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Omslagsbild 

"Vi11terstaden'' it'rett pop11/it'rt vårvi11terarra11ge1na11g so111 genomfars i samarbete 111ella11 Östers1111ds komnum 
och Stonjöyran. Aktiviteter11a iir koncentrerade till Hamnen och Badhusparken. Diir finns: skridsko/ek, 
kalkbackar. S11ösk11lpt11rer. milslånga skridskobanor till K11ngsgårdsviken och l\larieby. åkturer med hiist 
och hundspann. solstolar och mycket annat. Bilden å'r från en solig 111arssiindag 2006. Vid fotograferings
tillfållet pågick å·= Gregorie111arknaden i staden. Det fanns forså'ljarstånd på hela Stortorget och på 
Samuel Pennam gata från torget till hamnen sa111t å'ven en hel del i ha111nen. många från Norge. 

Foto: Bengt Briigge. 
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Förord 

Föreningen Gamla Östersund och dess redaktionskommitte presenterar årsskrif
ten för år 2007. Förhoppningen är att medlemmar och andra skall finna innehål
let intressant och trevligt. Vi hoppas också att artiklarna skall tillföra ytterli
gare fakta om stadens historia. Kommitten tackar alla författare och andra som 
bidragit till innehållet för engagerat och värdefullt arbete. Under senare år har 
kommitten verkat för att teckna historien för kända och framgångsrika företag 
i staden. Föreningslivet i Östersund har också varit ett område som kommitten 
funnit angeläget att berätta om. I årets skrifr har dessa två områden - företag och 
föreningar - givits stort utrymme i sex artiklar. 

Intressanta fakra kring stadens äldsra historia presenteras av Robert Fresk då han 
beskriver hur de första invånarna kom till staden och vilka förutsättningar de 
hade. Man kan, när man läser artikeln, dra paralleller med dagens svenskar och 
konstatera att skatter är något som man då som nu gärna befriar sig från. Robert 
Fresk tilldelades 2007 ett stipendium ur Margareta och Robert Berghagens stif
telse för sin forskning som underlag till denna artikel samt för ytterligare bidrag 
som han lämnat till föreningen och årsskriften. 

I förra årsskriften fick läsarna göra ett nostalgiskt återbesök i nöjesetablisse
manget Runeborg. I år presenterar Mats Lundin en berättelse om de populära ar
rangemangenJamtlikväll, som under 1960- och 1970-talen lockade östersundare 
och länsbor i stora skaror till Jamtli. 

Munskänkarna i Östersund firade sina första 30 år under 2006. Sten Bredberg 
och Sven-Olof Wahlstrbm tecknar i en artikel historien och den nuvarande verk
samheten i en av landets största sammanslutningar för personer intresserade av 
vinkunskap. 

Berndtssons tryckeri är ett välkänt firmanamn i Östersund och Jämtlands län. 
Företaget har funnits i mer än 100 år och har därmed verkat under flera om
välvande utvecklingsepoker inom tryckeribranschen. Det är därför en intressant 
historia som en av företagets framstående ledare Ebba Berndtsson tecknar i den 
artikel som nu presenteras i årsskriften. Artikeln skrevs för flera år sedan och i 
inledningen förklaras varför den fått vänta på publicering. 

Nystedts konditori på Storgatan var under 1950- och 1960-talen en popu
lär träffpunkt för framförallt stadens yngre invånare. Lars Nystedt beskriver i en 
artikel hur han etablerade sig i staden som företagare inom bageri- och senare 
konditoribranscherna och hur verksamheten utvecklades till ett stort företag med 
kunder långt utanför stadens och länets gränser. 

Många av läsarna minns säkert hur staden förr patrullerades av poliser till fots, 
poliser som först var försedda med sabel och senare batong. Det var andra och 
behagligare krav på ordningens upprätthållande c:lå. Hur fick staden sin polis 
och hur utvecklades stadens polisväsende fram till förstatligandet 1965 :- Ingvar 
Gustafsson ger svar på detta i årsskriften. 

IFK Östersund hade under många år ett mycket framgångsrikt fotbollslag. I 
slutet av 1950-talet var man nära att få vara med i kvalificeringsspel till högsta 
serien, allsvenskan. Vår förenings förre ordförande Sven Äke Breding var själv en-
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gagerad inom laget och har skrivit ner sina minnen kompletterade med fakta ur 
olika skrifter. 

Frimurarna i Östersund har en lång och intressant historia. Logens liv och verk
samhet har av många anklagats för hemlighetsmakeri och tillgängligt endast 
för särskilt utvalda. Johan F. Wijnbladh ger oss en annan bild och beskriver hur 
frimurarsamhället i Östersund utvecklats och hur man nu verkar. 

Under mitten av förra seklet var frisksport en mycket populär livsform. Ett 
sunt och stärkande friluftsliv kombinerat med god mathållning - ni minns väl 
kruska - och ingen alkohol var ett sätt att leva som många östersundare gärna 
tillämpade. Östersunds Friskportklubb var mycket framstående. En av medlem
marna, Robert Fresk, låter oss ta del av föreningens tidigare verksamhet. 

Om man tänker sig 50 år bakåt i tiden kommer man lätt till många förhållan
den som helt försvunnit eller radikalt förändrats. Ett tidigare viktigt yrke, som 
nu försvunnit, var vaktmästarens. Han var en viktig person som såg till att allt 
praktiskt vid ett företag eller en institution fungerade. Så var det till exempel vid 
Östersunds sjukhus, eller lasarett som man då sade. Där verkade under många år 
vaktmästaren Gottfrid Mickelsson. Dottern Ingrid Johnson berättar i en artikel om 
faderns arbete och hur familjens liv i många avseenden styrdes av detta. 

De avslutande föreningshandlingarna inleds med en kort artikel om Margareta 
och Robert Berghagens stiftelse. I den tecknar Tomas Frank stiftelsens ändamål, 
historia och nuvarande verksamhet. En tanke bakom artikeln är att ge kännedom 
om stiftelsen bland presumtiva stipendiater. 

I förra årsskriften presenterades Adolf Emil Melanders sommarminnen i en 
artikel som skulle avslutas i årets skrift. Av utrymmesskäl måste vi be läsarna 
tålmodigt vänta med fortsättningen till nästa år. 

Årsskriftens tidigare redaktör Hans J acobsson avled i augusti 2007. Vi kom
mer att i årsskriften 2008 teckna några minnesord om honom. 

Arbetet med årets skrift har genomförts i nära och god kontakt mellan förfat
tare och redaktionen. Respektive författare svarar för innehållet i sin artikel. 

Redaktionskommitten har bestått av undertecknad, Gunilla Nilsson Edler, 
Mats Lundin, Johan F. Wijnbladh, Bengt Brugge och Ingvar Gustafsson. 

Sven Äke Breding 
För redaktionskommitten 

Tack för gåvan! 

Vår medlem Gunvor Lorsson-Utos hor till föreningen som gåva överlämnat en större summa 
pengar. Hon har angivit att pengarna skall användas till det nya stadsmuseet på Jamtli .  
Föreningen tackar mycket varmt för den generösa gåvan! 

De pengar som Gunvor Larsson-Utas skänkt till föreningen har plocerats på ett särskilt konto 
för ekonomiska gåvor till stöd för uppförandet av det nya stadsmuseet. Föreningen tar tack
samt emot ytterligare gåvor, stora och små (plusgirokonto 46 42 63-3). 
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De första Östersundarne 
en samling skattesmitare? 

Av Robert Fresk 

"Alla dem, som nu i början sig uti den nya Staden nedsätta, förunna Wi i 
Nåder Tjugo frihetsår med fullkomlig befrielse från alla så ree/a som per
sonella utsky/der till Oss och Kronan, att räkna från den dag, detta Wårt 
Nådiga Fundationsbrev varder allmänne/igen kungjort." 

Så skrev Gustav III den 23 oktober 1786 i fundationsbrevet för den nya staden 
Östersund. Texten, här lätt moderniserad, ansluter nära till de brev som några 
år tidigare grundlagt de finska städerna Tammerfors, Kuopio och Kaskö samt 
Malmköping i Sörmland. Författare till brevet torde vara hans finansminister Jo
han Liljencrantz som kontrasignerat. Både kungen och hans minister var starka 
anhängare till ett fritt näringsliv med minsta möjliga statliga styrning samt 
avskaffande av privilegier, monopol och skråtvång. I brevet sägs också: 

"Däremot skall var och en av denna stads invånare vara fritt och öppet lämnat 
att det bästa han kan och gitter, driva vad slags handel, fabrik och hantverk, han 
lärt, utan att någonsin vara förbunden till efterlevnad av de i allmänhet före
skrivna handelsreglementen och skråordningar." Den sista delen av meningen är 
ganska sensationell eftersom särskilt skråväsendet då var mycket hårt reglerat. 
Östersund skulle bli en fristad, där man - om det vore i dag - skulle kunna 
strunta i alla regler om öppethållande, arbetstider, medbestämmande och lik
nande! 

Varför behövdes en stad i Jämtland? 

Efter Brömsebrofreden 1645 började man från svensk sida administrera de ny
förvärvade landskapen. Jämtland fick besök av en kommission med riksråden 
Gustav Posse och Johan Gyllenstjerna som bland annat föreslog anläggandet 
av "en reel fästning som till hela rikets på denna sidan säkerhet icke litet göra 
skulle, jämväl ock uti krigstider inbyggarna till större lydno och trohet förplik
tade". CTämtarna hade ju på flera sätt visat sig hellre vilja höra till Norge och 
detta fordrade tydligen åtgärder.) Kommissionen ansåg att området vid Sunne 
kyrka var lämpligt för en sådan fästning som borde anläggas så "att däruti en 
stad uppbyggas kunde, vilken desto nödvändigare vore, som där nu för tiden 
ingen finnes - - -". Enligt Erik Dahlbergh beslöt Karl XI också vid ett besök i 
Sunne år 1686 att en stad skulle där anläggas. Befintliga ritningar över skansen 
på Andersön visar att den skulle inrymma en stad. Men beslutet fullföljdes ald
rig, det stannade vid den aldrig fullbordade skansen. 
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Men det var norgehandeln som bekymrade de svenska myndigheterna mest. 
Kommissionen förordade att all handel och manufakrurrörelse på landsbygden 
skulle förbjudas och alla köpmän och hantverkare beordras flytta till den fö
reslagna staden. Man skulle då få stopp på det landsköp som norska köpmän 
bedrev året om och som särskilt borgerskapet i Hudiksvall och Härnösand höge
ligen klagade över, då det inkräktade på deras skinnhandel. 

Men någon stad blev det alltså inte, i stället infördes i slutet av 1600-talet 
gränsrullar mot Norge. Detta ingrepp i den fria handeln åstadkom en oerhörd 
förbittring bland den jämtländska befolkningen. Präster och allmoge förenade 
sig omedelbare om en protestskrivelse till Kungl. Maj:t, i vilken de försäkrade 
att de inte kunde undvara sin handel med norrmännen, "så länge de ingen stad 
i landet hava". 

"icke så mordiskt och skälmiskt som skåningarna" 

En som också försrod behovet var officeren och alkemisten Anders Kämpe, som 
i en skrivelse år 1689 föreslog inrättandet av en stad. Han understödde förslaget 
bland annat med att provinsens folk "i sig själft står väl att regeras och är icke så 
mordiskt och skälmiskt som skåningarna och blekingarna, allenast man unnar 
dem livets uppehälle". 

Efterhand kom ett annat argument att väga allt tyngre. Landshövdingen och 
andra ämbetsmän klagade över att bönderna misskötte sina jordbruk och i stäl
let låg ute på långa och riskabla handelsresor som gav liten eller ingen förtjänst. 
Man kan möjligen invända att dessa resor vanligen företogs vinrercid då jorden 
inte brukades, men klare är att mycket arbete lastades över på hemmavarande 
hustrur och tjänstefolk. Även tillsyn och nytillverkning av redskap samt utkör
ning av myrjord och gödsel försummades troligen. 

Och till slut blev det ändå en stad. 

Gården Östersundet och det intilliggande hemmanet Odensala 6, som till sror 
del bestod av skogsmark, inköptes 1785 av kronan och donerades till den nya 
staden. Redan tio år tidigare hade lantmätaren Johan Törnsten, född 1738 i 
Nätra i Ångermanland och boende i Brunflo, kartlagt och beskrivit Östersun
det. På kartan lade han - kanske senare - in den nya staden i två alternativa 
lägen varav ett blev det slutliga. Det planerade stadsområdet - inom nuvarande 
Brogränd - Kyrkgatan - Postgränd - Strandgatan - var till ungefär en fjärdedel 
skogbeväxt eller nyligen avverkat. I nordöstra hörnet var området vid stads
bäcken (ungefär nuvarande Rådmansleden) försumpat och mindre lämpat för 
bebyggelse. 
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Bild 1. Del av Tb'rnstens karta från 177 5. Område nr 1 gårds tomt med h11v11dbyggnad ( och ej 

inritade 11thm), 2-7 åker och liigdor i olika grad av brukning, 8-16 slåttermarker, 17-22 skog och 

mu/bete (nr 20 kalvhage). Delar av dagens gatrmå't å'r markerade. 

På en kopia ur Törnstens karta (bild 1) har jag förtydligat stadens ytterkontur 
och lagt in dåvarande Stortorget samt nuvarande Storgatan och Samuel Permans 
gata. Vid Stadsbäckens utlopp i Storsjön står ordet "Quarn"och uppe i högra 
hörnet, där vägen från Brunflo korsar stadsgränsen, står en fjärdingstolpe, som 
visar ¼ mil av vägen från Sundsvall till Frösön. 

Gården kallades också Odensalahög, kanske efter en möjlig tidigare skans vid 
bron. Erik J. Bergström berättar i sin bok Krutrök över Jämtland den dråpliga 
historien om de bittra fienderna, general Carl Sparre och överste Per Örneclou, 
som båda försökte vinna gehör för sina ideer i Stockholm. Genom sina kartritare 
bombarderade de myndigheterna med kartor som visade vad som kunde eller 
åtminstone borde göras i det nya landskapet. I Krigsarkivet finns bland annat 
två kartor från tiden 1675-1676. Den ena kartan har vid brofästet tecknet för en 
plats som var lämplig för en skans, på den andra (bild 2) finns ett skanstecken 
ungefär vid nuvarande länsresidenset. Det är dock mycket tveksamt om där nå
gonsin funnits någon skans. Vid skatcläggningen av Östersundet 75 år senare 
finns inte, varken på karta eller i text, någon antydan om minnen efter en så
dan. 
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Bild 2. Påjeremias Roschs karta från 1676 finns tecknet fiir en skans i niirheten av nuvarande 

I iinsresidenset. 

U nderdånödmjukast 

Jämtland hörde vid denna tid till Västernorrlands län som även omfattade Ång
ermanland och Medelpad. Dåvarande landshövdingen Bunge föreslog våren 
1787 att fundationsbrevet, som också innehöll en inbjudan att bosätta sig i sta
den, skulle läsas upp i kyrkorna, troligen inom stiftet. Drygt ett år senare hade 
35 personer med ett tjugotal yrken hört av sig och under åren fram till 1800 
sökte mellan 0 och 18 personer per år burskap i den nya staden. Burskap gavs 
till familjeförsörjaren och medförde rätt till en tomt att bygga på samt andel i 
donationsjorden. Ansökningarna tycks vanligen författade av någon skrivkun
nig person i socknen som även berättar om den sökandes utbildning och yrke. 
Breven är hållna i tidens svassande stil och den vanliga frasen vid undertecknan
det är "underdånödm jukast". 
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Tömsten hade nu fatt kungligt godkännande av den föreslagna stadsplanen 
(bild 3) och stakat ut 68 byggnadstomter varav 7 reserverats för rådhus, präst
gård, posthus samt bostäder för rektor och tre lärare vid stadens blivande skola. 
Till varje byggnadstomt hörde en lika stor tomt för kryddgård. Inom planområ
det fanns då endast Östersundets lätt förfallna huvudbyggnad om cirka 15 x 10 
meter med tillhörande uthus samt kanske ett gammalt färjemanstorp. Tömsten 
ägde rätt att disponera större delen av huvudbyggnaden för sitt arbete men lät 
vanligen de nya invånarna få bo i huset tills de hunnit bygga eget. Byggandet 
kom sakta igång under 1789 och i mars 1791 var nästan alla tomter utdelade. 
Men ännu våren 1794 var endast 26 tomter bebyggda eller under byggnad. 

Bild 3. Tiirnsten arbetade med några olika alternativ till stadsplan, hiir det SO!ll återges på trapplanet 

framfo·r rådhuset. Observera det avvikande huset på tomt 17, det iir Östermndets då befintliga huvudbygg

nad. Inringade tomtn11mmer var 1794 bebyggda eller 11nder byggnad. Tomt 7 var reserverad Jo·r rådh11s, 

69-76 Jo·r skolans rektor och liirare, 77-78 fb'r prå'stgård och 103-104 för posthtts. Smala slingrande

streck markerar befintliga gå'rdesgårdar samt stadsbåcken i vå'nstra delen av bilden.

Över hälften skattesmitare? 

Den låga takten i byggandet bekymrade allvarligt dem som redan börjat bygga 
och man krävde hos landshövdingen att alla som tilldelats tomt skulle inom ett 
år antingen fullfölja bosättningen eller avstå från tomt och skattefrihet. Så blev 
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också länsstyrelsens beslut vilket medförde etc scort bortfall. Alla ansökningar 
om burskap är inte bevarade men av de 79 personer, som bevisligen sökt burskap 
till och med år 1800, kan endast 33 (42 procent) återfinnas som någon gång 
kyrkskrivna i staden. 5 fick avslag medan flertalet av åcerscoden troligen endast 
varit intresserade av att under skaccefrihec fricc kunna arbeta i sina yrken ute i 
bygderna. 

Ansökningarna avgjordes till att börja med, ofta samma dag, på länsstyrelsen 
som tydligen var angelägen att få så många nya stadsbor som möjlige. Efter nå
gon tid skickades tveksamma fall till den på Rödön boende kronofogden Pehr 
Lidsten. Sedan borgerskapet i staden organiserat sig övertog man räccen att yttra 
sig till länsstyrelsen. Det förekom då åtskilliga avscyrkanden med motivering 
acc staden redan hade nog många hantverkare av den sorten eller acc den sökande 
var känd som supig eller fuskare. Det finns exempel på ansökningar om burskap 
som avgjorts förse efter cre år. 

Flertalet av de sökande kom från Jämtland eller angränsande landskap men 
även några vandrande väscgöcaknallar ville bli handlande i den nya staden. På 
plats fanns redan krögerskan Kerstin Drecz som daterade sitt brev i Östersund. 
Lars Åberg, trädgårdsmästare på Andersön, och Johan Magnus Borg, son till 
färgaren i Slandrom, hade också nära till. Båda fick burskap men flyccade ald
rig till Östersund. Av de 79 som sökte var minst 30 födda eller bodde redan i 
Jämtland. 

Gördelmakare och cattunstryckare 

Flertalet sökande var gesäller eller lärlingar som nu tack vare fundacionsbrevec 
kunde bli egna företagare. 17 ville bli handlande, 7 arbetskarlar, 6 skräddare och 
kopparslagare, 4 spinnerskor och haccmakare, 3 krögerskor, färgare, skomakare, 
karduansmakare, glasmästare och snickare. Endast 2 tjänstemän förekommer 
- en apotekare och en kommissionär, förre postmästaren på Frösön. Man hittar
även ganska udda yrken som gördelmakare (gjuter spännen, hyskor och hakar
i mässing och malm), pistolsmed, caccunscryckare (caccun = tunt bomullstyg)
och silkesfärgare.

Den första infödda Öscersundaren blev flickebarnet Margareta som föddes den 
10 januari 1789, dotter till Margareta Hasselgren, född 1752, och hennes man, 
karduansmakaren (garvaren) Johan Thelberg, född 1751 i Indal i Medelpad. 
Trots acc det mestadels var unge folk som flyttade till staden gjorde det låga an
talet innevånare att bara ett fåtal barn föddes varje år. Även dödboken är ganska 
kortfattad. 

Freskens äldsta huset? 

Till de nya husen behövdes byggnadsvirke och man höll därför auktion på går
dens gamla uthus. Många nya stadsbor köpte timrade hus i närliggande sock
nar och byggde upp dem på sina comcer. Även stadens egen skog skattades på 
byggnadsvirke som dock måste corka någon tid före användningen. Det blev 
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i allmänhet låga hus i ett plan; endast apotekare Samuel Perman (född 1760 i 
Vänersborg), vagnmakare Eric Moberg (född 1760 i Mora) och handlanden Nils 
Törnscedc (född 1773) tycks ha bygge i två våningar. Törnscedcs hus låg på tomt 
9 och möjligen kan delar av huset fortfarande ingå i Storgatan 19 (Freskens) 
som därmed skulle kunna vara det äldsta huset i staden som ligger kvar på sin 
ursprungliga plats. 
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På Adolf Emil Me/anders teckning från 1850-talet syns Freskens hus till viinster ( dagens Storgatan 19 ). 

Apoteket Hjorten finns i det låga huset (dagens Storgatan 24). Hjorten ovanfor dörren återfinns idag, i 

förgyllt skick, i apotekets fo'nster mot Prå'stgatan. 
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Den första husförhörslängden omfattar tiden 1795-1805 och upptar alla som 
under denna tid varit kyrkoskrivna i staden. Tyvärr finns ingen flytmingslängd 
varför man inte kan avgöra vilka som bott där samtidigt eller hur många av visst 
yrke som funnits samtidigt. På en gård finns till exempel fyra handelsmän och 
på en annan tre kopparslagare vilka kan ha avlöst varandra. Några hantverkare 
har också haft biträden, gesäller eller lärlingar. Med dessa reservationer innehål
ler husförhörslängden följande "familjeöverhuvud": 1 apotekare, 1 cattunstryck
are, 5 dagsverkskarlar, 1 färgare, 1 glasmästare, 1 guldsmed, 10 handelsmän, 2 
hattmakare, 1 hökare, 3 järnkrämare, 1 kakelugnsmakare, 2 karduansmakare, 
3 kopparslagare, 1 krögerska, 1 källarmästare, 1 postinspekcor, 1 skomakare, 4 
skräddare, 1 skärslipare, 1 smed, 2 snickare, 1 timmerman, 1 urmakare, 3 vagn
makare, 1 vaktmästare och 2 väverskor. Sammanlagt 52 personer i 26 yrken. 
Dessutom finns en "Herr" utan yrke. 

Några nybyggares levnadsöden. 

Krögerskan Kerstin Chriscophersdotter Dretz föddes den 26 december 1737 i 
Sundsjö av Kerstin Knucsdocter och hennes man, korpralen Christopher Dretz. 
Efter tjänst som piga gifte hon sig 1773 med Pehr Färdig, dragon vid livkompa
niet av Jämtlands dragonregemente och bosatt i Sunne. Paret tycks inte ha haft 
några barn och Pehr dog i januari 1786 av håll och stygn vid 48 års ålder. Ker
stin öppnade ganska snart krog i gamla bryggstugan på Östersundet, strategiskt 
belägen nära trafiken över bron till och från Frösön. Törnsten beskriver 1775 
bryggstugan som "en bofällig stuga om 2 rum, av vilka det ena brukades som 
dräng- och bagarstuga". Enligt hennes ansökan, som är den tredje tidigaste av de 
bevarade, arrenderade hon bryggstugan med fähus och bod och ville fortsätta att 
servera dricka och brännvin. Ansökan är daterad i januari 1788 men beviljades 
inte förrän i oktober 1790. Hon tilldelades byggnadscomc nr 43 och var 1794 
igång med byggandet. Senare bodde hon i samma gård som väverskorna Inga 
Hammar och Stina Nyberg samt skräddaren Jonas Ekendal. Kerstin flyttade se
dan tillbaka till Sundsjö och dog 1806, troligen i barndomshemmet i Börjesjö. 

Namnet Dretz är ett soldatnamn men av något avvikande slag. I dödsrunan för 
Kerstins brorson, Sivert Pehrsson Drecz eller von Dresden, sägs att han härstam
mar i fjärde eller femte led från en tysk adelsman von Dresden. I boken om Ny
hems socken berättas att samme Sivert "med största sannolikhet" härstammade 
från den Drees-släkt som kom från Holland till Vedevågs bruk i Västmanland 
i början av 1600-talec. Den förste av släkten i Jämtland, trumslagaren Peter 
(Gerhardus ?) (Gemson ?) Dretz i Ragunda, skulle ha varit krigsfånge i Norge 
och senare kommit till trakten av Gällö. Ovannämnde Sivert Pehrsson Dretz 
blev nybyggare i Rotsjö, Nyhems socken, bytte namn till Rot och blev stamfar 
för en släkt som fortfarande finns i trakten. Det är svårt få alle detta att stämma 
överens men man kan ändå notera att släkten använt de något ovanliga namnen 
Christopher och Gerhardus. 
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Guldsmeden Carl Edwall föddes 1753 som son till komministern Lars Edwall 
i Näs och hans hustru Margareta Bång. Han bevistade en tid Frösö crivialskola 
och utbildade sig i Söderhamn till guldsmed. Efter arbete i Stockholm, där han 
fick gesällbrev, Vasa och Uleåborg återvände han till Stockholm och blev sedan 
bonde i Näs. 1787 gifte han sig med bondedottern Beata Persdotter från Haxäng 
i Lockne och de fick tillsammans fem barn. 1791 kom han till Östersund där 
familjen först bodde i Östersundets huvudbyggnad och sedan fick tomt nr 121 
som 1794 börjat bebyggas. Där bodde man i 18 år "i djupaste fattigdom" innan 
flytten 1809 gick vidare till Ramsele och Åsele varifrån han "alldeles utblottad" 
kom till sonen Lars, fältpräst och boende i Oviken. Carl Edwall avled 1842 i 
Ovikens prästgård av "ålderdomsbräckligheter" i en ålder av 88 år, 9 månader 
och 19 dygn. Det är troligen sonen som författat den utförliga dödsrunan över 
sin far. 

