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Förord
Den 72:a årgången av Föreningens Gamla Östersund årsskrift överlämnas härmed
till föreningens medlemmar och övriga läsare. Redaktionens förhoppning är att årsskriften skall vara intressant läsning och att den skall dokumentera ytterligare delar
av stadens historia.
50 år är ett återkommande tal i några av denna årsskrifts rubriker. Några intressanta händelser från 1950-talets sista år har dokumenterats. Den första händelsen, av
stor betydelse för vår förening, är att Stadsmuseet under 2009 funnits i 50 år. Vi använder ofta ordet Stadsmuseet när vi menar föreningens lokaler, där mycket utöver
museiverksamhet bedrivs. FGÖ övertog lokalerna sedan länsbiblioteket flyttat till
en större och ändamålsenligare byggnad. Under år 2008 var det 50 år sedan de nya
bibliotekslokalerna togs i bruk, vilket uppmärksammas med en kort artikel. Storbyggmästaren Benson från USA besökte flitigt Sverige under 1950-talets senare del.
Han kom även till Östersund, en händelse som vi funnit anledning påminna om.
Även 2008 har föreningens fotogrupp, i samverkan med Jamtli, anordnat en fotoutställning, denna gång med titeln Strandgatans hus. Utställningens bilder och
bildtexter, något kompletterade, finns med som en artikel. Homeopaten Olof Theodor Axell hade sin praktik i Strandgatan 14. Axells verksamhet och byggnaden
presenteras i en egen artikel.
Stadsvandringar är en uppskattad information för många av kommunens och länets invånare. Det är även många turister och andra besökare utifrån som på detta
sätt tar del av stadens historia. I en artikel får ni läsa om hur det är att vara stadsguide, en uppenbarligen trevlig syssla med många överraskande inslag.
Att Östersund tidigare varit en centralort för partihandeln i stora delar av Norrland är ett förhållande som redaktionskommittén funnit anledning att dokumentera,
liksom att det i den unga staden Östersund under tidigt 1900-tal fanns stort intresse
bland stadens kvinnor att organisera sig i olika slags föreningar.
I förra årsskriften uppmärksammades tidningsmannen och författaren Victor
Hugo Wickström. Under arbetet med artikeln om Wickström fann författaren material om en mordbrand 1889 vilket resulterat i ett intressant referat från dåtidens
tidningar.
ÖSK-stugan har genom åren varit ett populärt utflyktsmål. Verksamheten har
under senare tid ändrats en hel del, hur får ni läsa i en kort artikel. När man talar om
beredskapsåren under andra världskriget blir det oftast om militär verksamhet, men
det fanns flera civila beredskapsorganisationer med uppgift att skydda befolkning
och infrastruktur. Östersunds civilförsvarsförening är en sådan och om deras insatser
under beredskapsåren står att läsa i vår årsskrift.
Hur var livet på en gård i Östersund under 1940- och 1950-talen? Svaret på den
frågan beror på vem man frågar, barnen och ungdomarna eller de vuxna, föräldrarna.
I en artikel om Prästgatan 53 berättas om hur barn och ungdomar upplevde vardagarnas och helgernas händelser och människorna som bodde i fastighetens hus.
Redaktionskommittén har bestått av Sven Åke Breding, Bengt Brügge, Gunilla Nilsson Edler,
Mats Lundin, Johan F. Wijnbladh och Ingvar Gustafsson (sammankallande och redaktör).
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Stadsmuseet 50 år
Av Tomas Frank

Den 18 juni 2009 anordnade Föreningen Gamla Östersund under några kvällstimmar
en enkel sammankomst i Stadsmuseets lokaler för att uppmärksamma att det gått exakt
50 år sedan lokalerna togs i bruk av föreningen. Till jubileet kom ett 50-tal besökare som
kunde beskåda en minnesutställning av fotografier från de gångna åren. Tomas Frank
framförde vid några tillfällen under sammankomsten en muntlig redovisning av verksamheten under de gångna 50 åren. Nedanstående text är en sammanfattning av det som
Tomas Frank berättade. Bild från jubileumssammankomsten finns på denna årsskrifts
omslag.

Det var många intresserade närvarande vid invigningen av Stadsmuseet den 18 juni 1959. På skylten
framför byggnaden kan läsas att det då fanns ett stadsmuseum, en skulpturhall och stadens turistbyrå i
lokalerna.
						
FGÖ:s bild.



Den 18 juni 1959 invigdes Östersunds stadsmuseum under högtidliga former.
I föreningens årsskrift 1973 ger förre ordföranden, Åke Jansler, en kort beskrivning om tillkomsten av museet. Det framgår med all tydlighet att två förhållanden spelade in, dels utomordentliga insatser av föreningen genom Erland Lindhammar och dåvarande ordföranden, Iwan Wikström, dels det faktum att en
centralt belägen, offentlig byggnad blev ledig 1958, när det nya länsbiblioteket
invigdes och den gamla biblioteksbyggnaden lämnades. Styrelsen i Föreningen
Gamla Östersund hade förmåga att ”fånga tillfället” och med ett nytt stadsmuseum, gick en dröm i uppfyllelse. I Jämten 1960 uppmärksammas händelsen endast med en notis på tre rader, vilket föranledde, den nytillträdde ordföranden,
Åke Jansler, att författa en kritisk skrivelse till styrelsen för Heimbygda. FGÖ:s
styrelse ansåg att museets tillkomst var en betydande insats för hembygdsvården
i länet: ”En sådan tilldragelse på hembygdsfronten borde, anser vi, ha uppmärksammats med ett fylligt illustrerat reportage”, skrev Jansler.
Därmed lämnas beskrivningen av tillkomsten för att övergå till att beskriva
stadsmuseets 50-åriga historia, åren 1959-2009. Att inrätta ett stadsmuseum
är i sig en bedrift, men att driva ett stadsmuseum kräver också insatser. Det
är framförallt tre frågor som styrelsen ständigt återkommit till nämligen museipersonalen, öppettiderna och lokalerna. Föreningens intendent är också en
viktig person och en intendent har alltid funnits genom åren, nära knuten till
styrelsen.

Museipersonalen.
Enligt det ursprungliga avtalet mellan FGÖ och kommunen, från 1959, skulle
föreningen ansvara för visningarna av både Stadsmuseet och Ahlbergshallen.
När detta avtal löpte ut efter fem år, ville FGÖ att staden skulle överta ansvaret
både för museet och Ahlbergshallen. Bakgrunden var årliga underskott för visningarna. Det blev som FGÖ ville, ordförande Jansler var ju borgmästare i Östersund! Staden skötte visningarna mellan åren 1966 och 1983, men från 1984
har föreningen utan avbrott ansvarat för Stadsmuseets samlingar och visningen
av dessa. Åren i början av 1980-talet betalade Östersunds kulturnämnd 5 000
kronor till FGÖ, som skulle svara för bemanningen. Den viktigaste uppgiften i
museet har varit värdskapet, eller vakt som det tidigare hette, för utställningen
”Vår lilla stad”. Guidning, försäljning och diverse småsysslor har tillkommit för
museivärden med hänsyn till läggning och fallenhet.
FGÖ har, i egentlig mening, aldrig haft anställd personal för sitt museum.
Museivärdarna har i stort sett arbetat ideellt, trots att smärre ersättningar utgått
under vissa perioder. Två exempel: I oktober 1959 fastställdes att museivak-



Fyra av Stadsmuseets tidiga entusiaster under arbete i museilokalerna. Fr.v. Sture Svensson, Iwan Wikström, Gustav Näsström och Erland Lindhammar. En bild från 1960-talet.
FGÖ:s bild.

terna skulle få 10 kronor per tjänstgöringsdag och sommaren 2008 utbetalades
50 kronor per timme, i bägge fallen för de som var värdar under helger vid
sommaröppethållandet. Andra belöningar har varit frikort till museet eller fri
middag på högtidsmötet. Personerna har antingen tillhört styrelsen eller rekryterats bland medlemmarna. En insats som verkligen imponerar var tio sommarperioder, från 1988 till 1997, då ett femtontal medlemmar tillsammans skötte
museet. I kretsen kring Hans Jacobsson och Walter Fridlund, bägge numera
avlidna hedersledamöter, samlades en uthållig grupp, varav några från Kvinnliga föreningen Gamla Östersund. Förutom medlemmar har även de så kallade
feriepraktikanterna arbetat. I samarbete med Östersunds kommun har museet
under tio år, 2000-2009, tilldelats tre till sex skolungdomar, som varit värdar
under handledning av någon styrelsemedlem. Efter att ha arbetat 75-100 timmar har dessa feriepraktikanter erhållit en fastställd timersättning från kommunen. Trots insatser av aktiva medlemmar och skolungdomar under sommaren, är
det är ingen överdrift att påstå att styrelsen ibland haft svårt att rekrytera värdar
till Stadsmuseet.



Öppettider
Stadsmuseets egentliga öppethållande under femtioårsperioden är sommaröppethållandet, alla veckodagar från mitten av juni till mitten av augusti. Utöver sommaren har det varit öppet enstaka veckodagar, företrädesvis onsdagar,
lördagar eller söndagar, vanligen klockan13-16. Vid sidan av dessa öppettider,
har även museet visats för skolklasser, företag och föreningar efter särskild överenskommelse.

Lokalerna.
Styrelsen ansåg till en början att lokalerna var lämpliga för museiändamål. Med
tiden förändrades synen, verkligheten blev en helt annan. Stadsmuseets utrymmen och hela byggnaden har med regelbundna mellanrum varit föremål för anpassningar och ombyggnationer. Följden har blivit neddragningar i öppethållandet eller stängning.
Första gången, 1966, flyttades det så kallade Frösörummet, från bottenvåningen till Balkongrummet, en trappa upp i Ahlbergshallen. 1973, andra gången,
var det omdisponeringar i Ahlbergshallen. 1974, tredje gången, ordnades en ny
källarnedgång och nya hyllkonstruktioner i källaren. Vintern 1975-1976, fjärde
gången, genomfördes omfattande ombyggnads- och reparationsarbeten i bottenplanet, som då fick sin nuvarande rumsindelning. Vintern 1984-1985, femte
gången, genomgick samtliga lokaler i byggnaden en invändig renovering. Slutligen, sjätte gången, 1998-1999, inrättades ett gemensamt pentry för FGÖ och
konstklubbarna, en
trappa upp,. Hela
museiutställningen
placerades i bottenplanet och det
övre utställningsrummet blev expeditionsutrymme.
Som kuriosa kan
nämnas att Stadsmuseets entrérum
användes
som
turistbyrå 19591960.
Tidigare utnyttjades även rummen i övre våningen för museet. Det högra
rummet på bilden används numera som expedition och arbetsrum för FGÖ.
I det vänstra finns gemensamt pentry för nyttjarna av husets lokaler.
					
FGÖ:s bild.



Besökande
Statistiken över antalet besökande är mycket osäker. Vissa år har endast registrerats sommarbesökande och vissa år har alla besökande tagits med. Statistiska
jämförelser försvåras också av att föreningens verksamhetsår förändrats från att
inledas den 1 juli till att omfatta kalenderår. Dessutom har de många särskilt
anordnade gruppbesöken sällan antecknats i statistiken. När museet var nytt registrerades det omkring 3 000 årsbesökare. Det normala har varit mellan 1 500
och 1 000 registrerade besökare per år. Jubileumsåret 2009 ser ut att bli ett fint
år i statistiken. Antalet besökare har påtagligt ökat, kanske beroende på nyheten
med gratis inträde för alla.
Stadsmuseet har även haft en del oönskade besök, vid tre tillfällen har nämligen tjuvar slagit till, åren 1978, 1985 och 2007.

Museet endast en del av verksamheten
I Föreningens Gamla Östersund verksamhet är Stadsmuseet endast en del av
kontakterna med medlemmar och allmänhet. Årsskriften har genom åren varit
en uppskattad publikation som läses även av personer utanför föreningen. När
föreningen öppnades för alla intresserade att bli medlemmar (2001), ökade också
upplagan för årsskriften och är nu 850 exemplar. Föreningens arkiv, som inryms
i lokalerna, innehåller fotografiska bilder, målningar och teckningar, föremål och
handlingar. Arkivalierna har utnyttjats på olika sätt i allmänna publikationer
och forskning. Under de angivna åren har FGÖ publicerat ett antal böcker och
skrifter om stadens historia. I anslutning till stadens 200-årsjubileum 1986 gav
föreningen ut en serie minnestallrikar som blev mycket populära och sådana
pryder nog fortfarande många hem. Under de senaste åren har de av föreningen
anordnade fotoutställningarna blivit ett uppskattat besöksmål. Guidade vandringar i staden har också varit ett trevligt inslag kring stadens historia. Vandringarna har haft Stadsmuseet som självklar startplats eller besöksobjekt.
Det är således en omfattande utåtriktad verksamhet om stadens historia som
administrerats från de lokaler som föreningen disponerat under 50 år.

Intendenter
Som en sammanhållande kraft och ”allt i allo” framstår föreningens intendent.
På ideell grund har hittills sju män åtagit sig den ansvarsfulla uppgiften, efter
att ha blivit tillfrågade. Med föreningens ändrade stadgar finns förutsättningar
att det i framtiden inte blir bara män i förteckningen över intendenter.



Intendenter under 50 år
Namn
Erland Lindhammar
Carl Nordin
Bertil Nilsson
Nils Uhlin
Arne Dahlin
Nils Storm
Sten Wadensjö

Antal år
6
5
7,5
9,5
10,5
8

Verksmhetsår
1959-1965
1965-1970
1970-1973, 1983-1987
1974-1983
1987-1997
1998-2005
2006-

Vår ”längsta” intendent var Arne Dahlin, som gjorde tio och ett halvt åt, tätt
följd av Nils Uhlin.

Arne Dahlin var föreningens intendent under tio och ett halvt år.
		
FGÖ:s bild.

Östersunds stadsmuseum har i femtio år haft sin hemvist på Rådhusgatan 42.
Ett museum kräver många samverkande personer: styrelsen, intendenten, museiansvarig, guider, värdar och Östersunds kommun, där var och en drar sitt strå.
Detta har fungerat väl under åren. I framtiden kommer det att krävas fortsatta
ansträngningar och även förnyelse för att uppfylla stadgarnas målsättning och
uppgifter i § 2, som klart formulerar följande: ”Föreningen skall driva Stadsmuseum i Östersund”.
Källor:
Styrelseprotokoll.
Föreningens årsskrifter.



Östersund som stort
partihandelscentrum
Av Robert Fresk

I Östersunds historia del III berättar Jörgen Björklund utförligt och initierat om
handeln i staden och dess omgivning. Även andra har – muntligt eller skriftligt
– pekat på stadens roll som handelscentrum för ett större område. Denna artikel
syftar närmast till att berätta om hur stadens partihandel växt och förändrats.
Tyvärr är de skriftliga källorna ganska knapphändiga, men det finns en som
flödar friskt och länge, nämligen Freskens där åtskilligt material hämtats. Som
jämförelse har vissa tillgängliga uppgifter från andra firmor tagits med. Men
först en kort historik.

Samla all handel till en stad
Redan året efter freden i Brömsebro 1645 sände drottning Kristina en kommission för att närmare granska den nya provinsen Jämtland. Kommissionen
föreslog bland annat att all handel och hantverk i landskapet skulle samlas till
en befäst stad, lämpligen belägen i närheten av Sunne kyrka. Men det dröjde
ända till 1786 innan staden Östersund grundades med en liten befolkning av
hantverkare och handlare. Vid denna tid hade städerna i det närmaste monopol
på sådan verksamhet, med undantag för vissa sockenhantverkare. I början av
1800-talet mjukades monopolet upp och man tillät handelsbodar för försäljning
av matvaror, de skulle dock ligga minst tre mil utanför städerna. En stor del av
handeln skedde dock fortfarande vid de årliga marknaderna, där Jämtland var
något av ett centrum i landet när det gällde hudar och skinn. Även forbönderna
förmedlade åtskilliga varor vid sina resor mellan marknaderna.
En inblick i tidig partihandel i Jämtland ger Nils Erssons i Sikås brevväxling
från tiden 1826-1848 som Lars Palmqvist redovisat i Jämten 1944. ”Bonden
Aktad och Wälförståndige Nils Ersson i Hammerdal, Sikås” fick leveranser av
tobak, snus, kaffe, socker och brännvin från handlanden Pehr Wikström i Östersund och köpte i socknen upp humle, smör, talg, skinn, skogsfågel och vadmal
för dennes räkning. Ibland kunde Wikström beställa 100 nötkreatur i form av
kor, kvigor och oxar. Nils Ersson hade även andra leverantörer som Selinder i
Sundsvall och snustillverkaren Frisk & Co i Hudiksvall. Leverans och betalning
skedde ofta i samband med marknader eller också nyttjade man någon som ändå
skulle vägen fram.



Trafik med hästforor till platser utanför Storsjöområdet 1878 och 1880 enligt Fresks arkiv.
Ur Olle Sefastssons avhandling Storsjötrafiken och järnvägen 1870-1890.
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Lagen från 1864 om utvidgad näringsfrihet tog helt bort städernas monopol. Nu blev det fritt fram att starta handel utanför städerna och redan 1870
fanns i Sverige runt 4 500 handelsbodar på landet jämfört med 8 100 i städerna. Dessa nya butiker behövde varor utifrån och framsynta handlare i städerna
såg här en ny marknad. En av dessa var den unge Robert Fresk i Östersund
som startat sin diversehandel hösten 1862. Redan efter några år levererade han
varor till 32 kunder, mest lokala handlare, i bygden runt Storsjön. Men det
fanns kunder så långt bort som i Huså och Strömsund. Tio år senare levererade
han ända upp till Gäddede och efter ytterligare tio år fanns kunder i bland
annat Brattbäcken i Ångermanland

Så kom ångbåtarna
För långväga transporter
fick Storsjöns ångbåtar stor
betydelse. Antalet båtar
växte snabbt till närmare
20 vilka kunde lägga till
som mest vid ett 80-tal
bryggor. I sin avhandling
”Storsjötrafiken och järnvägen 1870-1900” visar
Olle Sefastsson, med stöd
av Freskens forsedlar, att
man från bryggorna i Berg
fraktade varor vidare med
S/S Thomée var ett av fartygen som fraktade personer och
häst till bland annat Rätan,
varor på Storsjön. Här syns fartyget i det skick hon fick
Vemdalen och Hede. Från
1880.			
Bild: Thomées vänner
Kvittsle i Mattmar gick
färden västerut till Kall,
Huså och Åre medan Alsen
och Offerdal fick varor över Ytterån och Mjäla.
När järnvägen öppnades västerut år 1882 minskade båttrafiken på norra
Storsjön. Hästfororna gick i stället från järnvägsstationerna ut till avlägsnare
orter. Från Tängs station, som då var en stor omlastningsplats, körde till exempel P. A. Perssons åkeri regelbundet varor norrut till Strömsund och Gäddede. Antalet handelsbodar på landsbygden växte snabbt. I adresskalendern
över Norrland, utgiven 1890, hittar man till exempel tre stycken i den lilla
socknen Marby och i Hammerdal inte mindre än 22, eller 27 om filialerna
tas med. Varje större by hade en eller flera affärer. Hammerdal hade också sju
skomakare, fyra skräddare och två garvare, nästan allt i klädväg tillverkades
på hemmaplan (bild efter artikelns text).
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Inlandsbanan öppnade nya marknader
Inlandsbanan började byggas 1911 norrut
från Östersund och var 1914 framme i
Hoting och 1918 i Vilhelmina. Samtidigt
byggde man från Brunflo söderut till Svenstavik 1917 och 1921 till Ytterhogdal och
vidare söderut. Fresks fraktsedlar visar att
firman följde med i utbyggnaden och fick
nya kunder med utgångspunkt i de nya
järnvägsstationerna. Längst norrut nådde
man från Storuman upp till Hemavan och
Tärnaby.
De första partihandlarna uppstod vanligen genom att en lokal diversehandel
började leverera till kollegor i andra orter.
Så hade både Fresks och Smiths kvar detaljhandeln samtidigt som partihandeln
Pellerins Margarin kommer nog många
utvecklades Den första renodlade partiäldre ihåg. Det var säkert en stor artikel i
handeln var Import AB K.J. Karlsson.
Import AB K. J. Karlssons sortiment. Den
Efterhand tillkom firmor som Isaksons,
målade skylten finns i Stadsmuseet, ÖsterBröderna Backlund, Bröderna Hermanssund.
Foto: Kjell Bollnert
son, Fastborgs Agenturaffär med flera.
Men även specialaffärer som järnhandeln
Gärdin & Persson byggde upp omfattande
distributionsnät.
År 1921 bildades Östersunds Engrossistförening med uppgift att biträda sina
medlemmar då någon kund hade svårighet att betala sina skulder eller gick i
konkurs. I Fresks bokföring kan man se att firman ofta hade stora fordringar på
sina kunder och även andra grossistföretag fungerade troligen som kreditgivare
åt kunderna. Föreningen hade en jurist som ombudsman, vilken kunde anlitas i
besvärliga situationer. 1950 hade engrossistföreningen närmare 40 medlemmar,
vilket ger en antydan om antalet företag i branschen.

Elektrisk giktmaskin - en storsäljare
Ett namn som hör väl hemma i detta sammanhang är Jonas Petter Hård, född
1870 i Sundsjö. I Jämten 1974 berättar Elis Sundström om hur bondpojken
J. P. genom affärsbegåvning och flit byggde upp omfattande företag i flera olika
branscher. Redan 1897 drev han tillsammans med en kompanjon en partiaffär
i kemisk-tekniska artiklar inom länet och delar av Ångermanland och södra
Lappland. Sortimentet utökades efterhand med stickmaskiner, symaskiner, cyk-
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lar, lokaltelefoner, maskinremmar, smörjoljor, slåttermaskiner och inte minst
storsäljaren elektriska giktmaskiner som annonserades och såldes över hela landet. Åren 1903-1904 var firman Norrlands största kaffeimportör samt en av de
största i amerikanskt fläsk.
År 1911 fortsatte J. P. i egen firma och kom snart igång med handel i kol och
koks. Under första världskriget var firman ensamombud för Statens Bränslekommission i Jämtlands och Västernorrlands län med kol- och koksupplag i Östersund och Sundsvall. Alla leveranser av dessa varor i båda länen måste under dessa
krigsår gå genom firma J. P. Hård. Efter kriget fortsatte Hård med kol och koks
men utökade med byggnadsvaror som takpapp och tegel. Äldre Östersundsbor
minns säkert de stora magasinen i stadens hamn (bild efter artikelns text).

