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Förord 

 

 

 
Min svärfar Gunnar Grahnström är en alldeles särskilt härlig person. Han är allmänbildad som 

få och en gentleman av den äkta sorten. Gunnar är också en genuin berättare. Det både syns 

och hörs att skådespeleri är en av hans stora passioner. Han målar med rösten och orden, och 

han trivs när han fångar sin publik. − Apropå det, säger han, och drar en rolig historia eller 

delar med sig av minnen ur verkliga livet. 

Hans förmåga att knyta an till det aktuella samtalsämnet runt ett middagsbord har alltid 

fascinerat mig. 

Sommaren 2012 gjorde jag ett antal intervjuer med Gunnar. När jag sammanställt dessa texter 

har jag valt att återge Gunnars egna ord och formuleringar i ett försök att fånga känslan när 

han, med stor inlevelse, berättar om olika episoder ur sitt liv. 

 

 

 

Eva Wikner Grahnström 
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Kapitel 1 

Åren som är mitt liv 

Föräldrar och farföräldrar 

Jag hade tänkt gå tillbaka till min barndom och den bakgrund som jag har. Ett slags memoarer 

om vi så får säga, även om jag inte skrivit ner någonting utan bara försöker att ta det fritt ur 

hjärtat. Min far, Per Anton Grahnström, föddes 2 april 1868 och dog 13 februari 1961. Han 

blev sålunda nära 93 år gammal. Hans far, alltså min farfar, hette Nils Olofsson Grahn. Han 

var född 1839 och dog 1888. Min far var 20 år gammal när min farfar dog. Till professionen 

var min farfar indelt soldat. Det fanns ett Indelningsverk − som det hette på den tiden i det 

militära − och det var rotebönder som försörjde soldaterna när de inte var i tjänst. Ungefär 

som Vilhem Mobergs »Rasken«, så var han avlönad av bönderna. Farfar var hemmahörande i 

Umeå, Ström Stocka i Umeå landsförsamling. Det var många som hette Grahn, så när min 

pappa gjorde militärtjänsten kallades han Anton Grahn från Ström. Och för att få någon 

rätsida på det, tog han sig namnet Grahnström. Då visste alla vem det var och det var så det 

namnet kom till. 

Min farmor hette Sofia Persdotter. Hon var född 1841 och dog 1874. Min pappa var sålunda 

bara sex år när mamman dog. Han hade två syskon − Nils som var två år yngre, född 1870,  

och Lydia som föddes 1872. Jag minns aldrig att min pappa nämnde någonting om brodern 

Nils. Däremot vet jag att han ibland förde på tal att Lydia hade betytt mycket för honom under 

ungdomen. 

Min far, Anton Grahnström, gifte sig första gången med Matilda Karlsson. Hon var född 1858 

och dog 1908 vid femtio års ålder. Med henne hade han fyra barn, bara pojkar allesammans. 

Felix var född 1891 och dog 1974. Han kom att bosätta sig i Norge, Norheimssund. Theo var 

född 1892, dog 1979 och var chefsportier på Hotell Savoy i Malmö. Karl var född 1895 och 

tvilling med Gustaf, båda födda 6 juni. Karl var bosatt i Stockholm och levde till mars månad 

1961. Gustaf, också bosatt i Stockholm, dog redan 1925 endast 30 år gammal. Jag tror att han 

omkom i en drunkningsolycka. 

I min fars andra äktenskap gifte han sig med min mamma Märta Maria, född Pettersson. Alla 

kallade henne för Mia. Utifrån anteckningar från undersökningar i Locknö församling, som 

min syster Greta gjorde, vill jag berätta om min mammas bakgrund. Där kan man läsa att hon 

föddes 7 december 1882 och dog 14 mars 1968. Hennes far hette Per Pettersson. Han var född 

1853, dog 1924 och var bonde från Locknö församling. Min mammas mor, Greta Nilsdotter, 

var född 1852 och dog 1915. Hon var från Ullånger. 

Min mamma hade sju syskon, de var alltså åtta med henne. Hennes äldste bror var Per 

Bernard som var född 1879 och dog 1962. Sedan var det Emanuel som föddes 1881 och dog 

1898, bara 17 år gammal. Ytterligare en bror var Nils Oskar, född 2 januari 1884 och han dog 

när han var bara en månad gammal. Johan föddes 1885, dog 3 mars 1968 på Frösö sjukhus 

och begravdes i Strömsund i närheten av vår familjegrav. Sedan var det systern Kristina som 

föddes 1886 och dog samma år, bara en månad gammal. Otto föddes 5 september 1888 och 

dog 21 september samma år. Många syskon dog alltså i väldigt späd ålder. 

Mammas yngste bror var Frans Oskar. Han föddes 1893 och dog 1971. Det var han som var 

skohandlare, bland annat bosatt i Stockholm och den morbror som jag bodde hos när jag gick 
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i skola i Stockholm. Brodern Per Bernard hade ett barn vid namn Fritz som besökte oss i 

Strömsund ibland. Han var född 1906 och dog 1969. 

Syskonen och den nära släkten 

Mina syskon i min fars äktenskap med min mamma Mia var Greta, min äldsta syster. Hon 

föddes 1911 och dog 80 år gammal 1991. Ann-Mary, som vi alla kallade för Lalla, var född 

1918 och dog 5 februari 2008. Så har vi min syster Rut som också var tvilling. Hon föddes 27 

januari 1921 och dog i oktober 2012. Systern Lilly dog redan 12 april 1922. Hon blev sålunda 

bara ett år och tre månader. 

Övrigt om den nära släkten: Greta hade inga barn. Lalla har två flickor, Carrie och Anette. Rut 

har två flickor, Agneta och Eva. Och jag har tre pojkar, Kjell, Pär och Anders. Barnbarn är: 

Carries barn Staffan, Gabriella och Mattias; Anettes barn Peter och Annelie; Agnetas barn 

Lina och Emma; Kjells barn Anton och Viktor; Pärs barn Klara, Anna och Axel; Anders barn 

Emma och Alva. 

Halvsyskonen 

När min pappa var 91 år gjorde jag bandade inspelningar med honom där han berättade om 

sitt liv. Vid den tidpunkten var det mycket som jag inte kände till och som jag borde frågat 

honom om. Det kändes minst sagt lite konstigt att efter pappas död få veta att han varit gift 

tidigare och att jag hade halvsyskon. Jag kände till att några av de här personerna fanns, men 

inte på vilket sätt vi var släkt. Det var något som det aldrig pratades om. Greta visste, men hon 

sa aldrig något till mig. Hon hade träffat våra halvbröder Theo och Felix. Pappa nämnde 

aldrig något om sin son Gustaf, som förolyckats i en drunkningsolycka. Och sedan hade han 

en son till, Kalle i Stockholm, som faktiskt levde två dagar längre än pappa. Honom nämnde 

han heller aldrig, inte en enda gång. 

Allt detta fick jag veta när jag, efter pappas död, tog ut uppgifter från Pastorsämbetet. Det här 

var barn som han hade med sin första fru, i äktenskapet med Matilda Karlsson. Han hade 

alltså fyra pojkar: Felix född 1891, Theo född 1892 och tvillingarna Gustaf och Karl födda 

1895. En man som hette Lars Bergvall från Karlstad, ringde upp mig en gång på 90-talet när 

vi bodde i Strömsund. Det visade sig att Karl, en av min pappas söner från första äktenskapet, 

hade två söner, Lennart född 1925 och Lars född 1930. Det var väldigt konstigt, för i 

uppgifterna om Karl stod det att han inte hade några barn. Och då funderar man ju vad som 

hänt. Det måste ha varit så att Karl hade adopterat bort sina pojkar och därför fanns de inte 

med i papperen från Pastorsämbetet. Jag har sökt efter Lars nu på senare tid, men har inte fått 

tag på honom. Jag har också skrivit till honom men utan svar. 

Theo, som bodde i Malmö, och Felix i Norge, hade vi kontakt med. Båda hette Grahnström i 

efternamn. De kom till Strömsund och hälsade på men då visste jag inte att de var mina 

halvbröder. Jag trodde de var släktingar till pappa eftersom jag inte kände till att han varit gift 

tidigare. Jag vet inte om han skämdes för det eller varför han aldrig förde det på tal. 

Jag träffade också Theo i Malmö. Sven Fjällgren, Bengt Backström och jag var på väg till 

Köpenhamn. Vi hälsade på honom på Hotell Savoy, Malmös största hotell som låg mitt emot 

Centralen. Där var han chefsportier. Just då kom den store Anders de Wahl med sitt 

teatersällskap in till portierlogen. Det blev stor uppståndelse och Theo sa till mig, vi får pratas 

vid senare. Så den gången blev det inget mer sagt. Theo var gift och hade två döttrar som idag 

troligen är nästan i min ålder. 
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Greta träffade Felix flera gånger. Hon och hennes man Batte åkte på bröllopsresa till Norge 

innan kriget och hälsade på honom. Det var 1939 innan tyskarna kom. De såg då hur 

norrmännen förberedde sig för invasionen med övningar på nätterna, till exempel med 

strålkastare upp mot himlen för att upptäcka flygplan. Felix hade ett turisthotell i 

Norheimssund som sedan togs i beslag av tyskarna, så att han inte ens kunde bo där själv. 

Hela hotellet blev fullständigt förstört under dessa år och Felix fick aldrig fem öre i ersättning. 

Under kriget höll Greta kontakt med familjen och skickade kaffe, skor och annat som det var 

brist på. 

Sommaren 1945, efter kriget, kom Felix till Strömsund och hälsade på med hela sin familj. Då 

var dottern Anna redan där och han kom med sin fru och andra dottern Rut. Felix var 

konstnärlig och har gjort flera av de blyertsteckningar vi har. Han dog 1974. 

Affärshuset på Storgatan 8 

1922 hade far låtit bygga ett förhållandevis stort affärshus på Storgatan 8 i Strömsund. Han 

hade köpt en byggnadstomt av järnhandlare Gustaf Lundholm och påbörjade bygget, som blev 

klart någon gång i mitten av 1923. I det huset föddes jag 13 september samma år. 