Källor: 

Erik J Bergström: Krutrök över Jämtland, Östersund 2001 
]anrik Brome: Östersunds hisroria, del I, Östersund 1936 
Föreningen Gamla Östersund: Östersund i bilder, Östersund 1953 
S. J. Kardell: Östersunds stads uppkomst och utveckling till och med år 1830, Östersund 1920 
Landsarkivet i Östersund: kyrkböcker för respektive församling och år 
Landsarkivet i Östersund: Orvar Thuresson: avskrifter av ansökningar om burskap 1787-1800 
Lantmäteriarkivet i Östersund: akt Östersund la och 6 
Staffan Lindqvist: Familjer i Ragunda, Bräcke 1998 
Märtha Åhlund m. B.: Nyhems socken, Nyhems bygdehisroriska Förening 1995 
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Jamtlikväll 

en nöjesinstitution i Östersunds historia 
Av Mats Lundin 

Den 16 juni 1954 klockan 19.00 gick programledaren Gunnar Grahnström ut 
på den lilla scenen vid restaurang Hovs baksida och hälsade en förväncansfylld 
publik välkommen till den första upplagan av Jamtlikväll. Kvällens artister var 
Lil Yunkers, Mac Moto, Rubert Wigg och Mats Wåhlin. Hela 1 000 personer 
hade klämt in sig på det lilla utrymmet framför scenen. Kvällen avslurades med 
dans till Eric Rudås orkester. 

G11nnar Grahnstrb-,n på scenen premiå"rkviillen den 16 juni 1954. Scenen finns tålt intill restaurang Hov 

(f d. Villa Björkhem). 

Den siscaJamtlikvällen, av 13 denna premiärsommar, genomfördes den 2 sep
tember och succen var ett faktum. Bland artisterna under sommaren nämner jag 
några: Lars Rosen, Lisen Nillbrand, Mari Ade, Lars Lönndahl, Ruth- och Solveig 
Karlin, Falk Sisters, Tatiana Angelini, Jan-Erik Wik, Chris Dane, Torsten Hi
sing, Berna Nyström, Jeanette Burman, Carl-Eric Thamberc och trion Sov i ro. 
Gunnar Grahnström hade varit programledare samtliga kvällar och Eric Rudås 
orkester var "husband". 
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Men hur kom det sig att man började med Jamtlikväll? 

Eftersom det främsta syftet med Jamtlikväll var att skaffa fram pengar till en 
fortsatt upprustning av Jamtli kan det vara på sin plats att ytterst kort berätta 
om hur det kom sig att Jamtli uppstod. Jamtlis historia sträcker sig tillbaka till 
den 11 oktober 1912 då de första spadtagen togs till Fornbyn Jamtli på området 
Björkhem strax norr om staden. Det var föreningen Jämtslöjd som av stadsfull
mäktige i Östersund beviljats en lämplig markyta där man kunde uppföra ett 
antal byggnader för att bl.a. "sammanföra kulturföremål av olika slag till en 
för Jämtlands län representativ samling". Områdesnamnet blev Jamcli och hade 
bildats av "Jamt" och "li" där "li" stod för sluttning. Ett passande namn på det 
natursköna området som sluttade ned mot Storsjön. Under hösten samma år fick 
föreningen ett gammalt hus av Erik Håff i Sikås (Hammerdalsgården) samt köp
te en lillstuga av honom. Husen revs och fördes till Fornbyn för att restaureras 
och byggas upp igen liksom senare under vintern det s.k. Tingshuset från Gärde 
i Brunflo. Under de närmaste åren skulle ytterligare ett antal gamla hus på olika 
platser i länet, främst i Jämtland, plockas ned och transporteras till Fornbyn. 

På tidigt 1950-tal var Jamcli dåligt underhållet och förbuskac. Området förval
tades då av föreningen Heimbygda. Föreningens ekonomi var skral och intresset 
från allmänheten att besöka området var litet. Något måste göras för Jamtli. 
Heimbygda tog kontakt med köpmannen Eric Noren och bad honom att leda en 
upprustning av området. Några av hans medhälpare var Per Nilsson-Tanner och 
Karl Hållstedc. Med hjälp av ytterligare frivilliga krafter påbörjades en upprust
ning av Jamtli. För att locka mer folk till Jamcli och tillföra Heimbygda friska 
pengar engagerades Olle Berndtsson som ledare för en kommande program
verksamhec. Olle såg till att revymakaren Gunnar Grahnscröm och musikern 
Eric Rudås kom med i programverksamheten. Sommaren 1953 startade man 
onsdagsdanser men representanter för danspalatset Runeborg på Frösön klagade 
omgående över det olämpliga att köra dans på "deras" onsdagskväll och Jamcli 
ändrade snabbt till torsdagsdans. Den här satsningen lyckades bra och det blev 
pengar över. Nästa steg var att anordna lättsam familjeunderhållning. Man slog 
fast att nästa år, sommaren 1954, skulle man anordna underhållningskvällar som 
skulle kallas Jamtlikväll. Nu förstärktes programgruppen med Bo Berndtsson 
och Sören och Margot Fredriksson. Hur gick det då med 1954 års arrangemang? 
Jo, alldeles utmärkt! Folk kom i tusental trots ibland vidriga väderförhållanden. 
Jamtli var nu också etablerad som nöjesplats. 

Efter att Gunnar Grahnström slutat som programledare började man att, för
utom lokala förmågor, anlita rikskändisar som programledare varav flera av dessa 
drog mer publik än artisterna. Jag nämner några i raden: Gösta Knutsson (han 
med Pelle Svanslös), Torbjörn Johnsson (många gånger), Kåge Sigurdh, Åke 
Starck, Sigge Fi.irst, Bertil Perrolf, Hagge Geigert (många gånger), Pecka Lang
er (många gånger), Olle Björklund (Mr. Aktuellt), Ulf Elfving, Bosse Larsson 
(många gånger), Birgitta Sandstedt (TV-hallåa) och Lasse Holmqvist. De flesta 
hade gjort sig ett namn genom att medverka i TV varför många säkert kom för 
att se hur de såg uc "i verkligheten". 
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Jamtlivärdinnor, Turalleriflickor och många artister 

Varje år valdes en Jam di värdinna. Vi kan gott kalla henne för Miss Jamtli. Hen
nes uppgift var att hjälpa programledaren och att ta väl hand om artisterna. I 
samband medJamtlikväll såldes ett stort antal lotter genom de tio s.k. Turalleri
flickorna. Flickorna fick 300 lotter var som de skulle försöka sälja under kvällen. 
Lotteriintäkterna betydde mycket för möjligheten att engagera publikdragande 
programledare och artister. 

Gunnar Grahnstriim och de tio Tttralleriflickorna. 

Efter att ha tittat igenom artistbokningar, kvitton, kontrakt och publikredovis
ningar kan jag konstatera att det oftast lönade sig utmärkt att engagera kändi
sar. Jag lyfter fram några artister som drog särskilt mycket folk (mellan 5 000 
och 8 000) och därmed gav rejält klirr i kassan: Sven-Olov Sandberg, Bertil Boo, 
Carl Jularbo, Ulla Sallert, Nora Brockstedt, Zarah Leander, Max Hansen, Ove 
Törnqvist, Douglas Håge, Siw Malmkvist, Alice Babs med Ulrik Neumann och 
Bengt Hallbergs trio, Bosse Parnevik med sina imitationer, Lill-Babs, Charlie 
Norman, lille sångfenomenet Robertino, rockkungen Little Gerhard samt den 
undersköna Miss Universum Hillevi Rombin. Beträffande Zarah Leander berät
tade Olle Berndtsson i en av lokaltidningarna att Zarah var otroligt nervös före 
framträdandet men väl på scenen blommade hon ögonblickligen ut till den for
midabla artist hon var. I den andra lokaltidningen berättade Zarah att hon var 
helt frälst på filbunke och hjortronsylt från Jämtland. Lasse Lönndahl och Sonja 
Stjernqvist var ofta engagerade eftersom de drog bra med folk. 
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I bland var det sol och vå'rme och mycket folk. 

Ibland regnade det och kyliga vindar svepte in o·ver }amt/i. 

16 



Framgångar och motgångar

1958 var en lysande sommar dåJamclikväll hade ett publiksnitt på 4 000! Även 
sommaren 1959 bjöd på strålande väder och några Jamclikvällar drog bortåt 
8 000 besökande. 5 augusti var en sådan kväll då Alice Babs, Ulrik Neumann 
och Bengt Hallbergs trio uppträdde. Ännu en makalös kväll kom en vecka sena
re då Lennart Hyland och Lill-Babs intog scenen. Sommaren 1960 blev däremot 
en mardröm med regn och rusk och halverad publik. Ja, så fortsatte det genom 
åren med Jamtlikväll - framgångar varvades med enstaka bortregnade kvällar. 

Gagerna var alltid ett samtalsämne. Vad kostade artisterna? Ja, spridningen 
var minst sagt stor. Hemmaartisterna var generellt dåligt betalda och kändisarna 
visste sitt värde. Jag nämner två artister som begärde mycket: 1956 fick Jussi 
Björling 6 200 kronor för ett framträdande och 1961 lille Robertino 5 000 kro
nor för sitt framträdande. 

Under 1963 genomfördes ett projekt, i bästa Lennart Hylandstil, som kallades 
för Kovan. Ett antal profiler i Östersund ingick i en penningstafett vars syfte var 
att dra in pengar till en fortsatt utbyggnad av Jamcli - bl.a. uppförandet av Gul
legården. Järnhandlaren Kalle Hörnell lyckades bäst med 23 000 kronor - tätt 
följd av Göte From med 20 000 kronor. Kovanjippon av olika slag genomfördes 
ute på stan och när den sista Jamclikvällen var över för året fanns ytterligare 
90 000 kronor att användas för Jamtlis utveckling. Vilket engagemang! 

JAMT[IKYA[[ 

Lekar var viktiga inslag. Programledaren Torbjo·rnjohnsson vid mikrofonen. Carl-Gmtaf Lindstedt av

vaktar i bakgrunden. 
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Åke Jonsson, Anne-Lie Bengtsson och Rune Bergenby kom längre fram in i 
programverksamheten. Programledningen var nu ett synnerligen rutinerat och 
effektivt team och de hade ett särdeles gott renomme över hela landet. Det var 
aldrig problem att fa programledare och artister att komma till Jamtlikväll -
inte ens med kort varsel. Artistkontrakten visar att merparten av landets popu
läraste underhållningsartister från 1954 och ett stycke in på 1980-talet gästade 
Jamclikväll. 

AB Hov-Jamcli, som drev restaurang Hov och Jamtlikväll, var 1980 i ett 
besvärligt ekonomiskt läge och begärde ekonomiskt stöd från Östersunds kom
mun. Bolaget hade också en skuld till kommunen på hela 328 000 kronor. De 
två senaste åren hade Jamtlikväll regnat bort med betydande förluster som följd. 
Kommunen gav en garanti på 10 000 kronor per Jamclikväll och man kunde 
köra Jamclikväll även denna sommar. Men tendensen var tydlig. Jamtlikväll 
som koncept höll inte längre. Publiken hade börjar svika, särskilt ungdomarna, 
och produkcionskoscnaderna började bli oöverkomliga. Jam cl ikväll hade helt en
kelt överlevt sig själv. Tämligen tväre rogs beslutet att sluta med Jamtlikväll. 

Trubaduren \'(/jfliam Cl,umon. 
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Sören Fredriksson och Olle Berndtsson berättade 

En höstdag 2005 besökte jag Sören Fredriksson i Östersund. Jag ville intervjua 
honom om hans och hustrun Margots tid i programgruppen för Jarntlikväll. Jag 
kan av utryrnrnesskäl inte återge mer än brottstycken av det Sören hade att be
rätta. Jag frågade honom om några artister och programledare som gjort starkast 
intryck på honom. Han ville först inte lyfta fram några speciella storheter efter
som de var så många men han nämner till slut Sigge Flirst. - "Sigge Fiirst var 
inte bara en enastående programledare och artist uran också en mycket fin män
niska att ha att göra med. Han var ödmjuk, professionell och mycket social!" 
- "Sören, ni hade stora framgångar med Jarntlikväll men minns du någon riktig
mardrömskväll?" - "Jo, när Hagge Geigert var programledare och minst 4 000
hade kommit för att lyssna till en av landets då mest omtalade artister. När pro
grammet började hade artisten inte dykt upp. Panik utbröt bakom scenkulissen!
Vi hade en snabb överläggning och bad Hagge att gå ut till publiken och för
klara att kvällens kände artist hade gått upp i rök. Hagge tvekade. Han menade
att publiken skulle tro att han skämtade - Hagge var ju bra på att skämta. Då
kördes jag och Hagge uc på scenen Vi lyckades samla ihop oss och meddelade
att kvällens huvudartist fanns någonstans i landet - dock inte i Östersund. Ett
kraftfullt buande höll på att svepa oss av scenen. Jag förklarade att Jarntlikväll
var över för den här gången men nästa onsdag utlovades en mycket populär artist
och då skulle det vara gratis inträde. Publiken accepterade läget och lommade
hem. Några personer från Härjedalen krävde och fick bensinpengar. Kommande
Jamtlikväll blev mycket lyckad med Fred Åkerström i storform och publiken
slapp som utlovat betala inträde."

Sören berättade vidare att några riktiga floppar kunde han inte minnas. Gi
vetvis var det trist när publiken vid några tillfällen helt regnade eller frös bort 
och man drog på sig förluster. Det minst sagt nyckfulla jämtländska sommar
vädret var alltid en stressfaktor. Han kommer ihåg flera riktigt härliga Jamt
likvällar. Exempelvis när Stig Grybe för första 
gången drog historien om Ante Nordlund från 
Mobacken. Stort, stort jubel och efter Grybe 
korn Golden Gate-kvartetten in på scenen och 
avslutade kvällen med en helt magnifik show. 
-" Det var en ren happening med mycket folk, 
strålande väder och ett utsökt artisteri." Jag av
slutade samtalet med att fråga Sören om varför 
man slutade med Jamtlikväll. - "Publiken bör
jade svika - särskilt ungdomarna. Artisterna 
krävde dessutom ett allt kostsammare tekniskt 
stöd, exempelvis avancerade ljud- och ljusan
läggningar, och allt häftigare gage. Kombina
tionen sviktande publiktillströmning och allt 
dyrare produktioner drev rätt snabbt fram en 
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Programledaren Eric R11dJs gratulerar 

Inez Ringstrbin som varm en resa till 

Bagdad. 



avveckling av Jamtli-kväll." 
Jag stämde också träff med Olle Berndcsson för att få ta del av hans erfaren

heter från Jamtlikväll. Olle var med från Jamtlikvälls start 1954 fram till 1980 
- alltså hela 26 år! Han fick för övrige en minnesgåva för "utomordentliga insat
ser för Jamtli". Som särskilt skickliga programledare nämnde han Sigge Fi.irst,
Torbjörn Johnsson och Lennart Hyland. Olle nämner några särskilt publikdra
gande artister: Alice Babs, Ulrik Neumann, Max Hansen, Zara Leander, Char
lie Norman och Jussi Björling. Jussi, orolig för det omtalat bistra jämtländska
klimatet, ringde till Olle inför sitt framträdande påJamtli och undrade om han
måste ta med sig långkalsonger. En härlig upplevelse var när Jamtliscenen var
fylld med dragspelare och imitatören Bosse Parnevik trädde in, som Scen Bro
man, och utgöt sin ilska över "alla dessa förbannade dragspel". Olle minns aldrig
några riktiga bottennapp. För det mesta flöt det mycket bra och de problem som
ändå dök upp ibland lyckades man reda ut snabbe. Att ett antal Jamtlikvällar
regnade bort publikmässigt ingick ju i kalkylen. Under ett antal somrar ordnade
man direktsändning på radio till Epidemisjukhusec. Det var verkligen uppskat
tat av patienterna.

Jag frågade Olle varför det blev han som ledde tillkomsten av Jamtlikväll 
och varför man slutade så tvärt. - "Jag hade genomfört ett antal folkleksarrang
emang påJamtli och Erik Noren menade att den erfarenheten gjorde mig lämp
lig som programansvarig för Jamtlikväll. Vi slutade därför att ensamartisterna 
blev färre och de alle större produktionerna (artist och orkester) kostade mycket. 
När publiken dessutom började svika så gjorde det sig själv. Det gick inte att 
fortsätta." 

Jamtlikväll återuppstod 

Men liksom fågeln Fenix reste sig Jamtlikväll ur askan och återkom långt senare 
och nu under ledning av Länsmuseec. Anna-Lena Ståhl och Lis-Marie Olofsson, 
Länsmuseet, berättade om Jamtlikvälls återuppståndelse. Man har arrangerat 
några Jamtlikvällar varje sommar och hittills har det fallit så väl ut att man 
avser att fortsätta med detta. 

Källor: 

Friluftsmuseet på Jamcli vid Östersund, C. Lignell, utgiven 1930. 
Länsmuseets i Östersund handlingar rörande Jamclikväll. 
Järnten 1995 - Olle Berndtssons artikel: Jamclisomrar på 50-calet. 
Järnten 1998 - Olle Berndtssons artikel: Jamclisomrar. 
Kulturarv och historiebruk, utgiven av Jamcli förlag 2005. 
Intervju hösten 2005 med Sören Fredriksson, Östersund. 
Intervju hösten 2005 med Olle Berndtsson, Östersund. 

Bilder från Fiireningen Gamla Östermnd (FGÖ). 
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Munskänkarna i Östersund 

Av Sten Bredberg och Sven-Olof Wahlstrifm 

Munskänkarna till Östersund 

I Stockholm var det ett antal personer inom restaurangbranschen och med ett 
brinnande intresse for vin som 1958 bildade en förening, som kom att kallas 
Munskänkarna. Målet för föreningen var att "Vidga kunskapen om vin och andra 
ädla drycker". 

Till en början var företeelsen en ren storstadsrörelse, men man försökte på oli
ka sätt sprida information om föreningens verksamhet till alla delar av Sverige. 
Organisationsformen bestämdes till att ha ett liret "huvud" i form av en central 
styrelse, senare med ett litet kansli, samt att den viktiga verksamheten skulle 
bedrivas i sektioner knutna till orter över hela landet. 

Föreningen har idag växt till närmare 20 000 medlemmar med över 100 sek
tioner och därutöver några sektioner placerade i utlandet. Föreningen är uran 
konkurrens världens största konsumentorganisation för vinintresserade. 

Hur gick det då till när Munskänkarna kom till Östersund? Hösten 1974 hade 
Israeliska ambassaden en informacionsdrive på Stadskällaren i Östersund, där 
man presenterade israeliska viner och vinproducenter. Där fanns också en repre
sentant för Munskänkarna i Stockholm. Två av dem som fick information den 
kvällen var Bertil Larsson och Palle Mohlander och dessutom Bertil Eriksson, 
som var tjänstgörande hovmästare. De kom att tala om att starta en vinklubb. 
Tillsammans med Ulf Heligren vidtalade de Bertil Jonson att komma med. De 
hade upptäckt i samband med NNP:s träffar med intendenterna för Försvaret, 
att han kunde en hel del om viner och därför ansågs synnerligen lämplig som 
presumtiv ledare. Bertil Jonson accepterade att ta på sig ledarskapet för fören
ingen eftersom han skulle pensioneras inom ett halvår. 
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De här nämnda fem personerna utgjorde alltså embryot till Munskänkarna i 
Östersund. De samlade kring sig ett antal likasinnade och i mars 1975 kom Sune 
Carlqvist, föreningens ordförande, upp från Stockholm och invigde de första 15 
munskänkarna. Invigningen skedde på NNP:s kontor, sammanträdesrummet. 
Tanken från början bland dessa medlemmar var att detta skulle vara en liten 
exklusiv herrklubb, men skall man följa stadgarna för Munskänkarna var detta 
otänkbart. Efter en hel del diskussioner fram och tillbaka accepterades faktum, 
att även kvinnor fick bli medlemmar. 

Ett år senare hade antalet medlemmar vuxit till cirka 30 och då skrev Ber
til Jonson ett brev till Munskänkarna centralt om att tiden var mogen för att 
Östersund fick bli en egen sektion. Så blev också fallet och uran några speciella 
ceremonier bildades Östersundssektionen i februari 1976. I och med detta blev 
Bertil Jonson utnämnd till sektionschef. 

Enligt stadgarna för Munskänkarna kunde både män och kvinnor bli medlem
mar. Detta kände Margit Olofsson till via sin kusin Barbro Hjort af Ornäs, som 
var medlem i Stockholmssektionen. Redan i maj samma år ansökte hon därför 
som första kvinna om medlemskap. Så gjorde också hennes goda vän Ingrid 
Engelfeldt. De bådas inträde godkändes av sektionschefen Bertil Jonson. 

• 
• \ 'f ·, ' • •. •• 1 ,' \,. ·,•. ' . ,· ' . .  
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TvJ glada sektionschefer fb'r Munskiinkama i Östemmd under 30-Jrsj11bileet den 11 febmari 2006: den 

fb'rste, Bertil Jonson till hbger och den 1111vara11de, Sten Bredberg till viinster. 
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Intresset och medlemsantalet ökade 

Sektionen växte i medlemsantal. Vinintresset spred sig som ringar på vattnet, 
mest genom "mun till mun"-reklam. Efter ytterligare något år hade medlems
antalet fördubblats. Behovet av någon form av utbildning uppstod naturligtvis. 
Bertil Jonson och läraren Sven Lindwall hade via kontakter i Uppsala kommit 
över ett kompendium i vinkunskap, som verkade intressant. Detta kompen
dium omarbetades i någon mån för att passa våra behov. Med detta material som 
grund startades den första studiegruppen i vinkunskap - sedan dess benämnd 
kurs -77 eftersom starten skedde hösten 1977. Som lärare fungerade Bertil Jon
son. Han utarbetade också en liten "provningsbibel" för kursen innehållande 
lämpliga glosor och fraser att användas för att beskriva vinets alla parametrar. 
Tio medlemmar fick plats i gruppen och det genomfördes tio träffar. Lokal var 
Traktörens personalrum. Raimo Sköld, som då drev ICA Traktören, var en av 
medlemmarna i gruppen. Vid den avslutande träffen med kurs -77 var grup
pen gäst hos Ingrid Engelfeldt, som ledde en minnesvärd champagneprovning. 
Då föreslog en av medlemmarna, Folke Höglund, att " .. vi måste naturligtvis 
fortsätta att träffas. Vi har ju blivit så goda vänner under våra vinstudier". Det 
blev bestämt att gruppens vinprovningar fortsättningsvis skulle ske hemma hos 
respektive kursmedlem, som då också stod för provningstemat, införskaffande 
av provningsviner och dessutom förväntades bjuda på mat. Åtta stycken av kurs 
-77:s deltagare nappade på iden, med resultat att förutom sektionsprovning
arna fick -77:orna åtta lärorika och givande vinprovningar i trivsamma hem
miljöer per år. 

Hösten 1978 startade sektionen en ny studiegrupp efter samma koncept. Den 
blev alltså kurs -78. Därefter startade varje höst en ny kurs i ett system, som 
blivit något av Östersundssektionens varumärke. Under åren har vingrupperna 
blivit ganska många till antalet och 2006 fanns 20 aktiva grupper och några 
under bildande. Eftersom sektionen vuxit till en av Sveriges största bidrar också 
varje grupp med ledningen av sektionens verksamhet, dels genom att organisera 
en vinprovning ungefär vartannat år och dels genom att ingå i organisationen för 
den årliga vinmässan. På det viset avlastas styrelsen en hel del. 

Den urbildningsverksamhet som alltså här bedrevs noterades av Munskänkar
nas kansli centralt och Maj-Britt Bergman, som besökte sektionen i egenskap 
av högste representant för Munskänkarna i Sverige, värvade Sven Lindwall till 
att ingå i den centrala urbildningsgrupp, som just bildats. Sven Lindwall hade 
då (1987) efterträtt BertilJonson som sektionschef. Sven Lindwall deltog sedan 
i flera år med att utarbeta underlag för sektionernas studieverksamhet och kom 
på så sätt att föra ut Östersundssektionens sätt att arbeta till övriga sektioner i 
landet. 

Vin och mat hör ihop. Därför har några matlagningskurser startats. Den första 
hölls i Hantverksföreningens lokaler på Temperance och leddes av köksmästare 
Buske. 

Nästa kurs på temat mat och vin hölls på Östbergsgården och leddes av kröga-
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ren där, Bertil Nyberg, tillsammans med Björn von Essen. Tio sammankomster 
med många intressanta maträtter på schemat. Detta tema återkom senare under 
2000-talet genom att ett utbildningsunderlag togs fram tillsammans med den 
kände vinprofilen MichaelJamais. Här gällde det att på etc pedagogiskt sätt lära 
sig att kombinera utvalda smaktyper på matsidan med motsvarande smaktyper, 
som ingår i kända typiska vinstilar, allt för att fa uppleva det alla eftersträvar, 
att vinet "gifter" sig smakmässigt med maträtten. Inom Östersundssektionen 
genomfördes två sådana kurser under 2004 till stor lärdom för kursdeltagarna. 
Även denna gång kunde man hitta professionella lärare inom sektionen genom 
hushållsläraren Gunilla Fälldin och medlemmen av militära kocklandslaget Jo
han Gavelin. 

Den första tiden i sektionens tillvaro urnyttjades olika lokaler och matställen 
för sektionsprovningarna. Bland annat utnyttjades Toppsalen på Jämtlands läns 
sparbank vid ett flertal tillfällen. Efter provningarna gick munskänkarna över 
till Stadskällaren, där mat intogs. 

Men efter några år blev Östbergsgården sektionens "stamlokus". Bertil och 
Birgitta Nyberg, som då drev Östbergsgården var båda munskänkar. 

Bertil Jonson och Sven Lindwall introducerade en tävlingsform inom sektio
nen, som blev mycket populär. Den gick ut på att kora årets Vinmästare och 
bestod av både ett teoretiskt och ett praktiskt delprov. Det var en tävling mellan 
de olika vinkursgrupperna, som nu etablerat sig. Första årets tävling vanns av 
kurs -77, som förurom äran och de fina prisvinerna även begåvades med äran att 
arrangera nästkommande års tävling. Tävlingen genomfördes under många år i 
följd, men har legat i träda de senaste åren, då så mycket annat utvecklats inom 
sektionen. 

Maggi J\likae/Json (t. h.) och Bertiljonson samtalar 1111der vi11miissa11 2004. 
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Vinkunskap är huvudsaken 

Huvudverksamheten i sektionen har dock hela tiden varit och är fortfarande 
att organisera intressanta vinprovningar för medlemmarna. Många sektioner i 
landet genomför dessa som en ren provning av ett antal viner och därefter är 
aktiviteten slut. Inom Östersundssektionen har man alltid haft en tradition att, 
utöver den rent kunskapsmässiga delen i att prova ett antal viner och lära sig om 
deras bakgrund, också följa upp detta med en passande supe och därmed också 
skapat en god grund för en trevlig samvaro. Många vänskapsband har skapats 
vid dessa tillfällen och sektionen har därvid bidragit till ytterligare positiva ef
fekter. Det här sättet att prova vin ställer ju ganska höga krav på lokalen. Den 
skall för det första vara tillräckligt sror för att rymma 60-70 deltagare, ha bra 
ljus och naturligtvis kunna servera god mat. I början höll sektionen till i diverse 
olika lokaler, men som beskrivits tidigare blev Östbergsgården under en ganska 
lång period en fast punkt. Från 1993 då Sten Bredberg, officer vid A4, blev sek
tionschef blev det också naturligt att utnyttja regementenas resurser. Framförallt 
var det mässarna som utnyttjades: A4:s när man inte var så många och I 5:s när 
man var flera. Det visade sig också att A4-ATS:s stora militärrestaurang var 
en utmärkt lokal och där serverades utmärkt mat till mycket humana priser. 