Bilen kom
En bit in på 1900-talet började bilen konkurrera ut hästen. Fresks skaffade troligen sin första bil i början av 1920-talet och byggde efterhand upp en omfattande
transportapparat. Så hade man till exempel i Strömsund en stor lagerlokal med
tillgång till både järnväg och ångbåtskaj. Ångbåtarna forslade sedan varor upp
efter Ströms vattudal, medan privata åkare med lastbil hade veckovis återkommande fasta turer med utgångspunkt från lagret i Strömsund. Esten Pettersson
berättar hur han 1959 körde ”lappturen” efter sjön Malgomaj upp till byn Stalon
som blivit ett centrum
under kraftverksbyggandet i trakten. Där
behövdes stora mängder livsmedel och dåtidens tvåaxliga bilar
utan boggie hade vintertid stora svårigheter att komma fram
med sin last av 7-8
ton. Det var speciellt
att avsnitt över Gitsfjället som var äventyrligt. Även Nordsvenska,
Konsum,
Östersunds Ångbryggeri och Gärdin &
Esten Pettersson på väg till Stalon 1959 i åkare Kurt Carlssons
Persson hade liknande
lastbil med Fresks logotyp.
Foto: Esten Pettersson.
magasin och distribution i Strömsund.
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Ragundaexpressen har kommit med varor till Konsum i Strömsnäs, Stugun på 1930-talet, Föreståndaren Stenström står på trappan i ljus rock. Affären lades ner 1963. Den privata affären i byn hade lagts ner tidigare.
					
Foto: Selim Sundin, Jamtlis arkiv.

Handelsresanden - viktig del av företaget
En viktig del av verksamheten var firmornas handelsresande som med personlig
kontakt och varuprover kunde visa köparen vad som fanns att välja på. Här har
vi turen att Alfons Jernekrantz, som under drygt 33 år var resande försäljare med
början hos Fresks, livfullt kan berätta om det omväxlande och intressanta livet
som provryttare, en vanlig benämning på yrket. Distriktet räckte från Lillhärdal
i söder till Hemavan och Tärnaby i norr och butikerna besöktes några gånger per
år. Fresks hade ett brett sortiment med livsmedel, bygg- och färgvaror, papper,
lim och klister, lampor och lysrör, mattor med mera. Det var alltså åtskilliga
prover som måste finnas med och kunderna återfanns bland affärer, hotell och
industriföretag.
Spännande var det att köra runt bland alla byar på landet där små butiker
fanns överallt. Det hände, berättar Alfons, att jag på första resan fick fråga vilken butik jag kommit till, då det långt tillbaka inte var vanligt med skyltar på
varje butik. Särskilt inspirerande var arbetet när julen närmade sig och man fick
visa de fina presentförpackningarna från parfymjätten 4711 och de nya vax- och
plastdukarna m. m. Sortimentet ändrades efterhand bland annat med heltäckande 4-metersmattor med tillbehör, skyddskläder och arbetsskydd. Yrket finns
fortfarande kvar men mycket har ju tagits över av telefon och dator.
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Storhetstid och slut
Efter andra världskriget började de stora affärskedjorna starta filialer i städerna.
Även konsumentkooperationen växte starkt med föreningar som själva bestämde sina inköpskällor. Efterhand startade kooperationen egen tillverkning av åtskilliga varor som salufördes genom föreningarna. De privata handlarna började
bygga upp egen inköpsorganisation varvid Import AB K. J. Karlsson övertogs
och ombildades till Nordsvenska Köpmanna AB. Bolaget blev den största partihandeln i norra Sverige och förmedlade kolonial-, frukt-, textil- och järnvaror
från dotterbolag i kuststäderna norr om Sundsvall. Totalt sysselsatte firman 330
anställda varav en femtedel i Östersund. Nordsvenska fusionerades senare med
Hakons för att slutligen hamna i ICA som betyder InköpsCentralernas Aktiebolag.
Bland de privata partihandlarna var Isaksons störst med verksamhet på ungefär
samma platser som Nordsvenska. Både Isaksons och Nordsvenska styrdes från
Östersund där båda också hade egna kafferosterier. Men snart ringde klockan för
den privata partihandeln med dagligvaror. Smiths sålde partihandeln till Fresks,
som 1961 i sin tur överlät den till Isaksons, som köptes upp av Hakons, som
snart blev ICA.
Nästa steg blev att ICA byggde upp ett mycket stort partilager i Lugnvik
utanför Östersund som försörjde ICA-butiker i Jämtland och södra Lappland
med varor. Men även detta är numera nedlagt och stadens roll som centrum för
partihandeln i stora delar av Norrland ett minne blott. Östersunds Engrossistförening upplöstes 1981.
Men idén lever vidare. Gärdin & Persson arbetar i dag på försäljningsställen i
Östersund, Strömsund, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Gävle medan Freskens fortsätter som en stor firma i färg- och byggvaror och nu finns i Östersund,
Funäsdalen, Härnösand, Sollefteå och Sundsvall. År 2009 bytte man namn till
XL-Bygg Fresks och går vidare, snart 150 år efter att Robert Fresk öppnade sin
första lilla butik på Köpmangatan i Östersund.
Muntliga källor:
Alfons Jernekrantz (Fresks).
Lars Nystedt (Mästerbagarna), som kom med idén till artikeln.
Olof Petrusson (Isakssons).
Esten Pettersson (vid åkeri som körde åt Fresks).
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Utdrag ur Adress-Kalender öfver Norrland (1890) som visar antalet handlande i Marby och Hammerdal. Observera att
man för Hammerdal anger avståndet till närmaste järnvägsstation Östersund (76) och Täng (75 km).

Både Isaksons och
Nordsvenska hade
egna kafferosterier i
Östersund. Här påsen
för Isaksons Hushållskaffe.
Bild: Jamtlis arkiv.
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Den första turbilen Östersund –Strömsund 1905 med grosshandlarna K. J. Karlsson till vänster och Jonas Petter
Hård till höger. Båda är nämnda i artikeln. Hård var delägare i bilen. I mitten häradshövding Karl Ekberg
och riksdagsman Johan Olofsson i Digernäs.				
Bild ur Jämten 1974.

J. P. Hårds lager i Östersunds hamn 1953.

FGÖ:s bild.
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Strandgatans hus
Av FGÖ:s fotogrupp
Den 19 oktober öppnades 2008 års bildutställning i Jamtli Kafé. Det var återigen föreningens fotogrupp som på detta sätt visade en del av resultatet av årets
arbete. Utställningen fanns på plats till slutet av november 2008. Det praktiska
arbetet med förstoring av bilder, skyltar med bildtexter och utställningens anordnande hade utförts av Jamtli.
Strandgatan fick sitt namn 1846. Tidigare hade den haft namnet Sjögatan. Den
utgick i norr inledningsvis från nuvarande Brogränd, men förlängdes med 1881
års stadsplan till nuvarande Fältjägargränd. I söder anses Strandgatan sluta vid
Gränsgatan även om den sista adressen är Strandgatan 24 vid Tullgatan.
Nedan visas de bilder som ingick i utställningen. Årsskriftens redaktion har
kompletterat med bilder på Strandgatan 17 och 23-24. Fotogruppen har letts
av Örjan Velander och övriga medverkande har varit Sven ”Lima” Hansson, Stig
Modin, Kjell Nilsson och Lars Örjan Sjölin.
I bildtexterna nedan återges med kursivt den text som fanns till bilderna vid
utställningen på Jamtli. Med rak text redovisas kompletteringar som gjorts av
årsskriftens redaktion.

Strandgatan 1.”Östersunds rivningsmaffia har återigen börjat röra på sig”, skrevs det i Länstidningen 25 mars 1996.
Huset byggdes år 1914. Arkitekt Knut G. Gyllencreutz.
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Strandgatan 2, Olsénska gården, före 1905. Huset revs 1962.

Grändhuset till Olsénska gården, Strandgatan 2.
I samband med byggandet av nuvarande Frösöbron skulle huset rivas. Huset donerades till Föreningen
Gamla Östersund som skänkte det vidare till Jamtli dit det flyttades 1970. Stugan benämns som Bryggstugan och ska enligt uppgift ursprungligen ha stått vid Trivialskolan på Frösön. (Uppgiften bekräftad.)
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Oscarsbron. Invigdes av Oscar II 1897. Bilden från ca 1900.

Vy över Strandgatan. Fr. v.: Strandgatan 2, Olsénska gården, Strandgatan 3, Strandgatan 4 – Esplanaden,
Strandgatan 5 – Ekbergska gården, Strandgatan 6 – Byggmästare Turessons villa.
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Strandgatan 4. Pensionat Esplanaden, med rumsuthyrning och matservering, köptes 1927 av Karin Larsson, Månsta för 30 000 kr. Hon drev pensionatet exemplariskt under många år. Stadiga gäster var ogifta
lärare på läroverket och seminariet som där fick sin matpension. Huset revs 1969.

Strandgatan 5, Ekbergska gården. Ekberg var landskamrer på Länsstyrelsen.
”Jag föddes på Strandgatan 5 år 1948. Vet ni om att det var sju personer i ett rum och kök, utedass och
kallvatten? Pappa berättade att han hämtade ved vid Oscarsbron, till kakelugnarna. Det var borgargubbarna som hade stora vedtravar... och personal som klöv dom. Det var mycket storråttor på gården på den
tiden.” /Bengt
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Strandgatan 6. Huset byggdes 1896 av byggmästare AlfredThuresson efter ritningar av norrmannen
Andreas Bugge. Huset kallas ibland Pepparkakshuset.

Strandgatan 7. Huset revs 1956.
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Strandgatan 8. Länsresidenset uppfördes 1845-48 av byggmästare Anders Magnus Swensson från Stockholm efter ritningar av Ludvig Hawerman. Byggnaden är Östersunds äldst bevarade stenhus och omfattade
från början 15 fönsteraxlar i nuvarande mittdelen samt två flyglar. Redan 1850 förlängdes byggnaden.
Ytterligare förlängningar skedde 1890 och 1930 då också flyglarna byggdes samman med huvudbyggnaden. Länsstyrelsen hade sina lokaler i residensets bottenvåning medan de två övre våningarna disponerades
av landshövdingen.

Östersunds västra. 1879 nådde järnvägen fram till Östersund. 1888 kompletterades Centralstationsbyggnaden med Västra station, även kallad Anhalten. Stationen bestod ursprungligen av två paviljonger med
öppna vänthallar. Den högra paviljongen revs i början av 1970-talet.
Bilden visar byggnaderna från söder. I den högra (östra) fanns biljettexpedition och i dess norra
del en kiosk där det såldes tidningar, godsaker, tobaksvaror etc. Man kunde förflytta sig mellan
de två byggnaderna via trappor och en gångtunnel under spårområdet.
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Strandgatan 9. Ägare till fastigheten var urmakare P. Vassén. På tomten ligger sedan 1970 Polishuset.
Huset kallades Fyrkanten och i den hade staden sin första polisstation från 1877 till 1912.

Strandgatan 11 – 12. Temperance byggdes 1863 och benämndes då som Gambrinibryggeriet, efter den
typ av bryggeri som fanns i huset. Det sex meter långa och tolv meter breda stenvalv som utgjorde bryggeriets mäskkällare finns fortfarande kvar. Huset ägdes från början av färgare Edvard Berg och garvare
A Söderberg. I början av 1900-talet byggdes Temperance om enligt arkitekt Knut Gustaf Gyllencreutz
ritningar och fick sitt nuvarande utseende i jugendstil. Då tillkom också hörntornet på byggnaden. Huset
består av två huskroppar som byggts samman till en. Café Temperance fanns i huset 1917-1964, därav
namnet Temperance.
I huset uppfördes fest- och ordenslokaler för riddaretemplet Jämteborg av tempelriddarorden.
Huset ägs idag av Östersunds Fabriks- och Hantverksförening samt Jämtlands Gille och restaurang G III,
som arrenderar lokalen för viss verksamhet.
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Strandgatan 13. Burmans villa. Såldes 1918 till tandläkare T Rosendahl.
Byggnaden har sannolikt som stomme den byggnad som kapten C. A. Charlier uppförde 1843.
Huset har byggts om 1879 och 1905.

Strandgatan 14, se separat artikel om Homöopatiska institutet…
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Strandgatan 15. Huset ägdes av E. J. Norman som var länsbokhållare vid länsstyrelsen.
Huset uppfördes 1901.

Strandgatan 16. Hellbergska gården. Huset byggdes i slutet av 1840-talet av lanträntmästare O P Hellberg.
Byggnaden är knuttimrat och med sexdelad plan. Ytterpanelen är breda, liggande och ljusmålade bräder vilket var karakteristiskt för Östersund. Mindre utbyggnader skedde 1889
och 1891. Bilden är troligen från 1870.
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Strandgatan 17. Boningshus i två våningar uppfört 1904. Ritat av stadsingenjör Adolf Kjellin i
en jugendinspirerad form. Huset var till 1983 rappat. Huset fick angivet år träpanel.

Strandgatan 18. ”När de tyska permittenttågen gick förbi stod mormor på balkongen och vinkade till tyskarna. Det skämdes vi för länge. Dessutom bodde Christer Fugelsangs mamma i samma hus. Hon hade inte
gjort sin hemuppgift på syslöjden så hon lånade mammas babydräkt. En ljusblå. Den fick mamma aldrig
tillbaka. Så förmodligen har Christer Fugelsang haft babydräkten som jag egentligen skulle haft! Och det
har väl satt sina spår.Men jag är inte bitter...”. /Magnus
Byggnaden är uppförd 1911-1912 och ritat av Knut G. Gyllencreutz. Huset var tidigare rappat
men har tilläggsisolerats med stående panel.
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Strandgatan 20. I dörren disponent Einar Winström med hustru.
Huset är uppfört 1924 i tegel.

Strandgatan 21. Borgmästarvillan byggdes 1903 för borgmästare, landstingsordförande och riksdagsman
Isidor von Stapelmohr (1849-1916). Villan ritades av den världsberömde Östersundsarkitekten Adolf Emil
Melander, som ritat flera monumentalhus i Stockholm, hedrats i New York och av tsar Nikolai II i Ryssland
förlänats den förnämliga S:t Anna-orden ”för ritande och byggande av Johanneskyrkan i Helsingfors”
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Strandgatan 23-24. Ett hus i två våningar över två tomter uppfört på 1880-talet. Den norra
delen uppfördes av Theodor Halldin och den södra av G. S. Sundqvist.

Tullkammaren.
Byggnaden uppfördes 1886 av Östersunds stad och året därefter flyttade Tullen in.
I över 100 år, fram till 1996, utgjorde byggnaden bas för tullverksamheten i Östersunds gränsdistrikt. Det
omfattade såväl Västerbottens som Norrbottens län med avseende på Norgegränsen

Bilder ur Jamtlis och FGÖ:s samlingar. Bilden på Strandgatan 17 är Olle Hemmingssons.
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Homöopatiska institutet
i Östersund och homeopaten
Olof Theodor Axell.
Av Kerstin Ellert

Inledning
Östersund var från början av 1900-talet och ända in på 1980-talet den ort i Sverige som var ledande inom homeopatin. Mycket tack vare homeopatins banbrytare
i Sverige, Olof Theodor Axell, som startade Sveriges mest kända homeopatiska
institut i Östersund 1900.
O.T: som han kallades var född 17 oktober 1867 i Resele i Ångermanland.
Mamman hette Maria Charlotta Hedin, född 1830 i Resele och hon står som
”enka och handlande” i folkräkningen 1890 i Resele. Fadern var skomakaren
Olof Johan Axell, född 1829. Familjen bodde i Wignäs, Resele när O.T. föddes.
När O.T. var 29 år reste han över till Amerika 1897 för homeopatiutbildning.
Han for från Liverpool i England med skeppet Teutonic och ankom till New York
den 6 oktober. Han betalade biljetten själv. I skeppslistan står han noterad som
student och han hade
med sig 40 engelska
pund. Färden gick sedan
vidare till Chicago. Utbildningen till homeopat tog två-tre år och
han blev utexaminerad
homeopatisk läkare från
Hering Medical College
i Chicago, Illinois, USA.
När han var färdig med
utbildningen kom han
till Östersund år 1900
och han lät bygga ett
stort hus på Strandgatan
14, där han öppnade Homöopatiska institutet.
Patienter fick besvara frågor ur Axells Fråg-lista.
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Strandgatan 14 med Olof Theodor Axell framför.

Homöopatiska institutet låg på Strandgatan 14. Huset byggdes år 1900 och
arkitekt var Magnus Dahlander. O.T. Axell var själv byggherre. Huset är byggt
i jugendstil. Byggmästare var Johan August Hallström. I dag är det förskola i
huset och en fin gammaldags lägenhet. Bottenvåningen innehöll på Axells tid,
den homeopatiska mottagningen med väntrum, kontor, mottagningsrum och laboratorium. Axell bodde i husets övre våningar.
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Jon Sigurdsson berättar om institutet 1910
”Genom den lilla hemtrevligt verkande yttre porten med sin balustrad, sina
moderat gammalmodiga järnbeslag och gallerprydda småfönster, inträder man i
vindfånget med sitt vita marmorgolv och från tamburen i det rymliga väntrummet. Detta erhåller ljus från ett enda brett bågfönster. De i mild, lugn ton hållna
enfärgade väggarna pryds av större oljemålningar av Alfred Wahlberg och möbler
av ek, klädda i läder.
Genom dörren
till höger kan den
besökande kasta
en blick inåt kontoret med sina
skåp och möbler,
bl.a. en gråpolerad björkdisk. Där
patienten har att
hämta sitt mottagningsnummer
på vilket även är
utsatt den tid då
han kan påräkna
att bli mottagen.
I skåpen, bakom Kontoret i Axells mottagning.
vars glasdörrar de
till 3 á 4 tusen
uppgående läkemedelsflaskorna förvaras erhålla patienterna sina läkemedel. Där
postbehandlas och paketeras jämväl sådana läkemedel som utlämnas på rekvisition.
I mottagningsrummet hållet i diskret gråblå ton, fästes patientens uppmärksamhet vid de till ett par hundratal uppgående sjukjournalsböckerna, där varje
patient som tillförene besökt institutet har sin sjukdom och ordination katalogiserad dels för underlättande av arbetet och dels emedan det för den homöopatiska behandlingen är av vikt att ej bli ordinerad ett till äventyrs förut begagnat
fientligt medel.
Patienten får nu med egna ord beskriva sin sjukdom, varvid läkaren med några
interpolerande frågor klargör symtomens natur. Kommer därvid före att någon
organisk patologisk förändring kan misstänkas, undersökes patienten efter sedvanliga metoder. Skulle en mer omständlig undersökning behöva företagas sker
detta i det bredvid liggande laboratoriet, avsett från början till de kemiska och
eventuellt bakteriologiska undersökningarna, men även för de manuella och
röntgenologiska. För ändamålet finns i det angränsande mörkrummet uppställt
en röntgenapparat med en kapacitet på 250 mm gnistor. Då emellertid denna
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apparat visat sig för litet effektiv vid undersökningar av djupare partier i bålen
har institutet redan gått i författning om anskaffande för en kostnad af 5000 kr av
en ny av modernaste konstruktion, med vilken exempelvis ögonblicksfotografier
av bröstet kan göras på 1/10 sekund. Även på teleavstånd, ett par meter, kunna
fotografier tagas på mycket kort tid, ca 10 sekunder. Röntgenutrustningen är i
synnerhet av betydelse vid invärtes patologiska rubbningar för att bevisa om patienten lidit av en viss sjukdom eller ej, om sjukdomen blivit botad eller kvarstår,
huruvida den utvecklat sig till bättring eller försämring.
I laboratoriet finnes även en influenzmaskin avsedd att behandla sådana sjukdomsfall, där patienten har tillfälle att på platsen underkasta sig daglig behandling. Dessa fysikaliskt terapeutiska hjälpmedel användas endast för att förkorta
och understödja den homöopatiska behandlingen som utgör den huvudsakliga.”

Laboratoriet med röntgenapparat och influenzmaskin.

O.T. Axell skev standardverket inom homeopati ”Homöopatisk terapi” åren
1910-1912 när han bodde i Östersund. Tryckt på Östersundspostens tryckeri.
Jon Sigurdsson berättar vidare: ”Jag kan ej förbigå det stora arbete med vilket
institutets föreståndare under nattens tysta timmar fyller sida efter sida med text
till ett stort praktverk i tre delar, vardera på 400 sidor, med vilket han vill på
svenska språket lämna en utförlig läkarebok i homöopatisk behandling av sjukdomar.”
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Flera andra böcker
skrev O.T. under åren
1904 till 1923, bl.a.
”Hvad homöopatien
uträttat i Sverige”,
”Vaccinationen : en
villfarelse”, ”Vad är homeopati?”, ”Den elektriska vibrationsmetoden” och ”Sanningen”.
Han bör ha varit en
mycket lärd man med
tanke på antalet böcker
i biblioteket. Han tjä- Biblioteket låg i husets torn.
nade bra med pengar på
sin verksamhet. Antagligen måste han ha tjänat en del pengar redan innan han
kom till Östersund. Huset han lät bygga på Strandgatan 14 är ett ”skrytbygge”.
År 1910 tjänade han 33.900 kronor, vilket då var en mycket stor inkomst. Han
hade flera anställda, bl.a. en homeopat. Institutet besöktes av patienter från hela
Sverige och man hade även postförsäljning av läkemedel.
Redaktionen för ”Homöopatiens seger : populär månadsskrift för homöopati
och naturläkekonst” fanns även den i Östersund fram till 1912. Intressant att läsa
torde också vara ”Handlingarne i målen mellan Sundsvalls hälsovårdsnämnd och
Homöopaten O. T. Axell” av stadsläkaren Carl Otto Elfström, Sundsvall, 1906.
OT gifte sig 1911 med Anna Julia Maria Holst, från Danmark, född 1881.
Paret emigrerade 1913 till England och han lämnade då institutet. Homeopativerkamheten levde dock vidare i det starka fästet Östersund. 1920 for paret över
till Amerika till staden Oceanside i södra Kalifornien. De bodde då i Branghin,
Hertfordshire i England. Vad de gjorde i Amerika vet jag inte. Paret Axell (enligt
passagerarlistan Olov 54 år och Maria 40 år) kom tillbaka till England med båten
Aquitania den 20 juni 1922. Hans yrke på tillbakaresan är ”Physician”.
O.T. Axell dog 1929.
Bilder ur Jamtlis arkiv och Jämten 1918.
Källor:
Jämten 1918
Kyrkböcker
Folkräkningar
Emigrationshandlingar, passagerarlistor
Hemsida: Hering Medical College i Chicago, Ill., USA
Frågelistor i Jamtlis arkiv
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När storbyggmästare Benson
gästade Jamtli för 50 år sedan
Av Anna Britta Nilsson

Lördag morgon den12 juli 1958 inkom ett extratåg till Östersunds station.
Bägge tidningarna var på plats för att hälsa en yrvaken men glad mister Benson
välkommen.
Ragnar Benson, grundare av ett av USA:s största byggnadsföretag med 4 000
anställda, var på rundresa i Sverige med fru och 40 släktingar från Danmark,
Skåne och Småland. På stationen gavs tillfälle till en pratstund, innan det bar
iväg till Åre. Där blev det utfärd till Tännforsen, en tur upp till Åreskutan med
linbanan, lunch på Tottgården och besök i Åre gamla kyrka innan återfärd till
Östersund för middag på restaurang Hov och rundvandring bland stugorna.

Please sit down! Aksel Lindström (t.h.) hälsar Elsa och Ragnar Benson välkomna till Östersund och middagen i restaurang Hov.
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En rundvandring bland byggnaderna på Jamtli i sällskap med Jamtlivärdinnan Olivia Nilsson.

