vedeldade
kraftstationen nere vid hamnen. Han fick dock ganska omgående "sparken" då
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han inte ansågs "tillräckligt pålitlig". Två år senare fanns där emellertid två
maskinister med en för den tiden god lön och en olycksfallsförsäkring, vilket var
unike. Men tekniken var ny och risken bedömdes nog ganska stor. Tio år senare
infördes för övrigt fri läkarvård för all personal i Hissmofors (bolagets produk
tionsanläggning).
1907 begärdes kollektivavtal. Styrelsen erbjöd fast anställda 15 procents löne
förhöjning men avslog begäran om kollektivavtal "då endast några verk i landet
slutit sådana". Strejk utbröt och bolaget engagerade ny maskinistpersonal och
anlirade entreprenörer för all annan verksamhet. 1914 skrev bolagets VD Erhard
Borggren att: "Bolaget har under förlidet år upptagit den inscallationsverksam
het som på grund av en okynnesstrejk måste för några år nedläggas". Den in
ställningen var knappast ovanlig i många företag på den tiden, men skulle nog
uppfattas som stötande idag.
Från 1916 och några år framåt var inflationstakten hög. Bolaget fick möta
detta med täta lönepåslag eller "dyrcidstillägg" av mer tillfällig karaktär. Om
kring 1920 diskuterades ersättning för övertidsarbete, sjuklön, semester m.m.
Borggren skrev då att "trots avsevärt förhöjda löner - har bolaget lämnat ett
jämförelsevis gott resultat!" Att bolaget ändå vid den tiden hade ett socialt an
svar visas av att sjuklön, övertidsersättning och t o m semester utgick - dock
alltid efter styrelsens godkännande. En veckas semester med full lön kunde alltså
beviljas gift (!) arbetare med över tre års anställning.
Pension kunde beviljas men skulle beslutas av styrelse och bolagsstämma!

Anstå"llda på elbolagets kassakontor 1927. I bakre raden fr. v. Hans Alftren. Anna Andersson,
Henny Hedstrbin och Hilda Lindstrbi11. I /råinre raden Gustaf Åstrbi11 och Signe Carlen.
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Ersäccningsnivån var efter dåtida förhållanden relative hög och kombinerades
ofta med "fritt lyse" vilket kunde ge en nivå mot 60 procent av sludönen, vil
ket måste anses som generöst vid den riden. Redan 1927 anslöts viss personal
till Svenska Pensionskassan (SPP). Bolaget och den anställde betalade i början
hälften vardera av premien. Senare maximerades personalens andel till 8 procent.
SPP-pensionen fanns kvar till in på 1950-talec då den avlöstes av etc generellt
gällande pensionsreglemence.
Kort sagt kan man nog säga acc bolaget behandlade sina anställda väl även om
kollekcivavcalsfrågan inre fick sin lösning förrän inpå 1940-talec. Men ända fram
på 1950-calec präglades nog tillvaron inom bolaget av en patriarkalisk anda
- man far inte glömma att familjen Borggrens anda fortfarande svävade över
bolaget! Direktören stod för sträng disciplin men också för ecc visst engagemang
i de anställdas liv inom och utom företaget.
Mellan de olika personalgrupperna fanns också en viss rangordning. Att arbeta
på kontoret eller i någon chefsposition var excra fine, men även inom montörs/
arbecargruppen fanns tydliga klasskillnader. Acc arbeta med högspänning var
betydligt finare (och bättre avlönat) än att göra arbeten runt lågspänning, förråd
och dylike. Grävarlagen hade ackord eller beting och tillhörde en särskild grupp
inom företaget.
Mycket mer skulle kunna sägas om personalen och dess förhållande. Med
företagets expansion och förändrade ägarförhållande förändrades hela organisa
tionen. Arbetsroller förändrades, försvann och nya tillkom. Idag arbetar ca 270
personer i företaget. Antalet montörer och servicepersonal minskar, tekniker och
koncorspersonal ökar, alle som en följd av förändringarna inom organisation,
ceknikucveckling och nya arbetsuppgifter.

Styrelse och företagsledning
Familjen Borggren har under lång cid sacc sin prägel på bolaget.
Erhard Borggren, som avled i slutet av 1923, var grundaren och stod i led
ningen fram till dess. Den äldste sonen Ludvig Borggren var från 1927 och fram
till 1956 ledamot av styrelsen, civilingenjör och en höge uppsatt chef i ASEA.
Den yngre sonen Fredrik Borggren blev VD 1941 men synes ändå stått i led
ningen för bolaget sedan 1927 då den förutvarande VD:n nyss avlidit. Formelle
stod ändå dåvarande stadskamreren Erik lönnborg, som samtidigt var styrelsens
ordförande fram till 1941, som VD. Fredrik Borggren kvarstod som VD till
1963 då han efterträddes av civilingenjören Sven-Gösta Hällbom. Hällbom som
kom till företaget 1952 gick i pension 1985 och efrerträddes av Lennart Hans
son - även han med en tidigare anställning som teknisk chef i bolaget. Hansson
efterträddes i sin tur av nuvarande VD:n Henrik Grill som engagerats direkt
från Vattenfall AB:s doccerbolag Motala Ströms Kraft AB. Med det kan nämnas
att bolaget under dessa 115 år endast haft sex VD:ar varav en under endast tre
år. Övriga, främst far och son Borggren, verkade i många år och gav därmed
bolaget den stabilitet som koncinuicec innebär.
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Styrelsesammanträde i ÖEAB elen 25 maj 1946. Fr. v. L11clvig Borggren, Fritzjacobsson och Fredrik
Borggren.

Styrelsen bestod under de första 75 åren av tre ledamöter inklusive VD:n. Ef
ter det att Östersunds stad förvärvat samtliga aktier ändrades bolagsordningen
så att antalet kunde uppgå till fem. 1973 deltog personalrepresentanter i styrel
searbetet och året därpå - då Krokom och Åre kom in i bolaget - ökade antalet
med ytterligare fyra personer. Efter det att Vattenfall 1993 kom in som ägare
har även de en representant. Idag består styrelsen av tio ledamöter, fem från Ös
tersund, som också utser ordförande och vice ordförande, samt två vardera från
Åre och Krokom och en från Vattenfall AB. Ordförande från 1983 (med ett kort
uppehåll) är Nils Ericsson, Östersund.
Många kända personer i Östersund har tidigare tillhört styrelsen. Förucom
Erhard Borggren och hans båda söner: Emerik Emanuel Liven (Livenska fonden),
Ernst Gustafsson, Sven 0. Persson, Ragnar Hägerström, Nils H. Lundgren,
Petter Åslund, Sigurd Holm och en lång rad andra personer som även stod i
ledningen för Östersunds stad. Även det har nog givit bolaget den stabilitet och
styrka som medverkat till bolagets framgångar.

Om företagets grundare och förgrundsgestalt Oscar Erhard
Borggren
En vårdag för drygt 140 år sedan (1862) landsteg en 11-årig pojke i Visby hamn.
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Han hade nyss slutat skolan, lägre läroverket, i gamla stan i Stockholm och
skickades till Visby där han fick arbete som kypargosse (barnarbete skulle det
väl rubriceras som idag?). Efter några år avancerade han till kypare. Det gick nog
bra för grabben, för nio år senare, 20 år gammal, var han källarmästare och chef
för etc hotell i Vadstena. Det höll han på med - och drev det enligt utsago "med
stor energi och framgång" i fyra år.
Men hotellet skulle säljas och den unge mannen hade förstås inte pengar att
köpa det. Men han ville ju köpa det och i sin nöd vände han sig till den då så
berömde "Brännvinskungen" 1.0. Smith. Där fick han inga pengar men väl en
anställning som föreståndare för en s.k. ucminuceringsaffär i Ulricehamn med
en lön av 1 000 kronor per år same ett rum innanför butiken som bostad. Där
skötte han sprichandeln till Smiths srora belåtenhet - han ordnade ucskänk
ningsscällen (krogar) och han sålde konjak, viner och brännvin över disk med
stor framgång.
Det här gjorde han tydligen också så bra acc han redan året efter handplocka
des till Östersund som under flera år haft stora problem med sin alkoholhandel
med oegentligheter av olika slag. Det här var ju en kommunal hantering vid
den tiden - och för övrige inte en så föraktlig inkomstkälla för kommunerna
också. Något som staten i efterhand uppmärksammade och hittade etc lämplige
alkoholpolitiskt skäl för att lägga beslag på de inkomsterna själv! Och det var
förvisso inga småpengar i den tidens mått. 1876 var skatten på den här hante
ringen enligt avtal 28 500 kronor - förmodligen en av de större inkomstkällorna
för staden vid den tiden.
Nåja, 25 år gammal blev kypargossen 1876 disponent för Östersunds Uc
skänkningsbolag med en lön av 5 000 kronor per år, tantiem på vinsten och
enligt uppgift en stor boscadsvåning. Ett hygglige löne- och standardlyft på etc
år kan man säga! Efter bara ett år hade han rett ut de tidigare trassliga affärerna.
I revisionsberättelsen 1877 skriver de fem revisorerna följande: "Vid revisionen
har några anmärkningar icke förekommit, utan är det oss ett nöje att fa vitsorda
den precision som uti rörelsen röjer sig" - Det är nått annat det än de mång
ordiga undanflykter man kan läsa i dagens revisionsberättelser.
Här skulle historien kunna ha varit slut och om det inte varit så att kypargos
sen också visade andra kvaliceer i den då snabbe växande staden Östersund.
Han engagerades i politiken och i samhällsbygget och 1889 tog han initia
tivet till bildandet av Östersunds Elektriska Belysnings AB det bolag som nu
dryge 115 år senare heter Jämckraft AB. Han verkade i bolaget från starten 1889
till sin död 1923, som VD och som styrelseordförande. Hans två söner följde i
faderns fotspår. Den äldre, Ludvig var styrelseledamot från 1927 till sin död
1956 och den yngre, Fredrik var VD för bolaget från 1941 till 1963.
Men inte nog med det, Oscar Erhard Borggren, som han hette, var med och
bildade Hissmofors AB, där han också i början var både ordförande och VD. Han
köpte upp fallrätter i Kaccscrupeforsen. Han blev stadsfullmäkcige och till och
med ordförande i drätselkammaren i olika perioder vid 30 års ålder. Han satt
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som VD i Sundsvallsbanken och i styrelsen för Riksbanken här i staden i många
år och han var med och byggde både rådhuset, vattenverket och flera skolor för
att nämna några av hans engagemang. Han sparade inte på krafterna och hade
ett ekonomiskt sinne av stora mått. Att vara VD för 3-4 bolag samtidigt, styrel
seledamot i än fler, kommunalt engagerad i en expansiv tid i Östersund krävde
sin man.
Idag är han i stort sett bortglömd. Men kvar finns flera av de verksamheter
som han var med och byggde upp. Östersunds Elektriska Belysnings AB var det
femte som bildades i Sverige. Det säger något om den framsynthet och fram
tidstro som präglade Östersund och Erhard Borggren vid den tiden och som vi
skulle behöva mycket av även idag.
Bilder ur ]å'mtkrafts arkiv.
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Kafeliv i Östersund
Av Catarina Lundströrn