Huset låg väldigt centralt och var efter dåtida förhållanden ganska stort. Det var byggt i 

cementsten och reveterat. På bottenvåningen fanns flera affärer. Där var Dalmans 

Garnmanufaktur i ena halvan. Sedan hade mina föräldrar en dammodeaffär och bredvid den 

låg en cigarraffär som ägdes av Robert Scherman. På andra och tredje våningen var det 

bostäder. Köpmannen Nils Berghult bodde på andra våningen. Han var föreståndare och chef 

för Dalmans. Mittemot honom på samma våningsplan bodde Jonas Månsson med familj, som 

hade dam- och herrekipering i gårdshuset intill. 

På tredje våningen hade vi vår lägenhet, tre stora rum och kök med ganska högt i tak. 

Fastigheten värmdes upp med kakelugnar i alla rum. I salen, som vette mot Storgatan, var det 

trägolv. Jag kommer ihåg att pappa hade en radio med glasbatterier som stod på golvet. De 

läckte, så det fina brädgolvet blev skadat av syra från batteriet. 

Det fanns två sovrum i vår lägenhet. Från farstun kom man direkt in i en liten hall och sedan 

till köket som vette mot gårdssidan. Vi hade toaletter inomhus, men varmvatten fanns inte. 

Månssons monterade in en vattenvärmare bredvid kakelugnen som man kunde ha separat på 

golvet och elda i. Ovanför oss var vindsvåningen som löpte över hela huset och där hade alla 

sina vindsutrymmen. I källarvåningen fanns vedbodar på ena sidan och på den andra sidan, 

tvättstuga med stora kar, vedeldade kokvärmare och torkutrymmen. 

Lekstugan på gården nyttjade vi flitigt. Att den så småningom brann ner berodde på att min 

gode vän Torsten Berghult, som bodde granne med oss, råkade komma över en tändsticksask 

och tände på några madrasser med halm som fanns i lekstugan. Ute på gården fanns vår 

käraste leksak, en vildget. Det var en en stålpinne och på den fanns en planka som man sprang 

runt med. Den var väl tilltagen och vi kunde nog sitta tio ungar på den, fem på vardera sidan. 

Några hjälpte till och snurrade oss runt. Då gällde det verkligen att hålla i sig för det var 

väldigt lätt att ramla av. Det var många allvarliga tillbud och skador med slag över huvudet 

när man inte hann undan vildgeten i rätt tid. Det gjorde att den så småningom plockades bort 

för att aldrig komma tillbaka. 

Flygambulansen 

Jag kommer speciellt ihåg en dag när vi lekte och hörde ett flygplan. Det var flygambulansen 

som kom från Frösön och cirklade runt för att landa nere vid färjan. Alla vi ungar som fanns 
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på gården rusade ner till färjestället för att se vad som var på färde. Det visade sig att 

ambulansen hade kallats för att hämta en servitris på Vassbergs konditori, mitt emot Grand 

Hotell. Hon hade råkat välta omkull en stor kaffepanna, skållat sig svårt och fick åka med 

ambulansen till lasarettet i Östersund. Tack vare att resan gick fort, det var stark medvind, 

överlevde hon det hela. Trettio minuter från Strömsund till Östersund var väldigt snabbt på 

den tiden. 

Hembiträdet Kajsa Strömgren 

Vi hade ett hembiträde som hette Kajsa Strömgren. Hon gick i sömnen. Det var en jättetrappa 

upp från vår ytterfarstu till vinden. En natt hade hon gått upp på vinden och ut på yttertaket. 

Huset var tre våningar högt och folk som var ute hade sett hur hon gick där uppe och 

balanserade. Så småningom blev hon kall om fötterna och gick ner och lade sig igen. Kajsa 

arbetade som hembiträde, men hon hade även syateljé och var kunnig på det sättet också. Hon 

sydde en del vardagskläder. Ofta kunde hon sätta sig i sömnen vid symaskinen och trampa så 

att min mamma vaknade av att maskinen gick. 

Advokat Lokrantz 

Mitt emot vår lägenhet, i samma korridor, hade advokat Lokrantz sin bostad och sitt kontor. 

Jag kommer ihåg att jag ofta hjälpte advokaten att bära upp ved från källaren och upp på 

tredje våningen. Det var väldigt tunga vedkorgar och jag vill minnas att jag fick fem eller tio 

öre varje gång jag kom upp med ved. 

De första skolåren 

Jag började i småskolan 1930 när jag var sju år gammal. Det var vid Näsets skola på 

Ramselevägen där det var två klasser, ettan och tvåan. Min lärare hette Anna Rislund. Min 

bäste kompis från småskolan var Bengt Torstensson. Han var son till Torsten Karlsson, chef 

för Konsum i Strömsund. Bengt hade en bror som hette Kurt och var två år äldre. Han var 

klasskamrat med min syster Rut. Bengt och jag följdes åt till skolan varje dag. Bland de 

skolkamrater som jag hade från småskolan och som jag nu vet finns kvar, är det bara Sven-

Erik Rosenberg på Ramselevägen. Efter småskolan kom vi till folkskolan. Där var det 

meningen att jag skulle gå från 1932 till 1936. Läraren hette Jonas Stenberg och jag minns att 

man under hela folkskoletiden vanligtvis hade samme lärare. Jonas Stenberg var väldigt 

sträng och krävande så han var inte särskilt omtyckt av oss elever. Jag har inget minne av att 

jag var intresserad av skolarbetet. Jag var nog måttlig både till kunskaper och intresse, så det 

var med en viss tvekan som jag började i realskolan 1937. Det var ju bara Greta i vår familj 

som gått realskolan och tagit examen där. Varken Lalla eller Rut hade något läsintresse och 

det var nog ganska svagt även hos mig. I alla fall så började jag där, men med mera intresse 

för helt andra saker. 

Skocentralen 

I början av 30-talet hade far sålt den stora fastigheten på Storgatan 8 till en köpman som hette 

Carl Gunt från Östersund. Som dellikvid i den affären fick far en massa skor. Det gjorde att 

han startade Skocentralen i Strömsund som han drev i egen regi fram till dess att min morbror 

Oskar övertog den. I avvaktan på att far skulle bygga en liten villa, bodde vi i en lägenhet 

intill Skocentralen. I samma fastighet, som ägdes av järnhandlare Lundholm, var även Hoofs 

Pappershandel inrymd. Villabygget på Ramselevägen 18 påbörjades 1934 och var klart någon 
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gång under 1935. När vi flyttade in i huset fick vi barn var sitt rum på andra våningen, Greta, 

Lalla, Rut och jag. Det var en sensation. På första våningen, där det fanns tre rum och kök, 

hade mamma och pappa sitt sovrum. Redan 1937 flyttade Lalla. Det var i samband med att 

hon gifte sig och bosatte sig i Jönköping. 

Min pappa 

Min pappa var väldigt snäll och otroligt händig. Han kunde allt och jag tyckte att han var en 

tusenkonstnär. Han var murare, snickare och frisör. Han kunde göra det mesta och så var han 

uppfinningsrik. Pappa var en mycket driftig köpman. Som mest hade han elva, tolv affärer, 

som han startat själv och som han höll med varor. Det var lanthandelsbodar från Östersund i 

söder till Vilhelmmina i norr. Han hade butiker i Dorotea, Hallviken, Strand, Strömsund och 

på Öhn. Affärerna som låg närmast servade han mest varje vecka. Till Öhn körde han varor i 

vår stora motorbåt vilket innebar att han slapp två färjor. Det var rusch på pappa och han var 

väldigt driftig. Tänk när han byggde det stora trevåningshuset på Storgatan 8. Tomten var så 

inklämd och liten att han inte fick ha fönster på gavlarna, det måste vara brandmurar. Infarten 

byggde han som en jättestor port genom huset med trappuppgång på båda sidor. I Strömsund 

skötte han marknaderna. Han arrenderade marken och hyrde sedan ut den till de som satte upp 

stånd. Vi kunde också leverera stånd till de som ville hyra. Vi hade en hel bod full med 

marknadsstånd på gården hos Sjöbloms blomsterhandel. Det var många gånger som jag 

hjälpte pappa att frakta och sätta upp stånden. Sedan åkte han också själv runt på marknader 

och sålde de varor som syateljén tillverkade. Det var lite enklare vardagskläder. Han köpte 

och sålde även pälsverk. Vi hade stora trälådor i olika våningar för skinn som han hade med 

sig. Så utöver försäljningen i sina fasta butiker åkte han runt på vintermarknader, hade 

uppackning och sålde. 

Min mamma 

Min mamma var fjorton år yngre än pappa. Jag gissar att de träffades kring 1910. Då var hon 

tjugoåtta år och han fyrtiotvå. Jag har läst brev som min pappa skrev till henne då han bland 

annat frågade om han fick bjuda henne på konditori. Mamma var väldigt snäll och lättsam. 

Det var en trygg och lite speciell kvinna. Jag minns att hon höll ett fantastiskt tal när 

Margareta och jag gifte oss. Då överraskade hon oss allihop. Mamma var ganska van att 

uppträda och prata eftersom hon spelat amatörteater i sin ungdom och haft många anställda i 

syateljén och dammodeaffären. Min mamma sålde även hattar. Hon var både en duktig 

försäljare och modist, köpte hem kapliner och gjorde hattar. Hon umgicks med många tanter 

så hon var väl etablerad. Genom att pappa tillhörde Kyrkobröderna kände de många familjer i 

Strömsund och hon umgicks med flera grannar, till exempel Daléns och barnmorskan Ulla 

Byström. Mamma var framåt. Hon och Ulla Byström hälsade på mig i Östersund. När Rut 

skulle föda i Gävle åkte hon dit och hjälpte henne. Det satt inte fast. Och hemma var hon 

också duktig. Jag har bara gott att säga om min mamma. Hon föddes 1882 och dog 1968. 

Mamma blev alltså 86 år. 

Systrarna 

Mina tre systrar var alla olika personligheter. Rut var tvilling och när hon var liten var hon 

ganska pipig och gnällig. Hon grinade jämt för allting, det minsta lilla, och ändå var hon två 

år äldre än mig. Lalla var pigg och henne var det alltid fart på. Jag tycker det var mer fart på 

henne än Greta. Greta blev affärskvinnan genom att hon fick överta affärerna. Hon var först 
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föreståndare för affären i Östersund. Sedan fick hon överta skoaffären som min morbror 

Oskar hade i Strömsund när han flyttade till Stockholm. Så det var vad Greta ägnade sig åt. 