Dagen efter gjordes bussutfärd på Frösön med frukost på Östbergsgården, högmässa i Frösö kyrka och lunch på Frösö gästhem, varefter sällskapet bänkade sig
på Arnljotlägden, särskilt inbjudet att övervara Arnljotspelet. Där överlämnade
turistintendenten Mats Dahlström från Östersunds stad älgar, en stor till paret
Benson, mindre till de övriga.
Iklädd blågula strumpor, blå sportskjorta och gul slips ”och utstrålande en
sällsynt vitalitet och livsvilja”, var det uppenbart att mister Benson var glad
att vara i Sverige. Ett otal resor hade det blivit genom åren. Sommaren 1960
besökte paret till exempel det anrika Stenmans konditori i Vilhelmina. De kom
då med buss från Småland tillsammans med ett 40-tal personer.
Som ett av tio syskon från en fattig småbrukarfamilj i Stenbrohult, Småland,
kom Ragnar Benson som elvaåring till en farbror i Chicago. Efter skolgång var
han redo att 14 år gammal börja arbeta och det blev att blanda cement för hand.
Han steg i graderna och blev murarlärling för fem dollar i veckan, men måste
för att klara uppehället även ta ett extrajobb. Det gick emellertid så bra att han
kunde starta sitt företag redan 1916-1917. Han hade blivit förman, visste hur
arbetet skulle utföras och litade på sina anställda. Sin fru Elsa, även hon med rötter i Skandinavien, träffade han i skolan där i USA. De gifte sig 1922.
1957 chartrade mister Benson en DC-6:a och tog med sig 65 personer, hälften
amerikasläktingar och hälften anställda, de senare med avsikt att studera nya
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metoder för framställning av betong. När de kom till Malmö möttes de av en
folksamling större än den som mötte Anita Ekberg dagen innan, berättade han i
en intervju 1974. På den resan var han och hans fru inviterade till kung Gustav
VI Adolf, som kände till att han var i byggnadsbranschen och varit murare. När
intervjun gjordes stod han i begrepp att företa sin 79:e resa till Sverige.
1958 tyckte han det var dags att låta sina svenska och danska syskon, kusiner,
syskonbarn och deras äkta hälfter samt syskonbarnbarn, som var äldre än 14 år,
träffas och uppleva Norrland. Resan, som avslutades den 25 augusti, började i
Malmö den 5 juli och gick över Stockholm upp till Narvik. Mellan Gällivare och
Östersund skedde färden i extratåg på Inlandsbanan.
Bilderna, som överlämnades till min mamma Olivia Nilsson som tack, togs av en i sällskapet.

På väg från besök vid fäboden på Jamtli. I bakgrunden syns ett av de luftvärnstorn i betong som byggdes under beredskapsåren 1940-1945 och som fanns kvar
ända in på 1970-talet. Sådana torn fanns både norr och säder om järnvägens
bangård i Östersund.

Källor:
Östersunds-Posten 12 juli1958.
Länstidningen l2 juli 1958.
Intervju 14 juli 1974 i Midwest Magazine, lämnad av Thord Lindquist, Chicago, anställd över
40 år i Ragnar Benson Inc.
Uppgiften om Stenmans konditori lämnad av Håkan Hopstadius, Hoting, även förmedlare av
kontakten med Thord Lindquist.
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Östersunds civilförsvarsförening
under andra världskriget
Av Tomas Frank och Olof Orvegård

Tillkomsten av Östersunds civilförsvarsförening går tillbaka till 30-talet, då
krigshotet banade väg för luftskydd och frivillighet. Föreningen hette till en
början Östersunds luftskyddsförening och bildades den 27 januari 1937 i närvaro av 62 personer. Platsen var stadsfullmäktiges sessionssal i Rådhuset. Namnbytet till Östersunds civilförsvarsförening skedde vid årsmötet 1952. På grund
av det världspolitiska läget och uppkomsten av bombflyget, var behovet av ett
statligt civilt luftskydd stort. Det italienska flygkriget i Abessinien 1936 och
det blodiga spanska inbördeskriget, 1936-1939, där tyska flygbombningar gjordes mot staden Guernica, öppnade mångas ögon. Sverige reagerade direkt och
1937 påbörjades bygget av ett statligt luftskydd, främst baserat på frivillighet,
med stöd av den nya luftskyddslagen. Luftskyddsorganisationen byggdes från
grunden med länsstyrelserna som ansvariga och bildandet av många frivilliga
luftskyddsföreningar. Vid krigsutbrottet 1939 var 400 lokala föreningar aktiva
med drygt 160 000 enskilda medlemmar och 3 000 centralt utbildade instruktörer. En av dessa var östersundsföreningen.

Andra världskriget 1939-1945
Att ge rättvisa åt en beskrivning av krigsåren är omöjligt. Därtill är utrymmet
alltför knappt. Följande beskrivning bör därför betraktas som en slags sammanfattning, i kronologisk ordning, av föreningens verksamhet under de dramatiska
åren. Världskriget bröt ut den 1 september men redan i början av året blev
vi upplysta om vad som väntade. För att göra svenskarna uppmärksamma på
luftkrigets risker skapades en central vandringsutställning. Den rullade från ort
till ort på järnvägar och i januari 1939 nådde den Östersund. I april visades en
speciell film, ”Hemskydd”, som sågs av 1 100 personer.
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Bristen på skyddsrum eliminerades bl.a. genom att anordna
sandsäcksskydd av källarutrymmen.
FGÖ:s bild.

Föreningen skulle på frivillighetens grund, bedriva civilt luftskydd i Östersund, på Hornsberg och Frösö sjukhusområdet. Senare tillkom även Lugnvik.
Hemskyddet var grundläggande. Det organiserades inom tätbebyggda bostadsområden och Östersund hade till en början 225 hemskyddsområden. Var och en
av dessa leddes av en hemskyddsledare. Senare kom hela området att indelas i
65 block, underställd en så kallad blockledare. Hemskyddet arbetade förebyggande och skadeavhjälpande, genom att röja på vindar, samla in och bränna
brandfarligt skräp, lära sig rökskydd, träna att släcka brandbomber, krigssjukvård och agerande vid gasattacker. Hemskyddarna utrustades med funktionella
hjälpmedel, såsom hink, pump, svabb, skyffel och sandlåda. Utbildningsinsatserna var stora redan 1939. I oktober och december hölls en kurs på 23 timmar för utbildning av hemskyddsinstruktörer. Under tre månader, september,
oktober och november, utbildades inte mindre än 218 hemskyddsledare. Kursen
var både teoretisk och praktisk, med en brandövning. Ännu en utbildning av
hemskyddsinstruktörer, varav tio damer från orten, hanns med innan årets slut.
Till hemskyddet hörde även övningar i brandsläckning, räddning, mörkläggning och utrymning. I april 1940 genomfördes den första stora övningen för
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husbrandvakter på brandstationen, under ledning av personal från brandkåren.
Övningen omfattade släckning av brandbombseldsvådor och 1 200 frivilliga
deltog. När Danmark och Norge ockuperades i april blev det skarpt läge. Och
från centralt håll kom en propagandakampanj med övningar, demonstrationer
och informationsmateriel.
Som en följd av kampanjen genomfördes ”Luftskyddets dag” i Östersund, på
senhösten, med ca. 3 000 besökare. På Södertorg visades bl.a. luftvärnspjäser och
det genomfördes eldsläckningsövningar och pojkbrandkåren gjorde en uppvisning av sina färdigheter.

I rådhustornet fanns under krigsåren en utkiksplats för luftskyddet varifrån man skulle observera skador
och bränder i staden och Hornsberg. I tornrummet finns kvar ett av flera lager plank byggt skyddsrum för
personalen och anslutningspunkt för en direktlinje på telefon till brandstationen. Det blev aldrig behov av
att utnyttja den goda utsikten för avsett behov men man kunde i stället njuta av vackra vyer över staden
och dess omgivningar.
			
Foto: Ingvar Gustafsson

I juni 1941 anfölls Sovjetunionen av Tyskland och dess allierade, bl.a. Finland.
Kriget och härtagna länder omgav Sverige i alla väderstreck. Stormaktskriget
hade börjat på allvar och beredskapen utökades. Nu räckte det inte längre med
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frivillighet. I Östersund genomfördes den första medlemsvärvningskampanjen,
som skulle få efterföljare under krigsåren. Vid Litsvägen, på den s.k. Trekanten,
nedanför gamla slakteriet, byggdes tre skjul för praktiska övningar.
Utbildningen till husbrandvakter omfattade 1 410 personer, varav många
elever, både från läroverket och flickskolan. Skolungdomarnas utbildning gick
under benämningen värntjänstkurs och var något enklare. 1942 uppdelades alla
byggnader i Östersund, Hornsberg, Lugnvik och Frösö sjukhusområde till 18
blockområden, underställda vardera en blockledare.
Föreningen deltog 1942 för första gången i firandet av Svenska flaggans dag
och medverkade vid den stora Garnisonsfesten. Som kuriosa kan nämnas att föreningen mottog en sidenfana av Föreningen Gamla Östersund.
Under 1943 vände krigslyckan. Rommel förlorade vid El Alamein hösten
1942 och von Paulus kapitulation vid Stalingrad var avgörande på östfronten. I
Östersundsföreningen fortsatte dock utbildningsinsatserna, bl.a. en ny utbildning till hemskyddssamariter, totalt elva kurser med 331 deltagare. Sammanlagt
deltog 2 115 frivilliga. Materielanskaffningen var ständigt pågående och detta
år inköptes tio pumpverk åt blocken, vardera försedd med sex meter sugslang
och mesställning.
1944 trädde en ny civilförsvarslag i kraft. De nya bestämmelserna innebar att
utbildning och övning av personal inom det särskilda civilförsvaret, dit hemskyddet räknades, skulle skötas av kommunen. Ett avtal tecknades med kommunen som innebar att föreningen skulle svara för hemskyddsutbildningen. Totalt
1 221 personer, varav 925 kvinnor, genomgick en tiotimmars kurs i grundläggande utbildning i hemskyddstjänst. En särskild ungdomssatsning gjordes med
filmen, ”Ungdom i luftskydd”. Den sågs av 700 elever. Årsmötet samlade inte
mindre än 400 medlemmar, som fick lyssna till föredrag, som handlade om erfarenheter från ett förödande bombanfall på en storstad . Erfarenheterna gällde
den tyska storstaden Hamburg, som förstördes hösten 1943.
Fredsåret, 1945, började med vida ambitioner för föreningen, som åtog sig att
utbilda 1 500 i hemskydd. Trehundra av dessa, alla kvinnor, skulle dessutom få
en tilläggsutbildning i sjukvård, s.k. hemskyddssamariter. Vid krigsslutet i maj
avbröts stora delar av utbildningsverksamheten. Sammanlagt utbildades dock
en tredjedel, drygt 500 personer.

Presidiet de tio första åren.
År
1937
1938-1939
1940-1944
1945-1946

Ordförande
Iwan Wikström
E Leon Ericsson
Iwan Wikström
Iwan Wikström

Sekreterar
Stig Norrby
Stig Norrby
Stig Norrby
Stig Norrby
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Kassör.
Stig Norrby
Doris Lekander
Doris Lekander
Hugo Brenne

E. Leon Ericsson var föreningens ordförande 19381939.
Foto av porträtt i Swedbanks (Sparbankens) lokaler.

Ett titt på styrelsens sammansättning de tio första åren, berättar att den bestod av personer med viktiga befattningar i staden, under högsta tillsyn och
ledning av borgmästaren, Iwan Wikström. Han var grundaren av föreningen,
tillika ordförande i Föreningen Gamla Östersund åren 1929-1959.
Utomordentliga föreningsinsatser under en svår tid, gjordes även av brandchefen Stig Norrby, ständig sekreterare och fru Doris Lekander, kassör i sju år.
På tal om jämställdhet kan det nämnas att kvinnans ställning uppmärksammades tidigt inom det civila luftskyddet och östersundsföreningen. Från centralt
håll hade man påtalat betydelsen av att ha med kvinnor i luftskyddsföreningarnas styrelser, eftersom det skulle krävas ett mycket aktivt deltagande av kvinnor
vid en krigssituation.

Medlemsantalet de första tio åren.
År		
1937		
1938		
1939		
1940		
1941		
1942		
1943		
1944		
1945		
1946		

Antal
Inga uppgifter
63
366
361
4170 (folkmängd i berörda tätorter cirka 22 000)
3737
1785
3458
1750
470
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Utvecklingen av medlemsantalet visar, inte helt oväntat, en stor uppgång under
krigsåren, åtföljt av ett medlemsras efter krigsslutet. Toppåret 1941 hade föreningen drygt 4 000 medlemmar. Noterbart är att var femte invånare i aktuellt
område var medlem då. Medlemsavgiften var under perioden 1 kr/år.

Föreningens verksamhet i sammandrag
Det viktigaste var den grundläggande utbildningen av hemskyddspersonal om
12½ timmar, varav 9 timmar praktik och 3½ timmar teori. En annan viktig insats var utbildningen av husbrandvakter vid den s.k Trekanten, om 10½ timmar.
Den var lika mycket praktisk, i form av övningar, som teoretisk. Utbildningen
av block- och hemskyddsledare, till sist, var numerärt mindre, men mycket viktig. Östersunds luftskyddsförening växte snabbt och blev en av landets största
och skickade regelbundet deltagare till Riksluftskyddsförbundets utbildningar.

Det var många kvinnor som engagerades i
civilförsvaret.
Bild: Östersunds Civilförsvarsförening.

Föreningen vände sig tidigt till kvinnor och får väl sägas vara föregångare
inom jämställdheten i stadens föreningsliv. Föreningen uppmärksammade även
ungdomar genom riktade insatser mot skolan: t.ex. värntjänst (som var en enklare brandutbildning), föredrag och filmförevisningar. Föreningen ägnade även
stor tid och möda åt information eller propaganda, som det hette på den tiden.
Det totala kriget var något nytt och det skulle mötas både av ett militärt och
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civilt försvar. Lokalbefolkningen fick upplysning genom annonsering, affischering, informationsmateriel, utställningar, demonstrationer, temadagar och föredrag. Luftskyddets dag, Svenska flaggans dag och Garnisonsdagen var stora
och omfattande, publika tillställningar där föreningen gjorde genuina insatser.
Kriget kom aldrig till Östersund och staden undgick bränder och annan förödelse. Ändå visar vår genomgång på en frivillig mobilisering av stora mått, där
var femte ”östersundare” var medlem i civilförsvarsföreningen 1941. Tala om
storhetstid!
Källor:
Fyra mappar, innehållande protokoll och årsberättelser.
Östersunds civilförsvarsförening. Föreningsarkivet i Östersund.
Civil. Civilförsvarets tidning Nr 4-5 Årgång 2007
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Mordbranden 1889
Av Hans Lingblom

Natten den 23 mars 1889
Det är snö i luften. Den allestädes närvarande nordanvinden sveper fram över
den helt öde Prestgatan som med de djupa kärrspåren fyllda av en lervälling med
inslag av is och snö ger en bild av enslig byväg och inte en stadsgata. Östersunds
gatunät är vid tidpunkten 1889 välkänt för att vara direkt uselt. Vinden som
är i avtagande efter ett par dygns storm, har fått den meteorologiska orkesterns
instrument att klinga blott i piano. Men med en tydlig känsla och upplevelse
av iskyla. Då med ens bryts den naturens egen orkestermusik av ett kanonskott,
som får ett stort antal fönsterrutor av glas att krackelera och ge nordanvinden
fritt tillträde till hus och hem. – Elden är lös!
Kanonskottet är för stadens nu abrupt väckta innevånare en välkänd signal
som säger - Det brinner i staden! Klockan är cirkaa 02.45 lördagen den 23 mars
1889 och det är handlaren Jonas Sahlins gård, Prestgatan 29, som brinner.

Östersunds-Postens beskrivning av branden samma dags eftermiddag
Östersundsposten beskriver branden genom att följa stadens brandsprutor och
dess frivilliga befäl, med följande i ord målade dramatiska bild. (Texterna är en
direkt avskrift av i Östersundsposten publicerade artiklar.)
Innan manskap och vatten hunnit fram i sådan styrka att något verksammare eldsläckningsarbete kunde begynna, trängde elden i massor ut genom fönsterraderna till det två
våningar höga boningshuset och hotade å ena sidan körsnär Holmqvists hus och prestgården, å andra sidan det tvärs öfver gatan belägna f. d. Lindgrenska huset, vidare målare
Leijons samt åt söder Hasselbergska gården.
Från Kyrkogatan började första verksammare angreppet mot elden. Der gälde det att
skydda prestgården och gafveln af körsnär Holmqvists hus. Detta lyckades äfven tack
vare ett energiskt ingripande af sprutan n:r 2, som först kom i elden. Med berömvärd raskhet täcktes då båda gaflarne med brandsegel. Under tiden hade sprutan n:r 1 tagit plats
på Prestgatan för att begagna brandbrunnen utanför Stadshotellet. Det dröjde emellertid
en hel timma innan sprutan kunde agera, emedan sugslangen befanns täppt af is.
Fåfänga voro försöken att åt gatan söka begränsa elden, Det gamla Lindgrenska huset
måste efter en kort strid uppgifvas, så ock Hasselbergs bryggstuga, som från det Sahlinska
huset skiljdes endast med en tunn tegelbeklädnad. Åt öster och längre upp emot brandgatan satte tvenne massiva brandmurar gräns för elden.
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Emellertid brunno redan två gårdar med ursinnig fart, faran såg ett ögonblick mycket
hotande ut; en flod af gnistor välte sig öfver det höga Sahlinska stenhuset vid Kyrkogatan
samt öfver barnhemmet och elementarskolan.
Då var det som ångsprutan vid hvilken kapten Hammarström instält sig som frivillig
chef jemte stadsingeniör Runeberg, grep in. Icke fullt tjugo minuter hade uppeldningen
tagit – och för tredje gången betalde hon staden sitt värde genom att rädda målare Leijons
gård den nedanför belägna uthuslängan och huskomplexerna nere vid Storgatan.

Brandkårens utrustning. Denna bild är från 1900 men utrustningen elva år tidigare, 1889, var i huvudsak densamma.
						
FGÖ:s bild.

Sprutan n:r 3 och 4 i förening med den omsider klarerade 1 fingo på sin lott den ärofulla räddning af Hasselbergska huset. Äfven här gjorde det väl använda brandseglet
afgörande nytta. Vid Prestgårdens brygghus stred lilla sprutan n:r 5 med god framgång
mot elden från Sahlinska uthusen. – På så sätt lyckades man att på mindre än två timmar bli herre öfver elden, och man kunde öfverblicka den anstälda förödelsen.
Tre boningshus och ett uthus voro i grund nedbrända.
Väggarne till Hasselbergska uthuset af gjutbruk, som trotsat elden, vacklade under
tyngden af en svigtande brandmur. De närgränsande husen, som nästan helt och hållet
utrymts, vittnade med sina svedda gaflar och sprängda fönster om att de köpts med mod
och möda.
De bolag som drabbats af branden äro, så vidt hittills är kändt, Svea och Skandia
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med resp. 150,000 och 35,000 kr. städernas båda allmänna bolag, samt Tor (ett mindre belopp). I Svea hade hr Sahlin försäkrat sitt varulager för 15,000 kr. lösegendomen
24,000 kr. jagtgevär och jagtväskor (kommissionslager) 125,000 kr. Fröken Ljunggren
1,000 kr, Jungfru Märta Bolin 500 kr.
I Städernas bolag för fastigheter var Hasselbergska brygghusbyggnaden försäkrad för
3,800 kr, och det Burmanska huset f. d. Lindgrens (Prestgatan 26) för 4,500 kr.
I Skandia var handl. Sahlins hus försäkrat för 28,300 och uthuset för 6,000 kronor.
I Städernas bolag för lösegendom hade kapphandlanden Hägglund försäkrat varor
för 13,000 kr. och lösegendom för 3,000 kr. Enkefru Lindgren varor för 1,500 kr. och
lösören för 1,500kr. Barberaren Sundqvist som bodde i Burmans gård, lösören för 4,000
kr. Hr Burman från Hammerdal hade tvenne rum å 2:dra våningen lösören för 1,500
kr. Guldsmed Sundström varor för 7,000, lösören för 3,000.
Ö.P. lördagen den 23 mars 1889.
Branden kom inte att bara skapa rubriker i tidningarna utan också spekulationer och ryktesspridning. Ur ett par artiklar i Östersundsposten har jag ”saxat”
följande:
Eldsvådan i Sahlinska huset
har utgjort det stående samtalsämnet
under de gågna helgdagarne och de
sensationshistorier rörande eldens uppkomst som redan under branden sattes
i omlopp af personer hvilka bort haft
bättre förstånd, och hvilka råkade
finna ett lika tanklöst understöd af en
här utkommande tidning, (Jämtlandsposten) hafva gjorts till föremål för
utläggningar af allt annat än välsinnad art.
Då det icke är vår afsigt att lemna
stoff åt snack som har sin grund i skadefröjd eller korttänkt pratsjuka, så
föredraga vi att afvakta resultatet af
den rättsliga undersökningen framför
att låna oss åt antaganden, som kunna
drabba eller till och med endast såra
oskylda personer.
Ö.P. måndagen den 26 mars.
Jonas Sahlin fotograferad 1888 eller 1889.		
		
FGÖ:s bild.
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Branden i Sahlinska huset.
Omständigheter, dem vi ännu icke ega rätt att närmare vidröra, göra det tyvärr mer än
troligt, att eldsvådan natten mot 23 mars varit i brottslig afsigt anlagd. Detta sorgeliga
förhållande belyses af det meddelande, som man i dag stält redaktionen fritt låta komma
till allmänhetens kännedom, nemligen att tvenne framstående personer stält till polismyndigheternas förfogande en belöning af Femtusen (5,000) kronor (cirka 260 000
kronor i 2007 års penningvärde) att tilldelas den som kan lämna sådana upplysningar
att den eller de personer som nämda natt anlagt mordbrand i handelslokalen till huset n:r
41 vid Prestgatan här i staden, kan på grund af, sagda upplysning åt saken fällas.
Kan någon lämna upplysningar som tjena till ledning för brottslingens upptäckande,
erhåller han en gratifikation, hvars storlek kommer att bestämas med hänsyn till det resultat de meddelade upplysningarne kunna medföra, äfven om dessa upplysningar icke äro
tillräckliga för den skyldiges sakfällande.
Ö.P. torsdagen den 4 april 1889.
När så en av stadens mest bemärkta män, handlaren Jonas Sahlin i vars fastighet branden startade, erkände bedrägeri, var det ingen hejd på de två tidningarna, J. P.s och Ö. P.s, detaljerade redovisningar av med Sahlin hållna förhör och
rättegångsreferat. Jag har ur Ö. P. skrivit av cirka 50 A 4-sidor text och näst intill lika mycket ur konkurrenttidningen J. P. Jag har valt att redovisa en bråkdel
av allt i Östersunds-Posten skrivet. Anledningen till att jag valt att citera Ö. P.
är att tidningen inte ”bara” redovisat hållna förhör och det i rådstufverätten sagda, utan även haft synpunkter på den åtalade Sahlins person. Jämtlandspostens
hållning är på sitt sätt förklarlig då Sahlin endast ett år tidigare varit tidningens
ägare och som anställt Victor Hugo Wickström, redaktör, ansvarig utgivare och
vid branden ägare till J. P.