Efter en 30-årig nedgångsperiod blomstrar kafelivet igen. Man kan till och med
bli lite nostalgisk och göra ett besök på Kafe Slalom. Visserligen handlar det om
det nya Kafe Slalom på Jam di, men ändå. Att sitta på kafe är förstås inget nytt
fenomen. Under 1900-talets första hälft var det vanligt och viktigt med kafeer.
Själva kafelivet har dock förändrats. På 1930-talet hade kafeerna en delvis annan
funktion än idag. De fick fungera som kollektiva vardagsrum, frukostmatsalar,
ungdomsgårdar och föreningslokaler. I takt med att bostäderna blev större och
med tillkomsten av lunchrum på arbetsplatserna minskade dock behovet av ka
feer. TV:n har ofta tilldelats rollen som skurken i detta drama, men frågan är om
det stämmer. Snarare handlar det om större bostäder, förändrade fritidsvanor och
arbetsplatser med bättre fikarum.
Hur var det då med kafeerna i en stad som Östersund? Var de fler förr, och
vilken funktion spelade kafeerna? Just dessa frågor ställde jag mig för drygt 20
år sedan då jag stod inför att skriva uppsats i etnologi. Sagt och gjort. Jag vände
på alla kafestenar som fanns i min väg och resultatet blev en uppsats med titeln
"Kafeliv i Östersund under 1900-talet". Den inventering som jag då gjorde vi
sade att det funnits åtminstone ett 60-tal kafeer i Östersund under 1900-talet.
1940 fanns 29 av dessa kafeer. Mina beräkningar gjordes med länsstyrelsens
handelsregister som grund och med kompletteringar från andra källor. Vikti
gast av dessa var de muntliga berättelser som jag fick från de 15 personer som
intervjuades. Många av dessa var före detta kafeidkare, andra var rutinerade
kafebesökare.
Vad menar jag då med ett kafe? Begreppet kafe kan definieras som en lokal där
framför allt serveras kaffe, bröd och smörgåsar. En gräns dras gentemot enklare
matserveringar, exempelvis alla de etablissemang som kallades matsalar, Marga
retas matsalar med flera. Inom gruppen kafeer kan det göras en uppdelning mel
lan kafeer och konditorier där de senare har egen hantverksmässig tillverkning
av bakverk. Tidigare fanns även olika typer av konditorier. Schweizerierna, som
även sålde vin, var exempelvis populära under 1800-talet. I min uppsats använde
jag begreppet kafe som ett samlingsnamn för både kafeer och konditorier.

Kafeidkare och kafebesökare
De flesta kafeerna drevs av kvinnor. Många ensamstående kvinnor hade en kafe
rörelse som källa till försörjning. Ungefär 70 procent av de kafeer som presente
rades i uppsatsen drevs av kvinnor. Detta betyder att så gott som samtliga kafeer
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ÖSTERSUNOS GOODTEMPLARKAFE REKOMMENDERAS/

TEL. BO.

Så hår såg det ut i Godtemplarkafeet under 1930-ta!et. Foto: Petms Melander. FGÖ arkiv.

utan egen hantverksmässig tillverkning av bröd drevs av kvinnor. Konditorier
drevs å andra sidan uteslutande av män. Tidigare hade konditoryrket varit
kringgärdat av diskriminerande skråbestämmelser, d.v.s. konditorer kunde bara
män bli. Så stark var dock dessa traditioner att mönstret blev detsamma långt
efter att reglerna förändrats.
Vilka var kafebesökare? Många av mina informanter menade att det i första
hand var män som gick på kafe. "Det var väl dom som hade mest pengar och
mest fritid. Det var mycket hemmafruar på den tiden och det var ju inte så
vanligt att dom var ute förut . . . ". Männen beskrivs som jobbare, värnpliktiga,
idrottsmän, schackspelare, musiker osv. Men kvinnor och män var förstås inre
heller några enhetliga grupper. På vissa kafeer var det kvinnor som var stamgäs
ter. Enligt informanterna var det i första hand så kallat "finare fruar", officers
fruar och liknande, som besökte de bättre konditorierna. Vissa enklare kafeer
besöktes av inresta landsbygdsbor, däribland även kvinnor. Vi får en bild av en
offentlighet där kafeerna spelade en viktig roll. I denna stadens offentlighet var
männen i majoritet. Kvinnor fanns i stadens offentliga rum främst på dagtid,
och om det var unga kvinnor, även på kvällstid.
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Vardagsfik och finkafeer
Många av Östersunds kafeer var enkla vardagsfi.k som dagtid mest besöktes av
arbetare och inresta landsbygdsbor. Andra kafeer var lite finare och hade en an
nan kundkrets, exempelvis konrorsanställda och affärsfolk. Konditorierna ansågs
allmänt ha en högre klass, brödet var exklusivare, inredningen mer påkostad och
priserna högre.
Många kafeer hade öppet till tio på kvällen och några stängde först vid mid
natt. Kvällstid var det mycket militärer och ungdomar på kafeerna. Man träf
fades på kafe och kafemiljön fungerade som mötesplats för olika grupper och
intressen. Schack, musik, sport och politik kunde vara den gemensamma näm
naren. Mötes- och föreningsverksamhet förlades också till kafemiljöerna. Det
var brist på föreningslokaler och många kafeer hade särskilda mötesrum. Kafe
Fram på Prästgatan var något av ett centrum för arbetarrörelsen och i Godtemp
larkafeet i Ordenshuset fanns en informell diskussionsklubb. Överhuvudtaget
verkar det ha varit ett livligt och rörligt kafeliv. Till bilden hör att det inte
fanns så många andra kvällsnöjen i staden. Man promenerade längs "Ströget",
gick på bio och kafe. Kafeerna fyllde helt enkelt ett srort socialt behov och kafe
miljöerna avspeglade naturligt nog de sociala skillnader som fanns i samhället.
Därav uppdelningen i vardagsfik och finkafeer. Här följer en presentation av två
vardagskafeer Kafe Mimer och Kafe Fram.

Kafe Mimer
När Kafe Mimer startade vet vi inte. 1937 överrogs kafeet av Ingrid Campell
som köpte rörelsen för 700 kronor. Hon var då 24 år och ogift. Tillsammans med
sin syster drev hon rörelsen i fem år. De delade på allt arbete och ansvar. Kafeet,
som var inrymt i en lägenhet på Prästgatan 11 i bottenvåningen, bestod av kök,
tre serveringsrum samt ett mindre rum som var systrarnas privata. I rummet vid
entren fanns en affärsdisk samt två bord. I det största serveringsrummet fanns
sju bord, och i det så kallade damrummet fanns tre bord. Möblemanget bestod
av pinnstolar och träbord med en glasskiva. I damrummet fanns en kakelugn och
i de övriga rummen fanns kaminer. Vinröda långgardiner och vita kafegardiner
hängde för fönstren. Ingången till damrummet kunde dras för med ett vinrött
draperi. På disken fanns en kassaapparat och en grammofon. Bakom disken stod
ett skåp där bröd, choklad och cigaretter förvarades. Bakom affärsrummet fanns
köket, försett med diskbänk, vedspis, gasspis, skafferi och isskåp.
Kafeet hade öppet varje dag mellan 8.00 och 22.00. Söndagar höll man stängt
under högmässotid mellan 11.00 och 13.00, sådana var bestämmelserna då. Sor
timentet på Mimer bestod av smörgåsar, bullar, mazariner, sockerkaka, småbröd
samt ärtsoppa och fruktsoppa. De drycker som serverades var kaffe, te, choklad
och läskedrycker. Brödet köptes från Ångbageriet och övriga varor från grossist
firman Bröderna Hermansson. Kaffe kostade 25 öre, soppa en krona, smörgåsar
25-35 öre. Kunderna beställde vid disken och blev serverade vid bordet. Ingrid
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Kafe Mimer låg på Prcistgatan 11. Griinden till vcinster om huset å'r Fiirjemansgatan, som vid
slutet av 1960-talet breddades till Farjemansleden. FGÖ arkiv.