När Greta träffade Batte 

Sommaren 1935 åkte jag, Greta, Lalla och en väninna till Lycksele med bil från Strömsund. 

Rut var hemma och skötte skoaffären. Ernst Höglund från Yxskaftkälen var chaufför och vi 

körde på natten. Före Amcoffs var det Dalén som hade affär i Strömsund. Daléns flyttade till 

Lycksele och barnen i den familjen kände vi alla mycket väl. Greta umgicks särskilt mycket 

med en flicka som hette Hedvig så anledningen till att vi åkte på utflykt var att Greta skulle 

hälsa på henne. Jag kände också familjen Dalén väl, även om jag var yngst. Jag var bara tolv 

år. Hedvig hade en kille som hon gick stadigt med. Han hette Pelle. Han hade en kompis som 

kallades Batte. På det viset träffades Greta och Batte, som egentligen hette Bertil 

Abrahamsson. Så småningom gifte de sig, och både Hedvig och Pelle var med på bröllopet. 

När vi åkte från Strömsund vid femtiden på eftermiddagen var taket på bilen fullt med 

reservdäck. Inte förrän klockan nio på morgonen var vi framme i Lycksele. Då hade vi haft så 

många punkteringar att det inte fanns ett enda helt däck kvar. Vägen var dålig och det låg 

mycket hästskosöm överallt. Det var alltså lika viktigt att ha med sig reservdäck som att ha 

bensin i tanken. Under tiden vi var i Lycksele hade chauffören fullt upp med att få däcken 

lagade inför hemresan. Lycksele kallades för Lappstockholm. När vi kom dit var det 

lappmarksutställning, en stor marknad med mycket tingeltangel. Vi träffade en gubbe som 

brukade vara på marknad i Strömsund. Han hette Gunnar Ulfhjelm. Han sålde karameller och 

frukt i flera olika stånd, både på festplatsen och i stan. Vår familj kände honom sedan många 

år så jag hjälpte till att bära fruktlådor. Det var rätt kul. Han sålde mest svensk frukt som 

äpplen och päron, men också bigarråer. Vi stannade tre dagar, fredag till söndag, och bodde i 

tält. Det var egentligen inget riktigt tält utan en tältduk som pappa brukade använda till 

marknadsstånd. Vi slog läger utanför stan i ett skogsområde så att vi kunde spänna en lina 

mellan två träd med tältduken över. Sedan gjorde vi en granrisbädd och hade filtar med oss. 

Jag har inget minne av att vi lagade någon mat under dessa dagar. Det blev nog mest frukt och 

varmkorv. 

Bion och karamellerna 

Mitt första biobesök minns jag väl. Jag var kanske åtta, nio år och såg »En Luftens 

Vagabond«  med kapten Albin Arenberg. Han var legendarisk som flygare. Filmen handlade 

om honom och hans liv. Det var en tältbio som Bio-Nisse hade rest vid gamla Folkets Hus, 

innan det blev Strömsborg. Ett fult svart tält av tjockt tyg så att det skulle vara mörkt. 

Maskineriet var utanför. Jag tror att det kostade tjugofem öre att gå in. Så småningom började 

jag sälja karameller på bio. Det tyckte rektorn inte om eftersom eleverna på den tiden inte fick 

vara ute efter klockan nio på kvällen. Jag fick fortsätta med karamellförsäljningen under 

förutsättning att jag gick hem efter pausen när jag sålt färdigt. Det gjorde att jag oftast inte 

fick se klart hela filmen som inte började förrän klockan åtta på kvällen. På söndagarna hade 

jag uppdrag av Dufbergs konditori att sälja glass från ett ambulerande glasstånd. Det gick 

ganska bra. Mitt intresse för köpenskap fick jag med mig hemifrån. Jag tyckte om att göra 

affärer. 
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Kapten Björkman 

När jag höll på med SGU, Godtemplarna, fick jag en gång flyga över Strömsund med en 

flygkapten som hette Kurt Björkman. Jag skulle kasta ut flygblad med propaganda för 

nykterhet. Jag trodde man skulle kasta ut själva bladen, men när vi var uppe i luften och det 

blev dags sa kaptenen: − Du behöver inte ta loss snörena från buntarna. Vinden kommer att 

öppna paketen. Vågar man kasta ut hela paketen, tänkte jag. Vad händer om de landar i 

huvudet på någon? − Vinddraget gör att de sprids överallt, sa kaptenen innan jag hann säga 

något. Och så var det. 

Teaterintresset 

Teater tyckte jag också var väldigt roligt. Jag kan nog säga att jag fick med mig intresset 

hemifrån eftersom mamma och pappa också spelade teater i sin ungdom. Via SGU, God-

templarna, gick jag en teaterkurs över en helg i Uppsala under ledning av Eugène du Lambert. 

Det var många deltagare från hela landet och vi fick lära oss allt, från dekor till smink. Kursen 

följdes sedan upp med månadsbrev per korrespondens från Amatörteaterns Riksförbund. 

Därefter blev det mycket teater i Strömsund. Jag åkte också runt i Jämtland och spelade i olika 

lokaler. Bland annat var jag med i en pjäs under kriget som hette »Gas över Flandern«. Den 

var oerhört gripande. En kille som hette Bengt Backström var med i en scen med ett 

sönderskjutet hus och ett gasanfall. När den spelades upp i någon av byarna och Backström 

hostande kastade sig in i kulissen med den sönderskjutna väggen, råkade han rispa upp sig 

mellan två fingrar i några bräder. Han strök sig i ansiktet med den blodiga handen och 

svimmade. När han låg där mot scenkanten, såg publiken att det droppade blod på golvet. Det 

här var i slutet av pjäsen så vi fick bära ut honom för att tvätta av honom. Publiken tyckte att 

det var fantastiskt hur vi hade kunnat få till det hela så naturtroget. 

Min första revy 

Min första revy hette »Det Brinner en Eld«.  Det var 1939 och jag var sexton år när jag skrev 

den. Premiären på Strömsborg gick för en fullsatt salong och det var även mycket publik 

under de tre följande revykvällarna. I föreställningen medverkade hela elva personer och en 

fyramannaorkester. I lokaltidningen stod följande att läsa: 

Publiken syntes vara förtjust över de mer eller mindre roliga kvickheterna. Den unge 

revyförfattaren Gunnar Grahnström har lyckats bra och förtjänar ett erkännande. 

Programmet upptog inte mindre än 22 punkter fördelade på två avdelningar. 

Den revyn skrev jag till förmån för brandkåren i Strömsund, så för nettobehållningen fick alla 

brandmän gummistövlar för första gången. 

Borgarbrandkåren 

Jag var själv med i borgarbrandkåren. Man hade ingen lön. När det blev en eldsvåda var det 

speciella killar som cyklade runt och tutade för att signalera att det brann. Så småningom, när 

det blev mer etablerat att vara fast knuten till borgarbrandkåren, kallades man per telefon via 

larm. Televerket skötte om att kalla brandmännen som skulle vara med och rycka ut vid 

eldsvådan. Alla som hade möjlighet att infinna sig, skyndade sig till Spruthuset som låg på 

Ramselevägen i Strömsund. Där förvarades uniformen, en kask och en vit rock. Från början 

hade vi inga stövlar. Vi blötte ner oss rejält och blev alltid dyngsura. Alla var med i 

borgarbrandkåren. Yngve Gamlin till exempel. Hans pappa, Petrus Jönsson, var brandförman. 

På den tiden var järnhandlare Lundholm chef. Efter honom kom plåtslagarmästare John 
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Nyström, pappa till Gunnar Nyström. Han var brandchef i säkert tjugofem år. Det var olika 

brandövningar som man skulle vara med på, till exempel att hoppa i brandsegel från tredje 

våningen. Och så hade vi olika befattningar. Jag var strålförare och var med på många 

eldsvådor. Det var ju roligt också, på sommaren speciellt. Men på vintern var det ingen 

vidare. Allt frös då. Brandbilen som vi hade står idag på hembygdsgården. 

Scouterna 

Jag kom med tidigt i Scouterna. Där fick jag så småningom delta i ett stort världsscoutläger år 

1938 i Stockholm vid Tullgarns slott. Det gav bestående minnen. När jag kom hem höll jag ett 

offentligt föredrag på Godtemplarhuset i Strömsund, i närvaro av bland annat dåvarande 

chefen för scoutrörelsen i Sverige, greve Folke Bernadotte. Det var speciellt. 

Springschas hos Amcoffs 

För övrigt jobbade jag sommartid som springschas och affärsbiträde hos Amcoffs Livsmedel i 

Strömsund. Även om förtjänsten inte var särskilt stor så hade jag i alla fall något att pyssla 

med på dagarna. Men lönen var kanske i minsta laget. Jag minns att när jag skulle åka på 

scoutlägret och fick ut pengarna för sommaren 1938, så fick jag femton kronor. Då hade jag i 

alla fall jobbat juni, juli och halva augusti. Jonas Amcoff var ovanligt snål och när jag visade 

upp pengarna för pappa sa han: − Gå genast tillbaka och lämna igen de där pengarna. Dem 

behöver vi inte. Men det vågade jag inte göra. 

Sommaren 1939 

Jag konfirmerades sommaren 1939. Då var det så att realskolans elever gick och läste 

tillsammans, som man sa på den tiden. Vi höll till i gamla sockenstugan som då låg nere vid 

järnvägsstationen på vägen ner till färjesundet. På somrarna var jag ibland på dans på Udden 

och på vintern var det Strömsborg. Jag tror det förekom dans även på Godtemplarsalongen 

under basarkvällarna, men jag kan inte minnas att jag var där. Kanske var jag för ung för det 

då. 

Krigsåren 

Det jag kommer ihåg från kriget var när Batte ryckte in. Han var nio år äldre än jag. Det var 

oroligt från 1939 men det var först år 1940, när Norge ockuperades av tyskarna, som in-

kallelserna kom. Det som märktes av kriget i vardagen var ransoneringen och att det blev 

kuponger. Från början var det bara kuponger på vissa saker, som kaffe och cigaretter. Det var 

väldigt åtråvärt att komma över en kaffekupong. Så småningom ransonerades även socker, 

mjöl, smör och bröd, för att nämna några saker. Jag var aldrig direkt rädd utan tyckte mer att 

det var spännande. Sverige var ju inte med i kriget på annat vis än att man låg ute på 

bevakning i gränstrakterna. Och sedan började det komma flyktingar. 