Officersmå°Jsen på A 4 nyttjades ibland vid Munskånkarnas vinprovningar. På bilden syns ndrmmt Order

salen och bortom dörrarna Roda rummet. 
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Fortfarande utnyttjades också sradens olika restauranger med jämna mellanrum. 
Nu visade det sig dock att de snåriga bestämmelser - och som uppenbarligen ti
digare inte varit helt uppmärksammade - som gällde för utskänkning försvårade 
sektionens verksamhet. Det paradoxala var nämligen att om lokalen saknade 
utskänkningstillstånd var det inget problem, utan vi kunde som slutet sällskap 
inmundiga våra egna viner utan problem. Skulle vi däremot genomföra prov
ningen på en restaurang med utskänkningstillstånd är bestämmelserna sådana 
att all alkoholhantering måste ske inom restaurangens bokföring och det var till 
exempel omöjligt att föra in viner, som kanske någon medlem skaffat privat för 
att användas inom sektionen. Återigen blev regementenas restauranger populära 
tillhåll för sektionens provningar. 

Under det sista året efter att militärstaden Östersund gått i graven, har det 
dessutom visat sig att restaurang LIME (Domus) har varit ett utmärkt alternativ. 
Fortfarande utnyttjas andra välkända restauranger som G III och Gamla Teatern, 
dock med lite krångligare vinhantering, som ställer extra krav på restaurangen. 
2004 kunde sektionen glädja sig åt att ha våravslutning på residenset, detta 
sedan vår landshövding Maggi Mikaelsson lockats bli medlem i föreningen. Un
der årens lopp har sektionen också organiserat utflykter med vinprovningar både 
till fjälls och till Vasa med båt. 

Östersundssektionen en av landets största 

Redan tidigt visade det sig att Östersundssektionen hade ett eget koncept för 
att dels organisera vidareutbildningen inom grupper och dels planera sektions
verksamheten i store med medinflytande från medlemmarna. Denna modell har 
uppenbarligen varit av godo eftersom Östersundssektionen under åren bara växt 
i medlemsantal och nu tillsammans med Linköping är störst efter de tre storstä
derna. Östersundssektionen har cirka 340 medlemmar. 

Sektionen är idag organiserad med en styrelse om sju personer. Det tyngsta 
arbetet bedrivs av ordföranden, utbildningsledaren och kassören. Under en stor 
del av året har också mässgeneralen en stor uppgift. Två gånger om året samlas 
Stora Vinrådet. Där ingår styrelsen och en representant (normalt ledaren) för 
varje vingrupp. Vid dessa tillfällen planeras kommande år i store och närmsta 
halvår i detalj. Härutöver finns arbetsutskott Vinmässan som arbetar under mars 
till oktober och mässkommitten, som arbetar under något kortare tid. 

När sektionen skulle fira 25-årsjubileum leddes sektionen av Owe Runsten, 
som ansvarade för att den första vinmässan i Östersund organiserades. Detta 
skedde 2001. Succen blev omedelbar och därefter har Östersund förstärkt sitt 
varumärke inom vinvärlden med en årlig vinmässa i oktober, varvid man de tre 
senaste åren benämnt den Östersunds Kvalitetsvinmässa. Förmodligen genom
förs ingen annan vinmässa i Sverige med ett sådant markant kvalitetsutbud. 

Vid många av våra vinprovningar på senare år har vi också lyckats få flera 
framstående föredragshållare, som delat med sig av sin kunskap om viner som de 
haft ett särskilt förhållande till. Tack vare att det dessutom finns så många inom 
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sektionen, som medverkar i att både föreslå och genomföra olika vinprovningar 
syns det som om verksamheten kan hållas på en mycket varierad och för med
lemmarna lockande nivå. umera är det regelmässiga delragarantalet vid våra 
provningar 100 personer. 

Den 11 februari 2006 firade sektionen 30-årsjubileum med stor galamiddag 
på Gamla Teatern. Vi hade nöjet att se sektionens grundare den 90-årige he
dersmedlemmen Bertil Jonson som en av kvällens hedersgäster tillsammans 
med hustru Anna-Britt. I gocc sällskap med vår regionchef Bertil Sundberg och 
övriga 156 gäster njöt man av en superb fyrarättersmeny med sju tillhörande 
viner av högsta klass. I sitt välkomsttal betonade sekcionschefen Scen Bredberg 
sektionens starka ställning inom föreningen och förutspådde en ljus framtid för 
sektionens fortsatta verksamhet. 

Munskänkarna i Östersund har med tiden blivit en alle starkare aktör inom 
kulturlivet i staden. För Jämtlands läns del, som under senare år profilerat sig 
som ett län som producerar högsta kvalitet inom mat- och restaurangsektorn, 
bör det kännas tryggt att ha en mycket kompetent partner när det gäller att välja 
lämpliga drycker därtill. 

Sektionschefer i Östersrmdssektionen 1976 - 2006: Bertil Jonson 1976 - 1987, Sven 
Lindwall 1987 - 1993, Sten Bredberg 1993 - 1996, Owe Runsten 1996 - 2002,
Sten Bredberg 2002-.

Äve11 vid 30-årsjubileet 2006 invigdes 11ågra nya medlemmar på traditiomenligt sil"tt med m skål i sina 
11ylige11 tilldelade tastevin(skopa). Hil'r a·r det (/r. v.) Inga Karlqvist, Agmta Nordi11-Svemso11 och Christer 
Svemso11 ( skymd) som får vin i si11a nya silverskopor. Officianter dr sektiomchefen Sten Bredberg ( t. v.) och 
utbild11i11gsledare11 Sb'ren Persson (med ryggen mot kameran). 

Bilder ttr Sten Bredbergs samlingar. 
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Berndtssons Tryckeri. 
En liten tryckeri- och typografi

historia 

Av Ebba Berndtsson 

Berndtssons tryckeri år något av en institution i Östersund och var i 100 år ett rent 
familjefbretag. Under 50 års tid var Ebba Berndtsson verksam inom fb'retaget. Hon fod
des den 24 april 1908 och avled 94 år gammal den 25 oktober 2002. Sedan hon dragit 
sig tillbaka tecknade hon fbretagets och tryckerinåringens historia och o·verlå'mnade sitt 
alster till brodern Olle i avsikt att det skulle publiceras. 

Eftersom Olle var redaktb'r for Fbreningen Gamla Östersunds årsskrift upplevde han 
det som nepotism att i årsskriften publicera systerns manuskript. Då emellertid hennes 
skrift speglar inte bara ett gammalt å'nnu levande fbretag utan åven en bransch och dess 
utveckling under 100 år så har redaktionen ansett det som vårdefidlt att publicera den. 
Olle Berndtsson och Johan F Wijnbladh har gjort en varsam bearbetning av mamt
skriptet samt tillfogat ytterligare fotnoter utbver de som Ebba hade. De nya ågarna till 
tryckeriet har godhetsfidlt fb'rfattat Efterskriften. 

Starten 

"År 1896 den 7 december intogs i handelsregistret för Östersund anmälan från 
Gustaf Fredrik Berndtsson och Axel Fredrik Berndtsson om att de ämnade i 
bolag idka boktryckerirörelse i Östersund under firma G.F. Berndtsson & Son, 
hvilken firma delägarne hvar för sig skulle äga teckna betygar. Östersunds råd
hus den 24 juli 1906. På Borgmästareämbetets vägnar; I von Stapelmohr." 

När Gustaf Fredrik Berndtsson och hans son Axel Fredrik den 7 december 
1896 till Borgmästareämbetet i Östersund lämnade in sin "anmälan om att 
de ämnade i bolag idka boktryckerirörelse" hade de varit bosatta i Östersund 
i drygt nio och ett halvt år. Familjen härstammade från Göteborg, där Gustaf 
föddes den 5 december 1848. Han kom i sättarlära och blev utlärd konstförvant 1 

från Bonniers tryckeri i Göteborg. I september 1874 flyttade han med hustru 
och två döttrar till Stockholm, där de bosatte sig på Kocksgatan 16 på Söder. Fa
miljefadern hade nämligen fått anställning som faktor på Norstedts tryckeri. 

Medan familjen bodde på Kocksgatan föddes tre söner, av vilka en dog i späd 
ålder. Den äldste föddes den 13 oktober 1875 och fick namnet Axel Fredrik. I 
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oktober 1885 bosatte de sig i Kungsholms församling. I församlingens husför
hörsprotokoll står att läsa att Gustaf Fredrik Berndtsson hade vitsordet "beröm
lig" i innanläsning. Den 19 juli 1887 bröt familjen upp från Srockholm och 
flyttade till Östersund, en stad med omkring 5 000 invånare vid denna tid. 

Trots stadens litenhet fanns där inte mindre än tre tidningar: Jämtlands Tid
ning CTT), Östersunds-Posten (ÖP) samt det senaste tillskottet, Jämtlands-Pos
ten CTP), startad 1885. Alla tre utkom dock endast varannan dag. Jämtlands-Pos
tens första redaktör var den 26-årige Johan Lindström (Saxon), som emellertid 
stannade endast en kort tid. Ny redaktör blev fil. dr. Viktor Hugo Wickström, 
tillika ägare till tidningen och tryckeriet. Wickström blev Gustafs förste arbets
givare i Östersund, då han anställde honom som faktor. Det året - 1887 - fyllde 
Axel 12 år och började som tryckarlärling på samma tryckeri som fadern. 

Det var ett tungt arbete att vara tryckarlärling. Elektrisk kraft fanns ännu inte2, 
utan tryckpressarna drevs med fot- och handkraft. Att dra det stora balanshjulet 
till tidningspressen var särskilt tungt för en ung späd pojke, det kunde Axel 
vittna om. 

Axel flyttade 1892 över till Jämtlands Tidning, där han fullföljde sin lärlings
utbildning. Redaktör för och ägare till Jämtlands Tidning med tryckeri var nu 
Johan Lindström-Saxon, som 1890 återvänt till Östersund. 1893 flyttade även 
Gustaf över till Saxons företag; far och son arbetade alltså åter tillsammans. 

I oktober 1886 blev Axel myndig, vilket kanske påskyndade beslutet att redan 
i december samma år göra verklighet av tanken att "bilda eget". Tiden var också 
gynnsam genom att möjlighet fanns att överta ett tryckeri på platsen, nämligen 
Nya Accidenstryckeriet, innehavare Rislund & C:o. Köpet blev möjligt genom 
att det lån på 5 000 kronor mot förlagsinteckning, som Rislund & C:o tagit, 
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överläts på de nya ägarna. 
De fick även samma bor
gensmän att skriva på 
lånet, vilket också under
lättade övertagandet. 

Ebba Berndtsson framför foton 

på hennes farfar G11staf Fredrik 

Bemdtsson ( till viinster) och far 

Axel. 



Rislund & C:o hade 1893 köpe tryckeriet av J.A.Escberg, som förutom bok
och pappershandel3 drev J.A.Escbergs Accidenstryckeri. "Beställningar å alla 
sorters Tabell- och Accidensarbeten utföres fort, väl och billige" står i ett på
kostat reklamblad, funnet av en slump, inklistrat inuti pärmen till en gammal 
provkollekcion, tyvärr illa medfaret. 

Nya Accidenstryckeriet tycks inte ha haft någon större verksamhet under den 
tid av knappt tre år, som de innehade tryckeriet. Kvar från föregångarna till 
Berndcssons tryckeri finns ett 32-sidigc häfte med scilprover, varav 24 sidor är 
från J. A. Est bergs tryckeri och 8 sidor som bilaga från Nya Accidenstryckeriet. 
Scilprovec har ett påkostat titelblad, tryckt i mörkgrönt, brunt, röet och guld 
- etc litet mästerstycke. Scilförrådec var överraskande store och omväxlande. Sär
skilt var förrådet av infatcningar i tidens "renaissancestil" imponerande och an
vändes flitige som pampig inramning på bl.a. aktiebrev långe in på 1900-talec.
För övrige var det ett mycket litet tryckeri, som G.F. Berndcsson & Son övertog.
Invencarieförceckningen upptar av maskiner: 1 digeltramppress,4 2 handpressar,
1 perforerapparac och 1 skärmaskin.

Ur förlagsinteckningsprocokollec för den 25 januari 1897, § 1, skulle här inta
gas följande bevis: "Enligt å landskansliec förde Diarium öfver ekonomieärenden 
varder till bevis meddelade, att till Konungens Befallningshafvande i Jämtlands 
län den 7 december 1896 ingifvics skriftlig anmälan af Gustaf Fredrik Berndts
son och Axel Fredrik Berndcsson, att de ämnade uti gården N° ½43 vid Kyrko
gatan i Östersund bedrifva tryckerirörelse äfvensom att nämnda anmälan blifvic 
samma dag till chefen för Justitiedepartementet öfversänd; intygas. Östersund i 
landskansliet den 25 januari 1897 ex. officio: Vilhelm Svensson.". 

Som framgår av ovanstående utdrag ur förlagsinteckningsprocokollec hade 
tryckeriet sina lokaler på "N° ½43 vid Kyrkogatan" med gatunummer 36. Detta 
motsvarar idag Kyrkgatan 52, alltså där Östersunds-Postens scenhus nu ligger. 
På tomten stod tre mindre trähus, och i det nedersta, som gränsade mot f . d. 
Hotell Standard, fanns tryckeriet på nedre botten. På den övre hade familjen 
Berndtsson sin bostad. I ett av de andra husen hade Gustaf Linderholm sitt 
bokbinderi 5. 

Emedan far och son kompletterade varandra yrkesmässigt, den ene sättare och 
den andre tryckare, behövde de inte omedelbare anställa några medarbetare. De 
hade knappast råd heller för konkurrensen var hård inom branschen och pri
serna därefter. Inklusive cidningstryckerierna6, som också arbetade på den civila 
marknaden,7 fanns redan fem tryckerier i staden, men det avskräckte tydligen 
inte de nya företagarna, som gick ut hårt för acc skaffa sig en marknad. 

Trycksakerna från tiden visar en verklig provkarta på vad tryckerierna hade av 
olika stilar och utsmyckningar. Den tillkrånglade och överdrivna typografin var 
högsta mode ute i Europa vid slutet av 1800-calet. Den hade sin motsvarighet 
inom bl. a. möbeltillverkning och husbyggnad i vad som blivit kallat nyrenäs
sans. Senare tiders smak ifråga om typografi är den rakt motsatta, nämligen att 
visa en så komplett uppsättning som möjligt av samma typsnitt. 
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G. f. 'Berndtsson

& �ons

BOKTRYCKERI 
o KVRKGATAN 36 0 

- ÖSTERSUND -
utför allt slags 

Bok-, Tabell- och
Accidenstryck 

Östersuncl i Dec. 1901. 

S. JC. gr.

Vi taga OSIS härmed frihetm 11tt till in
tunda11de c1r, 8kif7e rekommendera cdrt rät

sorterade lager af 

�� N VA R S KO R T mE-; 
&åväl släta som prä&1Sacle, i olika format 
och krnlit/ier. 

De8s11to111 ett ·lurt 1,orti111e11t Yisit/.'m•t 
i olika /'unnat. 

I(01•1•espondensk01·t, Jwmlyjon/a. af' 
Gr11ck1Sbo ntlkändct lillrärkning, 8ltcäl enkla 
som dubbla. 
Modärna stilar! Billigt pris! Snabb erpediering ! 

G. F. BERNDTSSON & SON. 

Reklamkort för Berndtssons tryckeri från 1901 som visar olika st i/sorter och dekor. 

Trycksaker speglar ju inte bara modets växlingar utan framför allt samhälls
utvecklingen. Det är ju inte utan anledning som tryckerierna har plikten att 
sända arkivexemplar av det mesta de producerar till Kungl. Biblioteket och 
vissa universitetsbibliotek. Tryckeriets produkter kring sekelskiftet vittnar om 
den livaktighet som rådde inom handel, hantverk och föreningsliv. Aktiebo
lag, handelsbolag samt ekonomiska och ideella föreningar bildades runt om i 
bygderna. Detta innebar en utveckling även för tryckeriet, som samtidigt med 
köpet av en snällpress8 flyttade till större lokaler på Prästgatan 11. Stilförrådet 
utökades också, och den andra stora modevågen, Jugendstilen, kom att domi
nera typografin. 

Från bara en eller två anställda utökades personalen till fem a sex personer vid 
slutet av 1910-talec. Den utökade personalen motiverades till en del av att före
taget försökte sig på tidningsutgivning. En halvveckotidning, Veckans Nyheter, 
som 1909 startats av Johan Hellberg, övertogs 1910 av Berndtsson & Son. Med 
den goda tillgång på tidningar, som redan fanns - där nyhetsförmedlingen var 
väl tillgodosedd - är det inte förvånande att Veckans Nyheter måste läggas ner 
efter knappt två år. 

Man kan ställa sig frågande till beslutet att överta Veckans Nyheter. Redan 
1898 hade nämligen Gustaf Berndtsson gjort ett försök som tidningsutgivare 
och redaktör. För 300 kr - för den tiden en stor summa - köpte han rätten av 

31 



Olof Ahlström (sedermera redaktör för Sundsvalls Tidning), att ge ut Jämtlands 
Godtemplares tidning Vägvisaren, som startats 1889. Sista numret av Vägvisa
ren gavs ut redan i maj 1901. 

Början 

Det var fadern, som stod för skrivarbetet i företaget. Utan avbrott förde han 
dagbok och beställningsbok i nära 21 år eller t.o.m. den 17 september 1917, då 
han insjuknade. Han avled i hjärnblödning den 29 i samma månad. 

I nämnda dagbok infördes endast utgifter; inkomsterna fördes in i beställ
ningsboken. Det var en bokföring av allra enklaste slag, men inte desto mindre 
intressant genom de noggranna anteckningarna även av privata utgifter. Redan 
den 5 december 1896 slog man på stort med "Kaffebröd och cigarrer - 3 kr"; 
tydligen firades att köpekontraktet var klart. Vi far veta att ett lass ved (3 m3) 

kostade 4:50 samt att lönen för sågning och huggning av veden var 1:25. Mossa 
till innanfönstren 25 öre, 7 liter fotogen 1:17, prenumeration på Socialdemo
kraten per månad 80 öre är några andra exempel, som ger en uppfatrning om 
penningvärdet i december 1896. I november 1899 köpte far och son var sitt par 
byxor a 14:75. I oktober 1900 finns uppskrivet på Axel 15 kronor för firandet 
av 25-årsdagen och den 4 maj 1901 står "Fru (Lotten) Berndtsson, present av 
firman på 60-årsdagen 10 kr". 

Redan den 12 februari 1897 kom den första "luffaren" och fick sin 25-öring. 
Bakom noteringen i dagboken döljer sig en företeelse, som berörde tryckerierna 
i staden (och för övrigt i hela landet) nämligen de "vandrande typograferna", 
som gick från tryckeri till tryckeri och tiggde pengar mot uppvisandet av med
lemsbok i facket. "Luffarpengar" har Gustaf skrivit vid varje sådan utbetalning. 
25 öre betydde en ensam vandrare, 50 öre att två var i sällskap. Att han kallar 
dem "luffare" far man väl tolka så, att de inte var ute för att söka arbete. Denna 
noggranna notering av utgifter till "luffare" finns knappast någon annanstans, 
för i regel gick vandrarna direkt till typograferna, visade upp medlemsboken 
och fick sina slantar. Man kan tycka att en 25-öring per man var en bagatell för 
givaren, men om man jämför med att den som skurade tryckeriet 1899 betalades 
med 1 krona, eller att en kvartalsprenumeration på Östersunds-Posten kostade 
1 :50, far slanten ett annat värde. 

Besöken kom tätt, särskilt vintertid märkligt nog, och det var inte ovanligt 
med flera i veckan. Sålunda kom 1901 på självaste julafton två och på nyårsafton 
cre vandrare. Vanligtvis fick de övernatta på tidningstryckerierna, men man frå
gar sig om det var möjligt även på helgerna. Man kan inte undgå att känna sig 
beklämd vid läsningen. Ända in på 1940-talet dök gamla "luffare" upp, visade 
en sliten medlemsbok för att fa en slant, vilken så fort som möjligt omsattes i 
pilsner. Var det nöden, ett frihetsbehov eller bara gamla vanan som drev c.ex. 
"Banditen" och "Keruben" 9 ut i landet, och hur tog de sig hit? Östersund ligger
ändå inte nästgårds. Det finns många frågor att ställa, men de som skulle kunna 
besvara dem har alla lämnat jordevandringen. 
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Åren närmast efter faderns död blev bekymmersamma för Axel. Det första 
världskriget 1914-1918 medförde hög inflation och stigande löner, men priser
na på trycksaker följde inte alls med i den utvecklingen. Boktryckarna saknade 
stödet av en effektiv organisation 10. Försörjningsplikten mot modern och en scor
familj var betungande. I äktenskapet, som ingicks 1905, föddes fem döttrar och 
tre söner. Den äldste sonen, född 1919 - under Spanska sjukans år - levde endast 
i två månader. Ett dystert dokument från denna tid över "Spanskans" härjningar 
i Jämtland finns i beställningsboken. Sida efter sida upptas av beställningar på 
sorgebrev. 

Sedan april 1919 fanns tryckeriet på Nygatan (nuvarande Regementsgatan) 7 
och drevs under oförändrat firmanamn. Det var visserligen en källarlokal, som 
tryckeriet hade flyttats till, men med en sådan modernitet som centralvärme. 
Man behövde alltså inte längre elda själv med ved eller koks, som det blev brist 
på under kristiden, och som följaktligen steg kraftigt i pris. Vad som däremot 
kunde köpas till mycket fördelaktigt pris var tyska stilar, vilket utnyttjades i 
betydande omfattning. Som en följd av att Tyskland förlorade första världskri
get föll dess valuta katastrofalt. Den tyska marken, som 1914 scod i 89:10 hade 
sjunkit till 5:50. 

Från 1915 till 1925 köptes ett 20-tal stilsorter, men det gjordes även maskin
investeringar. Värt att notera är inköpet av den första "Vingen" 1923 (kostnad 
5 250 kr). "Vinge" kallas i dagligt tal den automatiska digelpressen från A.G 
Heidelberg, i vilken papperet matas fram medelst roterande vingar. Den första 
Ving-Heidelbergaren konstruerades 1914. "Vingarna" från Heidelberg fanns 
spridda över hela världen - på såväl små enmansföretag som de allra största 
tryckerierna med rader av sådana pressar. Man kan förmoda att de kommer att 
försvara sin plats även i "den nya teknikens" tidevarv åtminstone på företag med 
varierad produktion. 

Verksamhetens bas 

Basen i produktionen under 1920- och 1930-talen bescod av affärstryck samt 
blankett- och tabellarbeten. De mest invecklade tabellerna sattes i "längd och 
tvär", d.v.s. i två tryckformar: en med nedåtgående linjer samt texthuvud och 
en med horisontella linjer samt oftast en s.k. förspalt. Det fordrades scor nog
grannhet av sättare och tryckare för att formarna skulle stämma med varandra 
vid tryckningen som skedde i två omgångar. 

Den största beställaren av blanketter, med mer eller mindre invecklade tabel
ler och tariffer var Svenska Folkets Sjukkassa med sina avläggare Fortsättnings
kassan och Olycksfallskassan. Alltsedan 1911, då kassan flyttades från Järpen 
- där den första avdelningen hade bildats 1903 - hade huvudkontoret sitt säte
i Östersund. Dess stiftare 0. Toresson - en av pionjärerna i svensk sjukkasserö
relse - hade mycket bestämda åsikter i vissa fall. Han tyckte inte om maskinsätt
ning; han ansåg nämligen att det var enklare att för hand korrigera texten, för
då behövde man inte sätta om hela raden. Den åsikten passade bra för tryckeriet,
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som saknade sättmaskin. "Vårt Liv" hette den tidning som sjukkassan gav ut, 
och som Toresson var redaktör för. Så länge den fanns till sattes den för hand. 

På 1930-talet organiserades de frivilliga sjukkassorna i Sverige om till erkända 
sjukkassor. I Jämtlands och Västernorrlands län kom därvid Toressons skapelse 
att utgöra stommen i den nya organisationen med erkända lokalsjukkassor och 
en centralsjukkassa, förlagd till Östersund. Lokalsjukkassorna hade fortfarande 
en viss administrativ självständighet, som successivt inskränktes när den all
männa sjukförsäkringen trädde i kraft 1955, med resultat att beställningar däri
från minskade. 

Till de större kunderna kunde också räknas Arbetsförmedlingen och Sys
temaktiebolaget, vilka övergick från att drivas med lokal självständighet till 
statligt centralstyrd verksamhet, och följaktligen upphörde som beställare av 
trycksaker. 

Reklamtrycket hade liten omfattning. Ett enkelt "läskplån" var en vanlig form 
av reklam, som samtidigt var en nyttosak. Plånets glättade översida upptogs av 
reklamtext, medan undersidan utgjordes av läskpapper för bläckskrift. I och 
med kulspetspennans intåg behövdes inte läskpapper längre. I samband med 
att asymmetrisk sättning lanserades omkring 1930 blev det under en kort tid 
modernt med s.k. figursättning. Man använde sig av linjer och ornamentbirar 
och bildade en illustration, passande till ett speciellt tillfälle. För sättaren var 
det ett välkommet avbrott i ett många gånger trist rutinjobb att låra fantasin 
ra spela fritt. 

Vid funktionalismens genombrott på 1930-talet upplevde den 100 år tidi
gare lanserade grotesken 11 en renässans. Bland moderna grotesker märks särskilt
Fucura, skapad av professor Paul Renner vid Mi.inchen-akademien. Enligt Gra
fisk Uppslagsbok är Futuran "den mest spridda av de moderniserade, på sund 
kalligrafisk grundval uppbyggda grotesktyperna, vilka givit accent åt funktio
nalismens 'sakliga' typografi". Trots namnet, som förhoppningsfullt syftar mot 
framtiden, blev Fucuran liksom mycket annat inom funktionalismen, något av 
en modesak med sin blomstringstid och sedan tillbakagång. Nya typsnitt an
vänds ofta utan urskiljning på allt slags tryck, när de ha nyhetens behag, vilket 
gör att man efter en tid tröttnar på dem. Därmed inte sagt att Fucuran helt 
spelat ut sin roll. 