Campell beskriver själv Kafe Mimer som ett typiskt arbetar- och militärkafe.
Dagtid bestod kundkretsen mest av arbetare från de verkstäder som fanns i
närheten. På torgdagarna, onsdagar och lördagar, var det också mycket lands
bygdsbor i farten, de kom också till Mimer, ofta för att äta soppa och smörgås.
De kvinnor som besökte kafeet tillhörde som regel denna kategori. Kvällscid
var dec ofta fullsatt på kafeec och besökarna dominerades då av militärer. Under
krigsåren var det extra mycket knektar i farten, ofta så många att även damrum
met ockuperades av den manliga kundkretsen.
En arbetsdag på Mimer började, åtminstone vintertid, med att systrarna el
dade i kaminer och kakelugnar. Allt skulle vara i ordning till öppnandet klockan
åtta. På mornarna var det många gäster från bilverkstäderna i närheten. Till
vissa arbetsplatser bar de ut kaffekorgar, " ...det var rätt mycket utbärningar
på förmiddagarna så en var ju uce på språng och den andra fick sköta inne då."
Förmiddagarna var gästerna ganska tysta, de lästa ofta en tidning. På eftermid
dagarna var det lite mindre gäster, men i gengäld hade man disk att ta rätt på.
Ibland hände det art någon manlig gäst blandade kask i all tysthet. Om det
upptäcktes fick systrarna lov att säga till. Det blev sällan störande på kafeet.
Efter stängningsdags kl. 22.00 var det disk och städning att sköta om innan
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det blev natt. Lönsamheten var inte så stor och ibland kunde det till och med
vara svårt att få ihop till de 125 kronor i månaden som hyran uppgick till. 1942
såldes kafeet till en fästmö till en av stamgästerna. Kafe Mimer fanns troligen
till dess huset revs.

Kafe Fram
Söndagen den 15 augusti 1915 togs ett viktigt beslut i Östersunds kafehistoria.
Då hölls nämligen det konstituerande mötet med kooperativa kafeföreningen
Fram. Både enskilda personer och föreningar kunde köpa andelar i kafefören
ingen. Som enskild medlem köpte man som regel en andel, vilket kostade fem
kronor. Man beslöt sig för att hyra en lägenhet på Prästgatan 45 (ungefär där
varuhuset Kärnan nu finns). Två månader efter föreningens bildande öppnades
kafeet klockan sju på morgonen under medverkan från Arbetarnas musikkår.
Till en början bestod kafeet av kök, två serveringsrum samt ett klubbrum. Det
senare, som låg en halvcrappa upp, kunde hyras för möten av olika slag. 1917 in
rättades en kafecrädgård och samma år startade Östersunds lokala Bildningsråd,
vilket inrättade ett bibliotek i klubbrummec. Vid årsmötet 1919 beslutades att
låta kafeet uppgå i Östersunds kooperativa handelsförening (nuvarande Konsum
Jämtland).

Kafe Fram låg på Prå"stgatan 45. På Bågen ovan grinden står det "Tradgårdsservering•·. Dår
bildens hm låg finns n11 varuhmet Kåman. Foto: Geo1r, Lingsell. FGÖ m·kiv.
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Kafeet renoverades både 1927 och 1941. Vid det senare tillfället ändrades
från bordsservering till barservering och kafeet fick också en helt ny inredning.
Ett damrum tillkom och klubbrummet flyttades upp en trappa. Kafeet fick
vid denna period ett riktigt uppsving och man hade sju kvinnor anställda. Det
fanns många arbetsplatser i närheten - snickeriverkstäder, plåtslagerier, tapet
serarverkstad mm. Kafe Fram blev en mötesplats både för arbetare och för den
organiserade arbetarrörelsen. Man hade öppet från 6.30 till 22.00. Under 1930talet var det många arbetslösa som satt på kafeec. Många spelade schack och ett
schackspel fanns alltid för utlån. Den som hade smått om pengar kunde ta en
"halva kaffe", dvs en slät kopp. På 1930-talet kostade en halva kaffe 20 öre och
ett wienerbröd 5 öre. När fastigheten revs i början på 1960-talet upphörde Kafe
Fram. Varuhuset Domus invigdes istället den 28 mars 1962.

Källor

Kooperativa fiirbttndetJ arkiv:
Prorokoll och matriklar från Kooperativa kafeföreningen Fram 1915-1921
Liirmtyre/Jem arkiv:
Handelsregistret, Östersund 1900-1970
Intervjtter:
Signe Bågling, född 1908, innehavare av Kafe Debol
Ingrid Campell, född 1913, innehavare av Kafe Mimer
Torsten Edenbo, f. 1913, innehavare av Edenbos kondirori
Walter Fridlund, f. 1910, kafebesökare
Nils Fröjse, f. 1922, innehavare av Gunnings kondirori
Gulli Gisslen, f. 1903, innehavare av Kafe Gustav III
Nils H Lundgren, f. 1911, kafebesökare
Birgit och Gunnar Pettersson, f. 1919 resp. 1917, innehavare av Kafe Maxim
Ester Roslund, f. 1925, anställd på Kafe Svea
Rune Skyttberg, f. 1917, kafebesökare
Ture Ströberg, f. 1900, kafebesökare
Petra Wiklander, f. 1895, innehavare av Kafe Postiljonen
John Windstedt, innehavare av Lindens kondirori
Signhild Winnberg, f. 1913, innehavare av Kafe Slalom
Brita Zetterström, f. 1903, anställd på Cencralkondiroriet
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Östersunds Sångarbröder
Av Lennart Ericson och Jan Malmberg

När man hör begreppet Östersunds Sångarbröder, tänker man förmodligen på
körens traditionella konserter sedan 1974 på valborgsmässoafton i Gamla Kyr
kan och i Stora Kyrkan eller kanske på de sånglustspel som gavs under 1980och 1990-calec, ofta med kända artister som körens gäster.
Men det började faktiske långe tidigare, redan 1922 i järnvägsverkstaden i
Östersund. I augusti detta år samlades en grupp verkstadsarbetare för att dis
kutera bildandet av en sångkör. Man blev fort överens och drivande krafter vid
körens tillkomst var de blivande dirigenterna Magnus Mårdberg och Robert
Åscröm. De första sånger som övades in var "Som en örn mot solen" och "Till
Öscerland", vilka fortfarande finns på Sångarbrödernas repertoar. Första fram
trädandet gjordes i september födelseåret på en arbetskamrats femtioårsdag och
eftersom man bara kunde de två nämnda sångerna fick man ta repris gång på
gång, ivrige bejublade av arbetskamrater och födelsedagsgäscer. Denna form av
framträdanden, liksom sång vid fackföreningsmöcen, bröllop och begravningar
var den vanliga under körens första år. Sitt första offentliga framträdande gjorde
kören 1924 vid Jämtlands Läns Sångarförbunds sångarfest, "dock utan att lämna
några djupare spår i sångarhävderna" skrev ordföranden Calle Carlsson i körens
femtioårskrönika 1972.
Konstituerande sammanträde hölls den 2 november 1922 och vid mötet den
. skulle antaga namnet Sångarbröderna" På
2 januari 1923 ".. . blev bestcimt att kören
.
1980-calec ändrades namnet till Östersunds Sångarbröder. Kören var från början
en sammanslutning av anställda vid Statens Järnvägar och hörde till Svenska
Järnvägsmännens Sångarförbund (SJSF) fram till 1985, då detta förbund upp
hörde. Med åren kom också kören att få medlemmar från skiftande områden av
samhället.
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Turneer i länet och i Norden
Under 1920- och 1930-talen gjordes många konsertresor på den jämtländska
landsbygden. T.ex. kan man läsa i protokollen om en söndag i juli 1925:

".. . konsert i Sundsjif kyrka kl. 1, i Gållif kl. 4 och i Pilgrimstad kl. 7. Ringström
skjutsade fö·r 35:-".
Ur årsberättelsen för 1932 kan citeras: "Vår tredje konsert var utan tvekan den
mest givande, både sångligt och ekonomiskt och åven från den synpunkten att vårt fröj
dade öga bjöds tillfälle att avnjuta alf den naturskö"nhet som Alsen kan bjuda på. Kon
serten lyckades alldeles utmärkt, dels tack vare det utomordentliga sångrummet, dels tack
vare den djupa inspiration, som Alsenbygden fö"rmådde giva oss alfa." Årsberättelsens

poetiskt skrivande sekreterare var Allan Malmberg.
År 1935 sjöng man åter i Alsens kyrka och i Trångsvikens ordenshus. Årsbe
rättelsen säger: "Vi blev gott mottagna av välmenande sångarbröder och sångarsystrar i
Alsens blandade kö"r, som bjöd på kaffe och sångarhyllning. Vår vana trogen svarade vi
på ett visserligen flerstämmigt, men dock manligt så"tt." Konserten i Trångsviken blev
tydligen mindre givande på grund av dålig lokal och liten publik. "Däremot var

den middag, på Trångsvikens gå'stgivaregård, som vi avåto före konserten desto mer gi
vande. Dår fyllde vi våra magar med den läckraste mat och våra strupar med livgivande
fluidum ur små spetsiga glas." Som avslutning på detta års verksamhetsberättelse
skrevs något, som man kan påstå därefter stått som ledmotiv för manskören
Östersunds Sångarbröder: "Under denna resa var humöret det bå'sta tå'nkbara. En

sångkörs uppgifter år ju inte bara att glädja andra, utan först och främst att pigga upp
och glädja varandra."