När jag började på landsfiskalskontoret 1941, var det polisen som tog hand om flyktingarna 

som kom till Strömsund. De kom från Norge via Gäddede och Frostviken. Från början var det 

bara norrmän, men sedan kom också andra flyktingar den vägen. Ryssar till exempel, som 

varit med i finska kriget och kommit in via Finland och sedan Norge. Flyktingströmmen var 

ganska intensiv. I början fick de mat på Turisthotellet. Vi följde med dem dit så att de fick äta 

där och sedan ta tåg själva. Vi ordnade gruppbiljetter med SJ. Det kunde vara ett tjugotal i en 

grupp som åkte till uppsamlingsläger söderut. Jag har för mig att de flesta som vi skickade 

från Strömsund fick åka till Hestra. Vid ett tillfälle följde jag med fem ryssar, vi åkte tåg hela 
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natten till ett läger i Småland någonstans. När jag fått ett kvitto från den som tog emot dem, 

åkte jag tillbaka med vändande tåg. Jag minns så väl en av dem, han var lärare. Han hette 

Caljadov Jacov Afonasevitjz och jag kommer ihåg att jag kallade honom för Karl Adolf Jakob 

Andersson. När jag följde med honom till Turisthotellet i Strömsund pekade han på kyrkan 

och tyckte den var så fin. Han frågade om vi kunde gå in där så det gjorde vi. Då berättade 

han att kyrkorna i Ryssland hade gjorts om till basarer när de ockuperades av kommunisterna 

efter revolutionen. Det var inte fritt att gå i kyrkan i Ryssland på den tiden. 

I efterhand kan jag tycka att det är konstigt att det som rörde koncentrationsläger inte kom ut 

till allmänhetens kännedom. Att judarna var förföljda, det visste man förekom. Men 

koncentrationslägren och deporteringen av judar var inget vi kände till. Det blev en chock för 

de flesta. Trots att det pågick hela tiden kom det aldrig fram i offentligheten förrän mot slutet 

av kriget, när Folke Bernadotte startade Vita Bussarna. Genom den aktionen blev 

judeförföljelserna och koncentrationslägren kända, och det var väldigt många som kom hit 

som flyktingar. Då fick man höra i radio om vad som hänt. Tiotusentals flyktingar fraktades 

till Sverige med Vita Bussarna. Det här var först kring 1945, mot slutet av kriget. 

Kriget och affärerna 

Mina föräldrars affärsverksamhet påverkades både positivt och negativt under krigsåren. 

Under första världskriget var det oerhört svårt. Alla kläder som tillverkades då blev 

fullständigt värdelösa efter krigets slut. Kläderna var tillverkade av cellull. Kostymer i det 

materialet tålde inte fukt. Om de blev blöta blev tyget som tovad ull. När man tog på dem blev 

man flottig om händerna. Så efter första världskriget fick pappa köra hela varulagret med alla 

kläder från samtliga affärer till brandgropen. Det här hade varit dyra kläder att köpa in under 

kriget. Däremot var andra världskriget till viss fördel för en del affärsverksamheter. Jag vet 

till exempel att Greta fick leverera allt hon hade av grövre skor till Kronan. Pjäxor, laddor och 

tussar fick hon sälja av hur mycket som helst. Hon kunde tömma hela lagret, det var bara att 

frakta iväg och ta betalt det hon ville. Rekommendationen från Kronan till alla som ryckte in 

var att de själva skulle ta med sig allt av varma kläder. 

Underkänd i svensk skrivning 

1940 var det meningen att jag skulle ta realexamen. Tyvärr gick det inte så bra. Jag var 

måttligt kunnig och intresserad. Jag var också nervös. Det gjorde att jag fick underkänt i den 

svenska skrivningen. Det berodde närmast på att den svensklärare som vi hade haft i fyra år, 

Bergendorf, slutade strax före examen. Vi fick en annan lärare, Levander, i svenska. Han 

undervisade vanligtvis i historia och från honom hade jag faktiskt haft mothugg sedan flera år 

tillbaka. Han hade ett speciellt agg mot mig, även om jag inte kan påstå att jag var mobbad. 

Han tyckte helt enkelt inte om mig. Jag var den ende som fick underkänt i svensk skrivning, 

fast jag absolut kan säga att när det gällde den svenska litteraturen och att läsa och deklamera, 

var jag nog bäst i klassen. Men på den tiden fick man inte gå upp i examen om man hade 

underkänt i den svenska skrivningen. Det gjorde att jag inte fick ta examen. Efter 

överläggning med min syster Greta och min mamma, bestämde jag att inte gå om någon klass 

i Strömsund. Jag fick erbjudande att åka till min morbror Oskar som var skohandlare i 

Stockholm. Jag skulle få bo hos honom så att jag kunde läsa vidare där i stället. 

Mammas dröm var att jag så småningom skulle bli präst. Jag fick tipset att om man tog 

examen vid den femåriga realskolan i Stockholm, så kunde man gå över till ett treårigt 
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gymnasium vid Fjellstedtska skolan i Uppsala för att bli behörig att söka in till teologiska 

studier vid Universitetet. 

Hösten 1940 hos morbror Oskar 

Med dessa tankegångar kom jag till Stockholm någon gång i augusti 1940 och installerade 

mig hos morbror Oskar som nyss skilt sig. Han bodde kvar på Kungsholmsstrand i samma 

lägenhet som när han var gift. Det var ett mycket vackert läge mitt emot Karlbergs Slott. 

Varje morgon väcktes man av att reveljen gick vid kadettskolan på Karlberg.  

Från början hade Oskar tre affärer, en vid Norrtull, en på Fleminggatan 19 och en på 

Drottninggatan 27. Affären vid Norrtull fick han lov att sälja för att klara upp affärerna med 

sin före detta fru. De hade inga barn. Oskar var egentligen en svag person och snål i sig själv. 

Det här tog honom hårt så han var ute och surrade på. För mig som var Godtemplare var det 

inga bra tecken och det där var jobbigt. Men han söp inte hemma utan det var när han gick ut 

på kvällarna.  

Jag minns en gång utanför Berns då jag hade följt med Oskar ner på stan. Jag skulle inte följa 

med in, men däremot stod det en skräcködla där utanför som skulle med. Det syntes att hon 

inte gick att visa upp i dagsljus, men Oskar fick väl nöja sig med det som var. Vi skildes åt för 

jag skulle på bio och sedan hem. Den här kvinnan tror jag var med den kvällen när Oskar blev 

rånad. Han hade sålt skoaffären på Fleminggatan och fått 23 000 kronor kontant, det som 

fanns mellan skulder och tillgångar i affären. Det var mycket pengar. Han skulle ut och fira 

affären tillsammans med en kompis. Oskar lämnade 20 000 kronor till mig och sa: − Ta hand 

om de här pengarna. Jag tar med tre tusen för nu ska jag ut med Valdemar. Oskar kom inte 

hem som han brukade den kvällen. På morgonsidan, kanske vid fem, sex, kom polisen med 

honom. Då hade de hittat honom på Drottninggatan 27, där han hade sin stora affär. Dörrarna 

hade varit öppna och det låg skor över hela butiken. Alla som varit med och festat på kvällen 

hade provat skor och fått ta med sig ett par. Skorna låg kastade huller om buller inne i butiken 

och i den röran låg Oskar med sönderslaget ansikte. Någon såg honom ligga där och larmade 

polisen. Oskar kunde själv inte förklara vad som hänt. Han hade varit ute och ätit och druckit i 

sällskap med bland andra det här fruntimret. Han blev alltid lite stor på sig när han blev full, 

så han skulle väl visa upp sin fina affär för gänget som han var ute med. Troligen skulle han 

vara gentil och erbjöd dem att ta vad de ville ha. Det gick inte att få någon rätsida på vad som 

hände den kvällen. Oskar visste inte vilka som varit med och de tre tusen han haft med sig var 

borta. I butiken fick personalen försöka ta rätt på det som gick och städa upp. Och hur mycket 

skor som var stulna gick det aldrig att ta reda på. Allt det här gjorde tillvaron väldigt otrygg. 

När Oskar var dagen efter, var han på väldigt dåligt humör. Jag fick matpengar av honom, en 

krona och trettiofem öre varje dag. Aldrig att han kunde ge mig en och femtio. En och 

trettiofem räckte till en lunch och det var det enda lagade mål mat som vi åt. Jag brukade äta 

på Scheeles matsalar på Scheelegatan, inte så långt ifrån min morbrors skoaffär. 

Sedan gick det fort utför för Oskar. Jag vet att Gunnar Simonsson träffade honom sent en 

kväll i Stockholm. De kände varandra. Då visade det sig att Oskar diskade på Berns. Långt 

senare när jag jobbade i Östersund skrev Oskar till mig och undrade om jag hade några 

begagnade kläder så jag skickade ett par kostymer och några skjortor till honom. Sedan kom 

han till Strömsund ett tag och bodde hos mamma. Hon var ju hans syster. Så småningom 

flyttade Oskar till Enskede och bodde i en pensionärsbostad. Han dog 78 år gammal 23 juni 

1971. Vi var med på hans begravning. 
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Livet på Kungsholmen 

Jag gick i Kungsholmens Högre Allmänna Läroverk, och det var verkligen inte långt från 

Kungsholmsstrand. Jag behövde ingen skjuts av något slag utan jag gick varje morgon mellan 

bostaden och skolan. Mitt umgänge var inte så stort. Jag kände praktiskt taget bara mina 

klasskamrater lite ytligt eftersom jag kom direkt från Strömsund. Men det gick ganska 

hyggligt. Det var bra lärare så det flöt på hela tiden. Mitt stora intresse var att gå på bio. När 

jag fick mina dagliga matpengar, snålade jag så att jag fick pengar över till bio. Det viktigaste 

var inte vilka filmer jag såg utan att gå på en ny biograf varje gång. Och det var många 

biografer i Stockholm på den tiden. Jag tror att jag kom upp i närmare hundratalet biografer 

som jag besökte under den här perioden. 

Redan efter fyra månader, i december 1940, tog jag examen vid läroverket på Kungsholmen. 