Annons i Jämtlandsposten den 7 januari 1889.

Ett brott
begånget under omständigheter, som äro egnade att ännu en gång fästa en allmän sorglig uppmärksamhet vid vårt samhälle, har
blifvit uppdagadt och gerningsmannen, om
han är ensam, sitter sedan i söndags afton
häktad.
Det låg liksom i luften.
Midt under en stormig vinternatt hade
stadens invånare ryckts upp ur sina bäddar
för att bevittna en ny härjande eldsvåda i
hjertat af staden, farligare än någon som
tillförene hemsökt staden. Och medan ännu
lågorna voro herrar öfver platsen, medan
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hundratals armar fåfängt kämpade för räddnig af hus och egendom, medan ännu dånet
af branden öfverröstade veropen, spred sig den vansinniga, otroliga uppgiften, att ett varulager, om hvilken ingen vetat af, ett kommissionslager af vapen tillräckliga att beväpna
ett par regementen, skulle brinna derinne.
Det talades om ännu värre ting. Man visade bort det. Han, den af alla afundade
egaren af en tredjedels million.
Orimligt!
Huset der elden uppkommit brann ned, men de dofva ryktena höllo i sig. Historien om
vapenlagret, hur orimlig den var, stod fast, uppgifterna om en brandläggning likaså och
slutligen kunde de mörka misstankarne icke längre tillbakahållas. De utpekade oblidkeligt sitt offer, långt innan ännu något faktiskt resultat af de med ifver och skicklighet
ledda polisundersökningarne förelåg.
Men på söndags morgon vardt det bekant. Redan på qvällen förut hade egaren af
det nedbrunna huset hr. J Sahlin blifvit hemtad och tagen i förvar å polisvaktkontoret.
Samma dags afton affördes han till cellfängelset, häktad för erkändt bedrägeri mot försäkringsbolag…
Första bekännelsen sådan den i lördags afgafs är i korthet denna:
I avseende att hans affärsställning var fullkomligt undergräfd hade S. uppgjort en
plan att rädda sig. Han skulle hemtaga en mängd gevär från utländska fabriker och,
sedan han väl kommit i besittning af dem, bjuda ackord. Men detta försök att få kredit
strandade mot de utländska firmornas nekan att, trots referenser till ett par härvarande
banker, utlemna vapen på kredit till Sahlin, firmorna fordrade garantier, i annat fall
skulle inga vapen erhållas.
Emellertid köpte Sahlin, kontant, vapen för 5,000 kr. och i afvaktan på att återstående partier vapen samt jagtväskorna skulle ankomma, assurerade han det hela för
125,000 kr. Han lyckades få denna assurans dels genom att narra kommissionslandtmätaren Sundgren att afgifva ett intyg om gevärens antal, dels genom att för Sveas agent
f. stadsfiskal Olssons skrifbiträde hr Genberg uppvisa en faktura å 6,204 pund sterling
(111,672 kr.) jemte Sundgrens intyg, förmå biträdet att förorda assuransen…
Som faktum af den första bekännelsen framgår således att S. förutom sitt specerilager
försäkrat varor för öfver 125,000 kronor, i afsigt att bedraga brandförsäkringsbolaget
på summan i fall lagret förstördes af eld. I afseende å mordbranden har han hittills envist
nekat att aflägga någon bekännelse – hölle man honom än häktad i tio år, såsom han
lärer utlåtit sig.
Man har talat om den hederlighet som tillförne städse skulle utmärkt Sahlins affärsoperationer och velat göra honom knappast tillräknelig för den här relaterade försäkringshistorien, enär denna skulle ådagalägga att han begagnat medel, som i en normal
menniskas ögon skulle vara oanvändbara.
För vår del kunna vi, efter hvad som kommit i dagen, icke vara med om att sprida
denna försonande dager kring den brottsliges hufvud. Redan den 6 December 1884 kunde
Ö.P. berätta om den första af hr Sahlins större affärsoperationer, sedan han genom gifte
öfvertagit en egendom, som numera anses värd öfver femhundra tusen kronor. Det var då
nämda egendom såldes för 230,000 kronor, men k. maj:t och kronan medelst en fingerad
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köpehandling på om vi icke missminna oss 20,000 undandrogs öfver 1,200 kr. i lagfartskostnader. Vi påminna oss en annan affärsoperation genom hvilken samme hr. S befriade
sig från ett besvärligt kontrakt med en besvärlig herre (Den besvärlige herren var Johan
L. Saxon) som anmodats redigera en tidning i hr S. smak, men icke lyckades – eller kanske lyckades för väl. Vi påminna oss slutligen en med utgifvaren af Ö.P. till alla punkter
aftalad affär, hvilken S. måste frånträda på grund af oförmåga vid liqvidens erläggande, men likväl efteråt lät förklara hafva omintetgjorts deraf att andre kontrahenten
icke fullgjort sina åtaganden.
Den häktades hela föregående, hans enkla vanor i bjertaste motsats till hans eftergifvenhet för alla lycksökare, visa oss bilden af en svagt utrustad, okunnig, af högmod
intagen och med storhetsidéer bestucken individ, som så länge var en lekboll för personer
hvilka drogo fördel af hans penningar och fåfänga, att han drefs till förtviflan och ruin,
från ruin till brott...
Om samhället med skäl gifver uttryck åt sin harm öfver brottet, så fäster sig dess deltagande så mycket innerligare vid det närmaste offret derför, hans arma beklagansvärda
hustru hvars sorg icke har några gränser, vid hans små barn och slutligen vid hans anhöriga och alla dem, som nu i följd af sina förbindelser med brottslingen blifva mer eller
mindre lidande.
Ö.P tisdagen den 9 april 1889.

Östersunds centrala delar omkring 1870. Prästgatan 29 är inringad. Det hus som Sahlin ägde och brände
ned var ett annat hus än bildens, men beläget på samma plats. Sahlin lät bygga sitt affärshus 1881. Fotografen har stått i Gamla kyrkans torn. Törnstens gränd rakt fram.
FGÖ:s bild.
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Under de många för det mesta långa och i bland sena rättegångsdagarna var
det inte mycket som Sahlin erkände, eller tog på sig. (Flera av rättegångsdagarna tog sin början först omkring klockan 17.) En kort meningsväxling mellan
domaren och Sahlin visade på att branden var anlagd och därmed brottsrubriceringen ”mordbrand” var relevant, redovisades i Östersundsposten tisdagen den
21 maj 1889.
(Dom. = Domaren S. = Sahlin)
Sahlinska vapenaffären
har idag ånyo förevarit inför rådstufvurätten…
Dom.: Det synes ju af protokollen, att branden varit anlagd, är det ej så?
S.: Jo, det synes tydligt.
D.: Misstänker ni någon, har ni någon del sjelf häri?
S.: Nej
D.: Har ni någon ovän?
S:. Nej, ingen som jag kan misstänka. Det är antagligen tjufvar, så framt det ej gjorts
af hämd.
*
Efter en mycket lång rättegång, med start i april 1889, inlämnade åklagaren
till Rådstufverätten ett långt slutpåstående, där han till viss del stödde åtalet på
vittnesmål från den i släckningsarbetet mycket aktive studeranden Grönfeldt.
Ett vittne som Sahlin i inlämnad skrivelse, anklagade för mened och som åklagaren under rättegången åtalade Sahlin för ”falsk angivelse”. Sahlin försökte
sedan under rättegången ta tillbaka sin anklagelse. Ett framställning som åklagaren inte lyssnade till. Mest intressant i det flera sidor långa slutpåståendet är
slutklämmen som antyder en från åklagarens sida direkt personlig aversion mot
Sahlin:
Jag torde icke sakna skäl att å Sahlin yrka särskildt ansvar för hans oförsynta uppträdande emot rätten och allmänna åklagaren och framför allt för de skymfliga och kränkande tillmälen Sahlin gång efter annan under ransakningen tillåtit sig mot vittnen, som
varit för honom besvärliga, men anhåller dock endast få påpeka förhållandet.
Till sist anser jag mig af vissa skäl icke böra underlåta att omnämna, att under min
18-åriga åklagarverksamhet aldrig inträffat att någon brottsling inför rätten uppträdt
på sådant sätt som Sahlin gjort.
Östersund i Stadsfiskalskontoret den 3 september 1889.
Fr. Svensson.
Måndagen den 30 september 1889 kunde man i Östersundsposten läsa följande:
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DOM
Rådstufvurätten fann hvad i målet förekommit utgöra laga bevisning derpå, att Sahlin
dels natten till den 23 Mars innevarande år uppsåtligen anlagt eld i sin gård. N:o ½ 41
vid Prestgatan, genom hvilken brand flere hus jemte deri förvarad lös egendom förstörts,
och dels för att han genom falska uppgifter skaffat sig försäkring mot eldfara. Och dömde
rätten Sahlin för mordbrand till sju års straffarbete och ständig vanfrejd samt för bedrägeriet till sex månaders fängelse. Båda straffen sammanslogos till 7 års och 3 månaders
straffarbete och ständig vanfrejd.
För de mot Grönfeldt gjorda beskyllningarne dömdes S. att böta 100 kr., hvilket straff
eventuelt förvandlas till sex dagars straffarbete.
Sahlin förpligtigades slutligen att förutom vittneskostnader uppgifva: Till ”Svea”
kr. 1,963:55, ”Skandia” kr. 19,500, ”Tor” 4,352: 73, ”Städernas lösörebolag”
31,153: 37 samt till barberaren N. J. Sundqvist kr. 3,961: 50.
Domen rörande mordbranden skall jemlikt gällande lag underställas Svea hofrätts
pröfning.
Sahlin, som kallblodigt åhörde domen, anmälde missnöje.
Hovrätten var dock av en annan mening och dömde Sahlin till 10 år och 3
månaders straffarbete, samt ständig förlust af medborgerligt förtroende. En dom
som fastställdes av Högsta domstolen och gavs offentlighet torsdagen den 19
juni 1890. Östersundsposten kunde också meddela att:
Det berättas , ehuru vi icke kunna ansvara för ryktet att icke mindre än tre af högsta
domstolens ledamöter skulle varit af skiljaktig åsigt med domstolens öfriga ledamöter och
röstat för mildare straff.
Sahlin kommer att i morgon afföras till Malmö för att der aftjena sitt straff.
Med detta tog den rättsliga processen, som startade ett halvt år tidigare, slut.
Men för Jonas Sahlin kan man säga, att här startade ett livslångt arbete med för
honom, alla till buds stående medel, att försöka få upprättelse för det av honom
påstådda ”justitiemord” som skedde den svarta torsdagen, den19 juni 1890.
*
Under pågående rättegång sålde Sahlin fastigheten Häradshövdingen 3, Kyrkogatan 48, i vilket Jämtlandspostens redaktion och tryckeri var inrymt, till
redaktören och ägaren av tidningen, filosofie doktor Victor Hugo Wickström.
Köpesumma var 60 000 kronor och Köpebrevet är daterat den 7 september
1889. Redan året före hade Sahlin sålt tidning och tryckeri till Wickström, för
en summa av 40 000 kronor. Intressant är att Sahlins son, född den 14 februari
1887, fick dopnamnet Viktor Hugo.
Domen fick till konsekvens att hans hustru begärde skilsmässa som verkställdes den 5 augusti 1891. Under strafftiden träffade han en kvinna Margareta
Elina Andersson från Fors som han 1897 gifte sig med och som han skildes från
15 år senare (1912).
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Mordbranden blev underlag till romaner
Mordbranden natten den 23 mars 1889 kom att med initiativ av Sahlin ge stoff
till två kriminalromaner, ”Vapenaffären” av den på sin tid produktive författarpseudonymen Anders Eje (Axel Essén) 1919 på Dahlbergs förlag, Stockholm och
”Branden” skriven av Artur Möller 1925, Svenska Andelsförlaget Stockholm.
Vapenaffären, som kom i tryck när Sahlin gjorde sin andra ”fängelsevolta” med
Långholmen som postadress, är en på sitt sätt dålig skröna med mycket lite av
verklighet. Branden däremot är en nyckelroman där handlingen till största delen är hämtad från de rättegångsreferat som publicerades i Jämtlansposten och
Östersundsposten och där bokens personer är lätta att identifiera med hjälp av
tidningsreferaten. Båda böckerna recenserades i bland annat Östersundsposten
av Per Nilsson-Tannér den 18 maj 1962. Samma artikel finns också med som
en del i Tannérs bok ”Jämtska öden och äventyr”, AB Wisénska bokhandelns
förlag, Östersund, 1976.
Den 24 juni 1900 frigavs
Sahlin, med 200 kronor i kontanter och en bankbok med
ytterligare 168 kronor och 81
öre. Mindre än tio år senare
fick han åter ta del av fängelsets
faciliteter, denna gång på Långholmens centralfängelse, Stockholm, dömd för förfalskning av
växlar. Men det är en helt annan
historia som jag i nästa årsskrift
kommer att närmare redogöra för,
i ett försök att beskriva människan
Jonas Sahlin, från Lillsjöhögen, en
av sig själv övertygad oskyldig man.
- En millionär som snavat på livets
vägkant och fallit ner i det djupa diket, ur
vilket han, trots ihärdiga försök, inte kom
upp förrän den 19 januari 1953, då nästan
93 år gammal.

Mordbranden blev underlag till dessa
två romaner. Foto: Hans Lingblom.

En sammanställning av samtliga publicerade texter om branden i Ö.P., J.P. och J.T.
finns i landsarkivet, länsbiblioteket och hos FGÖ.
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ÖSK-stugan, en pärla i förvandling
Av Bengt Brügge

En egen klubbstuga var en tidig önskan
Den 2 februari 1939 bildades inom Östersunds Skidlöpareklubb en särskild
kommitté med mål att uppföra en sportstuga vid Solbergslägden i Östersund.
Någon speciell samlingsplats för klubbens medlemmar fanns inte tidigare trots
att klubben bildades på Grand Hotell redan den 16 november år 1900. Vid
styrelsen sammanträden höll man ofta till på Kafé Hörnan eller på Godtemplarekaféet intill Gustaf III:s torg.
Vid skidtävlingar användes som start- och målplats oftast Storsjöns is vid
gamla kallbadhuset eller vid stallet intill Karlslunds gård. Andra platser var vid
Kvarnsved och Östbergsgården på Frösön, Björkbackaparken, Spikbodarna eller
Rådhusplatsen utanför läroverkets gymnastiksal.
År 1935 kom tanken för första gången om en egen klubbstuga. Det var skomakaremästaren vid A 4 Ragnar Nordborg i ÖSK:s styrelse som väckte förslaget.
En annan eldsjäl som också vurmade för en stuga var köpmannen Olle Wärdell,
för övrigt bror till den framgångsrike skidlöparen Gunnar Wärdell.
Men åren gick och vintrarna var fyllda av tävlingsverksamhet såväl i hoppbackarna på Frösön som i längdspåren upp mot Rannåsen. Nu var man inne i
”Håsjöepoken” och Sven Selångers glansdagar. Men tankarna om en egen klubbstuga fanns kvar.

Stugkommitté bildades
Vid styrelsemöte med Östersunds Skidlöpareklubb den 2 februari 1939 bildades
en särskild kommitté under ledning av föreningens ordförande boktryckare Albert
Larsson. Övriga ledamöter var ingenjör Erland Ridderstråle, köpman Olle Wärdell, Petrus Eriksson, storrännaren på skidor. Övriga som ingick var fadern till
Petrus Eriksson, gårdsägare Erik Jonsson, Jonas Jonsson, smidesmästare Gunnar
Hult, jägmästare Torsten Jonsson, fanjunkare John Rislund, Ragnar Nordborg,
chaufför John Welander, förvaltare Eugen Granberg och köpman Sigurd Wickberg. Sedemera tillkom även Ossian Eklöv. Som arbetsledare för bygget utsågs ingenjör Erland Ridderstråle, som även ritade ÖSK-stugan. Ridderstråle ritade även
hoppbackarna på Frösön. Vid sammanträde den 2 juni 1939 beslutades att stugan
skulle byggas i skogskanten ovanför Solbergslägden efter att tomten hade förvärvats av Erik Jonssons sterbhus. Priset var 50 öre per kvadratmeter, totalt 1 771
kronor för den 3542,8 kvm stora ytan. Fastighetsnamnet blev stadsäga 185 A.
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ÖSK-stugan och den hänförande utsikten. Denna målning utförde ledamoten av stugkommittén John
Rislund ganska snart efter stugans färdigställande. Rislund var till hög ålder en pålitlig funktionär
inom ÖSK och många har avlagt prov för Skidlöparmärket under överinseende av honom och Otto
Henriksson.					
Foto: Bengt Brügge.

Östersunds vackraste utsikt valdes och stugbygget startades
Valet av platsen för den blivande ÖSK-stugan hade inte kunnat göras bättre än
på Tannhöjdens sluttning ned mot Solbergslägdan med den milsvida utsikten
mot Åssjön och Åreskutan i väster och Offerdalsbergen i norr. Tidigare låg här
en fäbodvall, Bolägdan, sedan även benämnd Caspolinsbodarna, efter kronobefallningsmannen Johan Olof Caspolin, som under mitten av 1800-talet ägde en
lantegendom i Västra Odensala. Förutom de ovan nämnda fäbodsnamnen användes namnet Solbergslägden som fortfarande lever kvar och kom av att slaktaren
Anders Solberg bedrev boskapsskötsel på platsen under slutet av 1800-talet.
Vid ett sammanträde den 22 juli 1940 beslutade byggnadskommittén, som
nu hade utökats med Fritjof Hejderdal och Sixten Wadman, att bygget snarast
skulle starta. Den som var mest intresserad av att det skulle hända något var
Olle Wärdell som hotade med att bränna upp de telegrafstolpar, som skulle bli
väggar till bygget och som låg i en hög på tomten, om inte bygget kom igång.
Telegrafstolparna hade tidigare stått efter järnvägen mellan Ånge och Sundsvall
och de hade inköpts till en billig penning när stolparna revs efter linjen.
Det var timmermannen John Magnusson som blev byggmästare för stugan och
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han hade gott handlag med de långa stolparna som han formade till stugväggar.
När stakstolarna var på plats föreslog den store optimisten Olle Wärdell att det
var dags för taklagsfest. Styrelsen anslog 125 kronor till festen och tidpunkten
fastställdes till den 27 augusti 1941.
Vid styrelsemöte den 16 april 1942 beslutades att stugans namn skall, kort
och gott, vara ÖSK-stugan.

Stugan invigdes och servering öppnades
Söndagen den 16 augusti 1942, mitt under brinnande världskrig, invigdes ÖSKstugan i närvaro av ett 50-tal inbjudna gäster. Det föll på klubbmästaren Arvid
”Hudo” Hudberg att hälsa gästerna välkomna. Bland dem fanns generalmajor
Helge Jung, överste Carl Gustaf Hamilton och representanter för Östersunds
stad, andra myndigheter samt närliggande idrottsföreningar.
När stugan var klar gällde det att få inkomster för att klara av banklån och
övriga omkostnader. Det beslutades att anställa någon som skulle svara för serveringen och valet föll på Magda Eriksson från Jämtlands-Sikås. Årshyran blev
1 800 kronor vilken betalades med 150 kronor i månaden.

En välkänd interiör.					
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Foto: Bengt Brügge.

ÖSK-stugan blev ett fint utflyktsmål för såväl allmänheten som för skolungdom och militärer. De senare sågs ofta ”koppla” sina skidor utanför stugan.
Choklad med vispgrädde och hembakat bröd var den stående menyn. I övrigt
uthyrdes stugan till fester av olika slag.
Arrendatorer av ÖSK-stugan under åren har varit: Magda Eriksson, Ingeborg
Wärdell, Karin Blomgren, Bojan och Kuno Palmqvist, Signe Hansson, Gerda
Ahlin, Georg Stelzer, Hjördis och Jörgen Lindén, Monica Lundstedt, familjen
Janne Roos, Jamtamat, Anki Larsson Kjell Strömberg och Ingrid Hallgren.
Under 1943 byggdes en bastu på tomten, något som uppskattades av många.
Drygt 3 000 bastubesök gjordes årligen och med en bastuavgift av 25 öre för
medlemmar och 50 öre för övriga blev det ett populärt ställe att besöka. Det var
dock ÖSK-stugan som var centralpunkten inom fritidsområdet och dess värde
som samlingspunkt kan inte nog överskattas, även om åren sedan 1942 slitit
hårt på de gamla telegrafstolparna. En uppfräschning var nödvändig.

Ägarebilden förändrades och Camp Södergren bildades
En ny storhetstid fick Östersunds Skidlöpareklubb uppleva omkring sekelskiftet
år 2000. En satsning på elitåkare inleddes och de stora namnen var bland andra
Anders Södergren, Mathias Fredriksson och Thobias Fredriksson. Dessas namn
och ÖSK lät tala om sig från både de nationella och de internationella skidspåren.
En som förstod ÖSK-stugans strategiska läge i anslutning till fin tävlingsterräng och ett nybyggt skidstadion var Anders Södergren. Han såg möjligheterna
till stora förändringar i anslutning till ÖSK-stugan. En utbyggnad för boende,
inte bara för idrottsmän utan även som ett exklusivt vandrarhem för allmänheten var tilltalande. ÖSK-stugan skulle dock vara själva navet i verksamheten
med dess möjligheter att tillfredsställa matgäster.
Anders Södergren har därför ställt sig i spetsen för nybyggnation av två hus på
ömse sidor av ÖSK-stugan med förläggningsmöjligheter för omkring 100 boende i omedelbar anslutning till skidspåren och friluftsområdet. Anläggningen
stod klar inför VM i skidskytte år 2008. Som delägare i aktiebolaget ingår, förutom Anders Södergren, den norske elitåkaren Thomas Allsgaard, Östersunds
SK, Micke Jonasson, Bob Persson och Michael Althin.
Antalet lägenheter är 20 med fullt utrustade kök, duschar och toaletter. Bredband och kabel-TV ingår och det finns en gemensam tvättstuga. Investeringar
har gjorts med 15-17 miljoner kronor vari ingår renovering av ÖSK-stugan.
Det är bara att hoppas att de nya ägarna försöker behålla den gamla klassiska
miljön i ÖSK-stugan levande, den miljö som Östersundarna lärt känna sedan
1940-talets början. Med Östersunds Skidlöpareklubb som en av delägarna borde
inte möjligheten kunna försnillas.
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Camp Södergren, ett foto från den 1 februari 2009. Till vänster syns ÖSK-stugan och till höger de två nybyggda uthyrningshusen.
		