Ombud 

Efter första världskriget bröt bilen igenom som kommunikationsmedel, men var 
ännu inte var mans egendom. Ett område, som tidigt drog fördel av bilen, var 
handeln. Under kriget hade flera mindre grossistföretag, särskilt inom pappers
och kontorsvarubranschen, startats i Östersund. De hade nu ratt möjlighet att 
med bilen nå personlig kontakt med sina kunder och kompletterade sitt utbud 
av varor med att mot provision ta upp order på trycksaker hos framförallt länets 
många lanthandlare. 

Kring 1930 hade antalet tryckerier i Östersund stigit till sju, varav fyra var 
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civiltryckerier - även kallade accidenstryckerier. De anlitade ett eller flera gros
sistföretag som ombud vid försäljning av trycksaker i en allt hårdare konkur
rens, som inte blev mindre av att de tre tidningarna (JT, ÖP och LT) flitigt 
annonserade för sina civilavdelningar. Depressionen kom att skärpa kampen om 
kunderna ytterligare. Boktryckarna insåg till slut nödvändigheten av att orga
nisera sig i lokala föreningar och bildade 1937 Jämtlands Boktryckareklubb. 
Den anslöts till Västernorrlands och Jämtlands läns Boktryckareförening, orga
niserad i Svenska Boktryckareföreningen. Till klubbens ordförande valdes Axel 
Berndtsson. 

Försäljning genom ombud visade sig vara ekonomiskt helt ohållbart. Genom 
sina informations- och kalkyleringskurser förde Boktryckareföreningen in tryck
eriernas ekonomi på sundare banor och på en mera realistisk syn på prisbild
ningen. 

Pionjärens bortgång 

Ur ÖstersttndsPosten den 11februari1938 hårntar vi: 
"Ett dödsbud meddelar att boktryckaren Axel F. Berndtsson idag på morgonen 
avlidit efrer ett par dagars sjukdom. På tisdagen insjuknade han i dubbelsidig 
lunginflammation och hans redan förut svaga hjärta tålde ej feberpåfrestningen. 

Den framlidne var i mycket en originell person. Han var stridbar och orädd, 
då det gällde att förfäkta saker, som han ville ha igenom, och aldrig srack han 
under srol med sin mening." 

Så långt citatet ur dödsrunan, och som ett exempel på ovanstående, väl värt att 
rädda till efrervärlden, är följande: 

Vid ett besök hos en kund, hos vilken han skulle hämta manuskript, kom Axel 
i dispyt om nazismen med kunden, som hävdade, att "vi skulle behöva en Hitler 
i Sverige också". Axel, som tagit emot beställningen, gick ut, stängde dörren 
efrer sig men öppnade den igen och slängde in papperen med orden: "Du är så 
förbannat dum, så jag vill inte trycka åt dej." 

Detta hände innan Hitler börjat möblera om i Europa - mitt under den dju
paste depressionen med ont om beställningar. Själv upplevde aldrig Axel, att 
han fick rätt i sin politiska övertygelse, men han slapp å andra sidan upplevelsen 
av de ohyggligheter, som nazism och fascism drog igång över världen. 

En ny generation 

Man kan nog påstå, att tack vare de många barnen kunde Axel lotsa sitt företag 
igenom de svåra åren på 1920- och 1930-talen. Det låter som en paradox, men 
i dem fick han billig arbetskrafr. De fick i sin tur yrkesucbildning - något som 
var avundsvärt vid denna tid med stor arbetslöshet - även om en och annan hade 
drömmar åt annat håll. Fyra av hans döttrar - Agda, 12 Anne-Marie, Ebba och
Birgit - lärde sig till sättare 13, och den äldre av sönerna, Bo Axel, blev tryckare. 
Han var vid faderns död ej fyllda 17 år. Den yngre, Olof (Olle) var 13 år och gick 
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fortfarande i skolan.14

Vid denna tid och de närmast följande åren arbetade Ebba, Birgit och Bo i fö
retaget; Bo dock med avbrott för en vinterkurs på Birka Folkhögskola 1940-41 
samt några månaders praktik 1942 i Stockholm på Oskar Eklunds tryckeri. Han 
scannade i tryckeriet fram till 1961 då han valde att lämna familjeföretaget för 
att helt ägna sig åt Berndcssons förlag. 

De tre syskonen, från viinster Bo, Ebba och Olle, framför två blysiittmaskiner 1958. Foto Bengt Weilert. 
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Olle anslöt sig 1943 efter avslutad skolgång vid Östersunds Praktiska Mel
lanskola och efter en cids kontorsprakcik till syskonskaran för att lära sig till 
sättare. 

I hela sju år drevs tryckeriet för dödsboets räkning i efterlämnade makan An
nas namn med Ebba som prokurist. 15 Anna Berndcsson var den sammanhållande
länken i en stor familj med många förgreningar. Hon överlevde sin make i hela 
31 år. 

Utdrag ur brev till dödsbodelägarna, undertecknat av Ebba, Bo och Olle den 17 de
cember 1945: 

"Efter många funderingar fram och tillbaka ha vi nu äntligen tagit etc steg för 
att få frågan om tryckeriets och vår egen framtid ordnad. Under hösten började 
vi draga upp riktlinjerna för ett arvsskifre, men genom att vi har haft så oerhört 
mycket arbete på tryckeriet har frågan blivit vilande gång på gång. Nu ha vi i 
stället fått så mycket mer brått för att om möjligt hinna få saken ordnad före 
nyår, vilket vore önskvärt.- - -

Det kan inte förnekas att tryckeriet sedan 1938 väsentligt ökat i värde. Ar
betstillgången har ju varit synnerligen god, och tider av arbetslöshet har inte fö
rekommit. Nu har det legat i vårt intresse att öka tryckeriets leveransmöjlighe
ter så mycket som möjlige, och vi har kunnat köpa både maskiner, stil och övrig 
ucrusrning i rätt stor utsträckning utan att behöva låna upp pengar. Oftast har 
vår egen avlöning fått sitta emellan, och framförallt de första åren stod den avlö
ning, som vi tog ut, inte i proportion till vad som kan anses skäligt. Detta har vi 
velat lägga fram för att hänsyn skall tagas till detta vid ett arvsskifte. - - -

Vi vill nu att ni så snart som möjligt yttrar Er över det här förslaget - - - det 
skulle glädja oss att kunna gå in i tryckeriets 50:e år som företagare i egen 
firma." 

I stort sett löstes frågan om övertagandet i enlighet med i brevet framförda 
förslag. De tre bildade ett handelsbolag, som den 30 april 1946 övertog tryck
eriet, varvid det redan allmänt brukade namnet Berndtssons tryckeri registre
rades officielle. Det citerade brevet klarlägger situationen på arbetsmarknaden. 
Den depression, som allmänt befarades som en följd av världskriget, uteblev 
lyckligtvis. I stället rådde högkonjunktur i landet med stigande produktion 
inom all verksamhet - privat såväl som offentlig. 

Tillgången på arbete var som sagt god, medan det däremot rådde brist på 
arbetskraft. Bristen på utbildade typografer har för övrigt varit utmärkande 
för tryckeribranschen under långa tider. Genom att anställa lärlingar, som ofta 
hade börjat som springpojkar, sökte tryckerierna fylla sitt behov av arbetskraft, 
i många fall med gott resultat. Trofasthet och pålitlighet utmärkte i regel dem 
som gick "den långa vägen". Många blev trotjänare i de företag, där de en gång 
började sin yrkesbana. 

En sak kan man fråga sig när det gäller rekryteringen av arbetskraft. Vare tog 
kvinnorna vägen' Kring sekelskiftet och framåt 1920-talet fanns det kvinnliga 
hand- och maskinsättare, även om de inte var många, och det dröjde innan de 
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släpptes in i typografförbundet. Fotosättningen har emellertid ökat kvinnornas 
möjligheter till arbete inom den grafiska branschen. 

Tre medarbetare vid den svenskbyggda diegelpressautomaten Lagerman i bb'rjan av 1950-talet. Från vå·nster 
Lennart Lindholm (senare delågare i firman), Erik Kristoffersson (sedermera rektor fo'r grafiska skolan i 
Malmb') och Lars G. Jonsson (senare VD Jo·r Tryckeribolaget i Östersund). 

Expansion och nya lokaler 

Det lilla företaget på Regementsgatan hade länge hoppats på att hitta en lokal 
närmare centrum i staden. Det lyckades till slut, och vid årsskiftet 1949-50 
skedde flyttningen till Centralpalatset, som fastigheten kallades, med adress 
Prästgatan 30. Tryckeriets lokaler kom att ligga utefter Biblioteksgatan och ett 
mera centralt läge kunde man knappast önska sig. Arbetsmiljön var dessutom 

38 



betydligt bättre än i de gamla lokalerna. Särskilt belysningen med lysämnesrör, 
som var något nytt åtminstone i verkstadslokaler, var en god sak. Tryckeriet 
hade därtill fatt en fasad utåt och blev känt bland en större allmänhet, vilket 
snart visade sig vara till fördel för verksamheten. 

1950-ralet innebar en utveckling inom många områden, så också inom rekla
mens, t.ex. turistreklamen. Bilden, färgen och layouten blev viktiga komponen
ter i trycksakens utformning. Här fick den professionelle reklamtecknaren en 
betydelsefull roll. Bland de duktiga frilansande reklamtecknarna i Östersund 
bör nämnas pionjären på området, Kjell Andersson samt den skicklige och 
mångsidige Kalle Berglund. Tyvärr har båda flyttat från Östersund. 

Detaljhandelns behov av trycksaker förändrades markant allteftersom självbe
tjäningssystemet - snabbköpet - slog igenom vid denna tid och under 1960-ta
let. Vem minns nu t. ex. de långa tredelade räkningsnotorna på handelsmannens 
disk, där han antecknade kundens inköp allteftersom han expedierade varorna? 
De och många andra typer av notor och blanketter, som en diversehandel be
hövde, försvann när kontanthandeln blev allmänt förekommande, men ersattes 
av annat tryck bl.a. reklamtryck. 

Tryckeriet saknade som sagt sättmaskin. Visserligen gjordes ett försök med 
en begagnad Typograph-maskin på 1940-ralet, men det blev inte långvarigt. 
Det var brist på maskiner under efterkrigstiden, men 1951 kunde man i alla 
fall komma över en Linotype-maskin av märket Multi Ideal. I fortsättningen 
behövde man inte, annat än i undantagsfall, köpa maskinsats från annat håll. 

Vid köpet av sättmaskin gällde också att välja en stiltyp, som skulle stå sig i 
längden och passa i olika sammanhang - en "husets stil", kanske man kan säga. 
Valet var viktigt och en betydande investering, om uppsättningen skulle vara 
komplett med kursiva och halvfeta varianter. Dessutom behövdes stil för hand
sats i rubrikstil i olika grader ( = storlekar). 

Valet föll på ett Garamond-snitt.16 Stilar av medivaelkaraktär kallas även äldre
antikva till skillnad från yngre antikva, bland vilka Bodoni-snitten 17 räknas till
de mest berömda. 

Den nya maskinen utnyttjades för fullt till skrifter och mindre bokverk. Gläd
jande var att Järnten - föreningen Heimbygdas årsbok - 1954 kunde återbördas 
till Östersund efter att i 29 år ha tryckts i Uppsala. 

Östersunds äldsta tidning, Jämtlands Tidning, med anor från 1845, kom på 
1950-talet i stora ekonomiska svårigheter. Hösten 1957 gjordes ett tappert för
sök att gå över till veckotidning men redan den 21 december samma år gavs 
sista numret av JT:s veckotidning ut och nedläggningen var ett faktum. Detta 
var anledningen till det avtal av den 31 december 195 7 som träffades mellan AB 

Jämtlands Tidning och Berndtssons tryckeri. 
Civiltryckeriets maskinella utrustning övertogs, renoverades och monterades 

upp i helt nya lokaler. Samtidigt anställdes huvuddelen av den tekniska persona
len av Berndtssons tryckeri. Jämtlands Tidnings tidigare annonschef, som också 
övergick till Berndtssons tryckeri, fick uppdraget att kontaktaJT:s civiltryckeris 
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tidigare kunder i förhoppning att de i och med övertagandet skulle bli kunder 
hos Berndtssons. 

De nya lokalerna hade adressen Artillerigatan 6, in på gården. Därmed hade 
Berndtssons tryckeri dubbla lokaler. Sedermera rationaliserades all verksamhet 
till Biblioteksgatan 11. Genom övertagandet av Burgmans Pianomagasins intil
liggande lokaler erhölls ett välbehövligt tillskott. 

Genom köpet av JT:s tryckeri ökades personalen till det dubbla. Möjlighet 
gavs nu att "räkna på" och "ta hem" större arbeten. Tryckeriet kunde sålunda 
glädja sig åt att fa trycka de kommunala handlingarna, d.v.s. allt som innefatta
des i Stadsfullmäktiges och de kommunala nämndernas ärenden. Eftersom detta 
tryck tidigare utförts påJT:s tryckeri, var personalen därifrån väl insatt i arbetets 
tekniska utförande. Samarbetet med kommunen var gott och uran störningar i 
2 3 år. Det är därför beklagligt att kommunen nu 1981, har ansett sig vinna på 
att göra dessa arbeten på eget tryckeri. 

I köpet av JT:s tryckeri ingick även två sättmaskiner med tillhörande matris
magasin, bl.a. en uppsättning av Bodonikaraktär. Det första större arbete, som 
sattes med denna stil var Näskottboken på 520 sidor (författare Alexander Staf
werfeldt). Den gavs ut 1958 av Näskoccs kommunalfullmäktige. 

De ökade resurserna resulterade i beställningar på flera större bokarbeten un
der 1960-talet. Sålunda kom 1962 En bok om Offerdal II (500 sid) och 1964 
En bok om Offerdal III (440 sid). Utgivare var Offerdals hembygdsförening 
genom Elov Boman. 1968 trycktes Rödöns socken, byar och gårdar (456 sid) av 
Gösta Wikegård under redaktion av Lars Faxen samt 1969 En bok om Kall av 
Gösta Ullberg. Förläggare av de två sistnämnda var AB Wisenska Bokhandeln. 
Vidare kan nämnas Orrnamn i Östersund av Iwan Wikström, som Föreningen 
Gamla Östersund stod som utgivare av. Tryckeriet kunde nu med skäl kallas 
"boktryckeri". 

De många hembygdskrönikorna bör också nämnas i sammanhanget, skolkata
loger och verksamhetsberättelser av skilda slag, samt framförallt den årliga ut
gåvan av Järnten. Jämsides med dessa arbeten gav de kommunala handlingarna, 
som blev mer omfattande efter kommunsammanslagningen, god sysselsättning 
tillsammans med accidenstrycket till firmor, föreningar och enskilda. 

1956 påminde tryckeriet 0111 sin 6O-åriga tillvaro ge110111 att till kunder och 

övriga a/fiirsfiirbindelser siinda ett ovanligt tryck. som blev mycket 11ppskattat och 

11pp111iirksa111111at bl.a. i Grafiskt Forum. Det var en reproduktion av skulptören, 

sedermera professorn, Arne Jones' originaltriisnitt "Gotiskt mm". Komtniiren hade 

gett personligt tillstånd till reproduktionen, som trycktes på handgjort papper. 
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Ny teknik 

En viss tvekan rådde inom företaget om man skulle våga satsa på offsettekni
ken. Denna skepsis var inte ovanlig bland boktryckarna, som höll på högtryck
ets 18 högre kvalice. Snart nog måste man dock tänka om för att inte hamna på 
efterkälken. Den snabba utvecklingen inom offsetområdet visade att metoden 
förutom sin snabbhet även kunde ta upp konkurrensen med högtrycket när det 
gällde kval i ten. 

Den första offsetpressen köpte Berndtssons tryckeri 1964 och det var den för
sta bland boktryckerierna i Östersund. Det var en ganska blygsam början med 
en press som tog format A 3 av märket Dick. För att visa prov på vad som kunde 
åstadkommas i nyförvärvet gjordes ett tryck i fyra färger av Kalle Berglunds 
kubistiska tupp, ett väl så avancerat arbete i den lilla pressen. 

Vad som från början var en fråga om ett val blev snart ett måste. Fackmän och 
leverantörer förutskickade att högtrycket i längden inte kunde bibehållas, eme
dan tillverkningen av stil och maskiner skulle komma att upphöra. 

Från början investerade man endast i själva offsetpressen. Sättningen gjor
des på traditionellt sätt med blysättning för hand och på maskin, varefter s.k. 
reproavdrag skickades till en reproanstalt för fotografering och överföring till 
offsetplåtar. 

Handsiittaren Curt Svensson (den ende som hade rea/examen niir han barjade 
som lärling. Han blev senare /ormgivare vid WEZÄTA boktryckeri och fo"r!ag 
i Go'teborg) sysselsatt med ombrytning av maskinsats till trycksidor i bo'rjan 
av 19 5 0-ta!et. 
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Det första bokarbetet, som trycktes i offsec i Östersund, var Öscersundsbilder, 
som Föreningen Gamla Östersund gav ut 1968 på Wisenska Bokhandelns för
lag och trycktes av ÖPE-cryck. Faktor John Edin berättar hur det kunde gå till 
i början av offsecepoken: "Vi började med jobbet innan vi ännu fatt maskinen 
- en 1-färgs arkrotacion från Heidelberg, modell KORS 52x72 19 - installerad.
Jag for ner till Fägerblads reproanstalt i Västerås med bilder och avdrag av tex
ten utan att ha en aning om offset. Men det gick vägen; maskinen kom på plats,
boken blev färdig i tid och jag fick ett ex med dedikation av författarna Erland
Lindhammar och Gösta Rollin."

Det helt nya i "den nya tekniken" kom med fotosättningen. För att sätta sig 
in i vad tekniken innebar same fa information om de olika system som mark
naden erbjöd, reste en grupp boktryckare och faktorer från Västernorrland och 
Jämtland till Stockholm hösten 1975. Utbudet var varierande, verkade förvir
rande och svårt att ta ställning till. Vänta och se, var väl de fl.estas mening efter 
besöket, och det var nog kloke. De första systemen för cexcöverföring blev snabbt 
omoderna. Nya kom för att snart ersättas av mer avancerade. 

En övergång från den sedan 1500-calec brukade högtrycksmetoden till offsec
metoden innebar att starta på nytt. Sättaren/Typografen efterträddes av fotogra
fen/litografen, som behövde en utrustning med reprokamera, framkallnings- och 
kopieringsmaskiner, moncagebord etc. Under loppet av tio a tolv år hade Bern
dcssons tryckeri byggt upp en anläggning på reprosidan för tryck i svart-vitt, 
medan plåtar för flerfärgstryck måsta beställas på annan ort. På crycksidan hade 
investerats i en Heidelberg 1-färgsarkrocacion modell KORS för format 52x72, 
en Modell GTO för format 32x46 same Dick koncorsoffset A 4. 

Ny delägare 

Utdrag ur ett kundmeddelande våren 1976: 
"Den 15 februari 1976 hade boktryckare Ebba Berndcsson varit verksam i före
taget under 50 år - en period med stor förvandling och utveckling av branschen. 
Hon har nu dragit sig tillbaka och överlåtit sin andel i Berndcssons tryckeri till 
en av firmans mångåriga medarbetare - faktor Lennart Lindholm - vilken till
sammans med boktryckare Olle Berndcsson fortsätter verksamheten. 

Vår ambition är att även i fortsättningen på bästa sätt betjäna enskilda, företag 
och myndigheter i Jämtlands län med trycksaker av skilda slag. Våra duktiga 
medarbetare och en modern maskinpark ger oss möjlighet till detta." 

Med 50 år i företagets SO-åriga tillvaro och vid snart uppnådda 68 år var det 
hög tid för Ebba att dra sig tillbaka. Samtidigt infriades ett gammalt löfte till 
en mångårig medarbetare att fa bli delägare i tryckeriet. Eftersom Lennart Lind
holm hade gått den långa vägen från springpojke till faktor var han väl insatt i 
yrket och de frågor han som företagare skulle komma att ställas inför. 
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Genomgripande förändring 

Snart var det dags för ännu en förändring, den ojämförligt största i tryckeriets 
historia. Med den snabba utveckling som skedde på offsetsidan blev lokalerna 
på Biblioteksgatan snart för trånga och opraktiska. Frågan var vad som nu var 
lämpligast att göra. Svaret på frågan gavs i Östersunds-Posten den 9 februari 
1979. Ur artikeln, som hade rubriken Berndtssons kiJ]Jer ÖPE-tryck och utvidgar 
saxar vi: "I det läget dök tanken på ett samgående med ÖPE-tryck upp. Alter
nativet skulle vara en modernisering av Berndtssons lokaler. Men det skulle ha 
kostat mer än det smakat. 

Förhandlingar inleddes alltså med ÖPE-tryck. Även det företaget skulle be
höva ganska stora investeringar, men Östersunds-Postens Tryckeri AB behöver 
alla pengar som går att få loss till en ny tidningspress. 

Det är också en allmän trend i tidningsbranschen att man gör sig av med ci
viltryckerierna." 

Resultater av förhandlingarna med ÖPE-tryck och facken på de båda tryck
erierna blev att Berndtssons skulle överta ÖPE-tryck. Överläggningar med de 
kommunala myndigheterna resulterade i att de sammanslagna tryckerierna 
skulle beredas lokaler i ett nybyggt industrihus, som kommunen ämnade bygga 
i Odenskog. Från början planerades att huset, som även skulle inrymma bokbin
deri och reproanstalt, skulle stå färdigt att tas i bruk 1980. Olika problem dök 
emellertid upp, som fördröjde igångsättningen, men när man väl fick sätta spa
den i jorden byggdes med expressfart. Efrer drygt sju månader stod ett Grafiskt 
Hus färdigt för inflyttning. De som flyttade in var förutom Berndtssons tryckeri, 
Bokis bokbinderi samt Jämtrepro, ett filialföretag till Sundsvalls Klicheanstalt. 

Förseningen av bygget innebar att de två tryckerierna hade verksamhet på var 
sitt håll från den 30 april 1979, då ÖPE-tryck övergick i Berndtssons ägo, till 
augusti 1981, vilket inte var rationellt. Tillfredsställelsen var därför stor och all
män, när inflyttningen var klar och invigningen kunde äga rum den 15 augusti 
1981. - En ny epok hade börjat. 

Samtidigt som inflyttningen skedde inträffade emellertid en kraftig lågkon
junkrur för alla tryckerier med många konkurser som följd. Olle Berndtsson och 
Lennart Lindholm återvände till Berndtssons handelsbolag och fortsatte verk
samheten där i lokalerna på Biblioteksgatan. 

Efterskrift 

I oktober 1996 köpte Trond Moden, Joakim Nilsson och Sonny Stolth Berndts
sons Tryckeri AB av Olle Berndtsson och Lennart Lindholm och det blev första 
gången någon utan efternamnet Berndtsson ägde tryckeriet. Lennart Lindholm 
stannade kvar under drygt ett års tid för att föra över kundkontakter samt lära 
ut så mycket som möjligt kring verksamheten. 

Lennart förde i samband med detta även över känslan för noggrannhet, leve
ranssäkerhet och kvalite som fortfarande är hörnstenarna hos Berndtssons Tryck
eri AB.
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Kontoret renoverades och originalavdelningen uppdaterades med datorer och 
programvaror som låg i tiden medan tryckeriet fick vänta. Mellan åren 1996 och 
2000 fördubblades omsättningen och lokalerna började vara för trånga. Ny lokal 
lerades upp och år 2000 gick flyttbilarna från Biblioteksgatan 11 till den nuva
rande adressen Bangårdsgaran 2-4 ("Bilbolagshuset"). En ny tryckpress ersatte 
den gamla och externa inköp av film ersattes av en egen fotosättare. Systembola
get hade tidigare huserat i lokalen och den anpassades helt efter tryckeriets verk
samhet och det enda som blev kvar var mattan som anses vara unikt slitstark. 

År 2003 köptes Affärstryckeriet AB upp efter några års diskussioner. Syner
gieffekterna var många men framförallt tillfördes nya kunder, omsättning, samt 
kunniga medarbetare och nu var det åtta personer som jobbade på Berndtssons 
varav fyra stycken kom från Affärstryckeriet. I samband med köpet valde Sonny 
Stolth att kliva av som delägare men stanna kvar som medarbetare. Mellan åren 
1996 och 2006 har volymen stadigt ökat och i slutet på 2006 togs beslutet 
att investera ytterligare för att möta ökad efterfrågan och öka kvaliten på de 
trycksaker som lämnar tryckeriet. I början på 2007 levererades en 5-färgs tryck
press samt en CTP-anläggning (Computer ro plate). Tryckeriets kapacitet och 
kvalitet har tagit flera kliv uppåt och Berndtssons Tryckeri AB står rustat för 
framtiden. 

Illustrationer: Ur Olle Berndtssons samlingar. 

Noter: 

1 Konstförvant = sättare och tryckare. De intog i skråväsendet en särställning genom att 
de hade rätt att bära värja. Ordet konstförvant kommer från det ryska Kunstverwandte = 
medbroder i konsten. Den, som genomgått bokrryckerilära, blev förklarad som utlärd och 
upptagen som medlem av "brödraskapet". 
Konstförvant användes som ri tel på sättare och tryckare ända ri Ils det på första svenska 
typografmötet 1883 beslöts att titeln skulle bytas ut mot typograf. Den gamla titeln kom väl 
ännu en rid att brukas om och bland äldre typografer. 
Rätten att bära värja upphörde redan 1719 genom en kunglig förordning, men boktryckeri
gesällerna trotsade förbudet i nära 10 år. De ansåg sig "utöva en fri konst och deras yrke stå 
över alla andras, varför det ej vore mera än rätt att de fick behålla rätten att bära värja". De 
måste dock ge vika i okrober 1728. 

2 Den 10 okrober 1889 rändes för första gången den elektriska garubelysningen i Östersund,
och kort därefter fanns möjlighet till inomhusbelysning. Först 1898 fanns elektrisk ström för 
motordrift att tillgå för all inom staden och dess omnejd befintlig industri. 

3 Från Esrbergs Bokhandel har Wisenska bokhandeln sitt ursprung, genom att dess grundare, 
GusrafWisen, köpte bokhandeln av Esrberg och drev den som GustafWisens Bok-, Musik
och Pappershandel. 