Det var inga lysande betyg jag lyckats erövra på dessa fyra månader men jag blev i alla fall 

godkänd och fick min examen. Det var inte så vanligt med examen vid höstterminens slut så i 

min klass var vi bara fem, sex elever som gick ut. Det gjorde att det inte var något större jippo 

arrangerat för oss som slutade skolan då. Min morbror hade nog glömt bort att jag tog examen 

den dagen. Han var inte med på skolgården så jag hade ingen som uppvaktade mig och det 

kändes lite pinsamt. Men jag hade en klasskamrat som förbarmade sig så att jag fick följa 

honom hem och delta i hans firande. Där var uppvaktning och servering av saft och andra 

förfriskningar. Jag var naturligtvis besviken på min morbror som inte ställde upp för mig då 

och det kändes som en befrielse när jag skulle få åka hem till Strömsund över julen. Greta 

skickade hundra kronor till järnvägsbiljetten och med det så var sejouren i Stockholm avslutad 

för min del. 

Ett oväntat möte 

Jag kom alltså tillbaka till Strömsund julen 1940. Tanken på att studera vidare och vara bosatt 

hos min morbror var helt utesluten. Och när jag under julhelgen, av en händelse träffade 

landsfiskal Hallberg med fru på promenad, så hade han sett i tidningen att jag hade tagit 

examen. Han frågade mig om jag skulle ha intresse av att börja som skrivbiträde på 

Landsfiskalskontoret. De skulle ha ett nytt biträde eftersom den som nu tjänstgjorde där, 

Bertil Eriksson, skulle sluta för att ägna sig åt militära övningar. Jag ville ha betänketid någon 

dag och också höra med mina föräldrar. De tyckte att det var ett bra förslag så jag antog 

anbudet. Jag blev sålunda anställd av Landsstaten som extra skrivbiträde på 

Landsfiskalskontoret i Strömsund med början i april månad 1941. Under tiden tog jag en liten 

koncentrerad bokföringskurs på korrespondens med NKI samtidigt som jag lärde mig att 

skriva maskin och att stenografera. Det skulle behövas i min nya befattning på 

Landsfiskalskontoret. Det är märkligt att denna slumpvisa händelse då jag träffade landsfiskal 

Yngve Hallberg kom att resultera i, inte bara en anställning, utan även en vänskap med 

familjen Hallberg under alla år som de levde. 1942 blev jag extra ordinarie kontorsbiträde och 

löneklassplacerad i den lägsta graden som fanns inom Landsstaten, EO2. Det innebar ett par 

hundra kronor i månadslön och det var ganska hyggligt på den tiden. 

1943 fick jag som alla andra födda 1923, göra värntjänst i skogen. Man skulle antingen åka på 

ett skogshuggarläger eller också visa upp ett intyg från någon skogsägare att man hade 

tjänstgjort i skogen med att hugga kastved eller röja i minst sjuttiofem dagar. Jag och Sven-

Erik Rosenberg valde att jobba i deras skog på Näsvikssidan i februari 1943. Sjuttiofem dagar 

framåt gick vi varje morgon, åtminstone när det var väder för det, till det här skogsskiftet. Vi 

jobbade med röjning av sly och mindre gallring i den skog som Rosenbergarna hade på andra 
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sidan vid Andernäsområdet. 

Sommaren 1943 fick jag förordnande av Länsstyrelsen att vikariera på landsfiskalskontoret i 

Bräcke som kanslibiträde i lönegrad A7. Det tyckte jag var jättefint eftersom jag fick 

traktamenten då jag var placerad på annan ort än Strömsund. Ekonomiskt var det mycket bra 

och också nyttigt för mig inom jobbet. Landfiskalen i Bräcke hette John Noork. Han var 

smålänning och inte vidare populär bland sina kollegor. Jag trivdes inte heller så särskilt bra, 

men jag skulle ju bara vara där till november då det var dags att rycka in och göra min första 

tjänstgöring, ett helt år vid flyget på Frösön. Där utbildades jag till markstridspersonal. Jag 

utbildades på pistol och k-pist och fick även göra den vanliga rekryttjänstgöringen. 

Till underhållningsdetaljen 

Under den här tiden skrev jag en revy med hjälp av en massa goda kompisar i lumpen. Då 

tyckte översten, som tittade på den här revyn, att jag skulle flyttas över från markstrid till 

staben där jag fick tjänstgöra som biträdande postmästare. Tanken var att jag skulle jobba med 

underhållningsdetaljen för flottiljen, vilket passade mig. Det gjorde att jag fortsättningsvis 

kom att tjänstgöra på flottiljstaben och följa med på deras övningar runt hela landet. Vi var 

från Boden i norr till Gotland i söder och jag tjänstgjorde både i Lidköping, Borlänge, 

Uppsala och många andra flottiljer som vi besökte. Det var en ganska bekymmersfri och 

trevlig tjänstgöring. Under det här året hann jag skriva hela fem revyer och underhållnings-

program. Bra kamrater på luckan deltog i revyerna. Det gjorde även de skickliga musiker som 

tjänstgjorde vid flyget. Vi skrev även en garnisonsrevy i Östersund som gick på 

Östersundsteatern och radiosändes. Det var något alldeles extra. 

Kanslist i Järpen 

Jag ryckte ut i november månad 1944, och blev då förordnad att tjänstgöra som kanslibiträde i 

Järpen under ledning av landsfiskalen Olof Gärdin. I Järpen trivdes jag mycket bra och det var 

väldigt trevliga arbetsförhållanden. Jag fick ett gott betyg att söka dispens för vidareutbildning 

till landsfiskal och hade nog kanske fortsatt på den banan om inte ett annat erbjudande 

kommit i min väg. 

Samtal från Strömsund 

I början av 1945 kom ett telefonsamtal från Strömsund om att kassörstjänsten på Folkbanken 

var ledig sedan kassör Esbjörn Gärdin blivit sjuk. Jag funderade hur jag skulle göra men 

tyckte naturligtvis att det skulle vara roligt att komma till hemorten och föräldrarna. Det 

gjorde att jag beslutade mig för att hoppa av landsfiskalsbanan. Jag anställdes av Jämtlands 

Folkbank och började i februari månad 1945 som kassör på banken i Strömsund. Folkbanken 

var på den tiden inrymd i bottenvåningen på Grand Hotell. Lokalerna var gamla och slitna, 

men rymliga. Hela personalen bestod av direktör Olofsson (Bank-Ola) och dessutom 

tjänstgjorde utöver honom varje dag en extra styrelseledamot. Sedan var det kamrer Ivar 

Körner, jag var kassör, och så fanns det en kassakontrollant som satt mitt emot mig. Jag vill 

minnas att det från början var fru Janeheim som tjänstgjorde som kassakontrollant. 

Allt var naturligtvis nytt för mig. Jag fick börja med att anmäla mig till en korrespondenskurs 

med affärsbankernas eget studieråd. Jag tror kursen hette »Arbetet i affärsbankerna«, och det 

var naturligtvis viktigt för mig att kunna. 

På den tiden, i början av 1945, fanns det inga tekniska hjälpmedel att tala om. Allt gjordes för 

hand och varje ärende fördes in specifikt i dagboken över dagens händelser. Antingen det 
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gällde omsättning av någon växel eller insättning på konton, sparkasse- och kapitalkonton, 

eller checkräkning, som också fanns. Det var naturligtvis personalkrävande att arbeta på det 

sättet, att allt fördes specifikt, dels i dagboken men sedan skulle allt också föras för hand på 

respektive konton när det gällde alla kunders tillgodohavanden i banken. Men det gick och jag 

trivdes med det. Allt rullade på som vanligt och jag fick dessutom bo hemma och det betydde 

en hel del. Jag tror att lönen var ganska så blygsam i början av 1945, kanske 250, högst 300 

kronor i månaden. Men det var ju ett annat penningvärde på den tiden. Och så bodde jag ju 

som sagt hemma så jag hade lite förmån av det också. 

Mer revyer och underhållning 

Jag brukade ju tidigare skriva en hel del underhållning, revyer och sånt. Det fortsatte jag med 

nu när jag kom tillbaka till Strömsund och mina kompisar. 1945 hade jag en revy på 

Strömsborg som hette »Från 12 till 12«. Året därefter en revy som hette »Opp och hoppa« och 

1947 »Hotell Flata«. Sedan skrev jag en del revyer för Strömsund trots att jag 1947 kom till 

Östersund, i och med att jag blev förflyttad till bankens huvudkontor. 

Sommaren 1947 

Det var på sommaren som jag kom till Östersund. Jag började med att söka bostad och bodde 

privat tills jag i slutet av 1947 fick hyra en liten fin lägenhet i bankens gårdshus för den facila 

summan av 125 kronor i månaden. Det var en riktigt fin och trevlig lägenhet på två rum och 

kokvrå med ett bra läge mitt i stan. Sommaren 1947 vikarierade jag och skötte kontoret i Sveg 

när kamrer Calleberg och kassören Roslund hade semester. Sedan, 1948, gick jag på bankens 

begäran en 14-dagars bankkurs i Ljungskile. Den var mycket givande och nyttig. På 

huvudkontoret fick jag möjlighet att tjänstgöra praktiskt taget överallt. Jag hade ett gott 

samarbete med kamreren, Gugge Andersson, och han satte mig att syssla allt som hörde till 

bankarbete. Jag var på både ut- och inlåningsavdelningen, revisionen, fondavdelningen − ja, 

jag fick syssla med det mesta. 

På fritiden fortsatte jag med underhållningsbranschen och fick flera vänner i Östersund. Jag 

var med och spelade teater inom Högern. Så småningom kom jag även med i Frösöspelen där 

jag fick en roll som Sigurd i Slandrom i Wilhelm Peterson-Bergers talopera »Arnljot«. Där 

debuterade jag 1949 och var med i fyra år, fram till och med 1952. 

Första gången jag träffade Margareta 

Året var 1948 på sommaren och det skulle bli val på höstsidan. Jag hade hjälpt högerns 

ungdomsförbund med underhållning på deras valmöten. I samband med det var det någon 

slags avslutningsmiddag på Standard Hotell. Margareta, som arbetade där som servitris, hade 

lagt märke till mig och att jag satt och pratade med en snygg flicka vid samma bord. Vid ett 

senare tillfälle den hösten gick jag på Standard tillsammans med en kille som jag kände sedan 

gammalt från strömsundstiden. Han hette Per Viktor Ekeljung och var chef för Nordsvenska i 

Strömsund på den tiden och änkeman. När vi ätit klart och sitter där säger jag till honom:  

− Ska vi prata med några flickor och gå hem till mig och dricka te? − Känner du någon, 

frågade han. − Nej, men den där flickan tycker jag ser trevlig ut, sa jag. Det var Margareta. 