Redan tidigt i sin tillvaro hade Sångarbröderna sångutbyte och kamratlig
samvaro med körer från andra länder, främst de nordiska. Under pingsten 1927
deltog man i Jämtlands Läns Sångarförbunds resa till sångarfesten i Trondheim
och året därefter var man värd för Trondheims Jernbanesangforening vid deras
besök i Östersund på sin konsertresa genom Sverige. På initiativ av dåvarande
dirigenten Reinhold Tilling och Sångarbröderna ordnades 1929 i Trondheim
ett gemensamt sångarmöte för norska och svenska järnvägsmannakörer. Det
blev upptakten till ett kamratligt och fruktbärande samarbete mellan svenska,
norska och finska körer och man har med framgång deltagit i sångarfester i
Drammen, Bergen, Uleåborg, Jyväskylä m.fl. platser. Samarbetet med nordiska
körer har fortsatt även sedan SJSF upphört och kören blivit medlem i Svenska
Sångarförbundet. På senare år har man haft regelbundna kontakter med Jern
banebetjeningens Mannskor i Trondheim, Verdals Mannskor, Vasa Sångargille
m.fl ..

Dirigenter och repetitioner
Körens första dirigent var Magnus Mårdberg och hans vicedirigent var Robert
Åström. Under en kortare tid var kantor Arvid Hernth körens ledare och från
1932 till 1941 leddes Sångarbröderna av Nathan S Brunn. Stadens store bary-
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Den hår bilden togs 1932 på Östbergsgården, Friiso·n. I /rå"i11re raden /r. v.: Gustaf Brunn, N.
Th. Håkansson. Nathan Brunn, Magnus Mårdberg. C. R. Ästrbi11. R. Tilling, Carl Carlsson. I
mellanraden: Allan Malmberg,j. Strbinblad, C.Johansson. Paul Palmqvist, Erik Nilsson, A11gmt
Andersson. Gasta Reinick. Jonas Palm. I bakre raden: EdvinJacobsson. John Fredriksson, A/got
0/ander. Hilding Andersson. AxelJohansson, Knut Kågstrbin. Folke Hoverberg, Richard Holm,
Vilhelm Ho'glttnd.

tonsångare Bror Heurling var också en tid körens ledare. Magnus Mårdberg var
tillbaka mellan 1943 och 1951. Carl-Gustaf Lindman, en strålande andretenor,
som under flera år fungerat som vice dirigent, blev vid årsmötet 1955 vald till
dirigent. Han fortsatte som ledare i tjugofem år och är sannolikt den dirigent
som givit Sångarbröderna deras prägel av sammansvetsat kamratgäng och glatt
sångsällskap. Under hans tid som ledare gjordes många lyckosamma och rosade
framträdanden, inte minst vid internationella sångarfester och resor. Den som
vid sångarsits eller festbord under hans ledning stämt upp "Klingom Bröder"
har fatt med sig oförglömliga minnen från en av manskörsångens härliga sidor.
År 1979 kom den från Sibeliusakademien i Åbo examinerade frösöpojken
Hans-Erik Dahlgren som dirigent till Östersunds Sångarbröder. Med Hans-Erik
började en ny tid för kören. Medlemsantalet växte, träningsläger anordnades och
koristerna fick övningar i tonbildning under pedagogisk ledning.
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ManskbrenSångarbrbderna 1958. Frå'mre raden fr. v.: Hilding Andersson, Bror Persson, Carl
Gmtaf Lindman. Bertil Rydlund, JohnStrb'rnblad. Bakre raden: Uno Ericsson, John Jacobsson,
AtleStro'mblad, Sigbert Andersson, Carl EbbeSt1·ömblad, Henry Lantz, Allan Malmberg, Sten
Mellgren. Ko·rmedlemmar som ej var med vid fotograferingen var: Carl Carlsson, K. V Norberg,
C. A. "Knal/is" Persson, Gb'sta Lwth. Noterbart år att h11v11ddelen av kb'rmedlemmarna varSJ
anstå'llda eller fo·re detta. Några få var från andra verksamhetsfå'lt i staden.

Framträdandena blev fler, Hans-Erik skrev specialarrangemang för kören och
både dess tonomfång och briljans ökade. Ordföranden sedan 1979, Jan Malm
berg, tillsammans med Per Erik Fundin och Harry Dahlgren skrev ett flertal
sånglustspel för Sångarbröderna. Man deltog i rikssångarfesten i Göteborg till
sammans med tretusen mansskörsångare, hade ett eget program på Liseberg,
sjöng i Slottskyrkan på Drotrningholm 1985, fick Mitrnordiska kulturstipendiet
1986 och Östersunds kulturpris 1987. 1980-talet gav en lång rad framgångar,
musikaliskt och publikt. Framgångarna för kören och publikens kärlek höll i
sig under de dirigenter, som följde efter Hans-Erik. Henry Åkerlund dirigerade
1988 - 1990 och Lennart Ögren 1990 - 1995. Under deras tid framförde kören
ett antal "sångspektakel", som väckte såväl kritikers som publikens förtjusning.
Hans-Erik Dahlgren kom tillbaka till kören 1995 och dirigerade till år 2000, då
en annan av stadens stora musikaliska söner, Roger Rådström, tog över taktpin
nen. Han lämnade plats på pulten åt sin far, Sten-Ove, år 2004.
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Som nämnes tidigare övade Sångarbröderna i början i järnvägsverksraden, i den
s.k. Konsthallen. Ert tag var man i sal 4 i Godremplarhuser (Gamla Teatern),
senare i Södra skolan och i Flickskolan same i Föreningen Gamla Östersunds
lokaler i Rådhuset. är man i september 1938 fick hyra övningslokal i Flicksko
lan mor en ersättning av 3 kronor per gång berättar prorokoller: "Detta väckte
en storm av indignation hos Bröderna." Resulrarer blev att man så småningom
började öva hemma hos bröderna. Sekreteraren skrev: "Mot bakgrund av den avsky

man kiinde för den så på penningar snikna skolstyre/sen. framvå'xte nu en varm kiinsla
for det intima samarbetet i hemmen. Beslb'ts att hålla nå'sta mo·te hemma hos sångarbroder
Hilding Andersson i hans nybyggda villa i Abessinien (villaområde i övre Odenslmzd)."

Tilläggas bör dock att såväl Östersunds kommun som Östersunds församling
under åren visar stor välvilja mor Sångarbröderna. Kyrklokalen i Blomängen
var en rid körens hemvist och när kyrkan i Marielund blev byggd, kom den att
bli Sångarbrödernas hemvist i ett rjugofemral år. Under de senaste fem åren har
övningslokal hyres dels på Campus, dels i Lalanderska huset på Prästgatan.
En liten, men nog så viktig detalj i en manskörs repetirionsarbere är den gemensamma kafferasten. Under ett
trettiotal år hade Sångarbröderna
sin egen "kaffemoster", sångar
hustrun och sångarmodern Svea
Ericsson, som varje måndagskväll
serverade körmedlemmarna kaffe
och nybakade bullar i pausen un
der sångövningen. Trivseln och
gemytet i kören förstärks idag av
den supporterklubb som bildats
och vilken till stor del består av
körmedlemmarnas bättre hälfter.
ångarbrbdernas trotjiinarinna Svea 11pp
mktas av ord/branden.

Kreativitet och entusiasm
Vid den norsk-svenska sångarfesten i Drammen 1933 fick Sångarbröderna upp
drager att anordna 1936 års sångarfest i Östersund, något som också kom att
ske. I den trettonsidiga årsberättelsen detta år, skriven på rimmad vers, berättas
hur "riddarna av det bevingade hj11/et" (järnvägsanställda manskörssångare) från de
två länderna med musikkår i täten tågade upp till Rådhuset, där stadens borg
mästare tog emot, hur konserter och festbankerrer genomfördes, hur man fick
femhundra kronor i klingande valuta i anslag från stadens fäder och sexhundra
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kronor från årets jubileumsucscällning. Likaså hur man i glädje och gamman
umgicks och utförde sångliga stordåd tillsammans med nordiska bröder. Kanske
är det från denna stora norsk-svenska manifestation, som Sångarbrödernas doku
menterat fantastiska förmåga att organisera härstammar'

Östersunds Sångarbroder i "Beredskapstidens Östersund" 1986.
Teckning: Bertil Edin.