4 Digelpress är en planpress som pressar papperet mor den orörliga tryckformen. 
5 Linderholms namn levde länge kvar i firmanamnet Linderholm & Johansson, vilken firma

1976 jämte Frimans bokbinderi 1977 gick upp i Bokis AB, bokbinderi. Bokis AB var ett av 
de tre företag, som ingick i Grafiska Huset. 
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6 Till de förut nämnda ridningarna hade 1893 kommit ännu en. Typografen John Hagberg, for
övrigt far till den på sin rid kände kuplettsångaren John Wilhelm Hagberg, hade skaffar eget 
tryckeri och gav ur en liren veckotidning, Jämtlands Veckoblad. Detta var början till vad 
som 1898 blev Jämtlands-Kuriren med Hagberg som ägare och redaktör. Jämtlands-Kuriren 
- en varannandagsridning - köptes 1918 upp av Jämtlands Tidning.

7 Civiltryckeri d.v.s. tryckeri for böcker, tidskrifter, rillfällighersrryck (= accidenstryck) (r.ex.
blanketter, visitkort) m.m., men ej dagstidningar. 

8 Snällpress är en bokrryckspress där cylindrarna rör sig.
9 Enligt hörsägen hade "Banditen" spelar amarörrearer i sin ungdom och haft rollen som

"boven i dramat"; därav öknamnet. Om "Keruben" spelade rollen som änglabarn låter vi vara 
osagt. En sak var han nog oslagbar på, nämligen att forrasr möjligt tömma en ölflaska. Öppet 
gap och en snabb snurr på flaskan var meroden. 

IO Typograferna började organisera sig redan 1883; boktryckarna/arbetsgivarna låg långt efter. 
Först 1915 konstituerades Sveriges Tryckeriers Arbersgivareforbund, som 1916 anslöt sig 
till den redan 1902 bildade Svenska Arbersgivareforeningen. Svenska Boktryckareforeningen 
hade visserligen bildats 1893, men inre förrän ert stycke in på 1930-raler organiserades lokal
och krersforeningar över hela landet. 

11 Grotesk, typkaraktär, som kännetecknas av arr alla staplar är lika grova och uran schatteringar. 
12 Agda var dotter till Axel i ett tidigare förhållande.
13 Dottern Ingrid förde på sirr sätt yrkesrraditionen vidare, då hon gifte sig med boktryckaren

Eric Carlson i Bollnäs. Deras äldste som Bo Eric lärde sig till typograf hos far och farfar, men 
sadlade om till journalist. Under sin tid som lekror på Journalisthögskolan i Göteborg gav 
han ut en handbok for blivande journalister, som bl.a. innefattade Grafisk teknik. 

14 Axels och Annas dotter Elsa var den enda av deras barn som inre var engagerad inom tryck
eribranschen. 

15 Prokurist = person som har fullmakt art skriva under avtal for företager.
16 Uppkallar efter Claude Garamond, berömd fransk srilgjurare, död 1561, "fulländaren av

medivaelanrikvan", enligt Grafisk Uppslagsbok. 
17 Bodoni, italiensk boktryckare 1747-1813.
18 Högtryck är en tryckmerod där färgen överfors till papperet av upphöjningar i tryckformen i 

morsars till djuptryck, där tryckfärgen ligger i fördjupningar i rryckformen och offsettryck, 
där rryckfärgen överfors från tryckplåren över en gummivals till papperet. 

19 
KORS är beteckningen på en Heidelbergpress och 52x72 anger det största pappersformar i 
cm som offsetpressen kan rrycka. 
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Nystedts bagerier och konditorier 

Av Lars Nystedt 

Nystedts bageri och Nystedts konditori var vål kdnda foretagsnamn i Östersund under 
1950-, 1960- och 1970-talen. Mannen bakom namnen heter Lars Nystedt. som i det 

/oljande delger årsskriftens läsare något av Jo·retagets historia. Texten kompletteras med 
några av de många bilder som Lars Nystedt samlat hos sig genom åren. 

Under slutet av 1940-talet hade delar av bageribranschen stora svårigheter. 
Några bagerier gick i konkurs, bland annat i Borås och i Östersund där Öster
sunds Ångbageri drabbades. Bagerierna hölls igång av respektive konkursför
valtare. Största fordringsägare var det kvarnföretag som sedermera blev Kungs
örnen, vars verkställande direktör jag lärt känna. Jag var vid denna tid 29 år 
gammal och hade arbetat vid Cloetta i Linköping och Stockholm, vid Svenska 
Telegrambyrån i Malmö och hos mina föräldrar som drev etc bageri i Boden. 

Av Kungsörnen erbjöds jag att ta över ett bageri i Borås eller i Östersund. 
Kungsörnen skulle finansiera både köp och rörelsekapital. Efter besiktningar 
beslutade jag att försöka i Östersund. Där drevs verksamheten i förhyrda lokaler 
vilket jag bedömde innebar större framtida frihet. I Borås hade bageriet egen 
fastighet på en för liten tomt. Konkursboet i Östersund övertogs i februari 1951 
och verksamheten inleddes i ångbageriets före detta lokaler i Bangårdsgatan 
2-4.

I bottenplanet av hmet Bangårdsgatan 2-4 fanns bagerilokalerna som Nystedt bi1ertogl 951 efter Öster

s11nds Angbageris konk11rs. I o·vre planet hade Bi/bolaget af/å'r och verkstad. Hmet byggdes 11rspmngligen 
fb"r Östemmds mekaniska verkstad. FGÖ bild. 
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År 1953 presenterades ett nytt fastighetsprojekt vid Storgatan 24 i Östersund. 
Initiativtagare och byggherre var firman Gumpel och Bengtsson med Max Gum
pel som ägare. Sundsvalls banken höll byggnadskreditivet och hade kontakter med 
presumtiva hyresgäster. Huset skulle bland annat innehålla serveriogslokaler för 
konditori och en mindre bagerilokal i anslutning därtill. Calle Briokmao, som 
då var chef i banken, frågade om vårt intresse. Efter någon betänketid meddela
de vi att vi gärna skulle försöka, men att vi inte hade det kapital som behövdes. 

Sundsvalls banken 
täckte lånebehovet 
och Nystedts kon
ditori kunde eta
bleras. Kondito
riet blev ett ganska 
srort engagemang. 
Mio hustru Lena 
tog med skicklig
het och framgång 
hand om verksam
heten. Huset kom 
att kallas Garbo
huset. Anledning 
till denna benäm
ning var att Max 
Gumpel var god 
vän med Greta 
Garbo, varför det 
förmodades att han 
förvaltade pengar 
åt henne i Sverige 
och att sådana ut
nyttjats vid uppfö
randet av huset. 

Nystedts konditori på Storgatan var en populiir triiflp,mkt. Vid ett till/alle lovades i en Hy/ands ho'rna 

i radion att barn skulle få en gratis bakelse i vissa konditorier. Det blev stundtals tumultartat utanför 

konditoriet. Foto: Bengt Weilert, Lars Nystedts bild. 
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Under 1950-talet kunde man märka att stadens centrum var på väg söderut 
från Stortorget längs Prästgatan. Det borde därför finnas förutsättningar för en 
mindre konditorservering i det nya centrum. 1957 öppnades därför Baretten vid 
Prästgatan 40 i lokaler som tidigare disponerats av lwans kläder. Vid samma tid 
tog drätseldirektören Harry Rydqvist upp frågan om en utveckling av Badhus
parken med bland annat en servering och en musikestrad. Arkitekten Sture Fröh
len anlitades av staden för uppgiften. I maj 1958 öppnades Nystedts servering i 
ett nybyggt hus i Badhusparken. 

Serveringen i Badhusparken oppnades I 9 58. Personernas kladsel talar for att bilden ilr från en sommar vid 

samma tid. Foto: Bengt \Yleilert, Lars Nystedts bild. 

Under de 7-8 år som gick fram till sluter av 1950-talet utvecklades bageriet 
väl. Det stod nu klart att verksamheten inte kunde fortsätta i de hyrda lokalerna 
på bottenplanet i Bilbolagets fastighet, Bangårdsgatan 2-4. År 1959 köpte vi en 
tomt vid Midgårdsgatan för en ny bageribyggnad. Denna projekterades tillsam
mans med arkitekten Anders Berg. Byggnaden stod klar i början av 1961 och 
under påskhelgen flyttades verksamheten in i de nya lokalerna. Finansieringen 
kunde nu ske utan Kungsörnens medverkan. Genom förmedling av Calle Håll
stedt svarade försäkringsbolaget Thule för bottenkrediten i den nya fastigheten. 
Handelsbanken täckte övriga kreditbehov. Under de år Kungsörnen både var 
kreditgivare och leverantör utnyttjade de aldrig sin ställning otillbörligt. 

Distributionen av bageriers produkter skedde självfallet inom staden och lä-
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Kronprins Carl Gustaf besokte det nya bageriet på Midgårdsgatan år 1966. På bilden syns fr. v. kron-

primen, viirden Lars Nystedt och landshovding Anders Tottie. Foto: Bengt Weilert, Lars Nystedts bild. 

net. Distribution organiserades längs kusten från Sundsvall ned till Uppsala. 
Tillsammans med fem bagerier i södra och mellersta Sverige bildades ett distri
butionsbolag för stockholmsregionen. I samband därmed gjorde jag en flygresa 
till Stockholm och hade under denna sällskap med den kände reklammannen 
Erik Elinder. Bolaget i Stockholm fick under den flygresan namnet Mästerba
garna. Efter något år såldes ett av företagen i gruppen. En ny situation uppstod 
därmed, vilket fick till följd att vårt bolag i Östersund övertog hela bolaget och 
namnet Mästerbagarna. Vi anskaffade en omlasmingscentral i Årsta partihallar. 
Volymerna ökade snabbt, innebärande att ett långtradarekipage kunde fyllas 
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och gå fem nätter i veckan. Transportkostnaden till Stockholm kunde göras låg 
genom att utnyttja bilarna vid återresan från Östersund till Stockholm. Gods
volymerna till Östersund var ofta större än de söderut. Returtransporter var ef
tersökta då. 

Under de år som gick fram till 1960-talet hade företaget även öppnat tre 
butiker. En av dessa låg vid Stortorgets södra sida, en låg i Hamngatan och en i 
Cityhallen. Men verksamheten vid sidan av bageriet krävde mycken detaljtill
syn samtidigt som bageriet krävde odelat intresse. Därför avvecklades efterhand 
verksamheterna vid sidan av bageriet. Den 30 april 1964 övertog Lennart Tör
ner konditoriet vid Storgatan 24. Svedbergs Ur och Guld övertog Baretten och 
kunde därmed utvidga sina lokaler. Serveringen i Badhusparken övertogs av an
nan arrendator. Butiken vid Stortorget blev låsbucik, den vid Hamngatan blev 
sybehörsaffär och den i Cityhallen lades ner. 

Konditori Baretten fanns i Priistgatan 40. Foto: Bengt \'Veilert. Lars Nystedts bild. 

Inom bageribranschen pågick kring början av 1970-calet en omfattande om
strukturering. Förerag bytte ägare, vissa lades ned och andra lades samman till 
större enheter. Vi fick propåer från företag i södra Sverige som ville ha ett fäste i 
norr, men det blev NNP som köpte alla aktier i vårt bolag. Det skedde i januari 
1971. Vårt tidigare bageri lades samman med NNP:s bageri under namnet Mäs
terbagarna. Själv lämnade jag företaget 1977. Omstruktureringen av bageri
branschen fortsatte och accelererade. Bland annat såldes eller lades alla Konsum
och !CA-bagerier ned liksom ett 20-cal bagerier inom Skogaholmskoncernen, 

51 



i vilken Mäscerbagama nu ingick. Våren 2005, efter mer än 50 års verksamhet, 
lades Mäscerbagama i Östersund ned varvid produktionen flyttades till etc för 
Norrland nybygge cencralbageri i Umeå. 

Denna limpa får JymboliJera ett framgångJrikt företag i ÖJtermnd. Bilden iir 

från Expo Norr1952 då miiJJan var förlagd till området kring Fyrvatla och 

tenniJhatlen. Foto: Bengt Weilert, LarJ NyJtedtJ bild. 

Lars Nystedt har till FGÖ:s arkiv överlå"mnat de bilder som anvå"nts i denna artikel, 
samt ytterligare några som visar företagets verksamhet. 
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Stadens egen polis 

- till förstatligandet 1965

Av Ingvar Gustafsson 

Polis, police, Polizei, politi, poliisi är benämningar från vårt land och några grann
länder på en viktig samhällsfunktion. Som ni ser är orden mycket lika varandra. 
Orden kan härledas från det grekiska ordet politeia och det franska police. Bägge 
har med statsform 1 och medborgarskap att göra; jämför med politik. Oftast an
vänds samma ord när man talar om personer som tjänstgör i detta speciella yrke. 
Det var i slutet av 1700-talet som ordet började användas på den samhällsfunk
tion som hade till uppgift att bekämpa brottslighet och upprätthålla allmän 
ordning. Men det rog hundra år, till slutet av 1800-talet, innan ordet kom till 
användning i staden Östersund för en motsvarande organisation. 

Samuel Pennan var stadens förste ordningsman. FGÖ bild. 
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Samuel Perman stadens ordningsman 

Hur hade man då löst de här frågorna under stadens första hundra år? Jo, under 
många år var det stadens förste ordningsman, apotekaren Samuel Perman, som 
såg till att det utsågs vakter när det behövdes. Till exempel vid Gregoriemark
naden i mars månad fanns det vakter som han utsett, vilka skulle se till att 
hästbytandet skedde endast inom tillåtna områden och att kortspel inte förekom 
och liknande ordningsfrågor. Om vakterna inte åtlyddes, tog Perman själv hand 
om den trilskande personen och gav honom en muntlig skarp reprimand, ibland 
förstärkt med en avbasning med spanskröret (käppen). Visst hade man härads
rätten i Brunflo att vända sig till i brottsmål, men Permans enklare förfarande 
lär ha fungerat i de flesta fall. 

Ordningsmannafunktionen levde kvar fram till 18582 då staden fick magistrat 
och rådhusrätt. Från landshövdingens sida gjordes ansträngningar att få en bätt
re ordningshållning till stånd. Det fastställdes en polisordning för staden 1839, 
men det var länsstyrelsen som skötte frågorna. Stadens förste ordinarie stadsfis
kal blev 1859 polisöverkonstapeln i Stockholm Fale August Abrahamsson. 

Under åren 1876 och 1877 arbetades det för inrättandet av en poliskår i staden 
och i augusti 1877 utlystes de första polistjänsterna: åtta avlönade och en oavlö
nad. De poliser som fick de avlönade tjänsterna kom från Sundsvall, Hudiksvall, 
Arboga och Stora Skedvi i Dalarna. Den oavlönade tjänsten som extra polisman 
besattes med skomakaren Edfast Åström från Östersund. 

Polislokalerna fanns i Fyrkanten 

Polisens lokaler låg redan då ungefär där de ligger idag, i huset som kallades 
Fyrkanten och låg vid södra sidan av Samel Permans gata (då Drottninggatan) 
mellan Köpmangatan och Strandgatan. Man höll till i husets bottenvåning med 
ett gemensamt rum för stadsfiskalen och polisöverkonstapeln samt ett rum för 
de tjänstgörande poliserna. I ett tredje rum, 4x3 meter stort, var det förvarings
häkte. Man kan av följande citat förstå att de sanitära förhållandena och ar
betsmiljön var undermålig i Fyrkantens första våning. "Förvaringsrummet, deri 
finnes 4 afbalkningar för våldsamma personer och en klosett utan lufttrumma, 
är litet och vid vissa tillfällen såsom vid marknader fyldt med berusade personer 
eller för stölder, slagsmål m m anhållna personer. Vid vissa tillfällen är luften 
derstädes så olidlig att den väcker äckel och afsky." Efter hand togs därför även 
lokaler på övre våningen i bruk och arbetsförhållandena blev bättre. Polisled
ningen fick sina lokaler i övre våningen varifrån man genom ett talrör kunde ge 
order till poliskonstaplarna i våningen under. 

Polisens verksamhet styrdes av tjänstgöringslistor och distriktsindelning. Det 
fanns särskilda kontrollur med vilka det kontrollerades att konstaplarna fullföljt 
sina vaktrundor. Dessa kontrollur ställde till bekymmer, dels för att de var svåra 
att använda och dels för att de var besvärande för lata poliser som försökte fuska 
med sina vaktrundor. Stadens poliser var inre alltid de föredömen man väntade 
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Det Jo·rsta poliskontoret lJg i Fyrkanten, det högra huset med lanternin pJ taket. 

Niir men beho"vde ytterligare lokaler ordnade man sJdana i StadsgJrden, det 

hitre huset som lJg diir nuvarande polishus iir beliiget. 
Efter en teckning av E. H il/berg. FGÖ bild. 

sig. I december 1891 avskedades fem polismän för fylleri eller fusk med kon
trolluren. 

Poliskår och brandkår samordnades 

Poliserna hade också uppgiften att larma om man upptäckte brand i staden. För 
den skull ingick det i polismannens utbildning att använda brandlarmskano
nen vid övre delen av Stortorget. Under 1890-talet ifrågasattes om inre poliskår 
och brandkår kunde samordnas i en gemensam kår. Polismännen protesterade 
och ansåg bland annat att alla poliser inre var så ungdomliga och spänstiga 
som det krävdes av en brandkonstapel. Att klättra på takåsar och längs stuprör 
krävde särskilt god fysik, angav man. Men 1897 beslöt stadsfullmäktige att man 
skulle ha en gemensam polis- och brandkår. Den fasta brandkåren bestod av en 
stadssergeanr, nio brandkonstaplar, därav en brandkorpral, samt ett antal reserv
brandkonstaplar. Stadssergeanren var även chef för den fasta poliskåren som i 
övrigt bestod av fem poliskonstaplar. Brandkonstaplarna skulle utföra vissa pa
trulleringsuppgifrer och skulle då anses som poliskonstaplar. Till stadssergeanr 
och chef för den kombinerade kåren utsågs tillförordnade polisöverkonstapeln 
Olof Jansson i Östersund och till brandkorpral August Palm från Karlstad. 

Det finns många intressanta, lustiga eller svåra uppdrag för polisen beskrivna 
i handlingarna. Under storstrejken 1909 ansågs det behövligt med förstärkning 
av poliskåren. Först utsågs åtta extra polismän och senare 19 ytterligare bland 
annat för att skydda bankerna. Två av dem som anmält sig till den senare styr
kan var medlemmar i Östersunds skrädderiarbetares fackförening. Föreningen 
beslutade vid ett möte i Folkparken att detta åtagande innebar srrejkbryteri och 
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man kan anta att det fick rekryteras två andra personer till polisen. 
Poliserna hade att se till att stadens ordningsstadga följdes. Man fick till ex

empel övervaka att kälkåkande inte skedde på otillåtna platser. Magistraten fann 
"det önskligt att tjenlig plats funnes för detta för ungdom uppfriskande nöje" 
och man upplät för kälkåkning Nytorgsgatan (nuv. Artillerigatan) från artille
rikasernen över Nya torget (Gustav III:s torg) ned till Kyrkogatan (nuv. Kyrk
gatan). 

Den ge111ensa111111a brand- och poliskåren omkring år 1901). Stående få'ngst till viinster iir 
stadssergeanten Olof Jansson och sittande fångst till viinster brandkorpral A11gmt Palm. 

FGÖ bild. 

I oktober 1909 återgick man till en självständig poliskår med stadsfiskal Heri
bert Flygare som chef och två polisöverkonstaplar som närmaste män. De senare 
var Arvid Widstrand och Olof Jansson. I kåren ingick elva poliskonstaplar, två 
reservpoliskonstaplar och två extra poliskonstaplar. 

Poliserna var utrustade med sablar som vapen. Sablarna ställde till en del be
kymmer då de slet hårt på uniformen. För att minska slitaget bestämdes att när 
man bar kappa skulle man under den bära tröja i stället för syrtut. Detta gjorde 
poliskonstaplarna till visst åtlöje bland stadens invånare och i tidningspressen. 
Fyra konstaplar trotsade bestämmelsen och var nära att råka ut för en tids sus
pension, vilket stadsfiskal Flygare föreslagit. Men curligen räckte det med en 
muntlig varning framförd av borgmästare !sidor von Stapelmohr. 

I Fyrkanten, Stadsgården och från 1912 i Rådhuset 

När den gemensamma brand- och poliskåren inrättades 1897 utökades lokalerna 
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så att man huserade både i Fyrkanten och i delar av Stadsgården, det stora trähus 
som fanns mellan nuvarande Samuel Permans gata och Törnstensgränd längs 
Köpmangatans västra sida. Men i oktober 1912 var det dags för flyttning till 
nya fräscha lokaler i det nybyggda rådhuset. Polisstationen inrymdes i rådhusets 
södra del på bottenvåningen. Lokalerna bestod av ett polisvaktkoncor, ett rum 
för polisöverkonstaplarna, persedelrum, samlingsrum samt bad- och torkrum. I 
den numera rivna södra flygeln fanns arrestavdelningen med två stora "finkor" 
för fyllerister, tre arrester för anhållna och en "stormcell" för våldsamma. Stads
fiskalen fick också sin expedition inrymd i rådhuset. I början av 1950-talet fick 
kriminal polisavdelningen överta de lokaler som Systembolaget lämnade. De låg 
i rådhusets norra del på bottenvåningen. 

En bild från polislokalerna i rådhu

set. Sittande vid bordet syns Bertil 

Ottebo och sittande på bordet Sten 

Larsson. Bilden iir från 1960-talet. 

Polis11111seets bild 

Det skedde efterhand omorganisation av polisen i Östersund i takt med att 
staden blev större och att nya kompetenser behövdes. År 1916 infördes ett finger
avtryckssystem och man började vid samma tid att fotografera vissa personer 
med en kamera som inköpts för 300 kronor. De som fotograferades var brotts
misstänkta och tilltalade personer samt lösdrivare. Man behöll självfallet ett foto 
för eget behov och sände ett till signalemencsbyrån i Stockholm. 

Stadens förste detektiv hade både hund och motorcykel 
Till stadens förste detektivkonstapel förordnades 1918 Agaton Fredriksson. 
Denne hade en schäferhund med namnet Foch som fick lära sig apportering 
och eftersök. Vid ett tillfälle var Foch lös och passade på att tillämpa sina kun
skaper bland kötthandlarna på Stortorget. Slaktaren från Oviken blev mycket 
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förgrymmad då Foch försåg sig med ett stort köttstycke, åt upp det mesta och 
sedan grävde ned överskottet i en tulpanrabatt i Badhusparken. Detektivkonsta
pel Fredriksson fick självfallet be om ursäkt och ekonomiskt kompensera samt 
skotta igen rabatten i Badhusparken. Fredriksson hade också en motorcykel med 
sidovagn som han nyttjade i tjänsten. Detta blev det första motorfordon som 
användes i Östersunds polisiära verksamhet. 

1925 infördes en ny lag om polisväsendet i riket. Den fick bland annat till 
följd att poliskåren i Östersund omorganiserades och bestod därefter av en polis
kommissarie, en polisöverkonstapel, två detektivkonstaplar, tre inspektionskon
staplar och 16 poliskonstaplar. Detektivkonstaplarnas tjänst bestreds delvis med 
statsmedel eftersom de även tjänstgjorde inom länet i övrigt. 

1925 års lag innebar också att länsstyrelsen blev högsta polismyndighet i lä
net. Det var möjligen för att markera sin nya roll som länsstyrelsen samma år 
påtalade det olämpliga i att ha olika högsta hastighet för biltrafik på Frösöbron. 
På stadens halva var högsta tillåtna 35 km/tim och på Frösösidan 20 km/cim. 
Kan det ha varit så att stadens styresmän och de styrande på Frösön var ovilliga 
att komma överens och att det därför krävdes ett ingripande från "högre ort"? 
Hur som helst, det var staden som förlorade och införde den lägre hastigheten. 

Heribert Flygare kom att bli långlivad som stadsfiskal och chef för stadens 
polis. 1927 förhandlade han om sin pension, men eftersom han ansåg den för li
ten, fortsatte han sin tjänstgöring. Han hade förgrymmad sagt: "Jag skall ... sitta 
kvar på min tjänst så länge jag kan tugga gröt". Hans gröttuggarförmåga upp
hörde uppenbarligen 1939, för då gick han i pension 72 år gammal. Tord Öd
mark efterträdde Heribert Flygare den 1 oktober 1939 som stadsfiskal. Ödmark 
blev ganska snart kronokamrer och efrer en tid efterträddes han som stadsfiskal 
av Kjell Sandberg. 

Stadsfiskal Heribert Flygare var en kiind profil 

i staden. Hår karikerad av signaturen D. C.

vilket står fo'r David Cederberg. FGÖ bild. 
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Statspolis inrättades 

Erfarenheterna från de tragiska händelserna i Ådalen 1931 då samhället utnytt
jade militärer för ordningshållning resulterade i att scacspolis infördes i Sverige 
1932 . En avdelning av scacspolisen lokaliserades till Östersund och fick sina 
lokaler i Rådhuset. Stacspolisens Öscersundsavdelning bestod av fem polismän 
med polisöverkonscapel Filip Risby som föreståndare. Stacspolisavdelningen fick 
de första polisbilarna som funnits i staden, två Volvo-bilar. 

Andra världskriget bröt ut den 1 september 1939. Kriget kom att innebära 
stor belastning på alla samhällsfunktioner. Poliser blev inkallade, några som 
krigspoliser, andra i vanliga militära befattningar. Det inrättades en säkerhets
polisavdelning i Östersund med Vilhelm Ahlberg som chef. Säkerhecsärendena 
tog mycket arbetstid; utlänningar, "spioner", flyktingar, samverkan med mili
tärerna och liknande ärenden var sådant som ingick i den polisiära säkerhets
tjänsten. 

Den demokratiska insynen och styrningen av stadens polis förbättrades ge
nom att man 1940 införde en polisnämnd där den första sammansättningen 
var: överlantmätare Fredrik C. R. Langeen (ordförande), typograf Sigurd Holm, 
kassör Nic. Engström, tapetserare Ruben Clarin och advokat Adolf Sjöberg. En 
polisnämnd kom att finnas kvar ända till förstatligandet, det vill säga till och 
med utgången av år 1964. År 1940 innebar en ytterligare påtaglig förändring i 
polisens arbetsmiljö, den första kvinnan, Alice Nilsson, tog plats i arbetslaget, 
inre som polis men som skrivbiträde. 