När jag sedan frågade henne om hon ville följa med, skulle hon höra om även Gertrud, en 

annan tjej som jobbade där, ville gå med. Så vid midnatt när Margareta och Gertrud slutat för 

kvällen, gick vi alla fyra hem till mig. Vi drack te och jag hade bara skorpor till, så det var 

inte mycket att bjuda på. Inga starkvaror av något slag. Jag hade många visböcker och jag 
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kommer ihåg att vi sjöng tillsammans. Timman var sen så det blev inte mycket mer. När de 

skulle gå hem följde jag med på vägen. Margareta var inneboende sedan ett antal år hos en 

kvinna, Hilda, som hade en lägenhet strax intill Standard Hotell. Vi skildes nere på gatan, jag 

följde inte med upp och det var det heller inte tal om. Ekeljung gick med Gertrud. 

Strax efter den här kvällen åkte jag på kommendering till Sveg för att tjänstgöra där. Jag 

skulle ersätta någon som hade semester. Därför träffades Margareta och jag inte förrän jag 

kom tillbaka. Jag tror inte jag ringde under den tiden, men när jag kom hem gick jag upp på 

Standard. Då bestämde jag med Margareta att vi skulle gå på bio den dagen hon var ledig. 

Efter bion följde hon med mig hem. Vi fikade och så där och lärde känna varandra. Nästa 

gång hon hälsade på mig var på Lucia. Då kom hon på morgonen med hela personalen från 

Standard som gick runt och lussade och bjöd på kaffe. Det tog Margareta initiativ till själv. 

Margareta planerade att åka hem över jul och jag skulle åka till Strömsund. Men hon skulle 

börja jobba igen på Annandagen. Kan du inte ordna så att så att du kan åka upp på Juldagen 

och prata med Hilda, hyresvärdinnan, så kan vi äta tillsammans allihop hos mig, sa jag. Jag 

kommer tillbaka från Strömsund och kan ordna en liten middag eller supé. På det viset 

började vi umgås på riktigt. Sedan gick det fort. Vi förlovade oss i februari och gifte oss 18 

april 1949 på Annandag påsk i stora kyrkan i Östersund. Det var fint på alla sätt. Margaretas 

mamma Hulda var inte med på bröllopet. Syskonen Annie och Olle var heller inte med. 

Däremot var pappan Leonard och systern Rut och Rutger med. Min mamma, Greta och Batte, 

var också med. Inte pappa, som då var blind. Det var problem för honom att åka någonstans. 

Hos Standard Hotell arbetade en ungersk violinist som överraskade oss med att spela i kyrkan. 

Det var oerhört fint. Sedan var det middag i den övre salongen på Restaurang Hov på Jamtli. 

Stig Vahlström, som jag umgicks mycket med genom underhållningsarbetet för högern, var 

med. Förresten var han också med när vi förlovade oss. 

Svärföräldrarna 

Margareta kom från Sjöbotten, Bollsta i Kramforstrakten. Mamman hette Hulda B Melander. 

Hon var född 1890 och dog 29 april 1951. Pappan hette Per Leonard Melander. Han var född 

1894 och dog 1976. Margareta hade tre syskon. Brodern Olle var född 1925 och dog 1997. En 

syster hette Annie, född 1929 och dog 2002. Hon var gift med Lennart Wilander som var född 

1927 och dog 2006. Den andra systern hette Rut och hon dog 2010. Jag vet egentligen inte så 

mycket om Margaretas uppväxt. Det jag vet är att hon började lära sig servitrisyrket på Hotell 

Appelberg i Sollefteå. När hon kom till Östersund började hon först jobba på Standard Hotell. 

När Standard lades ner flyttade hon till Stadskällaren och jobbade där. 

Vi förlovade oss under stjärnorna 

Vi förlovade oss i Östersund längst upp på Byvägen. Det var mitt i februari månad och kallt 

ute. Vi gick ur bilen och förlovade oss under stjärnorna. Stig, som körde, stod och väntade. 

Jag hade bokat bord på Grand och där åt vi supé tillsammans, vi tre. Jag kommer inte ihåg vad 

Margareta hade på sig när vi förlovade oss, men däremot så hittade jag bland hennes papper 

ett kvitto från sömnaden av bröllopsklänningen. Etthundrafyrtio kronor och nittio öre kostade 

klänningen med både tyg och sömnad. Sömmerskan tog sextio kronor för själva jobbet. 

Resten är tillbehör. Taften, fyra och en halv meter, kostade tio och femtio per meter. 

Klänningen blev förstörd när Marie Ade lånade den till en revy. Jag har lämnat in den på 

kemtvätt, men fläckarna går inte bort. 
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Dramatik på BB i Östersund 

Vår äldste son Kjell föddes 25 september samma år. Det var något alldeles speciellt. Jag hade 

läst i tidningen att det var trångt och ont om platser på BB i Östersund. Därför 

rekommenderade man att försöka föda i hemmet med hjälp av en barnmorska. Men det tyckte 

vi inte passade oss och vi hade ingen som skulle kunna hjälpa oss. Någon tipsade om att man 

bara skulle åka in när det var dags, BB kunde ju inte neka att ta emot en blivande mamma. 

Och så blev det. Så när Kjelle skulle komma till världen och Margareta fått känningar, åkte vi 

till lasarettet och sprang uppför trapporna till andra våningen där en dörr stod öppen. Vi 

träffade på en sjuksyster och jag sa till henne: − Nu är det bråttom, Margareta min fru ska 

föda när som helst och hon kan inte föda hemma. Sjuksystern svarade: − Ja, här kommer hon 

inte in. Jag frågade varför och upprepade att hon inte kunde föda hemma. Sjuksystern 

förklarade: − Det här är öron- och halsavdelningen. Då gick ridån ner för Margareta och mig. 

Vi hade gått in i rätt ingång men var på fel våning och fick fortsätta en trappa upp. Där blev 

hon väl mottagen och fick stanna. Men jag tror att hon fick ligga där ett par dagar innan Kjelle 

föddes. Allt gick bra och det var vi väldigt glada för. 

Arnljot föds 

Det rullade på med jobbet på banken. Jag hade lite extraknäck med att teckna försäkringar för 

Thule som underombud åt Gugge Andersson på banken. Det gick ganska bra och det var bra 

att tjäna lite extra. Det var så jag kom in i försäkringsbranschen. Sommaren 1951 medverkade 

jag också i Arnljot och ett gästspel var planerat i Stiklestad, Norge, där en del av handlingen 

utspelas. Det skulle ske i slutet av juli månad. Nu var det så precis att vi skulle få vårt andra 

barn som var beräknat att födas ungefär samtidigt som vi gästspelade i Norge. Det fanns ingen 

ersättare för mig så om jag inte följde med skulle gästspelet inte kunna genomföras. Men 

Margareta sa det är klart du ska fara. Hon var helt inställd på att jag skulle åka eftersom 

bedömningen var att någon födsel inte var aktuell förrän några dagar efter avslutad turné. 

I alla fall, söndagen 28 juli 1951 då jag spelade med i Arnljots föreställning i Stiklestad, fick 

jag ett telefonmeddelande om att ett telegram hade anlänt. Man annonserade ut telegramtexten 

för hela publiken i högtalaren och där stod det: Sigurd i Slandrom, Gunnar Grahnström, har 

blivit far. Den nye Arnljot är född. 

Telegrammet från Margareta berättade att hon hade fött en son och att allt gått bra. Hon hade 

fått god hjälp av en väninna och hennes man som tagit hand om Kjelle och hjälpt Margareta in 

på BB. Så allt var nu grönt, även om jag oroat mig mycket för att det här skulle ske när jag 

inte var hemma. Det är denna historia som ligger bakom Pärs tilläggsnamn Arnljot. 

Lägenheten på Brogränd 31 

Det blev trångt i bankens lilla lägenhet i gårdshuset. Jag talade med direktör Eriksson som 

lovade att försöka hjälpa oss till en större lägenhet. Han pratade med en herre som begärt att 

få ett byggnadskreditiv för att bygga ett nytt hus i Brogränd. Det huset skulle bli färdigt någon 

gång i början av 1952. En lägenhet tingades för min del, och vi kunde flytta in på Brogränd 31 

våren 1952. Sommaren därpå, 1953, skaffade vi oss dessutom en sommarstuga nere i 

Odensala. Den var väldigt rolig och tacksam att ha. Vi hade kvar den till 1958. 

Tältrevyerna med Yngve Gamlin 

I underhållningsbranschen fortsatte jag att skriva och medverka i revyer. Jag gjorde bland 

annat ett par besök i Strömsund och spelade sommarteater både 1948 och 1949 i Holmparken, 
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tältrevyer då även Yngve Gamlin var med. Det var roliga tillställningar som stack ut, och 

samarbetet med Yngve Gamlin var väldigt trevligt att återuppta. Vi kände varandra sedan 

barnsben och hade haft kontakt hela tiden. 

1948 skrev jag också en revy i Östersund. Några backhoppningstävlingar inspirerade till 

revynamnet »Faller en så faller alla«. Den fick bra kritik och gick på Östersunds gamla teater. 

1951 började ett samarbete med författaren Per Nilsson-Tannér och Tandsbyrevyerna som han 

hade haft i många år. Jag kom med som medförfattare och medverkade även i 

föreställningarna. Så småningom blev jag den som övertog att ensam svara för en ny revy 

varje år fram till 1955. 