Foto: Bengt Brügge.
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Hvarföre böra kvinnor ansluta sig
till föreningar?
Om kvinnor i föreningsliv i sekelskiftets Östersund
Av Karin Tegenborg Falkdalen

Situationen för 100 år sedan
Vid förra sekelskiftet bildades flera kvinnliga föreningar i länet. I föreningarna,
som styrdes och leddes av kvinnor, tog man aktiv del i aktuella samhällsfrågor.
Man engagerade sig bland annat för kvinnans medborgerliga rättigheter, nykterhetsfrågan och det sociala arbetet. Genom personliga band och samarbete knöts
organisationerna samman, både lokalt och nationellt. Vår utgångspunkt är att
kvinnorna genom sitt föreningsengagemang fick en röst i det offentliga rummet
under en tid då kvinnor fortfarande saknade både rösträtt och stod under makens
målsmanskap. Föreningarna erbjöd demokratiska arbets- och umgängesformer
och möjlighet till utbildning. Det innebar att även kvinnorna kunde bli mer
delaktiga i såväl föreningsliv som samhällsliv. Vi ska i denna artikel ge exempel
på olika föreningar och frågor som kvinnor engagerade sig i vid 1900-talets
början i Östersund. Här berättar vi mer om Östersundsavdelningarna av Vita
bandet och Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR). Vi ska försöka
visa hur man organiserade sig, hur man arbetade för att nå sina mål och vilka
idéer som präglade föreningarnas verksamhet.
Hur kunde då livet vara för kvinnorna i sekelskiftets Östersund? Staden hade
omkring 7 000 invånare, varav många följt i järnvägens spår. Att många flyttade
hit medförde att Östersund hade en ungdomlig prägel och ett livligt föreningsliv. De många inflyttade förde med sig idéer och influenser från andra delar av
landet och kunde finna social gemenskap i någon av stadens många föreningar,
där inte minst nykterhetslogerna satte sin prägel på föreningslivet. När det gäller näringslivet hade flera yrken också öppnats för kvinnor. En anledning var
de förändrade giftermålsmönstren, vilket innebar att andelen ogifta kvinnor i
vuxen ålder vid den här tiden var omkring 40 procent. En relevant fråga var då
hur kvinnor från framförallt medelklassen skulle kunna skaffa sig en inkomst
när de inte längre fick sin försörjning inom äktenskapet. Att då göra det möjligt
för kvinnor att försörja sig utanför hemmet blev därför en smidig lösning på den
så kallade kvinnofrågan. Dessutom behövdes det allt fler tjänstemän, både inom
den offentliga och privata sektorn, i takt med att samhället byggdes ut. Det blev
då möjligt för kvinnor att arbeta som till exempel posttjänstemän, telefonister
och telegrafister. De hade även börjat få tillträde till högre utbildningar och
kunde bland annat utbilda sig till folkskollärare och sjuksköterskor. Flera av
de nya yrkena ansågs särskilt passande för kvinnor då de i sina yrkesroller inte
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behövde göra avkall på sin kvinnlighet. Olika reformer som underlättade för
kvinnor att starta egna företag hade också införts. Detta fick även genomslag i
Östersunds näringsliv där omkring en tredjedel av företagarna var kvinnor för
hundra år sedan. Kvinnliga näringsidkare arbetade ofta med livsmedel, mode,
textil, sybehör och caféverksamhet. Det är bland dessa yrken vi hittar flera av
medlemmarna i de kvinnliga föreningar som står i fokus i artikeln.

Varför?
Varför skulle då kvinnor vara med i en förening? Vita Bandet gav följande svar:
Genom att blifva medlemmar af en förening få kvinnorna inblick i det offentliga lifvet
och komma mera i kontakt med samhällsangelägenheterna. Vidare få de lära sig förstå
betydelsen af sammanhållning, organisation, lära sig att underordna sin vilja under det
gemensamma bästa, att respektera andras mening och akta andras ärliga öfvertygelse.
Det handlade med andra ord om att kvinnor skulle bli insatta i samhällsfrågor,
lära sig organisera och debattera för att nå ut med sitt budskap. För Vita Bandets
del var det kampen för nykterhet som var den dominerande frågan på dagordningen. Det framkommer tydligt i föreningens argumentation för att kvinnor
ska vara aktiva i en förening:
I föreningarna kunna kvinnorna med större lätthet sätta sig in i alkoholspörsmålet, än
om de lefva isolerade hvar för sig. De komma i föreningen i beröring med olika personer
och få rikare tillfälle till tankeutbyte och upplysning, än hvad de flesta hem äro mäktiga att erbjuda. Nykterhetsföreningarna äro nämligen och böra vara härdar för verklig
upplysning.
Man går vidare i sitt resonemang och ställer frågan om det inte tar för mycket
tid att ”delta i föreningslifvet”. Svaret var att om kvinnorna skulle gå på möten varje kväll så skulle skötseln av familj och hem kunna bli lidande, men nu
handlade det om att mötas en gång i månaden. Den tiden borde alla, ”äfven den
mest upptagna”, kunna avsätta. För det fanns ju så mycket att vinna på deras
engagemang, både för kvinnorna personligen och för samhället i stort.
Av tradition hade kvinnor tidigare varit aktiva inom filantropi och välgörenhet. Det uppfattades som en lämplig sysselsättning för kvinnor bland borgerliga
familjer då det gick att förena med traditionella föreställningar om kvinnlighet
och kvinnans roll som omhändertagande maka och mor i hemmets sfär. I Östersund hade kvinnor många gånger en framträdande roll bland annat i Föreningen
för Fattiga folkskolebarns beklädnad, De fattigas vänner, Östersunds arbetsstuga
och i Stiftelsen Pauvres Honteux. Dessutom fanns välgörenhetsföreningen Tomtarne som drevs av yrkesarbetande kvinnor. På sikt innebar kvinnornas engagemang inom välgörenhet att de började ställa krav på inflytande inom områden
där kvinnors erfarenheter kunde göra sig gällande. Det kan ses i sammanhang
av att föreningarna var verksamma under en tid som genomsyrades av idéer
om skillnader mellan könen och uppfattningen om att män och kvinnor och
deras egenskaper kompletterade varandra. Kvinnor ansågs ha ett särskilt ansvar
för familj, nykterhet, sedlighet och moral även utanför hemmets omedelbara
sfär. Med det som utgångspunkt argumenterade föreningarna, som Vita Bandet
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nedan i februari 1906, för att specifikt kvinnliga egenskaper och erfarenheter
behövdes i samhället:
[Kvinnan] har såsom det unga släktets uppfostrarinna ej endast att se till, det den
andliga luften i hemmet är ren och hälsosam, hon bör blicka ut litet längre till det stora
hemmet, samhället och söka föra ditut något af hemmets rena atmosfär.
Därmed kunde man kräva såväl ökat inflytande som politiska rättigheter för
kvinnor utan att behöva utmana vare sig den rådande ordningen eller traditionella föreställningar om män och kvinnor. Ett uttryck för denna uppfattning är
följande citat hämtat från Vita Bandets tidskrift 1904:
Kvinnorna skickliggöres icke till deltagande i det offentliga lifvet genom att försöka
komma i besittning af samma egenskaper som mannen. Det är icke förstärkningen af mannens egenskaper, som är af nöden, utan det är just kvinnornas egenskaper, som behöfvas.

Vita Bandet: Organiserad moderskärlek
Vita Bandet hade sitt ursprung i USA och kom till Sverige år 1900. Under de
första fem årens verksamhet bildades ett fyrtiotal föreningar runt om i landet.
En av dessa var Östersundsavdelningen som startade år 1905. Under sitt första
år hade föreningen 57 medlemmar, men bara några år senare var antalet medlemmar drygt 300. Föreningen fick sitt namn av de små vita bandrosetter som
medlemmarna bar på bröstet som tecken på samhällsengagemang och ansvarstagande. Den vita färgen, som också dominerar föreningens fana, var en symbol
för renhet:

Två år efter det att Vita Bandets Östersundsavdelning bildats 1905, hade man fått ihop
tillräckligt med medel till sin fana. Det är med uppenbar stolthet som medlemmarna ställer upp på bild runt fanan. Kanske är fotografiet taget i närheten av Gamla Kyrkan då
föreningen vid den här tiden höll sina möten i KFUM:s lokaler, som låg på andra sidan
gatan.						
Bild: Jamtlis arkiv.
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Det är kvinnan, som sätter sin prägel på hemmet, äfvenså inom umgängeslifvet kan hon
öfva stort inflytande och genom att ständigt bära det ’hvita bandet’, symbolen för renhet,
framhåller hon alltid för sina medmänniskor sin ställning till dryckesseden.
Vita bandets motto ”För Gud, för hem och för fosterland” sammanfattar ganska väl dess inriktning. Den hade en religiös prägel, arbetade för sedlig fostran,
hemmets skydd, och nykterhet. Att religionen var en viktig del visar deras möten, som både inleddes och avslutades med bön och psalmsång. Man citerade
ofta och gärna ur Bibeln. Vita bandet var en kvinnlig nykterhetsförening och
medlemmarna avlade nykterhetslöfte vid sitt inträde. Vi kan också hitta igen
flera av de kvinnliga medlemmarna i någon av stadens nykterhetsloger. Bland
det första Östersundsföreningen gjorde var att delta i en nykterhetsdemonstration på valborgsmässoafton år 1905. Man hade då varit verksam i 14 dagar. Det
är inte utan stolthet man minns när man tillsammans med andra föreningar, tog
stadens gator och torg i besittning, eller som man uttryckte det själva tog sitt
”första steg ut i den offentliga världen”:
När förfrågan kom om Hvita Bandet ville deltaga däri, stodo de flesta medl. tvekande,
men vår fördomsfria ordf. svarade genast: ’Ja, visst skola vi vara med, fast vi ej ha någon
fana’ – och sen tvekade ingen.
Nedslag i matriklar visar att medlemmarna kom från medelklassen; det var
bland annat lärare, egna företagare, hustrur till präster, handlare, lektorer och
läkare som var med i Vita bandet. Högsta beskyddare i landet var kronprinsessan
Margareta och på det lokala planet i Östersund var landshövdingens fru, Ellen
Widén, visserligen passiv medlem men i gengäld visade hon föreningen och dess
projekt den ”varmaste förståelse”. Vita Bandets första ordförande var doktorinnan Bertha Rosengren.
Vita Bandet arbetade målmedvetet med att nå ut med sitt budskap. Man arrangerade möten, diskussionsaftnar, uppvaktade stadsfullmäktige och riksdagsmän från länet. Det är med påtaglig stolthet som man i minnesbladet över
Vita bandets aktiviteter under de första åren berättar om hur Bertha Rosengren
inför herrar stadsfullmäktige krävde att stadens krogar skulle stängas tidigare
på kvällarna. Föreningen hade också en egen tidskrift Vita Bandet, som man
prenumererade på, sålde eller gav bort. På så vis kunde man nå fler med sitt
budskap. Man hjälpte även till med att starta föreningar på andra orter i länet,
bland annat i Strömsund, Bräcke, Krokom-Hissmofors.
Medlemmarna delade in sig i olika arbetsgrupper som hade till ansvar att
arbeta med olika frågor. Man hade bland annat en värdinne-, litteratur-, sedlighets-, krog-, mödra-, besöks- och en djurrättskommitté. Vita Bandet inriktade
sig även mot välgörenhet. Föreningen gjorde hembesök i utsatta familjer, ordnade kurser där mödrar utbildades i barnavård och hushållsarbete och hade ett
nära samarbete med barnkrubban Emanuel, Östersunds första daghem, bildad
hösten 1913. Man startade också ett seminariehem för blivande lärarinnor. Det
låg på Köpmangatan 49, där de kvinnliga eleverna skulle kunna bo och äta bra
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under studietiden och få kostnadsfri läkarvård av doktorinnans man. Vita Bandet
arbetade för att göra kvinnor medvetna om sina medborgerliga och mänskliga
rättigheter och drev tidigt frågan om den kvinnliga rösträtten, som man menade
var nära förbunden med nykterhetsfrågan. Utgångspunkten var att då det var
kvinnan som hade huvudansvaret för barnens uppfostran och hemmets skötsel
måste hon genom rösträtt ges möjlighet att skydda både sig själv, familjen och
hemmet från alkoholens skadeverkningar:
Öfvertygade om de båda könens rätt till medborgerlig och politisk likställighet och
förvissade om att röstsedeln i kvinnans hand skulle skänka henne det skydd, hvartill hon
äger rätt, och visa sig vara en mäktig bundsförvandt i striden mot rusdryckshandteringen,
gagna lagskipningen, främja samhälleliga reformer, värna hem och samhälle förklara vi
oss Hvita Bandets kvinnor för den lika rösträtten.
Det handlade om att skapa ett mer rättvist samhälle och då måste kvinnorna
ha rätten att delta i det som ”röra oss själfva och våra barn, hem och fosterland”.
Vad var då naturligare än att försöka få till ett samarbete med den nystartade
Östersundsavdelningen av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR),
särskilt som flera av medlemmarna var verksamma i båda föreningarna?

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt
Lokalavdelningen av FKPR bildades troligen på initiativ av Hildur Kramer
Hallström och föreståndaren vid Östersunds flickskola, Alma Renborg, som var
föreningens första ordförande år 1903, året efter det att landsorganisationen bildats. Det första verksamhetsåret hade föreningen 51 medlemmar, några år senare
var man ett 90-tal. Även FKPR:s medlemmar kom i första hand från medelklassen och arbetade bland annat som lärare, skolföreståndare, affärsbiträden, banktjänstemän, telegrafister, sömmerskor eller drev pensionat och butiker. FKPR:
s verksamhet ska ses mot bakgrund av den demokratiseringsprocess som pågick
i landet. I sin programförklaring klargör man att ”kvinna bör erhålla politisk
rösträtt och valbarhet på samma grunder som man”. I stadgarna står det också
att föreningen skulle verka för ”att även gift kvinna måtte komma i åtnjutande
av politisk rösträtt”. Det skulle man uppnå genom att gifta kvinnors ställning
inom äktenskapet förbättrades. Likaså handlade kampen för kvinnlig rösträtt
om att kvinnor skulle få bättre möjligheter på arbetsmarknaden.
Å ena sidan argumenterade FKPR utifrån att kvinnan hade unika, moderliga
och moraliska egenskaper som behövdes i samhället. I detta sätt att argumentera
återfinns uppfattningen att kvinnor och män hade olika kompetenser och var
ömsesidigt beroende av varandra. Många av de föreläsningar som föreningen
höll under sin verksamhetsperiod gör en tydlig koppling mellan kvinnans roll
som maka och mor där hennes välskötta hem blev en metafor för ett välfungerande samhälle. För att bara nämna några exempel så kunde medlemmar och
andra lyssna till ”Kvinnans uppgift i samhället”, ”Svensk kvinna inför svensk
lag”, ”Hemmets betydelse för den enskilda och samhället” och ”Kvinnan och
samhällsfrågorna”. Å andra sidan framhöll FKPR likheterna mellan kvinnor och
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män och att det handlade om rättvisa. Då kvinnor liksom männen förvärvsarbetade, betalade skatt och var till nytta för samhället skulle man således ha samma
politiska rättigheter som männen.
En återkommande fråga för föreningen var hur man skulle arbeta för att bilda opinion. Man författade skrivelser, skrev inlägg i lokalpressen, arrangerade
namninsamlingar, ordnade studiecirklar och kurser i samhällsfrågor. Presskontakterna var viktiga och man såg 1904 till att tacka Jämtlands Posten för ”dess
visade intresse för kvinnans politiska rösträtt”. Föreningen arrangerade offentliga möten och då gärna på Godtemplarhuset, då man bjöd in föredragshållare lokalavdelningen hade också tillgång till en central föreläsningsbyrå som erbjöd
föredrag. Föreningen uppvaktade även riksdagsmän i frågan. I protokollen kan
vi läsa hur medlemmarna fick till uppgift att bevaka hur dessa ställde sig till
frågan om kvinnlig rösträtt.
Ett vanligt argument mot kvinnlig rösträtt var att kvinnor var okunniga och
inte tillräckligt insatta i viktiga samhällsfrågor. Ett effektivt sätt att bemöta

Programförklaring år 1903 för Föreningen för kvinnans politiska
rösträtt i Östersund.
Bild: Föreningsarkivet.
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detta var utbildning. Därför anordnade föreningen, bland annat i samarbete med
Vita Bandet i Östersund, kurser och föreläsningar i samhällsvetenskapliga ämnen, som till exempel i den proportionella valmetoden. Båda föreningarna uppmanade sina medlemmar att gå på de föredrag och kurser som gavs. Ett annat
medel att sprida budskapet var att bilda lokalföreningar på andra orter i länet.
Målet var att FKPR i Sverige skulle bestå av 100 föreningar ”så att männen inse,
att vår rörelse växer i allt snabbare takt”. I protokollen kan vi läsa hur de dåliga
kommunikationerna och de långa avstånden försvårade arbetet på landsbygden.
Lokalavdelningen i Östersund beslutade därför att gå via folkskole- och småskolelärarinnor för att engagera landsbygdens kvinnor i rörelsen. Trots problemen
bildades ytterligare fem lokalavdelningar av FKPR i länet. Föreningen och dess
idéer gjorde sig därmed hörda i Bräcke (1908), Järpen (1911), Linsell (1913),
Lit (1913) och Sveg (1913).
Ett annat sätt var att se till att de kvinnor som redan hade kommunal rösträtt
(enligt en modell baserad på inkomster från arbete, kapital eller egendom) verkligen deltog i valen och utnyttjade sin rösträtt. Kvinnor som innehade kommunal
rösträtt blev tack vare olika reformer valbara till kommunala uppdrag från 1908.
På FKPR:s dagordning stod då att se till att kvinnorna satte sig in i kommunala
lagar och angelägenheter ”så att deras ökade kommunala inflytande blir till gagn
för dem själva och samhället”. Man propagerade bland annat för att kvinnor skulle
få möjlighet att delta i frågor som rörde ”skolor och fattigvård”. Det var ingen
slump att man i första hand riktade in sig på omsorgsfrågor då dessa som tidigare
nämnts låg i linje med vad en kvinna förväntades arbeta med och intressera sig
för. De kommande åren börjar vi hitta enstaka kvinnliga ledamöter i bland annat
stadsfullmäktige, folkskolestyrelsen och pensionsnämnden i Östersund.
År 1919 fick kvinnor rösträtt från 23 års ålder och blev valbara. FKPR hade
därmed uppnått sitt mål. Vid den här tiden blev gift kvinna myndig och stod
med andra ord inte längre under makens målsmanskap. När kvinnorna 1922
deltog i den rådgivande folkomröstningen angående förbud mot alkoholförsäljning visade det sig att Vita Bandet fick rätt i sina antaganden om att kvinnor
med röstsedeln i sin hand skulle verka för ett nyktrare samhälle. Drygt 83
procent av kvinnorna i länet röstade för ett förbud mot drygt 63 procent av männen. Totalt röstade drygt 72 procent av väljarna för ett förbud i Jämtlands län.
Utslaget på hela riket blev det dock en knapp majoritet mot ett förbud.
Vi har i denna artikel berättat om två föreningar som styrdes och leddes av
kvinnor i Östersund vid 1900-talets början. Deras verksamhet gav upphov till
andra föreningar med kvinnlig anknytning, där kvinnor hittade nya vägar för
sitt engagemang. Till exempel så började kvinnor parallellt med kampen för
rösträtt både engagera sig i olika partier och bilda egna politiska föreningar. Likaså spred sig Vita Bandet runt om i länet, där flera lokalavdelningar fortfarande
var verksamma i början av 2000-talet. Allt detta har lämnat spännande spår i
Föreningsarkivets samlingar.
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Biblioteksbyggnaden 50 år
Av Ingvar Gustafsson

Den 7 oktober 2008 högtidlighölls att Jämtlands läns bibliotek huserat i sina
nuvarande lokaler i exakt 50 år. Invigningen skedde den 7 oktober 1958.
Bibliotekschefen Bodil Köpsén hälsade alla välkomna och presenterade även
en särskild skrift ”Ett levande kulturhus” som utgavs i anledning av jubileet.
Kommunalrådet Karin Thomasson invigningstalade. Föreningen Gamla Östersund hade anordnat en bildutställning i bibliotekslokalerna där bilder från bibliotekets historia och bilder från 1950-talets Östersund visades. Utställningen
hölls öppen i två veckor. Inom föreningen var det bildgruppen som åter på ett
förnämligt sätt plockat fram intressant material. Tomas Frank och Jessica Nordin
medverkade i kontakterna med biblioteket.

Bibliotekschefen Bodil Köpsén hälsar välkommen till jubileet och presenterar jubileumsskriften.						
Foto: Ingvar Gustafsson
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Den följande sammanfattningen av bibliotekets historia har hämtats ur
ovan angiven jubileumsskrift:
”Jämtlands läns bibliotek grundades redan 1816 när medicine professorn i Uppsala, Carl Zetterström, testamenterade sin privata boksamling på 12 000 band till
Frösö Trivialskola för ett bibliotek i Jämtland. Tanken var att Frösön i framtiden
skulle kunna bli platsen för ett norrländskt universitet.
Det dröjde dock till 1833 innan det första biblioteket i Jämtland kunde öppnas vid
Trivialskolan på Frösön, eftersom villkoret för donationen var, att ett för bibioteket
passande stenhus skulle uppföras.
Den förste bibliotekarie, som på allvar tog itu med att ordna det Zetterströmska
biblioteket var Sven Johan Kardell. Han var chef för Jämtlands bibliotek i 45 år!
Biblioteket fanns kvar på Frösö fram till 1912, då ett nytt bibliotekshus uppförts vid
Kyrkparken i Östersund ritat av Frans Wallberg, samme arkitekt som ritade Rådhuset.
1947 blev Jämtland bibliotek ett så kallat centralbibliotek, vilket innebar att det
införlivades med den svenska biblioteksorganisationen och fick statliga bidrag. Året
därpå ändrades namnet till Jämtlands läns bibliotek och huvudmannaskapet delades
lika mellan stadsfullmäktige och landstinget.
Biblioteket växte nu snabbt ur sina lokaler och 1958 ver det dags att flytta in i ett
nybyggt bibliotekshus på Rådhusgatan.
Filialbibliotek etablerades i många stads- och kommundelar och omfattade som mest
tio stycken. Bokbuss startades 1980.
I början av 1980-talet var biblioteket åter trångbott och efter utbyggnad kunde
man också skapa plats för det integrerade folk- och högskolebiblioteket. Som mest hade
nu biblioteket 75 anställda.
1993 skedde en datorisering av biblioteket och en omfattande teknikutveckling startade. Östersunds kommun är huvudman för verksamheten och biblioteket har statens/
landstingets uppdrag att vara länsbibliotek. Jämtlands läns bibliotek består idag av
ett huvudbibliotek, tre områdesbibliotek, en bokbuss, regional verksamhet samt två
sjukhusbibliotek.
2007 hade Jämtlands läns bibliotek 537 492 besök, vilket innebär 9,2 besök per
länsinnevånare, en ökning med 5,2 procent jämfört med föregående år.
Den totala utlåningen av böcker och AV-medier var 472 659, eller 8,1 lån per
länsinnevånare. Utlåningen ligger högre än riksgenomsnittet.”
Ett knappt år efter invigningen av det nya länsbiblioteket hade den gamla
byggnaden byggts om till Stadsmuseum och Skulpturhall. Den senare fick
efter en tid namnet Ahlbergshallen. I byggnaden fanns från början även stadens turistbyrå.
Invigningen av det nya stadsmuseet och övriga lokaler skedde den 18 juni
1959 av förre borgmästaren Iwan Wikström, även ordförande i Föreningen Gamla
Östersund. Wikström överlämnade museet till stadens invånare. Drätseldirektör
Harry Rydquist redogjorde för den Ahlbergska skulpturdonationen och stadsfullmäktiges ordförande, advokat Frans Victor mottog tacksamt Stadsmuseet på
stadsbornas vägnar. Mer om Stadsmuseet i särskild artikel i denna årsskrift.
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Örjan Velander och Jessica Nordin var två av dem som arbetat med FGÖ:s bildutställning.
Mellan sig har de bilden från när kung Gustaf V och drottning Victoria besökte den blivande biblioteksbyggnaden den 15 augusti 1911. Anledningen till kungaparets besök var att
det då i byggnaden anordnades en ”Utställning av äldre kyrkliga föremål från Jämtland
och Härjedalen”. Biblioteket tog byggnaden i bruk 1912.
Foto: Ingvar Gustafsson.
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Att vara stadsguide
Av Gunilla Nilsson Edler

”Den sången handlar väl om Umeå!”
Det påståendet har jag fått höra flera gånger när jag nynnat på melodin ”Så tändas
åter ljusen i vår lilla stad, två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad” vid
starten av en stadsvandring. Per-Martin Hamberg hade verkligen sin ungdomsstad Östersund, i tankarna när han skrev den berättande texten.
Det är en fantastisk förmån att få visa och berätta om ”vår lilla stad”. Att förbereda sig och fundera ut vad som kan passa till den grupp som jag skall ta hand
om är lika spännande varje gång. Kommer dom härifrån eller är det tillresta
besökare? Är det en blandad grupp eller är det en grupp med ett specialintresse?
Vilken ålder? Vilken nationalitet? Frågorna är många i mitt huvud och det gäller
att tänka till varje gång. Inte gå på rutin, inte göra guidningen slentrianmässigt,
inte tänka att jag redan har hört alla frågor. Visst har jag gjort många stadsvandringar och andra guidningar, men varje grupp är en ny grupp och det är viktigt
att mötet med dem blir bra.