Tekniska utvecklingar 

Från 1939 förbättrades ledningens möjligheter att nå kontakt med patrullerande 
konstapel på staden. Man monterade då upp ett antal signallampor på "strate
giska" platser i staden. En sådan plats var i korsningen mellan Samuel Permans 
gata och Prästgatan, där en signallampa fanns utanför Lundholms järnhandel. 
När den började blinka kunde man få se en poliskonstapel komma rusande över 
Stortorget fram till den röda låda som fanns på husväggen under den blinkande 
lampan. Polisen i fråga låste upp luckan till lådan, tog fram telefonluren och fick 
sin order. Sedan bar det av i rask takt mot beordrad plats med kappskörcarna 
fladdrande och ett stadigt grepp om sabeln - att få sabeln mellan benen och 
snubbla skulle ha varit en förskräcklig nesa med rykten som snabbt spridit sig 
bland "folket". Telefonledningarna till de svarta lådorna var samordnade med 
ledningarna till de röda brandskåpen som satt på samma platser. Med brandskå
pen kunde allmänheten larma brandkåren genom att slå sönder en glasruca och 
dra i ett handtag som fanns bakom rutan. Man kunde också tillkalla ambulans 
och polis via den telefon som nämnes ovan. Förse fick man bryta förseglingen 
till skåpet. 

En Volvo PV 60 utrustad med högtalaranordning var den första polisbilen i 
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staden - utöver statspolisavdelningens. Den första bilen kom i tjänst 1946. År 
1951 fick man ytterligare två bilar. Nu var det dags för en ytterligare teknisk 
utveckling, nämligen att ordna med radiokontakt mellan polisstationen och bi
larna. Man urnyttjade civilförsvarets fasta radiostation på Östberget. 

Gruppbild frAn 1977 

Den fö"rsta polisbilen var en Volvo PV 60. En annan tidig vagn var denna Volks
wagen som blev kiind som polisen Sven Åke Bredings (vår fo·renings förre ordfo·rande) 
speciella bil. Breding har berilttat att han tyckte om den da"rfo·r att det var en snabb 
och smidig bil som i nödfall kunde komma fram på trottoar. En nackdel var att det 
var svårt att få kollegor att åka med i bilen. Inom poliskåren kallades den ibland 
"Bredings cykel". Polismmeets bild 

För lite till fots, för mycket i bil 

Känns det igen? De nya bilarna innebar att vissa poliser patrullerade i bil och 
inte till fots som allmänheten var van. Det var många anmärkningar mor poli
sens sätt att sköta sin uppgift i början av 1950-talet. Den minskade fotpatrul
leringen påstods ha orsakat dålig bevakning, att trafik- och parkeringsregler 
ej följdes och att Stortorget blivit tillhåll för "ej önskade element". Det kon
staterades att förhållandena var särskilt dåliga under sommarmånaderna. Man 
övervägde att kalla in pensionerade poliser, anställa annan personal för mindre 
kvalificerade uppgifter och sprida polisens semestrar över hela året. Efter ett 
omfattande arbete i polisnämnd, polisledning och bland personalen infördes nya 
tjänsrgöringsrutiner. 
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Omorganisationer 1948 och 1954 

Poliskonstapel Ham Oskar 
Flodstrbi11 övervakar ordningen i 
korsningen Postgriind-Priistgatan. 
Han står framfo·r Jiimtslöjds butik 
som var inrymd i Priistgatan 39. 
Bilden iir från början av 1940-
talet. FGÖ bild 

Genom åren genomfördes omorganisationer och ändrades benämningar på be
fattningarna. Detektivkonstapel blev kriminalkonstapel och inspektionskon
stapel blev polisöverkonstapel. 1948 års arbetsordning för poliskåren anger 
följande sammansättning: en poliskommissarie, en kriminalavdelning med en 
kriminalöverkonstapel och fyra kriminalkonstaplar, en ordningsavdelning med 
fyra polisöverkonstaplar, 24 poliskonstaplar och två extra poliskonstaplar. 1954 
var det dags igen och nu blev det ganska stora ändringar i titulaturen. Polisö
verkonstapel blev polisassistent eller förste polisassistent, kriminalöverkonstapel 
blev förste kriminalassistent och kriminalkonstapel blev kriminalassistent. Från 
1954 var poliskårens sammansättning följande: 

Ordningsavdelning 
Poliskommissarie 
Förste polisassisten 
Polisassistent 
Förste poliskonstapel 

Lokala polisen 
1 

4 

1 
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Statspolisen 
1 
1 
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Poliskonstapel 
Eo poliskonstapel 
Extra polisman 

Kriminalavdelning 
Förste polisassistent 
Kriminalassistent 

Ordonnansavdelning 
Förste poliskonstapel 
Poliskonstapel 

Summa 

18 
4 
2 

1 

5 

2 

3 

41 

1 

3 

14 

Statspolisens personalstat utökades ytterligare med åtta poliser under de när
mast följande åren. 1955 flyttade statspolisen till Brunnsgränd 12. Även lokala 
polisen fick åtta befattningar till. Det sista året före förstatligandet, 1964, var 
antalet tjänster vid lokala polisen 49 och vid statspolisen 22. 

1955 utnämndes Nils Nohlman till stadsfiskal. 
Det var inte bara poliskåren som behövde ytterligare lokaler. Även arrestanter

na blev fler och det krävdes bättre förhållanden för de omhändertagna. Ett för
slag presenterades som angav att inte mer än en omhändertagen skulle fa finnas 
i varje cell. Förslaget skulle innebära kraftig utökning av arrestlokalerna. Detta 
gällde särskilt för omhändertagna fyllerister. Dessa var då 800-1 000 stycken per 
år och det kunde finnas fyra-fem personer som sov ruset av sig samtidigt i vardera 
av de två finkorna. Polisnämnden avstyrkte genomförandet av ekonomiska skäl. 

Förstatligande och då blev det nytt polishus 

1958 fördes de första diskussionerna om ett nytt polishus men det skulle dröja 
till 1970 innan man kunde flytta in i det nya polishuset som låg i samma kvar
ter som stadens första polishus Fyrkanten. Men nu hade inte staden längre egen 
poliskår. Den 1 januari 1965 förstatligades polisen och stadsfiskalen och de 14 
landsfiskalerna fick nya befattningar under länspolischefen. Landsfogden i läns
styrelsen Gösta A. Lindberg blev den förste länspolischefen och Gunnar Hög
lund blev polismästare och chef för Östersunds cencralvakcområde. 

Polis på jamska? 

Så åter till de inledande språkliga frågorna. Jämtskan/jamskan och andra dia
lekter har ofta alldeles egna ord men inget som motsvarar ordet polis. Denna 
institution har samma benämning över hela landet. Lika är det med slangut
trycken: batting, snut, byling, må'ssingsputte med jlera3

. Dessa slanguttryck används 
och uttalas nästan lika av invånarna i Malmö, Stockholm, Östersund och alla 
andra orter i landet. Att man använder samma ord över hela landet kanske beror 
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på att alla betraktar vår poliskår, dess yrkesmän och yrkeskvinnor med respekt 
och som en viktig samhällsfunktion vars namn ej får missförstås. 

Källor: 

Bo Fredriksson, 1877-1977 Öster unds polis under 100 år (Östersund 1977), huvudkälla. 
Östersunds historia del III (Uddevalla 1986). 
Rudolf Qvist (red.), Jämtlands län i porträtt och bild (Stockholm 1937). 
Haldo Gibson, Svensk slangordbok (Uppsala 1982). 
Kjell Goldman, Srarsverenskapligr lexikon (Skien, orge 1997). 

arionalencyklopedin. 

1 
oter: 

Polis var i det anrika Grekland benämningen på en sradssrar, d. v. s. en stad som med omgi
vande jordbruksmark bildade en egen stat. En sådan polis styrdes demokratiskt; medborgarna 
beslutade om ordningsregler m. m. Men demokratin var begränsad efter vår rids normer. Som 
medborgare räknades endast män över 20 år vilka var födda av lagligt gifta föräldrar bägge 
från den akruella polisen. Uran art dra alltför långtgående jämförelser kan man påminna om 
att det tidiga Östersunds ordningsman valdes av de röstberättigade, mest män. 

2 Ordningsmän efter Perman var:aporekare Nyholm, Nils Wikström, J. A. Albin, C. A Wer 
terberg (Onkel Adam), C. E. Burman, 0. Winnberg och J. Ocklind. 

3 Andra slanguttryck för polis är: bakhasare, beddro, beng, hårding, plattfot, plyr, sheriff, 
skiro, torsk, allt enligt Svensk slangordbok. 
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IFK Östersunds fobollslag 1959, 
nästan till allsvenskan 

Av Sven Äke Breding 

1940-talet och några år därefter 

Från mitten av 40-talet och fram till första åren på 50-talet hade IFK ett av de 
bästa och mest framgångsrika fotbollslagen i Norrland. Det så kallade Norr
landsfönscret, vilket gav lag från Norrland möjlighet att konkurrera med lag 
från södra Sverige om plats i högre divisioner, hade ännu inte öppnats utan IFK 
fick spela mot lag från Sundsvall, Härnösand och Umeå m.fl. orter, vilket man 
gjorde med stor framgång 

IFK, en bild/rån de framgångsrika åren 11nder 1940- och 1950-talen. 

Stående fr.v. : Sven Löwenmark. Sven G11nnar Lemon, Kjell Backlund,John "jocke "Halvamon, Olle 

Håkansson och Giista"Perra" Persson. Kniistående fr. v.: Nils Uiwenmark, Bengt "Fisken" F1111din, Sven 

Lells, Erik Hemlin och Karl Erik Salt in. Bild: Jiimtl. liim 111me11m. 
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Ett framgångsrikt lag blir till 

Uppbyggnaden av IFK:s mest framgångsrika focbollslag började i mitten av 
1950-calec när den legendariske lagledaren Gösta Berg lämnade över ledarskapet 
till Åke Alexi. Tränare engagerades under kortare perioder, bland andra Kalle 
Johansson som spelat i Norrköpings framgångsrika lag några år tidigare. Man 
engagerade även en tysk tränare och en tränare från Sundsvall. Trots detta nådde 
man aldrig ända fram till serieseger. 

När Sven Gunnar Lemon tog över som tränare omedelbart efter serieslutet 
1958 var det egentligen mest på försök för att se vad det "rödvita stallet" gick 
för. Den 15 januari 1959 "sparkade" säsongen i gång med vinterträning. Någon 
turne söderut var av ekonomiska skäl inte möjlig. 

Den inledande träningen bestod av ucecräning och snöpulsning - två gånger i 
veckan. Under februari ökades träningarna till tre gånger i veckan och från och 
med mars månad till fyra gånger i veckan - tisdagar, torsdagar, fredagar och 
söndagar. 

Träningen under vårvintern kunde innebära att spelarna skjutsades till Lill
sjöhögen eller Lie och därifrån fick dom springa tillbaka till Östersund. Senare 
under våren skedde träningen inomhus i I 5:s eller F 4:s gymnastiksalar omväx
lande med ridhuset på A 4. På A 4 stärktes konditionen på ett bra sätt då un
derlaget bestod av sågspån. Den hårda vinterträningen innebar att konditionen 
var på topp när serien började. Då myntades begreppet "den röda kvarten", som 
innebar att när motståndarna i slutet av en match var trötta, ökade IFK farten 
och kunde på det sättet vinna viktiga poäng. 

Under träningsmatcherna våren 1959 upptäckte lagen från södra Sverige att 
IFK fått fram etc starke lag. Det skrevs om laget på sportsidorna på olika plat
ser i landet, och lag som misstänkte att IFK skulle kunna bli motståndare vid 
eventuelle kvalspel, sände upp "spioner" för att studera laget och deras sätt att 
spela. 

I avsikt att få till ett bra och konkurrenskraftigt lag värvades spelare från olika 
håll runt om i Jämtland. Olle Håkansson (Aspås) återvände från Norrköping 
efter en framgångsrik karriär med bland annat spel i landslaget. Egon Linde 
kom från Dvärsätt, Nils Åsberg från Krokom, Bertil Bladh från Offerdal, Hasse 
Jernström från Frösön, Lennart Torscemo från Hackås, Bosse Dahlen från Ham
merdal och Sten Stocksell från en klubb i Hälsingland. Tillsammans med de 
egna spelarna Erik Ungh, Scen Emeren, Karl Erik Salcin och Berne Gustafsson 
hade IFK ett mycket starke lag. Berne Gustafsson ansågs vara så bra att lag från 
södra Sverige försökte värva honom. Vid värvningarna på den tiden var det inte 
fråga om så mycket pengar utan i stället att det till spelaren ordnades ett bra 
arbete och bostad 
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IFK i Rekord-Magasinet. Veckotidningen Rekord-Magasinet var en mycket pop11/iir idrotts tidning som kom 
/It åren 1942-1968. I den presenterades framstående idrottare och idrotts/ag. På en helsida visades regel
mässigt ett fotbolls-, bandy-, eller ishockeylag. Under IFK:s storhetstid, i n111m11er 4011959, fanns laget 
med på en helsida i fdrg. Hå"r visas en kopia av den bilden. 
Stående f r v.: Leif Wahlström, Bertil Bladh, Berne Gustafsson. Bo Dahlen, Bengt Stein. Ingemar Rib
befors. Knåstående f v.: Sten faneren, Nils Äsberg, Erik Ungh, Arne Persson. Karl Erik Saltin. 

Bild: Ur Erik Unghs samlingar. 

En turne i öster 

Den sena vintern 1959 såg ut att lägga krokben för vårens träningsmatcher, men 
i början av april månad kom en inbjudan från ryska fotbollssektionen i Moskva 
att ett mixat lag från IFK och Wifsta/Öscrand erbjöds att genomföra en curne 
till fyra städer, som låg mellan Kaspiska havet och Svarta havet ganska nära tur
kiska och iranska gränserna. Erbjudandet gällde tretton spelare och tränare från 
IFK och tio spelare och tränare från Wifsta/Östrand. Respektive lag betalade 
sin resa till Helsingfors och därifrån svarade Georgiens fotbollsförbund för alla 
kostnader. 

Den svenska kombinationen spelade i fyra städer - Tiflis, Erivan, Kutaisi och 
Baku. Varje match genomfördes som en landskamp med nationalsånger och 
"fredsduveuppsläppning" vid avspark samt radio- och TV-utsändning. Varje 
match hade en publik på omkring 20 000 utom i Tiflis med 12 000. 

Vad spelare och tränare särskilt kommer ihåg är mottagandet i staden Kutaisi, 
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dit man kom efter en tröttsam tågresa på 16 timmar. På stationen myllrade det 
av nyfikna människor och hela truppen fick jättestora fang med vita syrener. I 20 
splitternya Volga-bilar fördes de norrländska focbollsgrabbarna genom stadens 
gator företrädda av motorcykelpoliser och högtalarbilar. 

Det kombinerade laget från IFK och Wifsca/Östrand spelade fem matcher 
i dåvarande Sovjetunionen. Man spelade oavgjort i cvå matcher och förlorade 
tre matcher (mot Lokomociv/Thifilis 0-0, Sparcak/Erevan 1-1, Kutaisi 0-3, Ar
melag/Thifilis 0-5 och Baku/Nedjinik 0-1). Sammanfattningsvis konstaterades 
att curnen var fantastisk och nyttig inför sommarens seriespel. 

1959 års seriespel 

Den 7 maj ägde seriepremiären mot Luleå rum på Hofvallen. Luleå ansågs till
sammans med IFK vara seriens två främsta lag .. Man förlorade den matchen 
trots etc strålande spel. IFK spelade därefter tolv matcher i rad utan förlust ända 
fram till matchen mot Holmsund den 27 september (1-2) och Luleå den 4 ok
tober (1-3). 

Matchen mot Luleå den 4 oktober var så viktig att laget reste till Luleå två da
gar i förväg med chartrade vagnar, som kopplades till det vanliga tåget. Vagnar
na ställdes upp på bangården i Luleå och fungerade som sovplacs/uppehållsplacs 
under vistelsen där. Matchen mot Luleå var direkt avgörande om IFK skulle fa 
kvala till allsvenskan. IFK ledde med 1-0 i halvlek men förlorade med 1-3. Över 
10 000 åskådaren såg matchen. Så nära en plats i den högsta divisionen har IFK 
inte varit vare sig före eller efter den hösten. 

Vanligen företogs resorna till bortamatcherna med bil eller tåg och det var 
först i början av 1960-calec, som flyget kom in i bilden 

Taktiken började utvecklas under 1959. Under de första matcherna spelade 
laget med två backar, tre halvbackar och fem man i kedjan. Efterhand började 
Lemon ändra till fyra i backlinjen, två eller tre halvbackar och tre eller fyra i 
kedjan. Lemon studerade motståndarna före varje match och ändrade spelsät
tet efter motståndarens styrka och svagheter. Detta, att formera laget och att 
anpassa taktiken i förhållande till motståndaren, började ca form 1959 och var 
helt accepterat något år därefter. 

Lemon ansågs vara en så skicklig taktiker, att när Sundsvall något år senare 
gick upp i allsvenskan anlitade de honom som taktisk konsult under något år. 

Brassebesök i Östersund 

Ett avbrott i seriespelet gjordes i mitten av maj månad då det brasilianska stor
laget Vasco da Gama, med bland annat landslagsspelare, den 22 maj inför 6 000 
åskådare på Hofvallen gav en strålande uppvisning och fin propaganda för fot
bollen. IFK förlorade med 11-0. Trots det stora besöksantalec gjorde IFK en 
rejäl ekonomisk förlust, som det rog ett antal år att hämta in. 
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Brasilienlaget Vasco da Gama på besök i Östersrmd 1960. På bilden 
lagkaptenerna Bel/ini /ö'r Vasco da Gama och Sten faneren /ö'r IFK. 

Bild: Jaintl. li111s 11111se11111. 

Det var inte ovanligt med 4-5 000 åskådare på hemmamatcherna och trafiken 
efter Rådhusgatan - både bilar, cyklister och gående - var omfattande någon 
timme för avspark sådana dagar. 

Målvakten Erik U ngh 

Erik Ung har berättat om hur han kom till Östersund och IFK. Han härstammar 
från en liten by utanför Alfca i Hälsingland. Redan från det han var 14 år bör
jade han att arbeta med sin far i skogen. Vid varje rast förklarade fadern att Erik 
inte skulle "fastna" i skogen uran söka ett statligt trygge arbete, exempelvis vid 
järnvägen. När så en kamrat kom hem från Östersund, där han fått anställning 
på A 4, beslutade Erik att göra samma sak. 

Erik var 15 år när han sökte till A 4 och genomgick läkarundersökning hos 
doktor Jonas Eriksson ,"Sprutjonas". Doktorn ryckte att Erik var för klen och 
föreslog att han skulle vänta ett år. När Erik kom tillbaka året därpå blev han 
godkänd och fick anställning på regementet. 

68 



Ett av befälen var styckjunkaren Evert Pålsson, "A 4-Pålle", som föreslog att 
Erik skulle satsa på fotboll i stället för militär femkamp. Erik tänkte göra militär 
karriär och började på Försvarets läroverk. Efter en kort period på läroverket 
Uppsala återvände han till Östersund och spe
lade en kort tid med Ope IF och därefter med 
IFK. 

1954 värvades Erik till Helsingborg där det 
var meningen att han skulle ersätta Kalle Svens
son," Rio Kalle", som skadat ryggen och det var 
osäkert om han skulle kunna fortsätta som mål
vakt. De tränade mycket tillsammans och efter
hand blev Kalle Svensson bra i sin rygg och då 
fick Erik klart för sig att han aldrig skulle få en 
ordinarie plats i laget. 

Erik var sedan ordinarie målvakt i IFK fram 
till 1963-1964 då han ersattes av Bengt Lind
ström, som värvats från Bräcke. Erik lämnade då 
den aktiva fotbollskarriären. 

Bolltrollaren Bertil Bladh 

Erik Ungh. Bild: }å-,ntl. lå11s 11111se11111. 

Bertil Bladh har berättat hur det gick till när han värvades till IFK: 
Han började spela fotboll i Offerdal där han är född. 1956 blev han uttagen till 
ett träningsläger i Svenstavik för lovande fotbollsungdomar i Jämtland. Lägret 
leddes av Evert "A 4-Pålle" Pålsson och "Perra" Persson, som var en duktig fot
bollsspelare i dåvarande IFK. Bertil lyckades så bra att han blev uttagen till en 
landskapsmatch mot Härjedalen. Även i den matchen lyckades han bra och efter 
någon dag ringde A 4-Pålle och bad Bertil komma in till Östersund och prov
spela för IFK, som skulle spela en vänskapsmatch mot det allsvenska Halmstad. 
Bertils sätt att spela fotboll föll ledarna i IFK på läppen varför han skrev på för 
IFK och blev spelklar 195 7. 

På den tiden gällde andra övergångsregler än idag. Det var inga pengar aktuella 
vid övergångar på den tiden - IFK betalade halva priset för fotbollsskorna - men 
IFK ordnade ett lämpligt arbete. Bertil som arbetat i affär i Offerdal började ar
bete i Norra Livs. Efter olika turer under de närmsta åren började han att studera 
för att därefter få jobb vid Sparbanken där han sedan blev kvar. 

Han blev några år senare erbjuden att komma till Västerås och spela för laget 
som då kommit upp i allsvenskan. Bertil tackade nej till erbjudandet. 1958 fick 
han erbjudande att provspela för Djurgården, men samtidigt skadade han ena 
knäet så svårt att hans fotbollskarriär var slut. 
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Frimurarsamhället i Östersund 

Av Johan F. Wijnbladh 

Bakgrund 

Kunde de gotiska byggmästarna som för 800 år sedan skapade katedralen i 
Charcres eller de som för 900 år sedan startade uppförandet av Nidarosdomen 
drömma om att deras skråväsende skulle leva vidare i Frimurarorden? Att deras 
redskap och arbetssätt skulle få stor symbolisk betydelse när det gällde arbetet 
med att förbättra och förädla människan? Kunde de i sin vildaste fantasi dröm
ma om att män med olika bakgrund och yrken regelbundet skulle samlas för att 
i kristen anda arbeta med den personliga utvecklingen? Detta är vad som händer 
inom Frimurarsamhället i Östersund, i S:t Johanneslogen Arcturus och i Brödra
föreningen Urania. 

Frimurarorden finns 
över i store sett hela den 
fria världen. Den har sitt 
ursprung i de medeltida 
sammanslutningarna av 
byggmästare och bygg
nadshantverkare som 
byggde de gotiska kate
dralerna, där de uppförde 
bygghyddor åt sig. Dessa 
bygghyddor var inte bara 
arbetsplatser i modern 
mening. Där ägnade man 
sig också år såväl yrkes- Logelokalen i Rådhusets torn innan den ordnats Jo·r logesa111111an-

mässigt relaterade ritualer ko111st. Foto:Johan F. \Vijnbladh.

som symboliska och my-
tiska berättelser om hantverkets innehåll och ursprung. Därtill kom att bygg
hyddorna även värnade om medlemmarnas moraliska och krisrna fostran. 

Till skillnad från de flesta andra världsomspännande organisationerna så har 
Frimurarorden inte någon högsta gemensamma organisation eller överhuvud. 
Varje land har sin helt självständiga storloge. Till detta kommer att Frimu
rarorden inte är en enherlig orden utan det förekommer många olika system. 
Däremot har man samarbete mellan de flesta storlogerna. 
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Svenska Frimurare Orden - det svenska systemet 

År 1735 kom frimureriet till Sverige. Det var genom svenskar som blivit fri
murare utomlands. Ganska snart kom verksamheten i Sverige att utvecklas an
norlunda än i det övriga Europa. Under andra hälften av 1700-talet utvecklades 
"det svenska systemet" från det internationella systemets tre grader till tio med 
varandra organiskt sammanhängande grader. Till detta kom det unika att den 
kristna tron är grunden för det svenska frimureriet. Den som fullbordade "det 
svenska systemet" var Ordens dåvarande Stormästare, Hertig Carl (sedermera 
Carl XIII), då han omkring 1800 fastställde nya ritualer som fortfarande i prin
cip gäller. Det "svenska systemet" tillämpas dels i Sverige och delar av Finland, 
dels i Norge, Danmark och Island samt delvis i delar av Tyskland. 

Kristen tro 

I portal paragraferna till Ordens allmänna lagars står: Frimurarorden har sitt upp
hov i ett gille och samfund som år instiftat till Guds, den Allra Högstes, åra. Ordens syfte 
dr att meddela sina medlemmar upplysning i den ådla vetenskapen att öva dygden och 
kuva lasten samt att fö.rlårza dem insikt och kraft fö·r att krama lägga band på sina begdr 
och undertrycka sina onda böjelser, för att de dårmed skall kunna upplyfta den ädlaste 
delen av sitt väsen till en närmare fö·rening med sitt fö·rsta upphov. hela världens Trefalt 
Store Byggmästare. . . . Orden vilar på kristen gmnd. Medlemskap fö'rlttsdtter därför 
kristen bekännelse. Vad innebär då det? Det betyder bland annat att Orden står 
fri gentemot olika kyrkor och konfessioner. Om vederbörande tillhör Svenska 
kyrkan, är romersk katolik, baptist eller metodist har ingen betydelse. Frimu
rarorden företräder inte någon speciell kristen riktning. Ingen avkrävs någonsin 
en redovisning av graden eller omfattningen av sin kristna tro. Det är vars och 
ens ensak. Skälet till att det förutsätts "kristen bekännelse" är gradernas innehåll 
och budskap. 

Östersunds Frimurareförbund 

Som så mycket annat kom även frimureriet till Östersund från Sundsvall som 
1883 fick Norrlands andra loge, S:t Johanneslogen Bifrosr. Dit sökte sig de jäm
rar som ville bli antagna som frimurare. 

Den 11 februari 1890 samlades 21 frimurarbröder för att diskutera bildandet 
av en frimurarförening i Jämtland. Så tillkom Östersunds Frimurareförbund. 
Från första början var man inställd på att bilda en loge. Det gjorde att man re
dan samma höst rog underhandskontakt med ordensledningen. Sonderingarna 
utföll dock negativt. Trots det mattades inte den stora entusiasmen. Pengar sak
nades dock liksom tillräckligt många bröder. Frimurareförbunders arbete kom 
- utöver rent frimureriskr arbete - att koncentreras på att värva medlemmar och
bygga upp ekonomin samt att finna lämpliga logelokaler.