Starten på Jamtli 

1954 startade Jamtlikvällarna. Det började i ganska blygsam omfattning, först på en liten 

orkesterestrad nedanför Restaurang Hov. Jag vill minnas att vi de första kvällarna hade ett 

hundratal åskådare. Det var inslag av b-artister och någon enda som kom från Stockholm. På 

den tiden kostade de, med resor och allt, omkring 300 kronor att engagera. De här kvällarna 

växte väldigt fort och vi byggde en ny och stor scen lite längre ner på området. Från 1954 och 

tio år framåt sysslade jag med dessa arrangemang och medverkade även själv som 

programledare. Det var ett oerhört intresse i Östersund för kvällarna på Jamtli, och under tio 

år hade vi totalt nära en miljon besökare. Sommaren 1955 hade vi över 100 000 besökare. Jag 

fortsatte ända fram till 1964. Sedan gjorde jag extra föreställningar 1966 och 1981. Det var 

mycket spännande och roliga tillställningar även om det ekonomiska utbytet inte var så stort. I 

början hade kapellmästaren Erik Rudås och jag etthundra kronor i betalning per föreställning 

och vecka. Då förstår man att tretton onsdagar varje sommar inte gav några stora pengar, och 

att vi fick lägga ner oerhört mycket tid. Men roligt var det och nyttigt. 

Thule och lägenhetsbytet 

Efter Jamtlisäsongen 1956 anmälde jag mig att delta i en kurs som försäkringsbolaget Thule 

arrangerade på Lidingö i Stockholm för blivande försäkringsmän. Jag hade planer på att sluta 

i banken och helt ägna mig åt försäkringsverksamhet som nytt yrke. När jag kom hem från 

kursen blev jag kallad till direktör Eriksson i banken. Han meddelade mig då att kamreren 

Gösta Forss på banken i Strömsund inte skulle vara kvar där. Han skulle flyttas till 

huvudkontoret i Östersund. Därför blev jag erbjuden att ta chefskapet för bankens kontor i 

Strömsund med början i november 1956. Jag fick ett mycket bra ekonomiskt erbjudande så 

jag hade svårt att säga nej. Margareta var dock inte så intresserad av att vi skulle flytta hela 

familjen till Strömsund. Kjelle hade nyss börjat skolan och själv skulle hon då mista 

möjligheten att arbeta på Stadskällaren i Östersund. Men det var naturligtvis väldigt lockande 

för mig att komma hem till Strömsund igen och vi bestämde att jag skulle ta jobbet. Gösta 

Forss fick min lägenhet i Östersund och jag tog den han hade i Gunnar Simonssons fastighet, 

där Restaurang Hörnet nu finns. Vi bytte helt enkelt. Vår nya lägenhet var mycket fin med 

fyra rum och kök på andra våningen. Margareta blev nu hemmafru på heltid med skötsel av 

hem och barn. Kjelle började i första klass på Näsets skola. 

Strömskvällar 

Jag blev medlem i Rotary nästan genast. Dessutom valdes jag 1957 in i klubben »De 15«. 

Jobbet med Jamtlikvällarna fortsatte på somrarna, och jag pendlade mellan Strömsund och 

Stan. Jag tog semesterdagar för att kunna genomföra kvällarna i Östersund och var ledig varje 
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onsdag. Jag fick bo hos Bosse Berndtsson på onsdagskvällen så att jag kunde åka tillbaka 

morgonen därpå och jobba i Strömsund. Så höll jag på och fortsatte med detta under 1957. 

Men det var så pass jobbigt att jag gjorde uppehåll 1958 och 1959. 1960 kom jag tillbaka 

samtidigt som jag dubblerade Jamtliprogrammets onsdagskvällar och körde Strömskvällar på 

torsdagar. Strömskvällarna pågick till 1966.  

Banken knorrade aldrig utan såg mer fördelar i det jag höll på med. Dessutom tog jag 

semester på onsdagar för att jobba med programmet inför kvällen. Jag tror att banken såg ett 

värde i att jag blev känd i underhållningssammanhang. När bankdirektören fick veta att jag 

tagit mina semesterdagar för att jobba med Jamtli fick jag faktiskt en extra veckas semester. 

Det var väldigt juste. 

Anders med dansen i blodet 

1960 i november månad föddes Anders. Jag tror att Margareta hoppats på att det skulle bli en 

flicka den här gången, men vi var naturligtvis glada för att allt hade gått bra och att vi fick vår 

tredje välskapta pojke. Som baby var han väldigt grinig kan man minst säga. Men när jag tog 

upp honom på nätterna och dansade med honom i lägenheten, då var han tillfreds. Anders har 

dansen i blodet. När jag tog med honom i dansens virvlar blev han betydligt gladare. 

De följande åren 

1961 dog min pappa, då nära 93 år gammal. I slutet av året köpte vi den stora fastigheten på 

Storgatan 45 av dödsboet efter ingenjör Elias W Johansson, Elverkets chef i Strömsund. På 

våren året efter, när vi gjort en hel del reparationer både in- och utvändigt, flyttade vi in i nio 

rum och kök. De första åren hyrde vi ut flera rum till skolbarn som Margareta även servade 

med frukost och kvällsmål. Hon hade mycket att stå i med både hus och barn. Själv hade jag 

förutom bankjobbet också en försäkringsagentur som jag lade ner ganska mycket tid på. Även 

föreningslivet och underhållningsverksamheten fyllde min tid. 

Vid 60 års ålder, 1983, slutade jag min tjänst i banken och ägnade mig åt att sälja försäkringar 

i Skandia. När alla barn flyttat hemifrån sålde vi Storgatan 45. Det var 1986. Vi hyrde en 

lägenhet på fyra rum och kök lite längre ner på gatan. Storgatan 21 i Strömsund blev vår 

adress under elva år. Sedan 1988 har jag varit heltidspensionär. 

Vårt nästa flyttlass gick till Dalarna. För att komma lite närmare våra barn beslutade vi att 

bosätta oss i Borlänge. Året var 1997, och vi köpte en liten enplansvilla på Bältargatan 16. Tio 

år senare, 17 mars 2007, avled Margareta på Falu lasarett efter operation av en blödning från 

stora kroppspulsådern. Hon blev nära 83 år gammal. 
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Kapitel 2 

Somrarna på Jamtli 

De mödosamma förberedelserna 

Det var jag och kapellmästare Erik Rudås som gjorde planeringen av sommarens tretton 

programkvällar på Jamtli. Vi lade ner enormt mycket arbete på förberedelser och 

genomförandet under själva säsongen. Det var alltid ett pussel att få ihop programmen 

eftersom jag ville att alla kvällar under en säsong skulle byggas upp kring ett tema. Det kunde 

till exempel vara en säsong som gick i olika länders tecken och en annan säsong med Sveriges 

olika landskap. Om det var franskt tema till exempel kunde kvällen handla mycket om hattar 

och parfymer. En kväll hade vi matlagning, ja det var mycket sådana saker som var nya varje 

kväll och skulle stämma med säsongens tema. Vi korade bland annat Miss Jamtli, och det var 

en tävling för katter. Publiken kom med sina katter så det blev ett himla liv när de blev 

ovänner. Det gällde helt enkelt att försöka få ihop olika roliga inslag som passade och 

samtidigt lockade publiken. Jag hade en kille från Kälarne som skrev specialkupletter. Det var 

bra om jag ville att texten skulle handla om något aktuellt. Jag talade bara om vad jag ville ha 

så kom det en kuplett. Jag hade amatörer som medverkade med specialtexter. Syskonen 

Lindberg från Brunflo och flickorna Melin från Östersund uppträdde flera gånger. 

Kapellmästare Rudås var otrolig. Han skrev alla arrangemang för orkestern med blåsare och 

alla som skulle uppträda på scenen. Han hade ofta med en kille som var fantastiskt skicklig på 

fiol. 

Artister och dödagar 

Artisterna bokades när det var artistsättning varje vår och då brukade jag vara med. Det 

skedde via Folkparkerna på den tiden. Ibland samlades vi i Örebro och ibland i Stockholm, 

det var lite olika. Vid dessa tillfällen fick man en presentation av vilka artister som var lediga, 

och om det var någon man ville ha fick man förhandsboka. Sedan kom det skriftliga förslag 

med kostnader, och så fick man bekräfta om man ville boka upp dem och betala. Alla kontrakt 

med artisterna var klara långt i förväg. Allt detta skötte jag, kontrakten gick via mig och det 

var väldigt mycket jobb. Artisterna ville boka in så att de slapp åka fram och tillbaka över 

landet. Så det var mycket uppskattat att vår kväll var mitt i veckan, på onsdagar, och att vi 

sedan också från 1960 till 1966 kunde boka för Strömsund på torsdagar. Det var ofta 

»dödagar« för artisterna, som i regel endast uppträdde på lördagar och söndagar. 

Nya scener 

Vi hade riktigt bra lönsamhet på arrangemangen på båda ställena. På Jamtli byggdes det ut 

med nya scener. Det betydde mycket. I Östersund hade vi vårt avtal med Jamtlinämnden, en 

speciell nämnd som hade hand om det ekonomiska inom området hembygd. De ordnade med 

allt runt omkring arrangemangen, från biljettförsäljare och vakter till scen, högtaleri och 

utsändning. Sådant behövde jag aldrig befatta mig med. All reklam, programblad och dylikt 

skötte grabbarna Olle och Bo på Berndtssons Tryckeri. 

Vinst på var tionde 

Vi hade tio stycken Turalleriflickor som sålde tretusen lotter varje kväll. Lotterna var oerhört 

populära och kostade bara en krona styck. Som regel fick vi många av vinsterna till lotteriet. 
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Jag gjorde lite reklam för firmor som skänkte priser, eller också köpte jag in oerhört billigt. 

Bland annat vann man på var tionde lott. Köpte man tio lotter var man alltså garanterad en 

vinst. Det var ganska hejigt! Utmaningen var att hitta på den garantivinst som alla kunde 

vinna. Exempelvis kunde det vara en liter jordgubbar eller en tvålask. Det var ju fina vinster. 

Det fanns en speciell kiosk där vinnarna fick hämta den här typen av vinster. Det gick helt 

enkelt inte att alla kom upp på scenen. Men både dragning av de stora vinsterna mellan ett och 

tio, liksom utdelning av dessa, skedde från scenen. De större vinsterna kunde vara till exempel 

ett dragspel eller något annat i den stilen. Sedan var det överraskningar för publiken. När 

flyget till Paris kom igång blev det möjligt att överraska med sådana biljetter eftersom man 

kunde flyga dit över helgen för bara hundrafemtio kronor. Det kunde gå till så att jag tog upp 

någon ur publiken på scenen och frågade vad han skulle göra i helgen, i samma stund som jag 

överlämnade två biljetter till Paris. Ett annat pris kunde vara en fiskehelg med Spökis. Det här 

blev oerhört populärt. 