1980-calec blev förnyelsens decennium för Östersunds Sångarbröder. Den nye
dirigenten och de aktiva styrelsemedlemmarna kunde entusiasmera medlem
marna till stordåd, inte enbart sångliga utan även organisatoriska och arrang
örsmässiga. Det började med sånglustspelet "På kryss med Albertina" år 1981,
"Släpp fångarna loss" tillsammans med Marielundskören och dansgruppen
Flammorna 1982, "Vikingaspelet Agaton Svenssons dröm" 1983. Fredskon
serten med Kim Anderzon och Sonny Wallentin same Vasa Sångargille och
Trondheims J ernbanekor på valborgsmässoafton 1986 hade lockat mer än 1 000
åhörare till Stora Kyrkan, hundratals fick vända i porten. På hösten 1986 hade
man, som ett led i stadens 200-årsfirande, övat in ett eget sånglustspel "Bered
skapscidens Östersund", som gavs under tre kvällar i Sporthallen för samman
lagt dryge 3 000 åskådare. Körsångarnas damer försåg den talrika publiken med
passande förtäring. Då hade man dessförinnan haft "träningsläger" i Storlien
under en weekend med maestro Hans-Erik och Torsten Föllinger som entusias
tiska ledare. Sångarnas familjer följde förstås med och bedrev svampplockning
och annat friluftsliv under gubbarnas övningar. Under början av åcciocalec gavs
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i advent varje år "Rimfrost" i Gamla Kyrkan, en stämningsfull kvällskonsert
med kända artister, c.ex. Göran Friscorp, Lasse Hörnfeldc, Rune Andersson och
Therese Juel som gäster. Under fem år ersattes Rimfrost av "Agaton", då man
förutom konsert hade en liccerarurpriscävling tillsammans med Länscidningen.
Segraren fick årets Agaconscacyecc samt fick sitt bidrag tonsatt av Hans-Erik och
framfört vid nästa års vårkonsert.
Sångarbröderna fortsatte i den nya stilen under nästa decennium. Med Henry
Åkerlund som ledare och Ewert Ljusberg som lysande stjärna gav man sånglust
spelet "Stolta stad" och sedan med Lennart Ögren som dirigent gjorde man Ro
bin Hood med Ewert Ljusberg och Gutår med Nicke Sjödin, alltid med fulla hus
och glänsande pressrosor som följd. I de flesta av körens arrangemang framträdde
också under denna tid dess egen solistgrupp, Bel Canro Quintercen, med egna
bejublade nummer. Vid de årliga välbesökta valborgsmässokonserterna i Stora
Kyrkan och senare Folkets Hus har i allmänhet lokala eller rikskända gästartis
cer och gäsckörer deltagit. Utöver tidigare nämnda artister så har Östersunds
Sångarbröder som gäster haft c.ex. lngegerd Franzen, Lena Johnson, Madeleine
Kristoffersson, Lena Moen, Lennart Rabes, Cyndee Peters, Janne Schaffer, Björn
J:son Lindh, Anna-Lotta Larsson, Titti Sjöblom, Verdals Mannskor, Sceinkjer
Blandakor, Kajana Manskör och många flera. Några höjdpunkter för kören un
der åttio- och nittiocalen måste sägas vara Englandsresan 1988, då man sjöng
i Svenska kyrkan i London och som gäster hos Pontarddulais Male Choir gav
konsert tillsammans med dessa same blev bjudna på lunch av borgmästaren i
Swansea. Jämtlands fältjägarregementes 350-årsjubileum år 1996 blev också ett
mästarprov för Sångarbröderna då man tillsammans med Hemvärnsorkescern
stod för underhållning i form av såväl högcidssång som dryckesvisor vid kunga
banketten i ATS:s pjäs- och fordonshallar. För en före detta körmedlem fram
står dock 1900-calecs sista vårkonsert som seklets absoluta höjdpunkt. Under
Hans-Eriks ledning sjöng kören tillsammans med "Fantomen på operan" Mikael
Samuelsson och pianisten Anders Ekdahl i den överfyllda PB-salen.

E wert Lj11sberg s0111 Richm·d /Il i
sånglmtspelet Robin Hood.
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Men det var inte enbart gäscartister och egna vårsånger som gjorde Bröder
nas konserter intressanta och njutbara för publik och korister Man spände ib
land bågen riktigt ordentligt. Under våren 1996 övade man under Hans-Erik
Dahlgrens ledning in Wilhelm Peterson-Bergers stora körverk Finsk Idyll med
texten skriven av Johan Ludvig Runeberg. Framförandet på Valborgsmässoafton
det året var premiär för verket i Jämtland. Sten Jennervall var barytonsolist och
Bel Canto Quintetten solistkvartett och med samma besättning framfördes ver
ket med stor succe vid körfestivalen i Vasa. Likaså gjorde Sångarbröderna en in
studering av P-B:s sångcykel En Fjällfärd, vilken framfördes och radioinspelades
vid PB-dagen på Stocke, Frösön. Man gjorde också en mindre Peterson-Berger
turne med nämnda musik tillsammans med östersundsfödda konsertpianisten
Ingrid Lindgren och cellisten Katarina Åhlen från Frösön.

Arrangörer och organisatörer
Även som arrangörer av olika evenemang inom sångens och musikens område
har under åren Östersunds Sångarbröder visat sig ha talanger. Tidigare har
nämnts sångarfesten 1936. I juni 1983 hade Norrlands Sångarförbund stämma
i Östersund. Sångarbröderna var med både som sångkör och arrangör. När pro
blem uppstod med att anordna den sedvanliga banketten, löste kören problemet
genom att hyra Sporthallen och dess kökspersonal och sedan själva fungera som
servitörer och middagsunderhållare. Under glad stämsång serverade man både
mat och dryck, kaffe och avec. 1988 var det dags igen. Då arrangerade man en
konsert med Orphei Drängar i Sporthallen med Sonny Wallentin som solist.
Sporthallen var fylld med ca 1400 åhörare. Förutom motragande, sightseeing
i Östersund med omnejd, äventyrsbad, sångarsits mm. Varje Sångarbroder var
värd för en eller ett par OD-ister och såg till att de fick mat och husrum för nat
ten. Nåja, dom hade med sig egna lakan. Hösten 1989 ordnades konsert i War
gentinsskolan och fest på Spiltas krog för Lunds Studentsångförening, vilken var
på genomresa och hade operasångaren Olle Persson med sig som solist. Besöket
resulterade att två sångarbröder blev hedersmedlemmar i Lundakören.
Sångarbröderna deltog i början av 90-talet cvå gånger med framgång i Vasa
körfestival. 1996 blev Östersunds Sångarbröder utsedda av Svenska Sångarför
bundet att representera Sverige vid denna festival. Då blev man också bekanta
med den världsberömda sånggruppen The Swingle Singers och kunde lyssna
såväl till dem som till den lika välkända kören Lege Artis från Se. Petersburg
vid det årets Vasafestival. Ordförande Jan och kassör Leif blev synnerligen be
geistrade och lyckades trots övriga styrelsemedlemmars tveksamhet, för att inte
säga avrådande, engagera The Swingle Singers samma vår och fa till stånd en
sexdagars turne i länet med Lege Artis på hösten. Dessa två arrangemang blev
stora konstnärliga och publika succeer, som än en gång visade på Sångarbröder
nas förmåga till organisation och entusiastiskt samarbete. Den engelska gruppen
återkom till ny succe ett par år senare.
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Östersunds Sångarbroder med dirigenten Hans-Erik Dahlgren i Marielundskyrkan l 996.

Manskören Östersunds Sångarbröder har haft och känt av stödet från öster
sundsborna. Inte minst viktigt för körens framgångar har varit den hjälp man
fatt från intresserade köpmän och andra företagare i staden. De har öppnat både
sina skyltfönster och kassalådor, när Sångarbrödernas sponsorjägare kommit på
besök. Utan deras värdefulla bidrag skulle kören inte ha kunnat satsa på att
engagera så många förnäma artister och att genomföra alla sina stora arrang
emang.

Bilder ttr Sångarbrödernas samlingar.
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Ordenssällskapet Jämtlands Gille
Av Karl-Evert Englund

Den 26 november år 1880 samlades en grupp på fjorton yngre herrar hos
traktören Per Jonsson vid Stortorget i Östersund för att bilda ett "vänskaps- och
brödraförbund".
Det resulterade i Ordenssällskapet Jämtlands Gille, som nu verkat i 126 år
med sammanlagt över 2000 medlemmar genom åren.

Östersund på 1880-talet. Den lilla mörka byggnaden vid Prästgatan 11ppe till höger år "Lillkro
gen", där Jiimtlands Gille höll sitt fö"rsta sa111mant1·ade.
Foto: Fö"reningen Gamla Östersunds bildarkiv.

Vilka var då dessa fjorton herrar ) Ja, det var förvisso inga gamla gubbar. Grun
darna var förvånansvärt unga - åldern varierade från 22 till 35 år. De var huvud
sakligen köpmän, bokhållare och hantverkare, vars namn som Friman, Landby
och Frisendahl är levande än idag i sradens företag. De flesra av grundarna var
inflyttade till länet.
Slutet av 1800-calet var den mest expansiva perioden i Östersunds och Jämt
lands historia. Från 1880 till 1900 ökade Östersunds befolkning med c:a 5000
personer - från 2000 till 7000 innevånare. Grunden till denna utveckling var
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att järnvägen Sundsvall - Trondheim, den s k mellanriksbanan, nådde Öster
sund 1879. Därmed öppnades regionen för omvärlden, och Östersund kunde bli
den handels- och köpmannastad som Gustav III avsett när han grundade staden
1786.
Stadens och länets utveckling återspeglas starkt i Jämtlands Gilles medlems
matrikel.
Grundarna var som nämnrs huvudsakligen köpmän och hantverkare. Med
järnvägsepoken kom järnvägstjänstemän som bosatte sig i staden, och många
blev medlemmar i Jämtlands Gille.
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kom militärer in i bilden. Det
skedde genom att A 4 (1893), och I 5 (1911) etablerades i staden.
Efterhand har medlemskadern utökats med representanter för de flesta yrken från kommun- och länsförvaltning, rättsväsen, läkare, politiker, journalister m fl
till ett tvärsnitt av länets befolkning.
Det ursprungliga syftet var att skapa en "sparkassa" till medlemmarnas nytta.
Det skall ses mot bakgrunden av att det vid den tiden inte fanns något socialt
och ekonomiskt skyddsnät. Här gällde det för var och en att ta ansvar för sin
egen situation eller i samarbete med andra skapa ett "riskkapital" som kunde
fungera som en försäkring om man kom på ekonomiskt obestånd.
Man kan nog inte heller bortse ifrån att det, i en tid när det varken fanns radio
eller TV, fanns ett behov av att bara träffas och ha trevligt tillsammans.