I Gröna salongen i dåvarande Stadshorellet, sedermera Gamla Sradt, i hörnet 
av Prästgatan och Postgränd höll Frimurareförbundet i stort sett alla sina sam-
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mankomster. Vid denna tid förekom inga ritualer för frimurarföreningar och det 
användes inte några ämbets- eller gradprydnader. I Frimurareförbundets stad 
gar stod det: Förb11ndets å'ndamål år att, med strå·ngt iakttagande af Frim11rareordens 
allmå'nna lagar, lifva och 11nderhålla den broderliga anda, som besjälar hvarje sann 
Frimurare, samt efter bå'sta förmåga frå'mja frimurareljusets spridande bland förbundets 
medlemmar. Under perioden oktober till mars sammanträdde man en gång varje 
månad. Särskilt ordföranden, Helmer Constantin Wistrand, men även olika brö 
der höll då föredrag bland vilka kan nämnas "S:t Joh. Lärlinge Logens symbo 
lik", "Om plikten", "En utläggning över de stora ljusen" och "Om betydelsen av 
receptionen som Frimurarelärling". 

Drömmen om en egen loge var levande bland bröderna och 1896 gjorde man 
en formell anhållan till Stormästaren, Oscar Il. Konungen var positivt inställd 
till att en loge bildades i Östersund, men eftersom tillräckligt många av grund 
läggarna då ännu inte hade erforderlig grad så avslogs framställningen. 

S:t J ohanneslogen Arcturus 

Den 21 november 1901 höll Östersunds Frimurareförbund sin sista samman 
komst och övergick till att bli S:tJohanneslogen Arcturus. Norrland hade fått 
sin tredje frimurarloge. Av de 21 som startade Östersunds Frimurareförbund 
hade det blivit 48 bröder, vilka stod som grundläggare av S:t Johanneslogen 
Arcturus. 

När man ser allt som måste anskaffas för att föreningen skulle kunna bli loge, 
imponeras man av offervillighet hos bröderna för över 100 år sedan. De anskaf 
fade inredning och specialgjorda möbler till såväl logelokal som sällskapsucrym
men och kontor. De bröder, som grundade logen skapade värdiga yttre förutsätt
ningar för utövandet av den frimureriska verksamheten. 

När Arccurus firade sin hundrade högtidsdag kunde det ske just den 21 no 
vem ber. Då var bland annat tre sonsöner - Lars, Nils och Hans Herlitz - till en av 
grundläggarna, Erland Herlitz, närvarande. 
Av sonsönerna var två faddrar till Nils son, 
Per, vilken då recipierade i logen liksom 
på sin tid hans farfar, far och ene farbror. 
I jubileumshögtidligheterna deltog även 
Mats Thorne som är sonsonen till fältläka
ren Jöns Theodor Thorne. Denne var en av 
de verkligt ledande och pådrivande för att 
skapa logen och som först var sekreterare 
i Östersunds frimurareförbund och sedan 
under 10 år förste deputerad mästare och 
därefter i 21 år ordförande mästare. 

jb'ns Theodor Thorne. Pådrivande för logen Arct11ms och 

mångårig ordfb'rande 111å'stare. Foto: Johan F Wijnbladh. 
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Namnet 

Sitt namn har frimurarlogen i Östersund fått efter stjärnan Arcturus, som är den 
ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden Björnvaktaren. När några bröder i Frimu
rareförbundet gick hem efter ett möte såg de en klare lysande stjärna, som de 
förundrade sig över. De fick klare för sig att det var Arcrurus. Därmed var nam
net på den kommande logen bestämt. Det kan tyckas långsökt, att som namnet 
på en frimurarloge välja en av stjärnorna i Björnvaktaren som sitt namn. Men 
stjärnan lyste klart för de dåvarande frimurarbröderna i Östersund och vägledde 
dem på deras vandring genom mörkret på stadens oupplysta gator. 

Vapnet 

När tillståndet att bilda S:t Johanneslogen Arcrurus gavs 
fastställdes inte bara logens namn utan även dess vapen. 
Det består av två fält: i det övre den snöbetäckta Åresku
tan ovanför den mörkgröna skogsregionen och mot en klar 
himmel med stjärnan Arcrurus strålande över Åreskutans 
topp same omgiven av Orion och Karlavagnen samt i det 
nedre Storsjön med passaren och vinkelhaken. Valspråket 
är: Luce ducente (=Under ljusets ledning). 

"En desperat hemvist för personer som inte accepterar jäm
likhet" 

Denna braskande rubrik kunde man läsa i Östersunds-Posten den 11 april 2001. 
Den avsåg Frimurarorden och särskilt frimurarna i Östersund. Hur förhåller det 
sig i verkligheten) Eftersom "jämlikhet" enligt Stora Synonymordboken bland 
annat definieras med "lika värde, likställdhet" så kan man konstatera att rubri
ken är och alltid har varit fel. Den danske filosofiprofessorn Carl Nicolai Scarcke 
har påpekat att på 1700-talec hade klasskillnaden ute i samhället något av kast
väsende över sig. Jämlikhet blev målet för hela den politiska strävan. I logerna 
fanns denna likhet redan symboliskt förverkligad. Alla i logen var och är bröder. 
Man lägger av sig alla världsliga titlar och värdigheter och värderas enbart uti
från sina personliga egenskaper. I logen är man blott och bare en BRODER. 

I Östersund har medlemsscrukcuren alltid präglats av stadens dominerande 
verksamhet. Av de 54 bröder som recipierade det första året tillhörde 13 stycken 
försvaret och lika många var olika slag av handlande. De övriga 23 kom från 
skilda yrken som fotograf, inspektor, lantbrukare, källarmästare, landssekrece
rare, pastor, skollärare och cidningsucgivare. Att läsa namnen på gångna ciders 
medlemmar i Arccurus är som att bläddra i Östersunds historia. Ett tvärsnitt av 
stadens invånare hittar man där. Samma förhållande råder i dag. Företrädare för 
de näringar som dominerar dagens Östersund finns i Arccurus. 
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De första åren 

Den nya logens första lokaler var i dåvarande Jämtlands Folkbanks hus på Stor
gatan 33 som nu ägs av Odd Fellowlogerna. Enligt uppgift hyrde man där för 
900 kr per år - utan värmeersättning - sex rum, kök, tambur och bi utrymmen. 
Det var i dessa lokaler som Svenska Frimurare Ordens Stormästare, kung Oscar 
II, lördagen den 12 juli 1902 invigde logen. Skälet till att det blev då var att 
kungen på sommaren dels skulle inviga Österåsens sanatorium, dels i Trond
heim inviga såväl det nya logehuset som S:t Andreaslogen där. Därför hade S:t 
Johanneslogen Arcturus redan på nyåret fatt tillstånd att recipiera nya bröder. 
Invigningen gick inte östersundsborna obemärkt förbi. Tidningarna skrev i för
väg om tilldragelsen och påpekade att S:t Johanneslogen Arcturus var den första 
loge som monarken invigde sedan han krönes. Kungen anlände med extratåg till 
Östersunds Västra. Staden hade prytt färdvägen med en tät flaggalle och bland 
annat gjort en äreport där Storgatan mynnar i Stortorget. Folkbanken hade prytt 
det nordvästra hörnet av bankhuset med en fasaddekoration i form av kungens 
namnskiffer i levande blommor. 

Tillströmningen av nya frimurarbröder var stor. Under logens andra år an
togs 23 sökande och under de därpå följande 16, 16 och 11. Offerviljan mot 
logen, såväl bland dem som grundlade Arcturus som bland dem som senare blev 
medlemmar, var stor. Men givmildheten mot behövande i Östersund var också 
påtaglig. Bland annat av ett bevarat brev från en änka ser man att det var vanligt 
att vända sig till frimurare när man var i penningnöd. I brevet ber hon om hjälp 
samtidigt som hon tackar för flera tidigare penninggåvor. 

Även om Svenska Frimurare Orden i mycket följer seder och bruk från 1700-
talet så är man inte främmande för tekniska nymodigheter. 1902 skaffade Arc
curus sig telefon och 1905 var fotogenlampornas tid förbi. Då skrevs kontrakt 
med Östersunds Elektriska Aktiebolag om leverans av el till totalt 48 lampor. 

Allt eftersom antalet medlemmar växte blev man trångbodd. Logen behövde 
större lokaler. 

Nuvarande lokalen 

Att medlemmarna i Arccurus speglade stadens befolkning bidrog måhända till 
att Östersunds stad ville att Logen skulle ha sina lokaler i det nya Rådhuset 
när det byggdes 1910 - 1912. Rådhusets oinredda vind förvandlades på lo
gens bekostnad till matsal, klubbrum, ordförande mästarens rum samt en vacker 
Johannessal. Under det gångna seklet har sedan vissa ombyggnader och om
dispositioner skett. Främst på grund av första världskriget med därpå följande 
depression fullföljdes inte de av allt att döma planerade kompletteringarna av 
loge lokalerna. 

Ungefär vart femtionde år har lokalerna varit föremål för mera genomgripande 
restaureringar. Sommaren 1949 installerades bland annat ny armatur, nya golv
mattor i sällskapsutrymmena samt anskaffades nya tygklädda stolar i matsalen. 
Det var även då som källarmästare Bloss, vilken var frimurare, gav logen två 
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kristallkronor som tidigare hängt i 
Grand Hotell. 

Nästa större renovering genom
fördes under åren 1997-2006. Då 
blev allt i logelokalen omklätt 
liksom även matsalsstolarna och 
skinnmöblerna i sällskapsutrym
mena. Taket och väggarna i loge
lokalen målades också om. Det 
senaste som gjorts är att stjärnhim
len, som förstördes när kommunen 
lade in isolering på vinden, gjorcs 
om med fiberoptik och den gamla 
korkmattan i logelokalen bytts ut 
mot plattor. Bröders arbetsinsat
ser och ekonomiska uppoffring har 
gjort det möjligt att genomföra de 
omfattande och egentligen kost
bara åtgärderna. 

Passaren och vinkelhaken - den internationella 

frim11rarsymbolen. Foto:Johan F. Wijnbladh. 

Med jämna mellanrum har framförts kritik mot att frimurarna har sina lokaler 
i Rådhuset. Man glömmer då bort att frimurarna själva bekostat förvandlingen 
från oinredd vind till trivsamma och representativa lokaler. 

Verksamhet 

Normalt en gång varje vecka under perioden september till början av maj träffas 
frimurarna till en cirka två timmar lång riruell sammankomst. Till inre minst 
vissa massmedias förtret är frimurarnas liksom de flesta andra ordenssamfunds, 
riruella verksamhet hemligt medan det övriga är öppet. Arbetet med den per
sonliga utvecklingen, att bli en bättre människa, är det centrala i verksamheten. 
Det sker genom en sinnrik upplevelsebaserad pedagogik som syftar till att grad
vis fördjupa den personliga insikten om vem jag är. Genom självkännedom ökar 
förhoppningsvis människokärleken och medkänslan. 

Vad ger det då att delta i verksamheten? Otaliga är de bröder, som i sitt dag
liga värv haft ett arbete som ställt stora krav på dem och varit pressande, vilka 
entydigt vittnat om att de aldrig skulle ha orkat med om de inte regelbundet 
fatt gå på logen för att där hämta kraft och i inspiration. Ritualernas budskap 
och den efterföljande samvaron med likasinnade bröder där man i förtroende kan 
utbyta tankar är en ovärderlig källa till inspiration. 

Som nämnts tillkom 1901 logen Arcturus där man kan upptas i de tre första 
av de tio graderna. Redan kort efter flytten till Rådhuset bildades Brödrafören
ingen Urania våren 1914. Urania arbetar i de tre följande graderna och håller 
rituella sammankomster med föredrag men kan inte recipiera bröder. Allt tyder 
på att tanken var att även Urania efter några år skulle bli loge. Första världs-
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kriget och det som därpå följde omintetgjorde planerna. I dag fyller brödraför
eningen en viktig funktion med sina föredrag som belyser de olika gradernas 
innehåll och budskap. 

Men andra? 

Man blir inte bättre av att "göra gott" men om man blir en bättre människa vill 
man göra väl. Därför har det vid varje sammankomst alltid samlats in pengar 
bland bröderna. Behoven har skiftat men dock alltid funnits. På 1700-talet star
tade frimurarna barnhus i ibland annat Stockholm och Göteborg men dessa är 
numera nedlagda. 

Varje år delar Frimurare Orden ut betydande belopp till så väl medicinsk forsk
ning - främst när det gäller pediatrisk och geriatrisk forskning - som till olika 
lokala behov. Under år 2005 uppgick beloppet till drygt 29,9 miljoner kr. För 
Östersunds del samlar bröderna bland sig numera årligen ihop cirka 25 000 kr. 
Mottagarna har varierat. Det har bland annat varit Frälsningsarmen, församling
arnas diakoniverksamhet, Gamla Kyrkan, det numera tyvärr nedlagda soppkö
ket, Toralskidskolan i Åre och enskilda personer. Under de senaste åren har strä
van varit att de insamlade medlen skulle komma så många som möjligt till del. 
Därför har politiker, allmänhet och vårdpersonal en gång per år inbjudits till 
offentlig föreläsning av en framstående expert i ett angeläget medicinsk ärende. 
Första gången var det Sveriges främsra kännare inom detta område, professor 
Barbro Beck-Friis, som talade om demenssymtom, demensvård och Silviahem
met. 

Förbindelserna med Norge 

Redan Östersunds Frimurareförbund hade kontakt med bröderna i Norge och 
Trondheim. I december 1898 besökte 15 östersundsbröder frimurarlogen i 
Trondheim. Allt sedan dess har det rått ett nära samarbete, som med åren för
djupats, mellan frimurarbröder på ömse sidor Kölen. Banden har stärkts, kon
takterna har blivit livligare och personlig vänskap har uppstått. Sedan flera de
cennier sker numera regelbundna utbyten där även damerna är med. 

Framtiden 

Har en orden vars ritualer i princip inte ändrats på över 200 år, som bara är öp
pen för män och vars syfte inte primärt är sällskapligt umgänge någon framtid? 
Kan den locka unga män? Med tanke på den inte sinande tillströmningen och 
de yngre brödernas aktivitet ser framtiden ljus ut. I alla tider har vi även haft 
behov av allvar och eftertanke, stillhet, stil och ro. Där fyller Frimurarorden en 
viktig funktion. 
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Östersunds Frisksportklubb 

Av Robert Fresk 

Tidigt på 1930-talet började unga idealister propagera för en enkel livsstil som 
skulle främja sund och karaktärsdanande kropps- och själskulcur. Flickorna kall 
lade sig silverringar och pojkarna järnringar. 1935 gick man samman i Frisk 
sportförbundet och valde som symbol Torshammaren inom en solring. I frisk 
sporclöfcet ingick total avhållsamhet från sprit och tobak. 

Även i Östersund fanns åtskilliga frisksportare och den 20-åriga eldsjälen Ruth 
Landstedt inbjöd tillsammans med silverringarna Mary Bernhardsson, Inga-Lisa 
Cederberg, Maj Henriksson och Sonja Karlsson till ett möte i Hornsbergs skola 
den 26 maj 1938. Där bildades Östersunds Frisksportklubb (ÖFK) som snart 
hade ett 30-tal entusiastiska medlemmar i 20-årsåldern. Ordförande blev den 
ungefär tio år äldre John Jonsson. 

Hos kruskafolket på Skansholmen 

Redan samma sommar ordnades Frisksportens dag på Skansholmen i Sunne med 
uppvisning i gymnastik och rablåbyggande, föredrag och allsång. ÖP hade ett 
stort reportage med rubriken "Hos kruskafolket på Skansholmen" och tidning 
ens utsände berättar med glimten i ögat att han väntat sig ett vilt gräsärande 
och tarzanliknande släkte. Men i stället möter han ett 20-tal söta och lätt klädda 
damer och lika många brunbrända män samlade till morgonbön med psalmsång 
i Sunne kyrkoruin. "Så började dessa förvildade människor sin dag" utbrister han 
häpen. Men väl ute på Skansholmen går det livligare till med tyngdlyftning och 
klängande i trapets. Och så massor med kruska naturligtvis! Kruska är en gröt 
av krossat vete, vetekli, kärnrussin och vatten och är väl ett ord som for alltid 
kommer att förknippas med frisksporten. I butikerna finns fortfarande kruskakli 
att köpa. Frisksportens dag återkom sedan under flera år på Skansholmen som då 
inte hade förbindelse med fastlandet utan all trafik skedde med roddbåt. 
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Frisksportare som akrobater framför rådh11set i Österstmd I 948. 

Senare hyrde man Norrgården i Rasten som klubbstuga vilken flitigt användes 
vid orienceringslöpning och skidåkning. Klubbmedlemmen Eric Moberg köpte 
senare gården och blev bonde i granngården Bällsta. Sommartid tränades i Min
nesgärde två kvällar i veckan och under veckosluten cyklade man ibland till 
Skansholmen eller Fålatjärn i Rödön. Efter några år flyttades sommarcräningen 
till Valla på Frösön. De månatliga klubbmötena på något kafe i staden inleddes 
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med allsång, alltifrån Spel-Olles gånglåt över Daggstänkta berg till Jämtlands
sången och Du gamla du fria. 

ÖFK arrangerade ett propagandamöte i läroverkets aula med föredrag, sång, 
musik och en skicklig kvinnlig akrobat. Antalet medlemmar steg till ungefär 
70 och hämtades framförallt bland arbetare, lägre tjänstemän och studerande. 
Bland de nya kom bröderna Carl-Erik och Åke Asplund länge att bli myck
et aktiva. Flickorna tränade vintertid tillsammans med Östersunds kvinnliga 
gymnastik medan pojkarna flitige utnyttjade badhusets bassäng och gymnas
tiklokal där Ivar Påhlsson ledde hårda träningspass. Verksamheten växte men 
så kom kriget och många av de manliga medlemmarna försvann i militärtjänst. 
Men samtidigt kom nya tillskott genom inkallade frisksportare söderifrån. De 
så kallade 43-orna, alltså årsklass 1943 som i bränslebristens tider skulle hugga 
ett antal kubikmeter ved i skogen före den ordinarie värnplikten, gav också nya 
medlemmar. 

Återvänd omedelbart till kasern! 
Midsommar 1941 cyklade medlemmarna till Hoverberg där ett tältläger ord
nades. Men tidigt på midsommardagens morgon kom en motorcykelordonnans 
med order att alla militärer med permission omedelbart skulle återvända till 
regementet. Tyskarna hade gått in i Sovjetunionen och allt kunde hända. Någon 
returtransport fanns inte tillgänglig utan pojkarna fick sätta sig på cyklarna och 
trampa tillbaka till staden. 

Vintertid blev det många resor till fjälls. Påsken 1944 ordnades förbundsårs
möte i Höglekardalen med ett anslående fackeltåg på skidor utför fjällsidan. Vid 
detta möte startades en budkavle till landets alla frisksportare att medverka i 
en insamling som skulle ge en egen folkhögskola, Stensund i närheten av Trosa. 
Andra år gästade man Bruksvallarna och Åkersjön. Även sommartid drog man 
ofta till fjälls där bland annat Åreskucan bestegs. 

Efter kriget fortsatte arbetet som förut. För åren 1948-5 0 finns de månatliga 
hektograferade akcivitetsbladen bevarade och berättar om studiecirklar, utflyk
ter, gymnastik, teknikträning i slalombacken, fester, gökottor. orienteringstäv
lingar och mycket annat. Juldagsmorgonen 1949 var det till exempel samling 
klockan 03.45 vid Runudden där Karin Hammarqvist ledde sparkfärden till 
julottan i Frösö kyrka. ÖFK köpte nu två militärbaracker som monterades ner 
och flyttades till en tomt i Rannåsen där arbetet med den nya klubbstugan blev 
en ständigt återkommande programpunkt flera år framåt med Per Albin Lind
gren som driftig och pådrivande stugfogde. 1954 fick stugan el och fyra år senare 
en oljekamin. 

Kruska på krogen också 
Medlemmarna kände det som en framgång för frisksporten när Konsumbaren år 
1946 började servera kruska och råkost. Vid premiären var det gratis avsmak-
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ning med långa köer och många blev utan. Och snart inbjöds man av Gamla 
Stadts ledning till en kväll på krogen som också börjat servera råkost. I en annan 
aktivitet uppmanades medlemmarna att sitta som åhörare för att "påskynda be
slut" vid stadsfullmäktiges diskussion om sprit vid stadens representation. 

Uppmarschen vid rik.rlågret 1948 passerar Stortorget. 

Till sitt 10-årsjubileum fick ÖFK uppdraget att anordna frisksportarnas årliga 
riksläger den 4 till 11 juli 1948. Detta skulle naturligtvis utnyttjas för att göra 
mesta möjliga propaganda för Jämtland. En medlem åtog sig att köpa in ett 
stort parti "myltgröt" att serveras under lägret. Inträdesbiljett till Arnljotspelen 
lades också in i lägeravgifren. Lägret fick stor anslutning med över 500 delta
gare från hela landet samt från Norge och Danmark. Alla deltagarna åkte med 
ångaren Östersund ut till festplatsen Sandviken där ett stort tältläger växte upp. 
Här tävlades i hellensk mångkamp som omfattade löpning, simning, hopp och 
kast samt för pojkarna även skivstångspress 40 kg flest antal gånger. I mång
kampen ingick också en kulturell frågesport med 30 skriftliga frågor. Den stora 
innedansbanans väggar fylldes med en konstutställning med verk av erkända 
konstnärer med anknytning till frisksporten. På kvällarna var det lägerbål med 
allsång med bland annat en av kyrkoherde Georg Granberg speciellt för lägret 
diktad visa. Deltagarna invigde även en minnestavla vid sägenomspunna Tre 
tallar, Sveriges medelpunkt. Lägret avslutades med en strong defilering genom 
Östersund och en elegant uppvisning i akrobatik på rådhustrappan. 
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Olympiskt brons på botten av Odensalabäcken 

1952 jublades det höge då klubbmedlemmen Carl-Erik Asplund erövrade olym
piske brons på 10 000 meter skridsko vid tävlingarna i Oslo. Själva medaljen 
fick ett dramatiske öde då den stals från sin förvaring hos Föreningen Gamla 
Östersund men sedan återfanns på botten av Odensalabäcken. Carl-Erik gjor
de också en stor insats i Fjällorienteringen, först som framgångsrik deltagare, 
bland annat 1946 då ÖFK erövrade andra och tredje plats i tävlingen. Han var 
sedan cävlingsledare under inte mindre än 15 år. Iden till denna utomordent
ligt hårda tävling i fjällcerräng för cvåmannalag under tre dagar föddes inom 
frisksporcrörelsen i samarbete med Gösra Olander i Vålådalen. Den genomfördes 
första gången redan år 1938 och lever kvar än i våra dagar. 

Evald Fogelqvist intervjuas av Lennart Hy/and vid /jåilorienteri11ge11s mål i V J!Jdalen. 

ÖFK sysslade under lång tid mycket med orienteringslöpning där särskilt 
Karin Hammarkvist visade framfötterna och plockade hem flera distrikcsmäs
cerskap. Klubbens orienteringssekcion ombildades till Orienteringsklubben 
Frisksport och bland de manliga märktes särskilt Erland Vemdal same Evald och 
Östen Fogelqvisc. Denna klubb återgick senare till moderklubben. 

År 1958 hade medlemsantalet sjunkit rill 20 och man diskuterade framtiden. 
Men nu kom den gamle kämpen John Jonsson med initiativet att dra igång 
ungdomsverksamhet i klubbscugan och dess omgivningar. Ungdomsklubben 
Rannåsen bildades och fick snart runt 100 medlemmar. Tillsammans med andra 
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organisationer genomförde man även så kallade Pangkvällar i Folkets park med 
frisksporckarusell, musik, lekar och dans med ibland upp till 400 deltagare. 

Riksläger med stenåldersliv 

Efter några års tämligen anonym tillvaro aktiverades ÖFK 1976 med bland an
nat jazzdans och vegetarisk matlagning på programmet. 1979 var man redo att 
ordna ett nytt riksläger, denna gång i Brunflo med tyngdpunkt på idrott, kultur 
och nordisk samverkan. Här förekom bland annat konsert i fullsatt kyrka, vand
ring längs den gamla Karl Johansvägen, innebandy, varpa och naturligtvis hel
lensk stafett med sju sträckor omväxlande löpning, simning, hinderlöpning och 
cykel. Det mest spektakulära inslaget var stenålderslägret där fyra frisksportare 
med redskap av sten och trä livnärde sig på fisk och örter. 

En kyls/agen simtur avslutade den hellenska stafetten vid riksliigret i Bnmjlo 1979. 

Det fanns nu ett 10-tal klubbar i länets frisksportdiscrikt som fick vissa AMS
medel och kunde anställa ÖFK:s ordförande Nils-Erik Wiklund som avlönad 
ombudsman med en liten expedition. Nils-Erik var driftig och startade klubbar 
för gång, konst, musik och folkdans, alla med ordet "frisksport" i namnet. 1980 
redovisade man 400 medlemmar och en omfattande verksamhet med skidskola, 
barngymnastik, rullskridsko och vandring vid sammanlagt 238 aktivitetscräf
far. 

De nya klubbarna höll tydligen inte särskilt hårt på frisksportlöftet om totalt 
avstående från sprit och tobak varför det blev en schism med förbundet som 
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krävde respekt för sina stadgar. Följden blev att Wiklund lämnade sin tjänst och 
"tog med sig" de nya klubbarna. Som exempel kan nämnas Östersunds Vandrar
klubb som 1978 ändrade namn till Vandrarklubben Frisksport och blev medlem 
i Frisksportförbundet. Man medverkade bland annat i Sankt Olofs-marschen 
till Trondheim. Men 1983 lämnade klubben förbundet och återtog sitt gamla 
namn. Frisksportförbundet införde senare två medlemskategorier: löftesmed
lemmar och stödjande medlemmar, där de senare inte avlade frisksportlöftet. 

Några ledande personer i Östersunds Frisksportklttbb tillika ledningen fö"r 

rikslå'gret 1948. Fr. v. Pelle Sjöstedt, Olle Etneren och Carl-Erik Asplund. 

Sista dagarna i juli 1988 återsågs 25 gamla medlemmar för att tillsammans 
fira de gångna 50 åren av föreningens liv. Några hade till och med minnen av det 
allra första mötet i Hornsbergs skola. Man besökte Skansholmen, Norrgården, 
minnestavlan vid Tre tallar, Rannåsstugan och andra kära platser. 

1991 var det dags för klubben att medverka i ännu ett riksläger, denna gång 
genomfördes det i Vålådalen. 

År 2004 såldes klubbscugan till Östersunds Orienteringsklubb och ÖFK är 
nu vilande. 

Källor: 

Föreningsarkivet i Östersund: ÖFK:s handlingar med bl a prorokoll 1943-63 och 1977-99. 
Samtal med gamla medlemmat. 
Egna minnen från de första åren. 