Guidandet startade i Lappland och fortsatte i Afrika
Mitt guideliv startade i lapplandsfjällen fortsatte sedan i Afrika och fjärran östern.
Mina första stadsvandringar ledde jag i Mombasa och Nairobi, senare i Bangkok
och Cheng Mai. När jag återvände till Jämtland för 25 år sedan kändes det självklart att börja studera vår lokala historia. För sanningen att säga var mina kunskaper där mycket skrala. Historia som ämne i skolan handlade, som jag minns
det, överhuvudtaget inte alls om Jämtland. Hur kan det komma sig att vi inte
ens fick lära oss att denna provins hade hört till Norge och Danmark under längre
tid än till Sverige? Varför var det ingen som berättade att vårt språk, jamskan,
var något att vara stolt över? Mitt bestående minne av alla historielektioner är
kungar, krig, årtal och män som gjort stora bedrifter.
Nåväl, det är aldrig för sent att gräva där man står och med några år på nacken
så kommer ofta historieintresset hos många av oss. Att försöka förstå utvecklingen lokalt och försöka hitta människors vardag är numera mitt stora intresse.
Att sedan få användning för allt detta genom att guida i buss, till fots, per cykel,
på tåg och rälsbuss, ja t.o.m. i helikopter, är en härlig uppgift. När jag dessutom
betänker att jag en gång var en blyg flicka från landet så känns det skönt att våga
ta hand om en grupp och lotsa dem genom historiens vindlingar.
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Som guide samlar man på sig litteratur, tidningsurklipp, berättelser, kartor,
fotografier, föremål, personhistorier osv. i all oändlighet. Allt kan komma till
nytta vid guideuppdrag. Även speciella kläder har blivit en passion hos mig.
Detta sedan jag hittat spännande kvinnor som jag brukar gestalta. Att ikläda
sig en annans gestalt ger mycket större frihet vid berättandet. Vi är många som
använder oss av den metoden, att berätta i första person, inte i andra eller tredje
person. Att berätta i första person innebär att kliva in i en annan gestalt och därigenom prata utifrån sig själv. Man går in i rollen och gestaltar tiden utifrån den
personens ögon. Att man sedan kan hoppa fritt mellan epoker och gestalter är
den frihet man behöver ta sig för att inte låsa sig i enbart en tidsepok. Metoden
”first person interpretation” är konsekvent använd på Jamtli historieland. Vi är
flera stadsguider som brukar agera så i vårt guidande och under flera år genomförde vi stadsvandringar med många aktörer ur historiens gömmor. Då fick man
möta mamsell Wollenhaupt, bibliotekarie Elin Kardell, mamsell Floor, Lisa i
Borgen, madam Borg, färgarfrun Brita Fjellman m fl. Nåväl, inte enbart kvinnor
klev fram ur historiens gömmor, även apotekaren och ordningsmannen Samuel
Perman, läkaren Pehr Rissler och uppfinnaren John Ericsson fick vara med på ett
hörn.

Gunilla Nilsson Edler,
klädd som färgaränkan
Brita Fjellman, beredd
att guida FGÖ-medlemmar på Norra begravningsplatsen den 1
juni 2009.
Foto: Ingvar Gustafsson
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”Gustav III grundade Östersund och sedan blev han skjuten”
Nu vill jag ta tillfället i akt att berätta lite om vad som kan hända under en stadsvandring, vilka frågor och funderingar som väcks hos deltagarna.
”Gustav III grundade Östersund och sedan blev han skjuten.” Så snärtigt skrev
en pojke i sin uppsats om stadens historia. Den pojken gick på läroverket som
höll till i vad vi idag kallar turistbyrån. Där var även sjuksal under spanska sjukans härjningar.
”Jag har aldrig sett dem, trots att jag går här nästan varje dag!” Denna kommentar har jag fått flera gånger när jag fått deltagarna att lyfta blicken mot
sparbankshusets andra våning. Där sitter fyra ansiktsskulpturer på väggen mot
Stortorget. De föreställer en jämtländsk bonde och hans hustru samt en samisk
man och kvinna och representerar länets befolkning. Byggnaden, som ligger i
kvarteret Kopparslagaren, är för övrigt rikt dekorerad med Jämtlands och Härjedalens vapen samt många djurhuvuden. Mycket intressant finns att berätta om
den som gjort dessa skulpturer. Det är nämligen en kvinna, Lina från Lycktorpet, vars livsöde jag fördjupat mig i. I korta drag kan jag berätta följande. Hon
föddes och växte upp under mycket knappa förhållanden i trakten av Skyttmon
och Hammerdal. Som getarflicka lärde hon sig att tälja med kniv i trä och långt
senare finner vi henne som anställd vid stenhuggeriet i Brunflo. Där utförde hon
många skulpturer som idag återfinns på olika platser. Ytterligare en byggnad
som har fina skulpturer av henne ligger i kvarteret Repslagaren, adress Rådhusgatan 30. Där avbildas över portalen två hästar och en man i profil.

Hästarna och mansprofilen över portalen Rådhusgatan 30.
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Foto: I. Gustafsson.

”Var tror ni att prästen bodde?” Någonstans längs Prästgatan är givet. Den
gatan hette från början Hantverkaregatan och bytte namn när prästgården uppfördes under andra halvan av 1800-talet i kvarteret Traktören. Gå gärna ut och
leta reda på kvartersnamnet och fundera över vilken byggnad som var prästgård.
Huset är ursprungligen byggt i trä men har sedan reveterats, dvs. fått en murputs och helt annat utseende. Tydliga drag av jugend finner man i slingorna
runt fönstren på andra våningen. Arkitekten bakom förvandlingen till ”stenhus”
lyssnar till namnet Knut Gustaf Gyllencreutz. Om honom kan kort förtäljas att
han kom hit i början av 1900-talet efter att ha varit verksam i Sundsvall med
uppbyggnaden av stenstaden efter den förödande branden där år 1884. Han blev
mycket anlitad här i staden och ett 15-tal byggnader bär hans signatur. De återfinns bl a i kvarteren Buntmakaren, Barberaren och Bryggaren.
”Hennes limpor, snäckor och ’danskar’ voro berömda för sin godhet.” Detta
sägs om änkefru Charlotta Lindgrens bakverk. Hon var dotter till Samuel Perman, stadens starke man, och hon drev bageri och brödbutik på adressen Prästgatan 26 i kvarteret Barberaren.
”Vad kan ha dolt sig bakom denna höga vägg?” Vi står på en gård och tittar
upp mot en hög fasadvägg som sett bättre dagar. Vi ser att den numera flagnade
putsen har haft ett vackert mönster föreställande stora valvbågar. Jo, på andra sidan väggen låg en mycket speciell inrättning, där man kunde sitta i mörkret och
hålla sin kärastes hand. Vad tror ni det var? Jo, biografen Metropol. Där arbetade
en ung man som hjälpmaskinist och hans livsöde rymmer många intressanta
detaljer. Uppväxt under fattiga förhållanden vid Minnesgärde kom han långt
senare att räknas som miljonär. Detta tack vare den unika blandningen av trasiga
filmremsor upplösta i amylacetat. Hans namn var Axel Karlsson och produkten
säljs än idag med hjälp av en åsna.

Stadens utveckling syns i bebyggelsen
Stadens utveckling genomgår tydliga faser. Den lugna utvecklingen från grundandet och fram till järnvägsbyggnationen, från vilken vi fortfarande ser många
vackra trähus med den förhärskande liggande panelen. Därefter kommer de expansiva årtiondena i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Det är
stenhusepoken och vi kan fortfarande se de rikt utsmyckade stenhusen framför
allt längs Prästgatan. De har ofta ett spännande yttre fyllt av risaliter, räfflade pilastrar, halvcirkelformade och triangulära fönsteröverliggare, vackra takgesimser,
pelare som avslutas med antydda kapitäl, dekorativa våningsband, handsmidda
ankarjärn, tandade lister under takfoten och som kronan på verket kanske en
trappstegsformad fronton högst upp. Även inne i byggnaderna finns utsmyckningar som är ägnade att imponera och visa att byggherren var stadd vid kassa.
Byggherre till flera av stenhusen var dåtidens banker.
”Du vet väl vilket som är äldsta huset i Östersund!” Nja, den frågan är inte så
lätt att besvara. Att det måste vara ett trähus är givet, men vilket? Det finns of-
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Huset Storgatan 31 är ett av stadens äldsta stenhus. Det ursprungliga (bilden t.v.) uppfördes redan 1886. 1905 skedde en ombyggnad varvid två ytterligare våningar tillkom
och längst upp pryddes byggnaden av tidstypiska frontoner. Affärslokalen med ingång på
hörnet används på den vänstra bilden av ”Brita Ericson, hattar, mössor & pelsvaruaffär”
och på den högra bilden av ”Nya Järnhandeln”.
FGÖ:s bilder.

tast inga handlingar från den första tiden. De som fick tomter tilldelade behövde
inte ansöka om byggnadslov och ibland var det bråttom med att åstadkomma en
bostad. Det kunde gå till så att man köpte en timrad lada från en närbelägen by.
Den plockades ner och fraktades in till staden. Efterhand omvandlades den till
bostadshus och fick så småningom fasaden klädd med panel och snickarglädje i
den mån ekonomin tillät. Det går utmärkt att bestämma åldern på en trästock
med metoden dendrokronologi, men det ger inte svaret på när huset uppfördes i
staden. Det finns ett tiotal trähus som tillhör de äldsta. Vissa uppgifter pekar på
att gamla Freskens hus vid Stortorget kan ha en timmerstomme som fördes in till
staden i slutet av 1700-talet.
”Han var muslim och bad vänd mot Mekka i det där runda tornet! Det har jag
hört! Därför kallas dagiset för moskédagis!” En berättelse som många känner till
men som inte äger sin riktighet. Vi står nu vid den fantastiskt vackra byggnaden
på Strandgatan 14. Det uppfördes i början av 1900-talet av en spännande herre som
hette Olof Theodor Axell och kallades ”homöopatins banbrytare i Sverige”. Men
det runda rummet var inte bönerum utan ett tidstypiskt rum inrett med orientaliska attribut som vinröda sammetsdraperier, mässingsbord och palmer i kruka.
(Ni kan läsa om Axell och Strandgatan 14 i en särskild artikel i denna årsskrift.
Reds anm.)
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”Kan inte du som är guide tala om för kommunen att detta är fel?” Ungefär
så kan en kommentar låta från de som går med på en stadsvandring. Det kan
gälla val av konstverk. Det kan mycket väl gälla placering av konstverk. Det
gäller många gånger utformning och renovering av byggnader, exempelvis Länsförsäkringars glaskub vid Stortorget och Polishuset som fortfarande engagerar
människor. Det senare korades en gång till Sveriges fulaste byggnad i tidningen
SE men av etablissemanget däremot utsett till ett av modernismens viktigaste
hus i landet. Kommentarerna gäller i hög grad ombyggnaden av Stortorget. Där
har man många åsikter om utformningen, sänkning av nivån, val av material.
Utformningen som av en del kallas för fiollåda och nu senast har formen liknats
vid ett jättestort trosskydd.
Som guide observerar jag en mängd detaljer i staden, detaljer som inte alla
bryr sig om. Men när jag påpekar mina observationer så blir det ofta en livlig
debatt i gruppen. Jag vill verkligen bidra till att engagera människor i stadens
gestaltning, utsmyckning, renhållning, förändring, nyttjande m.m. Flera gånger
har jag framfört mina och andras åsikter och önskemål till stadsarkitekt och plankontor. De har att ta mången hänsyn men de är intresserade och mottagliga för
synpunkter och argument.
En detalj som vi guider påpekade i flera år var nyttan med kvartersnamnen
angivna på skyltar. I de centrala delarna av staden finns numera kvartersnamnen
angivna, men vi vill att det genomförs konsekvent i staden. Kvartersnamnen berättar om en verksamhet, samhällsfunktion eller person som funnits i kvarteret.
Kvartersnamnen bidrar på ett enkelt sätt till att höja kunskapen om stadens historia. Vid en stadsvandring kan jag ge liv åt traktören Jonsson som hade lusthus
på sin tomt i det kvarter som uppkallats efter hans yrke.
Stadens rum är aldrig statiskt. Det förändras kontinuerligt och vi kan alla bidra
med idéer, synpunkter och önskemål. Vi kan engagera oss och ta del i debatten
på olika sätt. Men om vi inte framför våra tankar till de styrande så kan vi inte
heller enbart ge dem skuld, eller för den delen beröm, för utvecklingen. Här
vill jag nämna Rolf Karbelius. Han har med konstnärens ögon sett på många
byggnader och bevarat minnet av dem genom sina fantastiska teckningar. Han
har engagerat sig och skrivit många debattartiklar under årens lopp. Här vill jag
fritt återge vad han skrev i samband med debatten som föregick rivningen av
hörnhuset i korsningen Fältjägargränd och Strandgatan. Ungefär så här var hans
ordalydelse: De styrande har ansvar för utformningen av stadens rum. Om rummet gestaltas stramt och fyrkantigt så får det lätt till följd att verksamheter blir
stela och opersonliga. Men om rummet gestaltas med form och färg som stimulerar tanken och ger plats för överraskningar, då växer kreativiteten och fantasin
hos människorna.
”Hur kan de styrande tillåta att stan stängs av under Yran? Stadens rum är väl
till för alla. Och all nedskräpning som är följden av såna jippon! Och den höga
ljudvolymen, det är ju hemskt!” Som guide får man höra alla sorters åsikter och
på ett sätt uppfattas jag som representant för staden. Jag är glad för att många
75

deltagare blir engagerade och jag noterar i mitt inre vad som sägs. Andra går med
och är ganska tysta, känner sig kanske lite generade över att gå med på en stadsvandring i sin egen hemstad. Då gäller det att försöka se var och en i gruppen och
försöka hitta något som väcker intresset hos dem. Jag kanske viker runt ett hörn
och går in på en gård som de flesta aldrig har sett. Det gäller att känna till små
pärlor av intressanta miljöer. Men samtidigt är det viktigt att inte klampa in i
privata miljöer. Jag tar upp något ur min korg som väcker intresse. Det kan vara
ett foto som jag förstorat, kopia av en gammal tidning, en intressant annons eller
ett föremål. Ett knep som aldrig slår fel är att bjuda på något litet gott som passar
in i en berättelse och genast höjs aktivitetsgraden hos deltagarna.

Ett intressant gammalt östersundshus är den Bergska gården, Köpmangatan 41 (t.v. i
bilden). Huset har den för Östersund typiska liggande panelen, här dessutom med breda
panelbräder. Huset uppfördes på 1850-talet av boktryckaren Carl Magnus Berg, som en
tid var redaktör för Jämtlands Tidning. Tidningen trycktes på gården. Till höger syns
byggnaderna på Köpmangatan 43 vilka uppfördes under 1800-talets senare del.
						
FGÖ:s bild.
”Sa du att kofogden bodde här? Vad gjorde han?” Inne på stadens gårdar fanns
hästar, kor, grisar och höns. Smådjuren hägnade man in så gott det gick. Men
det finns många berättelser hur grisar kommer lös och härjar vilt. En förrymd
gris är inte lätt att få tag i. Hästar var ju nödvändiga för alla transporter, men
när de inte användes till körslor så fördes de, liksom korna, till mulbetet utanför
stadskärnan. För detta fick man erlägga avgift hos kofogden och staden anställde
en geterska som såg till kreaturen. Detta finns att läsa i en annons med rubriken
Mulbetet å Stadsskogen införd av Drätselkammaren den 11 juni 1892.
”Nyinkomna dofter: Liljekonvalj, Reseda, Nyslaget hö och Opoponax.” Så står
det i en annons från 1892. Om ni nu haft en tomflaska med er så kunde vi gå till
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Kem. Tekn. Fabriken och köpa en skvätt av någon av deras nya parfymer inför
sommaren!
En stad förändras kontinuerligt. Så är fallet även med Östersund. Byggnader
rivs eller byggs om. Nya byggnader tillkommer. Någon byggnad uppförs så lika
den som revs att man kanske inte ser skillnaden. Andra sticker ut med sitt moderna formspråk. Nya konstverk placeras i stadsmiljön. Nya verksamheter startas
i gamla hus. Detta gör att man som guide hela tiden måste hålla sig uppdaterad
om förändringar. Man får inte stanna upp och tro att nu vet man allt. Den dagen
man känner så är det dags att lägga av!
Välkommen att följa med på en vandring genom stadens historia!
Källor:
Kjell Hansen: Fornvårdaren 20, Östersunds centrum - hus med historia, Östersund 1984.
Anne Svensson: En vandring i Östersunds Byggnadshistoria, Östersund 1983.
Erik Christian Genberg: Då Järnvägen kom till Östersund, Östersund 1979.
Sven Johan Kardell: Östersunds stads uppkomst och utveckling till och med år 1830, Östersund
1920.
Diverse tidningsartiklar.
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Prästgatan 53
Om livet, människor och miljöer på en gård
i Östersund i mitten av 1900-talet.
Av Birgitta Lindgren

Denna artikel är ett utdrag ur en längre text om den aktuella gården och dess människor.

”Vi måste träffas…”
”Det var nå’t särskilt med femtitrean! Vi var som en enda stor familj.” Orden
är Birgit Glantz’s. Hon uttrycker vad vi alla kände, vi, som samlades på Gamla
Teatern den 24 november 2008. Ett varmt skimmer i ögonen manas fram när vi
talar om, eller tänker på Prästgatan 53, eller som min lillebror benämnde adressen: ”Pessegatan fessetle”.
Så här började tanken på en återträff för oss, som bodde där på 1930, -40 och
–50-talen. I januari 2007 begravdes vår vän Astrid Jonsson, f. Rundgren. Jag fick
en ingivelse att axla Astrids mantel på så sätt, att jag skulle se till att ett möte
skedde med oss , som minns de här åren. Alltid glittrande glada Astrid avslutade
ju jämt våra sammanträffanden på stan med orden: ”Vi måste träffas, alla vi, som
var barn på ”femtitrean”! Det skulle vara så roligt.” Nu blev det inte av medan
Astrid levde, men hon sådde fröet.
Inte förrän i april 2008 hade vi en första träff. Birgit Glantz (f. Adolfsson), Elisabeth Näslund (f. Rundgren), Astrids syster och jag träffades hos Lilian Tinnsten
(f. Nilsson).
Vi njöt av att uppliva våra minnen från barndomens Östersund och fann att vi
ville bereda många fler människor denna glädje. Den 10 juni satte vi som datum
för nästa träff och då skulle vi göra en grovplanering för en ännu större fest, den
på Gamla Teatern. I juni var vi åtta stycken intresserade. Systrarna födda Palm
som nu heter Barbro Gustavsson och Kerstin Olofsson, bröderna Bert och Staffan Olsson samt Dorothy Heijdenbeck var de nya deltagarna. Birgit kunde inte
komma, liksom flera andra tillfrågade. Staffan hade rest hit extra från Södertälje.
Vi hade, som väntat, stort utbyte av våra tillbakablickar i minnesförrådet. Man
minns på olika sätt och bilderna blir fylligare, när vi berättar tillsammans.
Man kan säkert litet otåligt undra: Vad är det då som är så märkvärdigt med
Prästgatan 53? Var det tiden vi levde i eller var det människorna, som bodde där
samtidigt, som var det speciella? Vi har inget bra svar.
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Prästgatan 53 tecknad av konstnären Torger Sæther. 				

Foto: FGÖ.