Social verksamhet
Efterhand som tiderna förändrades och behoven av ekonomiskt stöd minskade,
har en förskjutning skett mot en allmänt social och kulturell inriktning. I stad
garna från 1946, som fortfarande gäller, anges: "Ordenssällskapet jå'mtlands Gille
har som allmänt syfte att frå'mst bland sina medlemmar verka för frå'mjandet av vå·n
skap, broderlighet och hjälpsamhet".
Men hjälpverksamheten riktades inte bara mot gillemedlemmar, vilket fram
går av följande citat ur jubileumsskriften från 1905: 'Jårntlands Gilles onekligen
vackraste tradition år den varma medkå'nsla för nödställda och behövande, vilken som en
röd tråd genomlöper sällskapets historia från tidigaste tid. Redan i Gillets första dagar
utövades välgörenhet med en i förhållande till sällskapets dåvarande resurser storartad
frikostighet. Så bekläddes exempelvis till julen 1882 ej mindre å'n 15 fattiga barn - gos
sarna med kostym av grått kläde, skor, strumpor och mössa, flickorna med klådning,
strumpor och dttk".
Omsorgen om de egna medlemmarna har tagit sig olika uttryck. Med anled
ning av att en gillebroder, järnhandlaren K E Karlsson, avlidit uran att efter
lämna några anhöriga, togs år 1885 beslut om anskaffande av en egen gravplats
för all framtid. Sedan dess och fram till 1955 har 14 gillebröder funnit den sista
vilan i denna gravplats på Norra kyrkogården. Anmärkningsvärd är den låga
ålder - 30 till 35 år - som dessa medlemmar hade vid sin död i sluter av 1800talet. Det ger en antydan om de svåra förhållanden som rådde då.
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Jdrntfands Gi/fes
gravplats på Norra
kyrkogården.
Foto: K-E Engfttnd.

När en gillemedlem avlider hedras han alltid med ett minnesblad och gåva till
en minnesfond. Jämtlands Gille har numera en egen minnesfond för humanitära
och kulturella ändamål. Om närvaron vid begravningen inte begränsas eller inte
sker på stort avstånd från Östersund, deltar representanter för Gillet vid begrav
ningen, varvid avsked tas vid kistan.
Sjuka gillemedlemmar uppvaktas i sjuksalen eller i hemmet, till jul oftast
med en julblomma. På det sättet hålls kontakten också med medlemmar som på
grund av sjukdom inte längre kan delta i sammankomsterna.
Som ett led i gemenskapen uppvaktas samtliga medlemmar vid uppnådda 50
år vid "jämna" födelsedagar med Jämtlands Gilles telegramblankett. Om jubi
laren har mottagning förekommer också personliga besök av styrelsemedlemmar
med blomsteruppvaktning.

Kulturell verksamhet
Social och kulturell verksamhet har gått hand i hand och varit en viktig del av
Gillets verksamhet. Syftet att "verka för vänskap, broderlighet och hjälpsamhet "
låter sig knappast uppfyllas om man inte samlas till kamratlig samvaro. Ordi
narie sammankomster med receptioner har sedan 1880 genomförts en gång per
månad under september till april.
Utöver dessa fasta möten anordnades redan tidigt familjefester och aktiviteter
av olika slag. Det kunde vara "vinterhögtidsfest" eller "sommarfest". Den första
genomfördes ofta som en finare bal, den senare som familjeutflykter, ibland med
ångbåt till någon brygga runt Storsjön.
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Från bryggan i Kövra med
Myssjij kyrka i bakgnm
den.
Foto: Minnesbanken,
Jiimtlands liins mmeum.

Sommarresorna
På senare tid genomförs varje år i början av juni en sommarresa med buss till
olika kommuner i länet för att lära känna hembygden och vad som karaktärise
rar de olika länsdelarna. Kommunledningen inbjuds att lämna information om
kommunens geografi, historia, kultur och näringsliv. I sommarresorna deltar
även damerna.

Från sommarresa i Frostvi
ken med hiinfijrande utsikt
mot Ströms Vatt11dal. Vid det
nårmaste bordet fr.v:
Gmten Rolandsson, R11bi
Pal111crantz och Ivar Pa/111crantz.
Foto: K-E Englrmd

Glädjen, sången och musiken har alltid varit stående inslag i Gillets verksam
het. Redan under 1880-talet bildades egen kör och orkester. De rekryteras i stor
utsträckning ur stadens körer och orkestrar och håller mycket hög klass.
Under 1950- och 1960-talen uppfördes ett flertal teaterföreställningar och
revyer, inte sällan med material hämtat från studentspex. För regin stod ofta den
kände revymakaren och gillebrodern Gunnar Grahnström.
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Oscarsbaler har med vissa avbrott genomförts alltsedan 1880-raler. En artikel
i Östersunds Posten från Ocarsbalen 1962 ger en bra bild av en sådan: "Om gamle

Kung Oscar Il haft til/fål!e att en stund stiga ned från sin sarkofag i Riddarholmskyr
kan eller från sin himmel kasta ett öga ner på Jåmtland Gilles Oscarsbal på Standard
på lördagskvållen skulle han med säkerhet ha blivit mycket tillfreds. Det var en fest med
glans och pompa, glittrande glada kvinnor och sobra mån i en vacker omgivning som till
den gode monarkens minne trådde dansen enligt gammal god tradition.
11

Sedan 1996 genomförs varje år en s k Jämtlandsafton. Temat i dessa aftnar är
jämtländsk kultur i olika former. Det kan vara föredrag av eller om jämtländska
författare, jämtländsk historia eller musik. Programmet inramas av jämtländsk
musik, och till förtäring bjuds en meny med jämtländsk inriktning.
Till dessa jämtlandsaftnar är också Gillets damer inbjudna.

Bidrag till stadens utsmyckning
Etc av de mer påtagliga exemplen på yttre kulturgärningar får väl anses var
Jamtligrindarna, tillverkade av smidesmästaren och gillemedlemmen Gunnar
Hult. De anskaffades och skänktes till Jamtli genom Gillets försorg 1955, till
minne av Gillets 75:e verksamhetsår.
En närmare beskrivning av dessa grindar framgår av en artikel om Hults
Smide i Gamla Östersunds årsskrift 2005.
Vid 100-årsjubileer 1980 ville
Gillet hugfästa minner av Jämrlands
store vetenskapsman Pehr Wargentin.
Det gjordes genom att man, i samråd
med Vetenskapsakademien och anför
vanter till konstnären Olof Ahlbergs
efterlevande, anskaffade en avgjut
ning i brons av den byst som på 1930talec uppsattes vid rymdobservatorier
i Saltsjöbaden. Bysten uppsattes på en
marmorsockel på Wargenrinskolans
gård.

Pehr Wargentinbysten på Wargentinskolans
gård.
Foto: Kjell Bollnert, ÖP
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Jämtlands Gilles Damklubb
Ordenssällskap grundade under 1800-calec var en typiske manlig företeelse, så
även Jämtlands Gille. Men damerna fanns ändå med i bakgrunden och vid fa
miljesammankomster. För att råda bot på denna snedsics bildades på damernas
initiativ 1975 Jämtlands Gilles Damklubb, helt fristående med egna stadgar
men med etc gott samarbete och kontinuerliga kontakter med "herrgillet".
Ändamålet är art sammanföra gi//ebrödernas makor. sammanboende och dnkor till en

gemensam samvaro.

Damklubben anordnar i likhet med Gillet möten en gång per månad under
vinterhalvåret. Mottot är att träffas, trivas och låta sig underhållas med program
av skiftande slag. Som avslutning på säsongen genomförs en studie- och trivsel
resa till olika platser i Jämtland.
Damklubben har ett aktivt samarbete med Gillet och anordnar också gemen
samma aktiviteter av typen vårbaler och PUB-aftnar.
Damklubben är ett värdefullt komplement till Jämtlands Gille, med möjlig
het till egen gemenskap utan inblandning av "karlar", vilket kan vara nog så
angeläget.

Seniorklubben
Medelåldern i Jämtlands Gille har med åren blivit tämligen hög. Många äldre
medlemmar har av olika skäl svårt att delta i ordinarie kvällsmöten. För att göra
det möjlige för klubbens äldre medlemmar att ändå träffas en gång i månaden
bildades 1989 Jämtlands Gilles seniorklubb. Syftet med klubben är att med
lemmar som fylle 50 år skall fa tillfälle att träffas vid en lunch, kombinerad med
någon form av information eller underhållning. Föredragshållare med aktuella
och intressanta ämnen inbjuds. Seniorluncherna har blivit mycket populära.
Även till dessa inbjuds damerna vid vissa tillfällen.

Temperance - Fastighetsföreningen Bryggaren 8
En av Östersunds vackraste byggnader är utan tvekan Strandgatan 11, i folk
mun kallad Temperance. Den uppfördes ursprungligen av Tempelriddarna som
ordens- och fesclokal. Byggnaden ritades av arkitekten Gustaf Gyllencreutz och
byggdes under åren 1903-1904.
Fastigheten bildar en fullständig och välbevarad gårdsmiljö från förra skel
skiftec. Fasadernas detaljer ger gatuhuset med hörncornec en omisskännlig
jugendprägel.
Namnet Temperance betyder måttlighet och renhet, och torde ha varit mottot
för den populära kaferörelse som bedrevs här från 1917 till 1964. Sommartid
kunde man avnjuta sitt kaffe i trädgården och studera flanörerna på Strandgatan
cill ackompanjemang av ångarna T homes eller Östersunds hesa avgångs- och
ankomstsignaler.
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Fastigheten inköptes 1964 av Jämtlands Gille och Östersunds Fabriks- och
Hantverksförening, som dessförinnan hade fört en ambulerande tillvaro med
möten i olika hotell- och restauranglokaler i staden. De fick nu egna ändamåls
enliga och trivsamma lokaler.
Huset har genomgått flera inre och yttre renoveringar, men behåller sin ur
sprungliga stil.