Samtliga bilder ttr ÖFK:s samlingar i landsarkivet. 
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Vaktmästaren vid lasarettet 

Av Ingrid Johnson 

Vaktmästaren 

"Vaktmästarn" var förr, för 60-70 år sedan, en yrkesbenämning som stod för 
respekt men också förväntningar. Vaktmästaren var han som såg till att allt det 
praktiska vid en stor arbetsplats fungerade. Ni märker att jag skriver "han" om 
vaktmästaren. Jag gör det därför att det var ju nästan uteslutande män som hade 
dessa befattningar. Vaktmästaren fick som regel sköta det som ingen annan ville 
eller kunde ta hand om. Det förutsattes också att han skulle finnas tillgänglig 
dygnet runt och han bodde som regel med sin familj på arbetsplatsen. Familjens 
medverkan var oftast också en del i vaktmästarsysslan. För pojkar ute på äventyr 
var "vaktis" ett spännande hot som det gällde att överlista. Vaktmästare fanns 
vid allmänna institutioner som sjukhus, skolor och vid anläggningar för stora 
företag. I denna korta berättelse skall jag försöka beskriva det arbete min far 
Gottfrid Mickelsson under många år utförde vid Östersunds sjukhus - lasaret
tet som man sa då. Hans vaktmästarsyssla kom i stor utsträckning att påverka 
familjens liv, vilket jag också berättar om. 

Gottfrid Mickelsson började sin anställning vid lasarettet 1919 och han var 
arbetsplatsen trogen till sin död 1958. Han började som sjukvårdare vid en 
avdelning för psykiskt sjuka - sinnessjukavdelning sa man då. Efter en tid blev 
han vaktmästare och 1944 blev han förste vaktmästare. Gottfrid var född 1894 
i Färila där han också växte upp. Redan vid 15 års ålder sökte han sig till Jämt
land för arbete och fick först ett 
sådant som stabbläggare vid 
sågverket i Trångsviken. Han ar
betade också som murare i Sveg 
och var anställd vid järnvägen en 
tid. 

Mickelsson blev som ett med 
lasarettet och fanns alltid till 
hands. Det var inte ovanligt att 
telefonen ringde på nätterna och 
då kunde det vara någon sjuk
avdelning som meddelade att en 
avliden skulle förflyttas till lasa
rettets bårhus. Under många år 
var Gottfrid behjälplig med ob- Gott/rid Mickelsson. 
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duktioner. Och nämnas bör också att hustrun Märta skötte om alla svepnings
arbeten från 1944 till år 1960. Det var sed från tidigare vaktmästargenerationer 
att hustrun skulle sköta detta. Ofta kom de avlidnas anhöriga direkt hem till 
Mickelssons för att få hjälp med att ordna mycket av det praktiska kring döds
fallet. De blev väl omhändertagna och ofta med en stärkande kaffetår. 

Vardagen för vaktmästarna bestod av många olika sysslor inne i byggnaderna 
och utomhus. Lampor skulle bytas, vatten och avlopp justeras och dessutom 
skulle den speciella sjukhusutrustningen ha sin tillsyn. Vaktmästarens många 
olika ärenden, exempelvis till posten varje dag, till järnvägen med brådskande 
prover och många andra fick skötas med cykel. Cykeln var ofta fullastad med 
brev och paket till och från lasarettet. En gång var det mycket bråttom med ett 
patientprov som skulle sändas med nattåget. Mickelsson måste då ca en taxi för 
att hinna. Taxin väntade och det blev en returresa. Han blev senare inkallad till 
lasareccskontorec för en tillsägelse. Han skulle ha gått till fors tillbaka till sitt 
hem på lasarettet, menade man. Man var noga med sparsamheten på den riden. 

Mickelsson var en mycket social, glad och språksam person, vilket var en styr
ka i det dagliga arbetet. Han var ucåcrikcad, politiske aktiv och han var intres
serad av alle som rörde sig i samhället. Han hade förståelse för alle och alla. 

Som vaktmästare var det vid den tiden nödvändige att bo inom sjukhusom
rådet. "Vårt hus", som byggdes 1939, låg vid lasarettets huvudencre vid Kyrk
gatan. Det var placerat där den nuvarande huvudentren till Östersunds sjukhus 
ligger 

ÖJterJ1tndJ central/Jarett under 19 5 0-talet. Det vä'nJtra h11Jet var diir vaktmästare M ickelJJon ,ned familj 
bodde. Hzmt var beläget 1mge/ä'r diir h11iwdentren till Jj11khmet n1tmera firmJ. Ingridjohmom bild. 
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Mellan vårt hus och epidemisjukhuset fanns en mycket stor äng som kunde 
nyttjas för många slags trevligheter. Under beredskapsåren, i början av 1940-ta
let, odlades där potatis för lasarettets behov. Det var ju kristid och detta tillskott 
var säkert välkommet. En gammal trotjänare, åkare och hästägare vid namn 
Norrman, som bodde vid Göviken, skötte om detta med potatisodlingen. Norre, 
som vi barn kallade honom, brukade bjuda oss barn på åkturer i hästkärran, och 
det vill jag lova var höjdpunkter. Alla som varit "lasarectsbarn" minns Norre 
som barnens vän. 

Vad vi barn, Asta, Rune, Ingrid och Gudrun, minns mest om vår pappa var 
att han alltid var glad, hjälpsam, och att han aldrig sa ett ont ord. Han var alltid 
på språng, och på nätterna smattrade ofta skrivmaskinen. Vi lasaretcsbarn - och 
vi var många - hade etc stort och spännande sjukhusområde att leka på. Det hän
de så mycket i alla dessa stora byggnader, med de många, långa och spännande 
korridorerna. En del var kanske lite förbjudna för oss barn. Den mest förbjudna 
var nog den långa branta kulvert som ledde upp till epidemisjukhusec. Den var 
mycket kuslig. Halvvägs upp mot "epidemin" fanns cvå stora runga dörrar, och 
vi visste att därinne var källaren till bårhuset. 

På vår tid var inte sjukhuset så stort. Nästan alla kände varandra - hög som 
låg och gammal som ung. Många av de anställda bodde inom området. För dem 
som ville, fanns möjlighet att ha etc eget trädgårdsland i etc område nedanför 
epidemisjukhusec. Där var alltid full akcivicec. Att odla själv var ju ekonomiske, 
och narurligcvis var odlandec ekologiskt. Vilken fröjd det var för ögat med all 
blomscerprakc inom området! 

Något som finns bevarat som etc fint minne för oss barn, och säkert också för 
de vuxna, var julfirandet för patienter och personal på julaftonens eftermiddag 
på någon av sjukavdelningarna. Efter en högtidlig julbön bjöds det på god för
plägnad av allehanda slag. Sedan blev det långdans runt alla sjukavdelningarna. 
Detta fick man absolut inte missa. 

Den fackligt engagerade 

Under sina första år på lasarettet såg Gottfrid Mickelsson många fel och brister 
som var till nackdel för personalen. Han insåg då det angelägna i att personalen 
organiserades fackligt. 

Tillsammans med Kommunalarbetareförbundet började det ansvarsfulla och 
svåra arbetet med att bilda sjukhuspersonalens egen avdelning. 

Doktor Halvor Graeve, var landstingets ordförande vid den rid som Mick
elsson arbetade med att organisera personalen. Graeve var en mycket skicklig 
kirurg, som också styrde lasarettet med strikta och principfasta regler. Han var 
mycket noga med att hålla alla kostnader så låga som möjlige. När han fick reda 
på att sjukhuspersonalen planerade att organisera sig facklige blev han mycket 
fundersam och skeptisk. Vad var nu detta för ett nytt påfund? När han fick det 
bekräftat, blev han så rasande acc han kallade till sig Mickelsson cre gånger 
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samma dag och horade honom med avsked varje gång. 
Med gott stöd från Kommunalarbecareförbundec kämpade Mickelsson vidare. 

Han nådde till slut sitt mål - Kommunalarbecareförbundecs avdelning 229. 
Den kallades ofta bara för "Sjukhuspersonalens" - numera avdelning 33. Gott
frid Mickelsson var avdelningens ordförande från starten år 1934 fram till sin 
bortgång 1958. Åtskilliga duster och mycket obehag var många gånger lönen 
för det arbete som han lade ner i det fackliga arbetet under genombrottsåren. 
Tack vare den fackliga samverkan och enighet som efrerhand växte fram ska
pades det bättre förhållanden på lasarettet och synen på eldsjälen Mickelsson 
blev en annan. Han bevistade fyra av Kommunals kongresser och vid många 
avcalskonferenser i Stockholm representerade han sjukhuspersonalen. 1937 fick 
han en inbjudan att delta i en studieresa till Paris och tacksamt blev hans svar 
ja. Han hörde till arbetarrörelsens eldsjälar i Östersund där han respekterades för 
sin arbetsförmåga och kunnighet. För sina insatser på det fackliga området blev 
han hedersmedlem i Kommunalarbecareförbundec. 

Det finns självfallet vaktmästare även idag som har lika viktiga arbetsupp
gifter som Gottfrid Mickelsson hade, men numera är arbetet organiserat på ett 
annat sätt och cjänscgöringsförhållandena för personalen följer nutidens krav på 
arbetstid och fritid, det senare etc resulcac av facklig verksamhet. 

Byggnaderna vid sjukhuset bar genomgått stora Jo·rii11dri11gar frå11 19 50-tafet. 2006 revs den byggnad som 

syns till höger på /öregåe11de bild. Foto: Bengt Briigge. 
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Margareta och Robert 
Berghagens stiftelse 

Air Tomas Frank 

Margareta och Robert Berghagen vid sommarhmet i Stavre, en bild 

från 1970-talet. Foto: Lo Rindberg. Jiimtl. liins 11111se,1111. 

Kort historik 

1986, samma år som Öster
sund, fyllde 200 år, upprät
tade Robert Berghagen etc 
testamente. 

Enligt detta överlämnades 
till Föreningen Gamla Öst
ersund (FGÖ) en stiftelse, 
benämnd Margareta och 
Robert Berghagens Stiftelse 
för vetenskaplig forskning 
om Östersunds historia och 
ucvecklig 1786-1971. 

Beloppet som tillfördes 
stiftelsen uppgick till 
300 000 kronor. FGÖ ut
sågs till huvudman och sty
relsen formulerade stadgar 
för utdelning av årliga sti
pendier. Trots att stadgarna 
reviderats etc antal gånger 
under de tjugo år som gåcc, 
har målgrupperna varit de
samma. Stipendiet har vänt 
sig till gymnasieelever i 
Östersund, studenter vid 
Miccuniversitetec och övriga 
forskare. 

1992 delades det första stipendiet uc. Det gick till en elev på Wargencinsskolan 
för ett arbete om Gamla Teatern. Under åren har ytterligare tolv elever vid War
gentinsskolan och Palmcranczskolan erhållit stipendier. Stipendiesumman har va
rierat mellan 1 000 och 3 000 kronor. 1997 delades de två första stipendierna ut 
till studenter vid Mitthögskolan, nuvarande Mittuniversicec. Den ene studenten 
belönades för studier, ur etc genusperspekciv, av Östersunds socialdemokratiska 
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kvinnoklubb och den andre för sin undersökning gällande förhållandet mel
lan Östersund och dess omland. Totale har sex elever vid Mirruniversirerer fått 
stipendier. Det utdelade beloppet har legat på rvå nivåer, 5 000 kr och 10 000 
kronor. Endast två stipendier har utdelats till övriga forskare, ett stipendium på 
1 000 kr för ett arbete om Saluhallen och ett på 5 000 kronor för flera års studier 
och artiklar om Östersund. 

Aktuella stadgar antagna 2006 
Forskningen har en kronologisk avgränsning, den gäller från stadens grund
läggning 1786 till den 1 januari 1971, då Östersunds kommun bildades. 
Forskningen har även en geografisk avgränsning. Den gäller endast inom det 
område som Östersund hade före kommunsammanslagningen, d.v.s. de fem 
gamla stadsdelarna: Centrala Staden, stadsdel Norr, stadsdel Söder, Karlsund, 
Odenslund och cäcbebyggelsen i Odensala och Lugnvik. Till Östersund hörde 
även byarna Rannåsen och Torråsen. Stipendium kan sökas av enskild person, 
ung eller gammal, som forskar om Östersund. Forskningsresultatet eller doku
mentationen skall i detta fall lämnas in för bedömning. Stipendium kan även 
utdelas till enskild person, efter nominering av förening eller företag. I detta 
fall skall nomineringen motiveras skriftligen. Nämnden informerar om Bergha
gens stipendiefond genom en annons i länets ridningar. Inkomna ansökningar 
eller nomineringar behandlas av en stipendienämnd om tre personer, som fast
ställer vem eller vilka som tilldelas stipendium. Utdelningen sker vid FGÖ:s 
årsmöte i mars. I den nuvarande nämnden, som utsågs 2006, ingår docent Sven
björn Kilander, FD Cararina Lundström och f.d. landsarkivarien Kjell Hoffman. 
Nämnden har som stöd för sitt arbete hisrorieprofessor Jan Lindegren och Tomas 
Frank, sekreterare. 

Robert Berghagen avled 1987 och hustrun Margareta 2001. 

Nedan följer en lista på alla stipendiater till och med 2007: 

Gymnasieskolan 
Julia Köpsen 
Emila Winberg 
Zara Lindqvist 
Marcus Gunnervall 
Malin Engström 
Erica Olofsson och 
Annica Hermansson 
Malin Aronsson 
Erika Moe 
Elin Frank 

Anders Gunnervall 
Frida Frank 
Henrik ]essen

Mittttniversitetet 
Ulf Wikrorsson 
Sven Olofsson 
Lorta Fallgren 
Åsa Blomqvist 
Chrisroffer Creurz 
Birgitta Edman 
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Övriga forskare 
Elin Olofsson 
Robert Fresk 



Boklista 

Av Kerstin El/ert 

Nedan presenteras litteratur som utgivits under år 2006 och som berör Öster
sund. Som tidigare görs den avgränsningen att endast litteratur som berör före 
detta Östersunds stad (Östersunds församling) tagits med. 

Borgström, Britt-Marie, Bäckström, Malin och Wallin, Kerstin: Till
gänglighet och bemötande: ökad tillgänglighet i Jamtlis barn- och ung
domsverksamhet, Östersund, 2006, 39 s., ill. 

Brunosson, Mikaela och Åström Werelius, Kim: Östersund som en vin
terdestination - med fokus på skridskoturism, Östersund, 2006, C-uppsats 
i Turismvetenskap vid Mittuniversitetet. 

Johansson, Gunilla: Konsten att fånga en hingst, Skellefteå, 2006, 142 s. 
ISBN 91-975161-6-3. 

Jonsson, Lars: Nybyggnation av Moske i Östersund, Östersund, 2006, C
uppsats Byggnadsingenjör vid Mittuniversitetet i Östersund. 

Jämtlands fältjägarregemente - regementet, bygden och staden, red: 
Ingvar Gustafsson, Bd 4, Östersund, 2006, 283 s., ill. ISBN 91-631-9051-6. 

Loven, John: Bröllopet på Runeberg, en krönika om släkt, vänner och 
arvet från Jämtland, Mjölby, 2006, 260 s., ill. ISBN 91-85487-15-5. 

Miljöredovisning 2006, Östersunds kommun, Östersund, 2006. 

Ottelid, Magnus: Vredesskålarna: kriminalroman, Hammerdal, 2006, 
ISBN 91-976574-0-9. 

Skrivarkurs, Länsbiblioteket 2006, Dikter, noveller och recept, Östersund, 
2006. 

Soldathem i 100 år: Östersunds soldathem 1903 - 2005, ide och text: Lars 
Lundqvist och Håkan Nilsson, Östersund, 2006, 69 s., ill. 

Sundin, Bo: Månader, långa, vid A4, Östersund, Västerås. 2006, 64 s., ill. 

Östersund {kartografiskt material} : kartor och förteckning över gator 
och allmänna platser, Krylbo, 2006. 

Översiktsplan för stadsdel Norr : tidigare Fältjägarregementet I 5:s ka
sern- och övningsområde m.m. : förslag för samråd. Östersund, 2006. 54 
s., ill. 
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Verksamhetsberättelse 2006 

Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avge följande redogörelse 
för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2006. 

Föreningens funktionärer har under året varit: 

Ordförande 
V ordförande 
Skaccmäscare 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
Suppleant och 
klubbmäscare 
Adjungerad ledamot 
Revisorer 

Revisorssuppleancer 

Intendent 
Redakcions
kommicce 

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

Carl Henrik Rasrner 
Charina Ödlund (Jamcli) 
Urban Liden (auktoriserad) 
Sven-Ivar ordin 
Bertil Leijon 
Eva Eklund 
Ingvar Wiklund 
Scen Wadensjö 
Sven Åke Breding 
Johan Wijnbladh 
Ingvar Gustafsson 
Bengt Bri.igge 
Mats Lundin 
Gunilla Nilsson Edler 

Årsmötet för 2006 hölls måndagen den 20 mars i länsbibliocekecs samlings
sal. Vid årsmötets öppnade hölls parentacion över de medlemmar som avlidit 
under året. 

Efter årsmöcesförhandlingarna höll Bengt Eriksson ett intressant och uppskat
tat föredrag om arbetet med sin roman Änglamakerskan. I föredraget berättade 
Bengt Eriksson om hur iden till boken kommit till och hur olika beskrivna hän
delser hittats i handlingar och andra skrifter som berör Östersunds historia. 
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Eva Jemn från Östersunds församling, Gamla kyrkan, mottog ett stipendium 
om 5 000 kronor ur Romans fond som ett bidrag till verksamheten i Gamla 
kyrkan. Eva Jemn berättade därefter om verksamheten i Gamla kyrkan, vilken 
vänder sig till ungdomar och även missbrukare. 

Högtidsmötet hölls traditionsenligt den 23 oktober på Rådhuset, där 134 
medlemmar deltog. Före middagen informerade Henrik Zipsane och Sven Erik 
Tornving om hur långt arbetet med nytt Stadsmuseum på Jamtli avancerat. I 
samband med kaffet berättade Gunilla Johansson om sitt författarskap och om 
tillkomsten av boken "Konsten att fanga en hingst". 

Arbetet med att inventera och förteckna föreningens konst fortsätter med hjälp 
av "Konstgruppen" och med råd och anvisningar från Sten Gauffin från Jamtli. 

Under året har Stadsmuseet (och Ahlbergshallen) försetts med utvändiga skyl
tar på fastighetens fasad. 

Östersunds kommun har under året begärt yttranden beträffande föreningens 
syn på ev rivning av Odensängs gård samt namn på vägar och gator på Fyrvalla
området och på Stadsdel Norr (I 5 området). Östersunds kommun har i stort 
bifallit föreningens synpunkter och förslag. 

Föreningen har för deposition vid Föreningsarkivet överlämnat en väska med 
handlingar från uppbörd, numera nedlagd, moderat kvinnoförening, som tidi
gare lämnats till Föreningen Gamla Östersund. 

Föreningen har inlett ett samarbete med Riksarkivets depå i Fränsta om att 
digitalisera alla FGÖ:s årsskrifter så att sökning kan ske av uppgifter från tidi
gare årsskrifter. 

Den 23 oktober öppnade fotogrupperna en utställning på Jamtli historieland 
om "Badhusparken". En utställning som rönt stort intresse från allmänheten. 

Det arbete som påbörjades under föregående år om digitalisering av före
ningens foton och föremål fortsätter och kommer att pågå även under 2007 då 
samlingarna är mycket omfattande. 

Redaktionskommitten har på sedvanligt sätt färdigställt föreningens årsskrift, 
som liksom tidigare år, rönt stor uppskattning. 

Samarbetet med Jämtlands läns konstförening som avser Carl Lignells fonder 
fortsätter. 

Föreningen Gamla Östersunds har under året deltagit i "Östersunds- kortet", 
vilket inneburit att besöken ökat under sommaren. 

Stadsmuseet har varit öppet för allmänheten 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 tids
beställning, besökt museet. 

Den ekonomiska förvaltningen redovisas i särskild bilaga. 
Styrelsen har under året sammanträtt vid tio tillfällen. 
Föreningen Gamla Östersund förvaltar följande fonder och stiftelser för vilka 

särskild redovisning lämnas. Linda Olsens donationsfond, Anna och Gottfrid 
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Romans undersrödsfond, Margareta och Robert Berghagens fond för hisrorisk 
forskning om Östersunds hisroria samt Carl Lignells fonder I, Il och 111. 

Östersund den 1 februari 2007 

Sven Åke Breding 

Ingvar Gustafsson 

Tomas Frank 

Peter Berg 

Göran Falkerby 

Sven Erik Tornving 

ren Wadensjö 

Vid Jrsmb�et i mars 2007 avgick Sven Äke Breding (t. h. pJ bilden) som föreningem ordförande. Han har 
varit ordförande under Jren 2000-2006, en tid 10111 inneburit Jtora föriindringar inom föreningen. Den 
mest påtagliga föriindringen iir att det blivit öppet for alla intrmerade att bli medlemmar. Detta har Jtarkt 
bidragit till att medlermantalet ökat till över 700. Till ny ordförande rmJgi Peter Berg ( t. v. pJ bilden). 
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Nya medlemmar 2006 

Albemark, Carl-Gustaf 
Bergman, Annci 
Borg, Jan 
Borg, Marie 
Dahlqvist, Marianne 
Dahlqvist, Roger 
Eriksson, Bengt 
Eriksson, Bengt 
Eriksson, Marta 
Hemmingsson, Anders 
Hemmingsson, Cleo 
Henriksson, Kåre 
Herlitz, Ingabritt 
Herlitz, Staffan 
Jonsson, Inez 
Jonsson, Tore 
Järvhed, Agneta 
Liljegren, Anita 

Liljegren, Klas 
Lindbergh, Björn 
Lindbergh, Inger 
Lindell, Inger 
Lindow, Anette 
Lindow, Lennart 
Meijer, Sten 
Nilsson, Lennart 
Paulsson, Sven-Erik 
Paulsson, Ulla 
Sivertsson, Christine 
Sjödin, Kent 
Vallberg, Kenneth 
Wigen, Christer 
Wiklund, Anita 
Zackrisson, Göran 
Österholm, Lille-Mor 

Summa 35 nya medlemmar 

Förteckning över givare till 
årsskriftsfonden 2006 

Ahlberg, Torsten 
Ahrlin, Vidar och Siv 
Alfrren, Bertil 
Alstad, Stig 
Andersson, Bengt och Ingrid-Lisa 
Andersson, Claes 
Andersson, Sven-Olof 
Andersson, Åke 
Andersson, Åke 
Andersson, Åke och Eivor 
Anse, Hans 
Appelqvist, Kurt 
Axelsson, Sture 
Backman, Bertil 
Berg, Peter 
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Bergholm, Kjell 
Bergman, Staffan 
Bergström, Roland 
Björk, Knut 
Bogren, Bengt 
Bogren, Lennart 
Bohman, Ragnar 
Borg, Viktor 
Bostrand, Bo 
Bovidson, Thure och Karin 
Breding, Sven Åke och Maud 
Carlsson, Bengt 
Carlsson, Carl-Erik 
Carlsson, Gunnar 
Cederberg, Bo 



Cronheden, Jon 
Cronheden, Rolf 
Dahlberg, Benkt 
Dedering, Bertil 
Dixelius, Håkan 
Doll, Sune 
Edström, Bengt 
Ekevärn, Gunnar 
Elgelid, Sten 
Elvgren, Lennart 
Englund, Karl-Bertil 
Engman, Hans 
Engström, Gunnar och Gertrud 
Ericsson, ils 
Ericsson, S Bertil 
Ericsson, Sigge 
Eriksson, Bertil 
Eriksson, Erik 
Eriksson, Mats 
Eriksson, Örjan 
Eskilsson, Arne och Elvi 
Falck, Lars 
Falkerby, Göran 
Forsgren, Roland 
Frank, Tomas 
Fresk, Robert och Birgit 
Gabrielsson, Kjell 
Gissler, Srure 
Gulle, Bengt 
Gustafsson, Ingvar och Sonja 
Göransson, ils-Eric 
Haase, Christer 
Hagberg, Arne 
Hagerlind, Nils 
Hallen, Lennart 
Halvarsson, Gösta 
Halvarsson, Per 
Hammar, Bo 
Hammar, Ingemar 
Hammar, Olle 
Hansson, Bertil 
Haraldson, Ulf 
Hassner, Jan 
Hemmingsson, Anders och Cleo 
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Herlitz, Hans 
Herlitz, Lars och Ebba 
Herlitz, ils och Irene 
Herlitz, Per 
Herlitz, Staffan och Ingabritt 
Holm, Christer 
Holm, Nils 
Halmberg, Bror 
Holmscröm, Björn 
Ingmanson, Bengt 
Jacobsson, Hans 
Jacobsson, Ragnar och Ingrid 
Jernekrancz, Alfans 
Johansson, Bengt-Erik 
Johansson, Bercram 
Johansson, Jan Erik med familj 
Johansson, Tyko och Ann-Mari 
Johnson, Alf och Ingrid 
Johnson, Stig 
Jonsson, Jerker 
Jonsson, Lars 
Josefsson, Alf 
Jämthagen, Sidney och Gerd 
Jönsson, Asta 
Jönsson, Pär 
Jönsson, Tage 
Jönsson, Tage och Birgitta 
Jönsson, Yngve 
Krohne, Göran och Elisabeth 
Krohne, Kjell och Britt-Inger 
Kylsberg, Christer 
Kylsberg, Gösta 
Kylsberg, Sven 
Köpsen, Lennart 
Larsson, Sören och Ewa 
Larsson-Utas, Gunvor 
Leijon, Bertil 
Liljegren, Klas och Anita 
Lindell, Håkan 
Lindgren, Lars Göran 
Lindgren, Thore 
Lindow, Lennart och Anette 
Lindqvist, Lars 
Lindqvist, Örjan och Kristina 



Lundberg, Kjell med familj 
Lundstam, Arne och Margareta 
Makenzius, Glenn 
Meijer, Sten med familj 
Modin, Sven 
Molund, Kjell med familj 
Myrin, Rolf 
Månson, Stig Arne 
Nillbrand, Stig och Anneli 

ilsson Edler, Gunilla 
Nilsson, Gunnar 
Nilsson, Göte 
Nilsson, Kjell 
Nilsson, P-G och Monica 
Nilsson, Sven Olof 
Nordberg, Arne 
Nordin, Börje 
Norgren, Kjell och Birgitta 
Nossbrandt, Kjell och Ingegerd 
Nystedt, Lars och Lena 
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