Genberg hette en ägare
En kort historik om Åkeriet 6, som är stadens benämning på Prästgatan 53.
Enligt de papper jag har anges den som ”Fastigheten No 166 Hel tomt” (Utdrag
ur byggnadsprotokoll) och där framgår också att gården haft flera ägare. Inte
underligt eftersom den förste ägaren - på den sidan - daterar sig från 1877. Som
nummer 8 i raden står Anders och Anna Katarina Genberg som fick lagfart på
fastigheten den 21 september 1891. Egentligen var det hustrun, som fick gården som gåva av sina föräldrar, som bodde i Färila. Anders (f. 1856) var bror till
konstnären Anton Genberg. Makarna Genberg hade två döttrar, Märta Kristina
(f. den 30 juli 1891) och Sigrid Katarina (f. den 24 maj 1893). Hustrun dog
ganska tidigt.
Anders Genberg lät bygga på verandan och balkongen på stora byggnaden
(”Storbyggningen”som vi alltid sa). Det blev ett pampigt hus med all denna
vackra snickarglädje. På ömse sidor om den stora byggnaden fanns flygelbyggnader. Där gjordes också förbättringar och tillbyggnader under Genbergs tid. Bl.a.
ordnades en tvättstuga i den vänstra byggnaden. Det måste ha känts fint, att
ha fått till denna stora tvättstuga. Jag har hittat dessa uppgifter i gamla byggnadsprotokoll. Det blev Sigrid, som blev ägare till gården, så småningom. Hon
var inte bosatt i Östersund, utan det var systern Stina (Kristina) Hörnfeldt, som
stod som hyresvärd för Prästgatan 53. Sigrid blev senare känd som konstnär med
efternamnet Stendahl.
79

Vi flyttade in 1941
Min mamma Ingeborg och pappa Lars Lindgren flyttade från slaktare Johanssons
gård i Odensala in till stan 1941. Jag var då drygt fyra år. Tänka sig att där skulle
de bo kvar i 19 år!
Oj, vad smårädd jag var. Barnen på gården varnade mig verkligen för den
stränga farbrorn, Gustav Styhrman hette han och bodde under oss i den vänstra
byggnaden. Han var ilsken och jagade barn med sin käpp. Jag smög tyst förbi
hans dörr. Han hade en fru som hette Lina. Hon hade långa kjolar och gick mest
i sockor. Håret hade hon uppsatt i en tjock knut. En uppgift hon tagit på sig var
att leda regnvatten bort från bron, så hon gjorde små fåror i jorden runt omkring.
Sockorna måste ha blivit blöta. Under tiden skrockade hon som en duva. Duvor
var det sannerligen gott om på gården. Fru Styhrman satte sig ibland på vedspisen på morgonen, när hon just gjort upp eld. Det kunde ju vara mycket kallt i
köket innan en skön värme spred sig i rummet. En gång satt hon litet för länge.
Kjolen sveddes och det luktade bränt ylle.
Hos oss var det mamma, som var först uppe och fick fyr i spisen. Kalla vintermorgnar hängde hon våra underkläder på spisens räcke framför den öppnade
ugnen. Både omtanken och kläderna värmde gott, när vi kom ut i köket på morgonen. Vår lägenhet bestod av två rum och kök på övre våningen i det vänstra
huset. På somrarna hade vi ett rum till, eftersom vi då kunde använda kallrummet längst in.
När Lina Styhrman dog hyrde Gustav ut ett rum och kök till familjen Tora och
Olle Olsson med pojkarna Staffan och Bert-Ivan.
Under Styhrmans fanns källarvåningen med tvättstugan. Den inrymde den
viktiga tvättgrytan, som måste värmas tidigt i ottan om man skulle hinna med
sin stortvätt under dagen. Vidare fanns en stor cementerad rektangulär bassäng
för sköljning av tvätten, men den användes också som ett jättebadkar. Jag minns
inte att vi gjorde det i min familj. Vi hade en zinkbalja, som vi ställde på köksgolvet, när det var dags för stortvagning.
Under skoltid hade vi också bad på schemat, precis som det förekommer idag.
Badhuset låg tvärs över Rådhusgatan från Södra skolan. Vi fick hämta oss en balja
för vatten att tvätta oss i innan vi fick gå till bassängen. Baderskor vakade nitiskt
över oss. De kom och skrubbade rygg, hals och hälar med hårda badborstar, om
vi varit mindre noga med rengöringen.
För att återgå till tvättstugan, så vill jag också nämna att där fanns stora, runda
träkar, som användes till sköljning och blötläggning. Fördelen med att de var
runda tror jag mig, så här efteråt och som vuxen, förstå, var att det gick att förflytta dem medelst rullning på golvet.
Det är i alla fall vad mina minnesbilder berättar. Barn ser, hör och upplever
mycket, som de inte reflekterar över. Bilden finns kvar, när man är vuxen och då
först inser man och förstår, vad man varit med om. Tvätten hängdes ute. Varje familj spände egna linor mellan träden, längs staketet mot Prästgatan, och upp till
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”våran” husvägg. Hela området över gräsmattan blev full av tvätt. Man förstår nu
vikten av ett stort linneförråd. Över vintern samlades massor av tvätt i väntan på
våren. Självklart tvättades under vintern också. På vedspisen stod alltid en gryta
med varmvatten för disk och tvätt. Tvätt av underkläder och blöjor måste ske
ofta. Småtvätten hängdes då över spisen under spiskåpan.
Det fanns i vårt hus också en torkvind en trappa upp ovanpå vedbodarna. Den
användes vid långvarigt regnväder och möjligen någon gång på vintern. Att
hänga tvätten ute på gården var för varje husmor en sorts ”prövning”. En god
husmor skulle ha kritvit vittvätt. Lakanen hängdes tillsammans. Likaså handdukarna, alla tolv av samma sort bredvid varandra och med monogrammen nedåt.
Sockor, strumpor och vantar måste hängas parvis. Ordning och reda och prydlighet präglade tvättlinorna och därmed husmödrarna. Man iakttog och bedömde
varandra. Dock hörde jag aldrig att någon blev klandrad. Ofta hände det att
den husmor som hade tvättdag blev bjuden på kaffe av någon av granntanterna.
Konkurrensen om bästa tvättmedlet vädjade alltid till husmödrarnas yrkesstolthet (även om att vara husmor inte – då heller – betraktades som ett arbete).
Det var märkena Persil, Radion och Henkel som var mest förekommande under
1940-talet. Omo tycker jag mig också minnas. Senare kom Surf (Ica) och Sulfo
(Konsum). Knivvass konkurrens var det och i reklamen visades belåtna kvinnor,
som beundrade sin skinande, vita tvätt, vilken bara kunde uppnås med aktuellt
tvättmedel.
Den 9 december på Annadagen lade mamma lutfisken i blöt nere i tvättstugan.
Även några andra familjer gjorde det, vill jag minnas.
Källsortering existerade inte som ord, men tillämpades som en självklarhet. Vi
hade asktunna, tunna för grismat, en större rektangulär låda för ”brännbart” samt
dasstunnor. Alla hade lock. Dasstunnorna förseddes dock med sina lock bara när
det var dags för hämtning.
Plast fanns ju inte före slutet av fyrtiotalet och fick inte sin utbredning förrän
långt senare.
Grismaten hämtades av folk från Stadsgården, som fanns i Odensala, nedanför
nuvarande Kvantum livsmedelsaffär, ner mot sjön. Jag minns grisarna, både det
högljudda grymtandet och stanken. Idag kan man se resterna av allén, som gick
ner från Brunflovägen mot gården.
Metall kunde man lämna på skroten. Den fanns längre bort på Prästgatan, mot
stationen. Man kunde få en slant för skrotet. Det fick man också om man lämnade
lump på ”Näldens” dvs. Näldens ullspinneris butik längst ner på Stortorget.
Lump innebar uttjänta sockor, vantar och tröjor av ull. Under andra världskrigets kristid omvandlade man ullen tillsammans med en konstfiber (cellull) och
erhöll på så sätt ett ”kristidsgarn” som var dåligt. Ett plagg stickat av sådant garn
höll inte formen och färgade av sig efter tvätt. Man förstår att hemspunnet garn
var åtråvärt, även om det finns otaliga uttalanden om hur man plågades av att
ullplaggen ”stacks”.
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Lars Göran Lindgren visar
stolt sin nybyggda vagn för
(fr. v.): Dorothy Heijdenbeck,
Ulla Britt Lindgren, KarlErik Hedström, Lars Göran
Lindgren, Olle Bergman och
Staffan Olsson.
Foto: Birgitta Lindgren.

Några som bodde i 53:an
Nu över till familjerna, som bodde i de övriga två byggnaderna. I mitten av övre
våningen till ”storbyggningen” bodde gårdens härskarinna fru Hörnfeldt. Hon
styrde oss med fast hand. Från sin stora balkong överblickade hon ”sitt rike och
sina undersåtar”. Därifrån hojtade hon åt oss barn, när vi var för högljudda eller
på annat sätt överträdde reglerna.
När vi nu som vuxna sitter och minns fru Hörnfeldt, med Stina som förnamn,
så visar det sig att vi alla älskade henne. Hon var en stark, intelligent och mycket
duktig kvinna . Hon var engagerad i Vita Bandet och jag var med ett par år å rad
i hennes insamlingskampanj, eller vad man vill kalla det. Den skedde på trettondagsafton. Många barn samlades på Västra skolan för att klä sig till stjärngossar
eller Judas (med pungen). Vi indelades i små grupper med tre stjärngossar och en
Judas och fick var sina distrikt i stan att gå runt att sjunga:
”Goder afton, goder afton både kvinnor och män!
Säg, haven i sett stjärnan från Österland?
Den stjärnan som lyste över hela vårt land,
Till dess att vi kommo till Betlehem fram.
Se Judas med pungen och pungen är tom.
Ack kära goda vänner skänk Judas en slant!
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Haven tack, haven tack för den redeliga skänk.
Denna skänk skall belönas av Gud i himmelen.
Som stjärnan på vår himmel den lyser på vår jord.
Så säga vi tack och god natt.”
Ett år var jag stjärngosse och ett annat år Judas, som jag förvandlades till med
svarta kläder och målad med sotad kork i ansiktet. Stora fickor hade vi alla, för
en trettondagsafton på den tiden betydde ofta att det var släktkalas eller andra
bjudningar. Man umgicks med varandra mycket på den tiden. Vi fick frukt och
godsaker förutom ”den redeliga skänk”. Det hände en gång att en gammal tant
inne i ett gårdshus i trakten av Torgbrinken, smällde igen dörren framför oss
medan vi sjöng. Vi stannade kvar utanför dörren och sjöng så högt vi kunde,
speciellt ”Haven tack” och” denna skänk skall belönas av Gud i himmelen”. Det
var jobbigast att gå i de stora hyreshusen på Söder. Benen värkte och huvudet
surrade, när jag till slut låg hemma i min säng. Men roligt hade jag haft. Det var
fru Hörnfeldt, som, vad jag minns, ordnade allt detta ensam.
Gården såldes i slutet av 1950-talet till herr Klein och fru Hörnfeldt flyttade
till ett radhus i Karlslund. Kontakten med 53:an och oss som hade bott där, höll
hon så länge hon levde. Hon blev bra mycket över hundra år. Gården har nog haft
flera ägare efter Klein.
Fru Andersson övertog Stina Hörnfeldts bostad på vår gård. Hon hade en tonårsdotter, Inga Märta. Även en bror till fru Andersson bodde hos dem en tid.
På ömse sidor om deras boning fanns två lägenheter. När vi kom till gården
bodde familjen Karlsson i den vänstra. Barnen hette Gunvor och Ulf. Senare flyttade de, och familjen Sjödin med dottern Sonja efterträdde dem. Till höger bodde
familjen Anna och Nils Nilsson med barnen Lilian och Per-Gunnar. Efter dem
bodde där Rune och Gurli Jansson med dottern Inga-Britta. På första våningen
till vänster om den mycket stora farstun, bodde Elin och Jean Adolfsson med sina
barn Johan, Birgit och Allan. Johan var en mycket skicklig jazzdragspelare och
hade rum med egen ingång. Fönstren i hans rum vätte mot den stora bron där
vi flickor ofta satt och bytte bokmärken. Johans musik var därför en del av vår
vardag. Ibland ropade vi ”Johan på Snippen ”till honom. Han låtsades bli väldigt
arg och jagade oss, men vi visste att det var en lek. Han var egentligen snäll och
godmodig.
Birgit berättade på vår första återträff ett minne hon hade från den här tiden:
Hon var gift med Bror Glantz och de bodde hemma hos hennes mamma och
pappa. Två små döttrar hade Birgit: Margit och Marianne. Hon hade just hängt
ut en småbarnstvätt med blöjor och annat då får hon höra fru Hörnfeldt ropa
från balkongen att hon genast måste ta ner tvätten, för kungen skulle rida förbi
och ingenting skulle få vanpryda gården. Fru Hörnfeldt kom ner på gården och
uppmanade Birgit att komma och ställa sig vid grindhålet, så att de kunde niga
när kungen passerade. Kungen kom mycket riktigt, men han red så snabbt förbi
att de inte ens hann påbörja en nigning. Väldigt snopet. Det var kung Gustav V.
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Han hade tagit tåg till Östersund och nere vid stationen fanns en häst redo för
”Eriksgatan” genom stan .
Adolfssons flyttade till Orrviken, men hyrde ut sin lägenhet till Saritza och
Lennart Heijdenbäck. De hade barnen Jerry och Dorothy, när de kom och fick
senare sonen Tord.
Till höger om farstun fanns familjen Anna och Elof Rundgren. De hade döttrarna Lisbet (Elisabet) och Astrid. Lisbet gifte sig med Karl-Erik Näslund och de
bodde först hos Anna och Elof, men hyrde sedan ett eget rum i högra flygeln. Deras son Bengt införlivades också bland barnen som haft sin barndom på 53:an.
Så har vi kommit till den högra byggnaden. På övre våningen bodde gårdskarlen. Först hette han Svensson. Jag minns mycket väl familjen Svensson. Karl
och Anna hette de, men man sa ju alltid tant eller farbror och efternamnet. De
hade en dotter, som hette Hulda. Hon och brodern Folke var vuxna i mina ögon.
Folke gifte sig med Kajsa Eliasson, vars familj övertog sysslan som gårdskarl
efter Svenssons. Så hände det att fru Svensson dog. Åh, vad jag minns hur jag
från köksfönstret häpet bevittnade hur Folke, Kajsa och Hulda kom in på gården
djupt sorgklädda. Hulda och Kajsa hade svarta hattar med flor, som var tjockt
och långt, ända ner på ryggen. Även ansiktet var dolt av floret, för begravningen
hade tydligen inte ägt rum. Vad jag inte minns är, att jag hade frågat mamma,
om jag också fick ha ett sådant flor, när hon dog. Mamma lovade att jag skulle få
ha det. Med facit i handen kan jag tala om att det inte blev så. Däremot kommer
jag ihåg, hur jag gick omkring och låtsades att jag hade ett långt flor framför
ansiktet och som jag sedan kastade bakåt så att jag fick som ett jättelångt hår.
Vi brukade ge fru Svensson en liten skål med tussilago och blåsippor nerstuckna
i mossa, när våren kommit. Det var uppskattat. På bottenvåningen bodde Elsa
Palm med barnen Barbro, Lars, Kerstin och Kjell. När Palms flyttade kom familjen Bergman med sonen Olle till huset.
När Eliassons flyttade in efter Svenssons fortsatte mamma och jag med att
ge Eliassons vårblommor istället. Han hette Manne och hon Tilda. Manne hade
vuxna utflugna barn från ett tidigare äktenskap. Han var änkeman, när han gifte
sig med Tilda. Tillsammans fick de barnen Bernt, Britt-Inger, Torsten och Stig.
Stig blev sedermera gårdens knutte och drog till sig andra knuttar med knarrar
och spättor. Högljutt och spännande. Bernt hörde till min pappas bästa fiskekompisar. Även Rune Jansson var ofta hemma i vårt kök och drog fiskehistorier.
Det var många fler som bodde på 53:an. Jag kan fortsätta att berätta om alla
människor som flyttade ut och in och om alla barn som fanns i gården.

Lek och gemenskap
Trots tungsamt liv gav de vuxna oss en ljus och varm barndomstid, tycker jag.
Jag var ett obekymrat barn. Ingen krävde av mig att jag skulle vara med och lösa
världens problem. Tänk så roligt vi barn hade det! Till vår gård kom många barn
från kvarteren runt omkring. Inte så konstigt, eftersom vår gård erbjöd så många
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lekmöjligheter, med stora ytor varvade med ett otal gömställen för kurra gömma.
Framför ”storbron” vårdades ömt en grop för kulspel. Jag minns att Inga Märta
höll på att slå sig fördärvad, när hon med sina höga klackar vrickade sig i ett steg
i gropen. Som omväxling spelades också ”pyrra” med kulorna. Man gillrade upp
kulorna i en pyramid, som skulle skjutas i sank. Jag deltog ibland i kulspelet. Oj,
så många kulor jag förlorat i min tid!
Vi lärde oss att cykla på den stora öppna jordplanen framför husen. Det var
mormors gamla Monark med ballonghjul som fick ta emot stötarna. Även jag
fick sådana, för man måste ju svänga runt för att inte köra rätt i väggen och jag
gjorde en gång en sån tvär gir, att jag föll och styrets handtag for rätt i magen
och jag fick ett våldsamt mjälthugg. Jag tappade andan och trodde att jag skulle
dö. Så’nt glömmer man inte.
Vi åkte skidor och byggde snökojor. De senare vaktades noga mot angrepp utifrån. Pojkar från andra delar av stan kunde ibland komma in och förstöra. Säkert
återgäldade gårdens pojkar tilltaget på andra gårdar. ”Änglar” var de ju inte, vill
jag minnas. Snöbollskrig förekom ju också. Det var spännande. När Lars Göran,
min bror, var tre år fick han en rattkälke. Vilken lycka! Han startade från ”storbron” och gled fint ner genom grindhålet och ut på Prästgatan. Så drog han upp
kälken igen och började om igen. Den gången kunde det ha gått riktigt illa. Han
”svischade” iväg genom grindhålet och ut på gatan och stannade den här gången
under åkarens häst, som hade en hov i luften på väg att stiga ner på Lars Görans
rygg. Den kloka gamla hästen ”frös” hoven i luften och pojkvaskern kunde dra´s
undan, innan hästen satte ner foten. Åkaren höll på att köra bort snö, en vanlig
syn på gatorna på 1940-talet.

Det var under
denna häst som
Lars Görans kälkfärd
slutade. På detta sätt fraktades snön bort från stadens gator under
1940-talet. Slädarna avlastades i hamnen och med
tiden bildades en ordentlig snökulle som användes för att
åka kälke eller på pappskivor.
Bild: Jamtlis arkiv.
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För flickorna var rephoppning och bollkastning mot en vägg den stora passionen.
Pojkarna spelade fotboll. Mest minns jag när de tränade för sig själva med
att sparka bollen mot Adolfssons vägg. Stackars tant Adolfsson kom ut ibland
och bad dem hitta på någonting annat en stund. Gränsbrännboll på den högra
gräsmattan och rundbrännboll på den vänstra drog till sig många barn, förutsatt
att inte gräsmattan var överhängd med tvätt. Vi hade tillräckligt många deltagare för att det skulle bli roliga spel. Regler höll man benhårt på och vi visste
att det var leken som ”bestämde”. Vad jag vill ha sagt med det är att vi tog inte
”straffen” som en personlig förolämpning. Vi var inte så ömtåliga. ” Är mamma
hemma” och ”Tåget är försenat” lektes på gräsmattan till höger mot kortväggen.
”Trädvarg” lekte vi vid popplarna. Vid regnigt väder höll vi till i förgården till
högra flygelns vedbodar. Där var det lämpligt för ”blindbock ” och ”syltkrukor”.
Sågspånsgolvet inbjöd till att leka cirkus. Vi lekte affär och tog vad marken erbjöd till att föreställa livsmedel. Frön från växter blev kaffe osv.
Lise-Lotte Leander, som bodde tvärs över gatan, var min bästa kompis. Vi trampade vintertid upp små lägenheter i snön och lekte intensivt att vi hade familjer.
Lise-Lotte hette alltid Gene Tierny och jag hette Ingrid Bergman - alltid. Min
man hette Cary Grant och Lise-Lottes Cornel Wilde - alltid. Ljuvliga minnen
av saft och mariekex på en filt på gården och doften av poppel och tjattret av
gråsparvar, det är skönt att tänka på. Mamma var måttligt glad åt poppelklibbet
som fastnade på filten och, vad värre var, på min alldeles splitternya soldräkt, som
mamma sytt åt mig. Fläckarna var nästan omöjliga att få bort. Ändå talades aldrig om popplar som ”en sanitär olägenhet” på den tiden. Människor hade en sorts
respekt för naturens berättigande. ”Popplar är så här och då får vi anpassa oss.”
Småningom fälldes de dock. Möjligen berodde det på att bilarna måste få plats.

Fullt av liv och verksamhet
Femtiotrean var alltid full av liv. Barn
lekte utomhus. Vuxna samtalade med
varandra, när de träffades på gården. När
någon beställt hem en kubikmeter ved,
som körts in och stjälpts av utanför vedboddörren, var ägarna ute och bar och
travade. Snart hördes yxan vara igång
eller vedkapen, om beställningen inte
innefattat kapning. Ibland var gården
belamrad med långa kopparrör och en
eller ett par smidesässjor stod där också.
Skickliga rörmokare - min far var en av
Lars Lindgren vid ässjan bockande rör.
Birgitta Lindgrens bild.
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dem - måttillverkade rörlängd och böjning med hjälp av den sprakande elden på
ässjan. Man fick liv i elden genom att blåsa på den med bälg. Gnistor sprutade
omkring och männen bar svetsarglasögon. Ett vackert skådespel!
Många var de kunder, som kom och gick till fru Rundgren. Hon var sömmerska
och hon kunde få sitta och sy långt inpå nätterna för att hinna bli klar med beställda
plagg, som det var bråttom med. Mellan vår bro i vänstra flygeln och våra vedbodar
hade möbelfirman Lindell och Johansson ett magasin och man lämnade och hämtade möbler. För det mesta skedde det med kärror, som man drog för hand.
Vi hade ”nasare” som kom och gick. En som kom tämligen regelbundet var Erik
Olof. På sin cykel hade han en unikabox. I den fanns de skosnören, som han ville
sälja. Han snusade tydligen, för han var alltid svart runt munnen. Detta fascinerade
mig. Jag hade ju hört att om man inte talade sanning blev man svart om munnen.
När sotarna kom var det rop och skratt. Helt svartklädda och med sotarmössor
tågade de in på gården och lade ifrån sig sina viskor och olika redskap. Tre sotare
minst var det. Nappe hette den yngste av dem och jag minns att han alltid var
glad och skämtsam. De sotade spisen, men gick också genom rummen och kallrummet och vinden för att ta trappan upp till murstocken. Upp på taken tog de
sig och stående på skorstenen lät de viskorna rensa invändigt, medan de hojtade
till varandra. Husmödrarna var nöjda, men visste att de hade mycket arbete med
att tvätta bort all sot som lagt sig i köket. Risken för soteld hade undanröjts för ett
tag. (trots detta var det soteld i vårt hus minst två gånger medan vi bodde där.)
Femtioårskalasen firades och gårdsborna uppvaktade och bjöds in.