Temperance i bö'rjcm av 1900-tafet. Obs-entren fc,g då tv om
nuvarande.
Foto: Minnesbanken.Jii111tfands liins mmem11.

Jämtlands Gilles bibliotek
En av de främsta företrädarna för jämtländsk kultur är onekligen författaren
och journalisten Per Nilsson-Tanner, stormästare i Jämtlands Gille från 1951
till sin död 1978. Han donerade under 1970-talet en stor mängd böcker med
anknyrning till länet, dess folk och hisroria, både ur egen produktion och andra
författares.
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Biblioteket med magnifikt
bokskåp.
Foto: K-E Englund

Det blev upprinnelsen till Jämtlands Gilles bibliotek. Tanner föreslog att
man skulle inreda ett Jämtlandsbibliocek i Temperance, som då inköpes. Han
bidrog själv till kostnaden genom att avstå sin författarprovi ion för böckerna
"Byamän" och "Medmänniskor". 1983 kunde slutligen Tannerrummec invigas
som bibliotek och styrelserum med ett vackert bokskåp i björk. Det innehåller
nu en komplett samling av Tanners böcker och en mängd övrig "Jemtlandica"
som sockenkrönikor och årsberättelser av olika slag.
Tanner var också en flitig focograf. Han donerade alla sina dryge 3000 negativ
till Jämtlands Gille, prydlige samlade och dokumenrerade. De har nu överföres
på dara och överlämnats cill länsmuseecs (Bildbankens) samlingar, så att de digi
ralc blir tillgängliga för allmänheten.

Gillesalen. nyligen ormnå
lad i 11rspmnglig Jckgsiitt
ning av kyrkomålaren Per
Halvarsson.
Foto: K-E Englund.
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Jämtlands Gille firade sitt 125-årsjubileum i november 2005. Jubileer firades
under högtidliga former i Folkets Hus vinterträdgård. Drygt 300 festklädda
damer och herrar deltog, med gäster från länsstyrelsen, kommuner och företag,
Jämtlandsgiller i Stockholm, Skånegillet i Östersund , Jamramor i Uppsala m fl.
Till middagen bjöds en delikat jämtländsk meny, och Gillets kör och orkester
bidrog till feststämningen. Gillets yngre medlemmar med damer framförde en
bejublad klädes- sång- och musikkavalkad spännande över de 125 åren.
Förnyelse med bibehållande av många fina traditioner präglar Gillet av idag.
Särskilt glädjande är att många yngre medlemmar har funnit vägen till Gillet
med nya rankar och ideer. Många av dessa ungdomar är också utanför Gillet
engagerade i olika kulturella aktiviteter och evenemang.
Jämtlands Gille ser framtiden an med tillförsikt!
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Boklista
Nedan presenteras litteratur som utgivits under år 2005 och som berör Öst
ersund. Som tidigare görs den avgränsningen att endast litteratur som berör
tidigare Östersunds stad (Östersunds församling) tagits med. Underlaget har
erhållits från Jämtlands läns museum (Kerstin Ellen).
Briigge, Bengt: Stortorget i Östersund. Östersund, 2005, 108 s.

ISBN-91-631-7827-3.

ill.

Carpe novum 2005 : dikttävling. Östersund, 2005, 32 s.
Engman Jönsson, Toni: Orientens dotter. Svenscavik, 2005, 58 s. : ill.
Eriksson, Bengt: Änglamakerskan. Östersund, Budrik, 2005, 288 s. : ill.
ISBN 91-631-7834-6.

Gymnasieskolan i Östersund 1950-2000 : förnyelse och tradition i växel
verkan, red: Sune Askaner. Sigtuna, 2005, 200 s.: ill. ISBN 91-631-6535-X.
Henriksson, Christian, Persson, Robert och Wassgren, Peter: Mark
nadsföringsstrategier vid nya etableringar på en destination : en fallstudie
av tre flygbolag på Östersunds flygplats. Östersund, Mittuniversitetet, 2005,
(C-uppsats Företagsekonomi 2006:41).
Jästvänligt: världens bröd i Jamtli bakstuga. Östersund, Jamcli, 2005,
20 s.: ill. ISBN 91-9748-196-5.
Larsson, Gabriella och Mehner, Anna: Rörelsemönster i Östersund
turisters rörelsemönster under vistelsen i Östersund. Östersund, Mittuni
versitetet, 2005, (C-uppsats TUR Kulturgeografi; 2005:4).
Lundström, Catarina: Fruars makt och omakt : kön, klass och kulturarv
1900-1940. Umeå, 2005, 303 s.: ill. (Avhandling om landshövdingefruar i Ös
tersund, Skrifter från historiska studier; 11). ISBN 91-7305-918-8.
Malmgren, Arne: Tillbaka. Books-on-demand, 2005, 210 s. ISBN 91-6317260-7.
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Skriviver. Texter av Per Mikael Edlund ... Östersund, Östersunds kultur

skola, 2005, 122 s.: ill. ISBN 91-631-7662-9.

Stigevik, Anna-Maria och Westerlund, Johanna: Bostadslösa ungdomar

i Östersund. Östersund. Mittuniversitetet, 2005, (C-uppsats Psykosocial, inse.
för socialt arbete, 2005:753)

Stress och utmattning : kvinnor som sökt Kvinnohälsan. Östersund,

Kvinnohälsan, 2005, 22 s.

Wennström, Annica och Swedenmark, Eva: Smultron och svek : famil
jen kring La Stella. Sundbyberg, 2005, 365 s. ISBN 91-552-3275-2, 91-7001378-0.
Vrajolli, Deshira och Simonsson, Simone: Företagsamheten i Östersund :
en studie om småföretag och företagsklimat i Östersund. Östersund, Mitt

universitetet, 2005, CD-uppsats TUR Företagsekonomi, 2004:8)
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Verksamhetsberättelse 2005
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörelse
för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2005.
Styrelsen har haft följande sammansättning.
Ordförande
V ordförande
Skarrmäsrare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant och
klubbmäsrare
Revisorer

Sven Åke Breding
Peter Berg
Sven Erik Tornving
Ingvar Gustafsson
Tomas Frank
Göran Falkerby
Sten Wadensjö
Ulla Hasselberg
Gunilla ilsson-Edler
Kjell Hoffman

Revisorssuppleanter

Bertil Leijon
Ingvar Wiklund
ils Srorm
Sven Åke Breding
Johan Wijnbladh
Ingvar Gustafsson
Bengt Bri.igge
Mars Lundin
Eva Rehnsbo
Gunilla Nilsson-Edler
Nils Storm
Bengt Bri.igge
Sven Åke Breding

Carl Henrik Rasrner
Urban Liden (aukroriserad)
Gunnar Engström
Sven-Ivar Nordin
Adjungerad ledamot Charina Ödlund (Jamtli)

Intendent
Redakrions
kommirre

Museikommirre

Årsmötet för 2005 hölls rorsdagen den 17 mars i samlingshallen på I 5
under närvaro av 63 medlemmar. När årsmötet öppnades hölls parentarion över
de medlemmar som under året avlidit.
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Efter årsmötesförhandlingarna visades några "gamla" filmer om och från Öst
ersund och därefter intogs "årsmötespytt" på officersmässen. I samband med
måltiden informerade ställföreträdande regementschefen Anders Andersson om
garnisonens avveckling.
Traditionsenligt hölls högtidsmötet den 23 oktober på Rådhuset, där 113
medlemmar deltog. Efter middagen höll Erik Artur Egervärn ett uppskattat
föredrag om unionsupplösningen 1905.
I samarbete med Östersunds Guideförening och Jamtlis Gynnare genomför
des ett publikt arrangemang den 19 januari i länsbibliotekets hörsal. Erik A
Egervärn berättade om den svensk-norska unionen, bakgrund, tillkomst och
upplösning 1905. 60-talet personer deltog och arrangemanget bar sina egna
kostnader.
Den 16 oktober öppnade fotogrupperna en utställning på Jamtli historieland
under rubriken "Andra världskriget i Östersunds civila liv".
Under året har arbetet med att digitalisera föreningens foton och föremål
påbörjats. Ett arbete som kommer att pågå under lång tid då samlingarna är
mycket omfattande.
Ett antal av föreningens medlemmar (konstgruppen) har under året inven
terat och förtecknat föreningens innehav av konst. Med hjälp av personal från
länsmuseet kommer att beslutas hur samlingen, som omfattar ca 350 verk och
är mycket värdefull, skall behandlas och förvaras så att inte tavlorna förstörs.
Ett förslag är att anordna en utställning i samarbete med Jamtli och att verken
presenteras i en bok.
Några av styrelsens ledamöter deltar i olika arbetsgrupper för att tillsammans
med personal från länsmuseet förbereda överflyttningen av Scadsmuseets sam
lingar till länsmuseet.
Under årens lopp har föreningen erhållit ett antal filmer om Östersund, som är
av stort historiskt värde. För att på lämpligt sätt förvara filmerna har de överläm
nats till länsmuseet för överföring till VHS. Efter bearbetning kommer filmerna
att återlämnas till föreningen.
Föreningen har under året delat ut medel från fonder till Bengt Eriksson för
framställning av boken "Änglamakerskan" och till Bengt Bri.igge för boken om
Stortorget. Båda böckerna behandlar historiska skeenden i Östersund.
Minnesgåvor till minne av avlidna medlemmar har kommit till Föreningen
Gamla Östersund. Pengarna kommer att på lämpligt sätt nyttjas till Scadsmu
seets och föreningen verksamhet.
Redaktionskommitten har på sedvanligt sätt färdigställt föreningens årsskrift,
som liksom tidigare år, rönt stor uppskattning. Årsmötet framförde medlem
marnas tack för en trevlig och intressant publikation
Scadsmuseet har varit öppet för allmänheten onsdagar klockan 13.00-16.00,
från september lördagar klockan 12.00 - 15.00 och under sommarmånaderna
juni-augusti dagligen klockan 10.00-16.00. Dessutom har grupper från företag
och arbetsplatser samt skolklasser, efter tidsbeställning, besökt museet.
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Samarberer med Järndans läns konsrförening vad avser Carl Lignells fonder
fortsätter.
Föreningen Gamla Östersund har under året delragir i "Ösrersundskorter",
vilket inneburit arr besöken ökar under sommaren.
Föreningen har numera tillgång till ett stort antal av medlemmarnas e-posta
dresser, som inneburit en snabbare och billigare kontakt mellan föreningen och
medlemmarna.
Under året erhållna gåvor redovisas i särskild bilaga.
Den ekonomiska förvaltningen redovisad i särskild bilaga.
Styrelsen har under året sammanträtt vid sju tillfällen och arbersurskottet vid
två tillfällen.
Föreningen Gamla Östersund förvaltar följande fonder och stiftelser för vilka
särskild redovisning lämnas. Linda Olsens donarionsfond, Anna och Gottfrid
Romans underscödsfond, Margarec och Robert Berghagens fond för historisk
forskning om Östersunds historia samt Carl Lignells fonder I, Il och 111.
Östersund den 1 februari 2006.
Sven Åke Breding
Ingvar Gustafsson

Peter Berg
Göran Falkerby

Tomas Frank
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Sven Erik Tornving
Scen Wadensjö

Nya medlemmar 2005
Axelsson, Ingrid
Berglund, Anita
Dahl, Bengt
Edström, Ulf
Hemmingsson, Hans
Hillden, Kent
Hultgren, Inger
Hågnäs, Carl-Gunnar
Johansson, Arne
Jonsson, Erik
Jonsson, Torsten
Karlsson, Lars Göran
Levin, Tage
Linderoth, Bertil
Lingblom, Krister
Mårtensson, Ingemar
Nilsson, Ronny
Nyman, Rolf
Rönning, Fredrik
Sjölin, Anders
Skoglund, Lars
Svedestedt, Bengt
Tornving, Margaretha
Wall, Christer
Wescluncl, Gun-Britt
Åsengård, Bengt
Ösclund, Jan
Summa 27 nya medlemmar
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Förteckning över givare till
årsskriftfonden 2005
Adolfsson, Lars
Ahlberg, Torsten
Ahrlin, Vidar o Siv
Alfrren, Bertil
Andersson, Bengt och Ingrid-Lisa
Andersson, Scen
Andersson, Sven-Olof och Elsa
Andersson, Åke
Andersson, Åke
Anse, Hans
Appelqvist, Kurt
Axelsson, Sture
Backman, Bertil
Berg, Peter
Bergholm, Kjell
Berglund, Sture
Bergman, Staffan
Bergström, Roland
Berndcsson, Bo
Berndcsson, Olle och Siv
Björk, Knut
Bogren, Bengt
Bogren, Lennart
Bohman, Per och Birgit
Bohman, Ragnar
Borg, Viktor
Bostrand, Bo
Breding, Sven-Åke och Maud
Carlsson, Bengt
Carlsson, Carl-Erik och Nancy
Carlsson, Gunnar
Cederberg, Bo
Cronheden, Jon
Cronheden, Rolf
Dahl, Bengt och Doris Rhodin Dahl
Dahlberg, Benkt
Dahlin, Lars

Edström, Bengt
Edvinsson, Folke
Ekevärn, Gunnar
Eklund, Ale
Elvgren, Lennart
Englund, Karl-Bertil
Engström, Gunnar
Ericson, Gunnar
Ericson, Olle
Ericsson, Bengt
Ericsson, S Bertil
Eriksson, Bertil
Eriksson, Erik
Eriksson, Gunnar
Eriksson, Örjan
Eskilsson, Arne och Elvi
Falk, Lars
Forsgren, Roland
Frank, Tomas
Fredriksson, Bo
Fresk, Robert och Birgit
Gabrielsson, Kjell
Grindborg, Lars
Gulle, Bengt
Gustafsson, Ingvar
Gustin, Sven
Haase, Christer
Hagerlind, ils
Hallen, Lennart
Hammar, Ingemar
Hammar, Olle
Hansson, Bertil
Hansson, Sven
Hansson, Sven "Lima"
Haraldsson, Ulf
Hassner, Jan
Heligren, Ulf
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Herlirz, Lars och Ebba
Herlirz, Nils och Irene
Herlirz, Per
Holm, Christer
Holm, Nils
Holmberg, Bror
Holrer, Karin och Ove
Hult, Sven Uno
Högdin, Gunnar
Höög, Bengt
Ingmanson, Bengt
Jacobsson, Hans
Jacobsson, Ragnar och Ingrid
Jernberg, Arne
Jernekranrz, Alfans
Johansson, Bertram
Johansson, Gunilla
Johansson, Jan Erik
Johansson, Marita
Johansson, Tyko och Ann-Mari
Johnson, Stig
Johnsson, Alf
Jonsson, Jerker
Jonsson, Kjell
Jonsson, Lars
Jonsson, Torsten
Josefsson, Alf
Jämrhagen, Sidney och Gerd
Jämrnäs, Nils-Erik
Jönsson, Tage och Birgirra
Jönsson, Yngve
Krisroffersson, Bo
Krohne, Göran och Elisabeth
Krohne, Kjell och Britt-Inger
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Kylsberg, Sven
Kålen, Alf
Lanrz, Sören
Larsson, Håkan
Larsson, Sören och Ewa
Larsson-Uras, Gunvor
Leijon, Bertil

Lindell, Håkan
Lindgren, T hore
Lindqvist, Lars med familj
Lundberg, Kjell
Lundsram, Arne och Margareta
Magnusson, Bengt
Makenzius, Glenn
Medin, Bengt
Mosren, Carl-Eric
Myrin, Rolf
Månson, Kåre
Nillbrand, Stig och Anneli
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Göre
Nilsson, Kjell
Nilsson, P-G och Monica
Nilsson, Sven Olof
Nordberg, Arne
Nordin, Sven-Ivar
Nossbrandr, Kjell och Ingegerd
Nocfors, Daniel och Eva
Nysredr, Lars
Nyström, Sture
Nyström, Sven
Nässen, Nisse och Lillie
Nässrröm, Christer
Olofsson, Girtan
Olofsson, Olof
Olsson, Oskar
Orvegård, Olof
Orrosson, Agne
Owen, Lennart
Pagels, Olle och Anne-Mi
Palmqvisr, Åke
Persson, Bertil
Persson, Bob och Christina
Persson, Christer
Persson, Gunnar
Persson, Rolferik
Percersson, Karl Erik
Percersson, Kjell
Pålsram, Bengt och Britta
Rahm, Bertil
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W ärdell, Lars
Zakrisson, Birger
Åsgårdh, Åke
Åslund, Gunnar
Öberg, Arne
Öberg, Einar
Ödmark, Anders och Sigrid
Ösclund, Eric
Ösclund, Gudrun och Rolf
Ösclund, Jan

Rasreby, Walrher och Monica
Rehnsbo, Eva
Rosell, Hans-Bertil
Ro endahl, Ove
Rosenius, Olof
Rydell, Nils Magnus
Rönning, Fredrik
Sandberg, Bengt
Sedvallsson, Gunnar och Maud
Sjöström, Rune
Skoglund, Karin
Stafren, May-Britt
Stein, Bengt och Astrid
Scenfors, Olle och Gunilla
Stenlund, Erik
Schengel, Björn
Scigenius, Göran
Ström, Carl-Hugo och Ingrid
Sundqvist, Axel
Sundqvist, Maths
Sundström, Lennart
Sundström, Sven-Axel med familj
Swahn, Bengt och Ingrid
Swedberg, Lars
Svärd, Kerstin och Gunnar
Svärd, Otto
Sånefjäll, Hans
Söderqvist, Allan och Gunni
Tengvard, Kjell
Trapp, Roland
Uddegård, Karl Gustaf
Uddegård, Karl-Ove
Uddeholc, Göran
Uddeholc, Staffan
Uhlin, Hans
Wahlström, Kjell
Walltin, Olle
Velander, Örjan med familj
Westerberg, Tore
Wigur, Rolf
Wijnbladh, Ulla och Johan
Wikström, Rolf
von Walden, Anna och Bengt
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Gustav l/1:s torg vid slutet av 1950-talet. Till hbger om Rådhuset sym o·vre delen av Flicksko/ans
byggnad. Den l'itades av arkitekten Adolf Emil Melander och 11p;ifo"rdes I 894 i två våningar. 1916
fick Flicksko/an en tredje våning. Under sina sista år va,• namnet på skolan Genbergskolan. Hmet
revs I 968. Hmen vid torgets norra del 11ppfb"rdes under 1950-talets Jo·rsta år.
Fb"ren. Gamla Östersunds arkiv.
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