Man levde nära varandra och delade sorger och glädjeämnen. När Elof Rundgren fyllde
50 år kom många av grannarna och gratulerade. Det bjöds på tårta och kaffe. På bilden
syns jubilaren stående. Kring bordet fr. v.: Anna Rundgren med barnbarnet Bengt Näslund, Ingeborg Lindgren och bakom henne Elin Adolfsson, Gurli Jansson och Astrid Andersson. 					
Elisabet Näslunds bild.
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Skulptören Felix Söderberg kom en dag upp till oss. Han sa att han hade bott
i vår lägenhet i början av 1900-talet. Han såg sig om med igenkännande ögon.
Så bad han oss om att få gå upp på trossvinden. Han hade i sin ungdom gömt
någonting uppe i skorstensmuren, och ville se om det fanns kvar. Oj då, minns
jag att jag tänkte: ”Vi som haft så mycket av soteld med brandmäns besök”. Han
gick upp och hittade vad han gömt för kanske trettiofem år sedan. Tyvärr kan
jag inte minnas vad den försvunna skatten bestod av. Möjligen små gipsreliefer?
Felix Söderberg har bland mycket annat gjort reliefen till minnesstenen över
karoliner vid Näskotts kyrkogård.
Julen försvann när vi flyttat från 53:an, tyckte jag. Litet drastiskt uttryckt,
kanske, men vi började inse att julen aldrig skulle bli som förr. Alla förberedelser för att gästen JULEN skulle komma hem till oss var många. Innanfönstren
hade ju satts in tidigare och vacker renlav låg där för att suga upp fukt, men
också till prydnad. Skåp och lådor var såpskurade och nya hyllremsor uppsatta.
Veden fanns inlagd i vedlåren, så att det skulle räcka till matkok och eldning i
de båda kakelugnarna, vilka man inte eldade i så ofta, men på julen var det annorlunda. Ljus, värme och fest i överflöd. Mamma hade lagat all den goda julmaten och bakat alla sorters kakor. Ingenting tjuvstartade man med. Man väntade
alltid tills rätt tid var inne. Det var härligt att tillåtas vänta.
Tänk bara vilken glädje det var, när det var dags för adventsgirlangernas
uppsättande på Prästgatan! Färdigbundna låg de där, under de första åren på
hästsläde och senare på lastbil. Stegar restes, så att man kunde arrangera en fin
girland av granris, som spändes tvärs över gatan. Ryktet gick bland oss barn att
nu hade man börjat. Vad glada vi var! Det betydde ju början på den underbara
festen: Julen. Det doftade också så härligt jul av granriset på släden och de tappade småkvistarna, som låg här och där. Dessa dagar gick vi motvilligt upp till
skolan. När skolan var slut för dagen sprang vi fort ner till Prästgatan för att se
hur långt man kommit med girlangerna. Man hann inte allt på en dag. Även
Storgatan skulle ju prydas. När allt var klart och på plats skall ingen tro att
man tände lamporna. Nej. Inte förrän första söndagen i advent – vilket också
var skyltsöndagen. Då tände man hela det vackra arrangemanget. Det skulle ha
uppfattats som helgerån att starta tidigare. Var fanns då spänningen och festen?
Man njöt av att få längta. En känsla jag har är att barn och vuxna gjorde saker
av glädje och för att glädja . Man var villig att ge av sin tid, men inte att tänja
på reglerna.
Kvällen före julafton skulle köksgolvet fernissas. Oftast var det mamma och
jag som gjorde det. Vi sjöng och njöt av arbetsgemenskap och längtan till att
se resultatet morgonen efter. När jag hade blivit tonåring tog mamma fram sin
hemgjorda häggbärslikör och efter uträttat arbete drack vi en fingerborgsstor
klunk. Vi hade en adventsljusstake. Det var en keramikskål med fyra ljus, ett
i varje hörn. Mamma hade sått gräsfrön i jord i skålen och stuckit ned morots-
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och rödbetsblast. De växte till ”buskar” och fick sällskap av små tomtar och
flugsvampar i gräset. På julaftons morgon lades de såpdoftande trasmattorna på.
Julpynt kom fram. Pappa och mamma klädde granen bakom stängd dörr när
vi var små. När vi blev äldre var vi med. När de var klara och halmbocken var
på plats och de levande ljusen i granen var tända öppnade de dörren och vi fick
verkligen känna att julen hade kommit in i vårt hem.
Julen hemma på 53:an upplevdes intensivt med alla sinnen och föregicks med
en glädjefull förväntan. Det var inte bara maten och julklapparna som var julen.
Och tänka sig! Ingen hade hört talas om TV och Kalle Ankas jul!
En rolig tid var också, när det var dags för alla julgransplundringar. Hattar
och fiskdamm med påsar, liksom alla traditionella lekar, som ”Fria på narri”,
”Ryska posten”, ”Gömma nyckeln”, ”Kung och söner”, ”Denna ringen den skall
vandra”, ”Surägg” m.fl.
Dessutom sjöngs det mycket. Alla de traditionella sångerna, som ”Räven
raskar”, ”Små grodorna”, ”Domaredansen”, ”Jungfru skär”, bara för att nämna
några. ”Spratt” var ett samlingsnamn på tokigheter, som skulle utföras med
bindel för ögonen. Jag var bjuden till många julgranspundringar, både bland
gårdsbarnen och klasskamraterna.
För att mina lovord om tiden på 53:an inte skall bli en sentimental överdrift,
vill jag också föra fram sådant som vi inte var så glada åt då, men som har fått ett
försonande och litet komiskt skimmer över sig, efter så här många år.
Vi hade toaletten på andra sidan gården. Vi sa att vi skulle ”gå på klo”. Man
gick in i en lång smal korridor med sex dörrar (eller var det sju?). Vårt var längst
in och vi delade det med Svenssons (sedan Eliassons). Det var torrdass, som inte
var så ovanligt i stan på den tiden. De var alla låsta. Vår nyckel, med vidhängande stor träbit, hängde på en krok i tamburen nära dörren till trappan. När
jag var i tonåren var det inte så roligt att gå bort till klo. Sagabiografen var ju
alldeles nedanför oss och många ungdomar samlades utanför den på kvällarna.
Det kändes som om alla visste vart jag var på väg, och det var så genant. Värst
var det när jag måste ta med en ny toarulle, också. Det tycktes vara en oskriven
lag i min familj att pappret var slut, när jag skulle gå dit. På så sätt skämdes jag
över att bo på 53:an.
Alla duvor, som skriade och kurrade på fönsterblecket ovanför fönstret, kunde
också vara litet irriterande. När det var kyligt trängde alla duvor ihop sig, tätt,
tätt. Så kom det en duva till, som ville ha plats. Hon försökte att ”pula in sig”
ytterst på blecket. När hon bökat och makat tillräckligt, tappade den yttersta
duvan på den andra sidan fotfästet och ramlade flaxande ner med gälla skrin.
Även de andra protesterade högljutt, medan den nerputtade gjorde ett nytt försök att sätta sig på blecket. Repris och repris och repris. Vi hade svårt att somna
ibland, för skränet kom i intervaller.
Visst fanns det nackdelar, men summeringen av upplevelsen av att ha tillbringat barn- och ungdomsåren på 53:an är ändå: En härlig tid!
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Kulturbärare
När vi träffades på Gamla Teatern, alla vi gubbar och gummor – tiden åstadkommer förvandlingsnummer – så bryter varma leenden fram, alldeles av sig
självt. Här stod vi inför människor som delar händelser och upplevelser från vår
barn- och ungdomstid. Ja, de minns också våra föräldrar, kanske t.o.m. våra faroch morföräldrar eller rent av andra släktingar. Känslan av att höra ihop är överväldigande. I stället för det lätt inflationsbemängda ordet pensionär har jag tagit
mig friheten att utnämna oss alla till kulturbärare, för det är det vi är, utan åldersrelatering. Bland oss äldre hade det vid återträffen också smugit sig in yngre
människor. Ja, en del av våra ätteläggar var med och visade intresse för ”forntiden”. Dorothy, Kerstin och jag och några till, hade våra söner med på träffen. De
är ju också kulturbärare. Varje människa bär kultur! 85 kulturbärare, varav 14
från 53:an, var samlade i Gamla Teatern den kvällen.

De som träffades och återupplevde tiden på Prästgatan 53 fr.v.: Jerry Heijdenbeck, Lilian Nilsson (gift Tinnsten), Dorothy Heijdenbeck (Sjöstedt), Per-Gunnar Nilsson, Olle Bergman, Bert Olsson, Birgitta Lindgren,
Staffan Olsson, Kertsin Palm (Olofsson), Lars Palm, Lars Göran Lindgren (skymd), Sonja Sjödin (Lindgren),
Birgit Adolfsson (Glanz)(skymd), Elisabet Rundgren (Näslund).		
Foto: Lars Lindgren.

Gården revs 1962. När jag numera har ärenden förbi 53:an, klappar jag ofta
ömt en björk, som fortfarande finns kvar från vår tid. Det var uppe i den björken,
som min lillebror Lars Göran fastnade med foten en gång och blev hängande upp
och ner. Mamma fick försöka lirka loss honom. ”Jäpp, jäpp ska jag va’ Tarzans
pojke” snyftade han uppgivet (Jäpp = jämt).
För mig är väckandet av mina personliga minnen från 53:an en hyllning till alla
människor som levde och verkade där. Det var något speciellt med Prästgatan 53!
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Boklista 2008
Av Kerstin Ellert
Nedan presenteras litteratur som utgivits under år 2008 och som berör Östersund. Som tidigare
görs den avgränsningen att endast litteratur som berör före detta Östersunds stad (Östersunds
församling) tagits med.
Bergström, Erik J.: Resor med penna, pensel och palett. Östersund : Erik J. Bergström, 2008.
Boken handlar om konstnären Sven Linnborg.
Dansminnen, moderna möten - magiska kvällar. Redaktör: Catarina Lundström. Östersund :
Jamtli, 2008.
Ganman, Jens: Musiken i mitt huvud. Östersund : Jamtli, 2008.
Holmberg, Helen: Kulturcampus : en arena för regional utveckling och attraktionskraft : en
kartläggning av behov och utvecklingsmöjligheter för kultur kopplat till upplevelseindustri,
entrepenörskap och folkhälsa i Jämtlands län. Östersund : Länskulturen, 2008.
Jonasson, Lennart: Wild cards / bild: Lennart Jonasson ; text: Johan Johansson. Stockholm :
Arena, 2008.
Lundström, Catarina: I rörelse : personligt och politiskt i 50 krönikor om livet, döden och
allting däremellan / foto: Catarina Lundström ... ; illustrationer: Anna Erlandsson. Östersund :
Catarina Lundström, 2008.
Mattsson, Bengt Ola: Vendetta i Västerstrand. Deckare med handlingen förlagd till Östersund. Östersund : Jengel, 2008.
Rindberg, Lo: Östersunds orkesterförening 100 år. Östersund : Östersunds orkesterförening,
2008.
Sandler, Ambjörn: Fånga din dag. Östersund : Jengel, 2008
Stjernlöf-Lund, Anita: Cyrillus Johansson : från Askersund till Östersund. Arkitekthistoria.
Karlstad : Bild, text & form, 2008.
Strömberg, Sara: Birger : det lilla Storsjöodjuret / ill. Anders Nilsson. Östersund : Nestor
Design, 2008.
Strömberg, Sara: Birger - det lilla Storsjöodjuret reser till mamma / ill. Anders Nilsson. Östersund : Nestor Design, 2008.
Swedenmark, Eva och Wennström, Annica: Hallon och hat. Tredje delen i serien kring
Familjen La Stella i Östersund. Sundbyberg : Bokförlaget Semic, 2008.
Vasiliki, Koutsikou: Varumärket Östersund – en fallstudie om destinationen Östersund och
dess varumärke. C-uppsats Turismvetenskap. Östersund : Mittuniversitetet, 2008.
Vestlund, Jenny: Bostadsområdet Lugnvik, Ås socken (ska vara Östersund), Östersunds kommun, Jämtlands län. Uppsats. Visby : Högskolan på Gotland, 2008.
VM i skidskytte i Östersund, 8-17 februari 2008. Östersund, 2008.
Östersunds kommun, KartPartner: Östersund : kommunkarta / upprättad av KartPartner,
Skala 1:25 000. Östersund : KartPartner, 2008.

91

Verksamhetsberättelse 2008
Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund, FGÖ, får härmed avge följande
redogörelse för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2008.
Föreningens funktionärer har under året varit:
Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Adjungerad ledamot
Adjungerad ledamot
Arbetsutskott (AU)
Revisorer
Revisorssuppleanter
Intendent
Museivärd
Klubbmästare
Redaktionskommitté

Peter Berg
Sven-Erik Tornving
Gunilla Nilsson Edler
Ingvar Gustafsson
Göran Falkerby
Tomas Frank
Kjell Hoffman
Sten Wadensjö
Mikaela Gustafsson
Ulla Hasselberg
Charina Ödlund, Jamtli
Gunnel Österberg, Kvinnliga för. Gamla Östersund
Peter Berg
Sven-Erik Tornving
Ingvar Gustafsson
Urban Lidén, auktoriserad
Sven-Ivar Nordin
Bertil Leijon
Eva Eklund
Ingvar Wiklund
Sten Wadensjö
Tomas Frank
Carl Henrik Rastner
Ingvar Gustafsson
Bengt Brügge
Gunilla Nilsson Edler
Mats Lundin
Johan F. Wijnbladh
Sven Åke Breding

Årsmötet hölls torsdagen den 27 mars 2008 i länsbibliotekets samlingssal, med
drygt 60 medlemmar närvarande.
Vid årsmötets öppnande hölls parentation över de medlemmar som avlidit under året.
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Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar utdelades till Betelkyrkan och dess
soppkök ett bidrag ur Anna och Gottfrid Romans understödsfond. Pastor
Fredrik Ahlberg tackade för gåvan och orienterade kort om kyrkan och dess
verksamhet.
Till Marita Johansson, Eva Rehnsbo och Gunilla Nilsson Edler, utdelades ett
stipendium ur Margareta och Robert Berghagens stipendiefond. De erhöll
stipendiet för sina insatser som stadsguider, där de skickligt förmedlar stadens
historia. Efter årsmötet gestaltade två av stipendiaterna färgaränkan Fjellman
och madam Borg. De berättade livfullt om sina förebilders liv, boenden och sysselsättning.
Föreningen hade ca 650 medlemmar den 31 december 2008, varav 13 tillkommit under året.
Högtidsmötet hölls traditionsenligt den 23 oktober i stadens rådhus, där
cirka 125 medlemmar deltog. Programdelen bestod i en konsert av Brunnssextetten, en mässingssextett, och av information från styrelsen om föreningens
verksamhet. Årsskriften presenterades och delades ut. Stadsmuseet var också öppet för besök från klockan 17.00.
Det blir inget byggande av ordenshus med nytt stadsmuseum på Jamtli.
Det stod klart i slutet av verksamhetsåret. Främsta orsaken är de förändrade
finansiella förutsättningar som uppstått hos flera av finansiärerna. I och med att
ordenshusbygget inte blir av har också de fördelar som föreningen gick med i
projektet försvunnit. Det FGÖ sett som fördelar var att finnas inne på Jamtli,
med närhet till ett stort besöksunderlag, egna, anpassade lokaler och enkla kontakter med museikunnig personal.
Föreningen har under året beslutat om policy för föremål och handlingar
och anvisningar för registrering.
Från Östersunds kommun har föreningens engagemang som remissinstans
ökat inom områden som stadsplaneärenden, gatunamn, områdesnamn etc.
En av föreningens fotogruppper anordnade traditionsenligt en uppskattad
fotoutställning med namnet Strandgatans hus i Jamtli kafé.
Vid Länsbibliotekets 50-årsjubileum deltog FGÖ med en bildutställning.
Samarbetet med Jämtlands läns konstförening vad avser Carl Lignells fond
fortsätter i enlighet med gemensamma rutiner.
Föreningen har under året samarbetat med andra föreningar i arrangemang
som bussutflykt till Östersundsgårdar och föreläsning med Maja Hagerman. Vidare har FGÖ medverkat i Jamtli arkivs öppetkväll med tema om gamla bilder
från Östersund.
Redaktionskommittén har åter producerat en årsskrift av hög kvalité med
intressant innehåll, en skrift som röner stor uppskattning.
Stadsmuseet har varit öppet för allmänheten lördagar klockan 12.00 – 15.00
och under sommarmånaderna juni – augusti dagligen klockan 10.00 – 16.00.
Besök av grupper har ökat från företag, organisationer, arbetsplatser samt skolklasser som efter tidsbeställning besökt museet. Sista kvartalet erbjöds besökarna fri entré, vilket också påverkade besökssiffrorna positivt. Vi drabbades
93
93

under året av en översvämning i stadsmuseets källarlokaler, där vissa arkivalier
och föremål fått stora skador.
Styrelsen har under året sammanträtt vid tolv tillfällen, och arbetsutskottet
när så erfordrats.
Föreningen Gamla Östersund förvaltar följande fonder och stiftelser för vilka särskild redovisning lämnas: Linda Olséns donationsfond, Anna och Gottfrid
Romans understödsfond, Margareta och Robert Berghagens fond för historisk
forskning om Östersunds historia samt Carl Lignells fonder I, II och III.
Östersund den 25 februari 2009
Peter Berg

Sven-Erik Tornving

Göran Falkerby

Ingvar Gustafsson

Gunilla Nilsson Edler

Tomas Frank

Sten Wadensjö

Kjell Hoffman

Ett uppskattat arrangemang under 2008, där FGÖ medverkat, har varit en busstur till ”Gamla gårdar
i Östersund”. Deltagarna har med förtjusning lyssnat till Robert Fresk och Sven Kylsberg som initierat
förmedlat gårdarnas historia. Arrangemanget har fortsatt under 2009. På bilden berättar Robert Fresk om
Karlslunds gård. Andra gårdar som besöktes under bussturen var Eriksbergs gård, Jonsagården, Marielunds gård, Odensängs gård och Lugnet(2009).

94

Nya medlemmar 2008
Bo Enström
Kerstin Enström
Sven Hamrell
Siv Jönsson

Björn Karlberg
Eva Karlberg
Ulrika Kämpe

Kerstin Lindblom
Lars Linder
Bernt Lundstedt

Jessica Nordin
Ulla Strid
Sören Svedberg

Förteckning över givare till
årsskriftsfonden 2008
Förteckningen avser inbetalningar bokförda på föreningens PG-konto under perioden 1 januari – 31 december 2008.

Fresk, Birgit och Robert
Gabrielsson, Kjell
Gissler, Sture
Gulle, Bengt
Gustafsson, Sonja och Ingvar
Göransson, Nils-Eric
Haase, Christer
Hammar, Bo
Hammar, Olle
Hansson, Bertil
Hansson, Sven “Lima”
Haraldson, Ulf
Hasselberg, Ulla
Hassner, Jan
Hellström, Thomas och Ulla-Britt Lööf
Hemmingsson, Åke
Herlitz, Hans
Herlitz, Ebba och Lars
Herlitz, Ingabritt och Staffan
Herlitz, Irene och Nils
Holm, Nils
Holm, Christer
Holmberg, Bror
Holmström, Björn
Husberg, Staffan
Håkansson, Leif
Höög, Bengt
Ingmanson, Bengt
Jacobsson, Ingrid och Ragnar
Jernekrantz, Alfons
Johansson, Bertram
Johansson, Gunilla
Johansson, Jan Erik
Jonsson, Jerker
Jonsson, Kjell
Jonsson, Lars
Jonsson, Rune
Johnson, Stig
Johnsson, Thomas
Josefsson, Åsa och Alf

Alftrén, Bertil
Alstad, Stig
Andersson, Eivor
Andersson, Ingrid-Lisa och Bengt
Andersson, Sven-Olof
Andersson, Åke
Anse, Hans
Axelsson, Sture
Backman, Bertil
Bengtzon, Åke
Berg, Peter
Bergman, Staffan
Bergström, Roland
Bergström, Mary och Ingemar
Berndtsson, Siv och Olle
Björk, Knut
Bogren, Bengt
Bohman, Ragnar
Borg, Marie och Jan
Borg, Viktor
Breding, Maud och Sven-Åke
Burman, Lennart och fam
Cronheden, Inger och Rolf
Dedering, Bertil
Dixelius, Håkan
Doll, Sune
Edström, Bengt
Ekström, Ingrid och Rune
Elvgren, Lennart
Englund, Karl-Bertil
Engström, Barbro och Erik Sandhagen
Engström, Gertrud och Gunnar
Enström, Gunilla och Rolf
Enström, Kerstin och Bo
Ericsson, Sigge
Eriksson, Erik
Eriksson, Gunnar
Eriksson, Sven Bertil
Eskilsson, Elvi och Arne
Falkerby, Gunnel och Göran
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Jönsson, Asta
Jönsson, Birgitta och Tage
Karlsson, Bengt
Kylsberg, Christer
Kylsberg, Gösta
Kylsberg, Inger och Sven
Kålen, Alf
Köpsén, Lennart
Larsson, Emmie och Håkan
Larsson-Utas, Gunvor
Larsson, Ewa och Sören
Lenberg, Sven
Leijon, Bertil
Liljegren, Anita och Klas
Lindell, Håkan
Lindgren, Thore
Lindqvist, Örjan
Lindow, Anette och Lennart
Lundberg, Kjell
Lundstedt, Bernt
Meijer, Sten och Margot
Modin, Stig
Modin, Sven
Mohlander, Paul och Maud
Molund, Kjell och fam
Mosten, Carl-Eric
Nehrer, Eva och Christer
Nillbrand, Anneli och Stig
Nilsson Edler, Gunilla
Nilsson, Gertrude
Nilsson, Göte
Nilsson, Kjell
Nilsson, Monica och P-G
Nilsson, Ulf Douglas
Nordberg, Arne
Nordin, Börje
Nordin, Sven-Ivar
Norgren, Birgitta och Kjell
Nystedt, Lena och Lars
Nyström, Sture
Nyström, Sven
Nässén, Ante
Nässén, Lillie och Nisse
Näsström, Christer
Olofsson, Gittan
Olofsson, Olle
Olsson, Oskar och fam
Orvegård, Olof
Oskarsson, Inga-Britt och Rune
Ottosson, Agne
Pagels, Olle
Palmqvist, Åke
Persson, Barbro och Bertil
Persson, Christina och Bob
Persson, Eva och Olle

Persson, Gunnar
Persson, Jan-Christer
Pettersson, Britt och Karl-Erik
Pettersson, Kjell
Pålstam, Britta och Bengt
Rasteby, Monica och Walther
Ringvall, Maj-Britt och Sven
Rosendahl, Ove
Rosenius, Olle
Rydell, Nils Magnus och fam
Sandin, Ulla och Stanley
Sandberg, Bengt
Sedvallsson, Maud och Gunnar
Selander, Sven
Sjöström, Christer
Stenfors, Gunilla och Olle
Sthengel, Maj-Britt och Björn
Stenlund, Erik
Stigenius, Göran
Ström, Ingrid och Carl-Hugo
Sundström, Gudrun och Sven-Axel
Swedberg, Lars
Svensson, Roland
Svensson, Sven
Svärd, Kerstin och Gunnar
Svärd, Helge
Svärd, Otto
Sånefjäll, Hans
Tengvard, Kjell
Tornving, Maud och Sven-Erik
Trapp, Roland
Uddegård, Karl Gustaf
Uddeholt, Staffan
Uhlin, Hans
Wahlström, Kjell
Wahlström, Sig-Britt och Sven Olof
Walltin, Olle
Wedin, Svea och Bertil
Velander, Kerstin och Örjan
Westerberg, Tore
Wigen, Staffan
Wigur, Rolf
Wijnbladh, Ulla och Johan
Winberg, Lennart
von Walden, Anna och Bengt
Wärdell, Lars
Zakrisson, Birger
Åsgårdh, Åke
Öberg, Einar
Ödmark, Sigrid och Anders
Österman, Birgitta och Per-Erik
Östlund, Rolf
Östlund, Eric, Mia och Marcus
Östlund, Jan