Blomster och utsmyckning 

Vi hade speciellt folk som jobbade med dekor. Hartman, som var reklamchef på Tempo i 

Östersund, skötte all dekor åt oss. Han var oerhört skicklig och målade och fixade. Hade vi 

Paris som tema, byggde han upp ett stort Eiffeltorn ute på planen, med belysning och allt. När 

vi hade temat »Tusen och en Natt« byggde han en minaret med böneutropare. Cavallins 

blomsterhandel svarade för alla blomsterarrangemang. Vi köpte buketterna som delades ut till 

artister och medverkande. Men blommorna som användes för att dekorera scenen ställde de 

upp med gratis. De tog tillbaka dem när kvällen var slut för återanvändning till lite olika 

saker. Det var alltid mycket blommor. Exempelvis den gången vi hade Miss Universum hade 

de byggt upp en hel jordglob med blommor. Alla ställde verkligen upp på ett fantastiskt sätt 

och hjälpte till. 

Succé 

Publiksnittet på Jamtli låg mellan sex- och sjutusen per kväll, i Strömsund mellan två- och 

tretusen. Arrangemangen var så populära att jag till och med fick telegram från folk som inte 

kunde åka på semester för att de inte ville missa programkvällarna. Jag var lockad att testa 

vad som skulle hända om vi slutade annonsera. Min tes var att folk inte skulle våga låta bli att 

gå. Vi skulle skapa en sådan nyfikenhet och alltid bjuda på så mycket, alltid mer än vad 

programmet utlovade. Det var till exempel därför vi började dela ut flygbiljetter. Det var inget 

vi talade om innan eller i någon tidningsannons. Entrépriset var lågt, två kronor, även om det 

var ett annat penningvärde då. 

Fantastiska år 

Det är fantastiskt att tänka att vi hade mer folk på Jamtlikvällarna än man hade på Allsång på 

Skansen. På den tiden var det rena allsångskvällar och inte med artistuppträdanden som idag. 

Att jag involverades i Jamtli började med att Jamtlinämnden kontaktade mig. Jag tror att jag 

kommit på tal via bröderna Berndtsson, som var involverade i Godtemplarrörelsen i 

Östersund. De visste att jag spelade revy i Östersund, Tandsbyn och Strömsund och att jag 

varit med i Arnljot. I Strömsund var det Hembygdsföreningen som gav mig uppdraget att 

arrangera Strömskvällarna från 1960 till 1966. Där hade jag som regel Egon Wesséns 

orkester. Egon var fantastiskt bra att ha och göra med. Jag skötte alltid all reklam själv i 

samband med Strömskvällarna. 
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Från början, när vi körde igång, var målsättningen att öka besökarantalet på Jamtli. Det var 

väldigt lite folk som gick dit trots att det var gratis. Och det var ju inte så konstigt för det 

hände ju ingenting där, det var mest bara restauranggäster. Det fanns en liten orkesterestrad 

nedanför restaurangen, strax intill fontänen. Den var dock igenbommad och användes bara 

ibland till friluftsgudstjänster. 1954 startade vi med Jamtlikvällar i liten skala. I början var det 

ingen entréavgift, och vi ville mest se om det fanns ett intresse. Vi tänkte att det är ju alltid bra 

om restaurangen får mer gäster. Och så blev det, där var det alltid fullt just den här kvällen. 

Redan året därpå blev den lilla orkesterestraden för trång och en ny scen byggdes på nya 

området, en liten bit längre bort mot Storsjön till. Allt svällde ut och blev en väldig apparat. 

Jag höll i Jamtlikvällarna i tio år med några extra inhopp under de följande åren. Sedan 

fortsatte Åke Jonsson på radion efter mig, inte varje vecka under sommaren utan då och då. 

Så småningom mattades det av. Artisterna blev väldigt dyra och även andra priser steg i 

höjden, så till sist gick det inte att fortsätta. Att publikintresset var så stort berodde till viss del 

på att det inte fanns TV. Den kom ungefär 1957, och blev inte vanlig hos gemene man förrän 

kring 1960. Idag skulle det aldrig gå att locka motsvarande publik som vi gjorde då. 

Inte bara underhållning 

Jag var aldrig frestad att släppa jobbet på banken och ägna mig åt underhållning på heltid. Det 

vågade jag inte. Jag hade ju familj och barn och var beroende av en fast inkomst. Och sedan 

hade jag inte så märkvärdigt betalt från det jag gjorde inom underhållning. Det hade vi säkert 

kunnat förhandla oss fram till, men pengarna var inte det väsentliga. Det var nöjet att få hålla 

på som var viktigt. Om jag hade tagit betalt för den tid jag lade ner, skulle det aldrig ha gått. 

Under senare år hade Rudås och jag fem hundra kronor var i veckan och det var ju ingenting. 

Flickan som sålde biljetter tjänade mer eftersom hon fick fem öre per biljett. Med hundratusen 

personer på en säsong blev det femtusen kronor. Vi fick också samma erbjudande, men vi 

vågade aldrig hoppa på det. Vi trodde nog inte tillräckligt mycket på oss själva. Och sedan 

skulle man skatta för den här femhundringen. Jag hade en lång diskussion med revisorn på 

Länsstyrelsen då jag hävdade att jag inte tog ut några traktamenten, och han menade att jag 

kunde åka hem till Strömsund efter varje föreställning. Men det var inte praktiskt möjligt, jag 

orkade inte helt enkelt. Efter mycket om och men fick jag godkännande för ett traktamente på 

tio kronor per dygn. Jag svarade att jag godkände det, om han bara talade om var man kunde 

bo och äta för tio kronor i Östersund. Det fick jag aldrig något svar på. 
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Kapitel 3 

Jamtlikvällar jag minns 

Småländskt tema med förlovning 

Säsongen 1956 på Jamtli var temat att varje onsdagskväll skulle handla om ett visst landskap i 

Sverige. Jag tog kontakt brevledes med alla landskapsföreningar och erbjöd dem att 

medverka. De fick själva komma med förslag på artist som de ville ha med från landskapet. 

Idén med landskap gjorde att programmen tillsammans gav ett tvärsnitt från hela landet. Sist 

ut på säsongen var Jämtland.  

Det är några landskap som jag särskilt kommer ihåg och som utvecklades speciellt. Småland 

var ett sådant exempel. Den kvällen skulle jag bygga upp kring den gamla legenden om 

Värnamo marknad när Per och Kersti bytte ring. Målet var att få arrangera antingen en 

förlovning eller ett bröllop med folk från Småland. Jag tog kontakt med fru Larsson på 

Larssons Guld i Östersund och bad henne, att om det kom in något par för att köpa 

förlovningsringar, höra med dem om de ville förlova sig under en Jamtlikväll. På det viset 

skulle vi få kontakt med ett tänkbart par. Och om det kom någon från Småland så skulle vi 

bearbeta dem extra mycket genom att bjuda på en speciell förlovningsmiddag och göra det lite 

eljest. Hela lotteriet och presenterna den Jamtlikvällen skulle gå till förlovningsparet och 

deras nya bo. Bara någon dag efteråt ringde fru Larsson och sa: − Kan du tänka dig, det har 

dykt upp ett par från Småland. De ska till västjämtland en sväng och sedan förlova sig till 

helgen här i Östersund. − Ja, det låter ju bra det, sa jag. Då ska vi försöka övertala dem att 

göra det på onsdagskvällen på Jamtli i stället. Paret kom in någon dag senare på guldaffären 

och när fru Larsson frågade om de kunde tänka sig att ställa upp så blev svaret ja. Men innan 

onsdagen skulle de åka till Åre och vandra på Skutan för att hinna med lite av det som var 

ursprungsplanen. Allt var klart med ringarna och jag beställde middag på Restaurang Hov 

inför onsdagskvällens evenemang. Vid sjutiden den kvällen hade de inte dykt upp och 

föreställningen skulle börja klockan åtta. Jag funderade vart de tagit vägen och om något hänt, 

en bilolycka eller något annat. Men jag litade på att de skulle komma. Fru Larsson var där 

med ringarna så att det var grönt och klart. Så kom ett telefonmeddelande. Paret hade tältat, 

mannen hade blivit förkyld och nästan fått lunginflammation. Han var inlagd på sjukstugan i 

Åre så de hade inte en chans att komma ner till kvällen. De föreslog att de skulle komma ner 

till helgen i stället, men det hjälpte ju inte mig. Detta var en timme innan föreställningen 

skulle börja. Eftersom det här kom så sent, hade jag inte förberett någon annan programpunkt. 

Tanken var att det skulle kretsa kring att Per och Kersti bytte ring. Jag funderade och insåg att 

det skulle bli en lucka i programmet. Det hade nog spridit sig genom djungeltelegrafen vad 

som var på gång under kvällen. Jag gick ut och talade om för publiken hur läget var, att det 

tilltänkta paret från Småland inte kunde komma på grund av sjukdom. 

I den stunden kom jag på att jag skulle fråga om det var någon annan i publiken som hade 

tänkt förlova sig, eller över huvud taget gick i sådana funderingar så att vi åtminstone kunde 

få bjuda på middag. Det blev alldeles dödstyst i publiken och jag väntade på att någon skulle 

resa sig. Och tror du inte att det var ett par som reste sig! En kille som var militärklädd och en 

flicka steg upp och kom längs gången ner till scenen. Jag blev alldeles paff och kände mig 

nästan som Billy Graham, frälsaren. Paret kom upp på scenen. Det visade sig att de hade 

ringar med sig, eftersom de planerat att förlova sig den här kvällen. Killen låg inkallad i 

Östersund och hon hade kommit upp från Småland. De hade brevväxlat och deras plan var att 



 

25 
 

gå på Jamtli och förlova sig där. Så slumpade det sig. Det blev puss och kram och tårarna rann 

både på dem, på mig och publiken. Det var så otroligt lyckat att det klaffade. Jag kunde 

fullfölja programmet helt och hållet som det var tänkt med presenter åt det nyförlovade paret 

som var överlyckliga. 

Fredsduvor till Dag Hammarskjöld 

Året innan, det vill säga 1955, hade vi också en sån där grej som kom till av en slump.    

Georg Jonsson från Hammerdal hade en firma i Östersund som hette »47 Steg från 

Busscentralen«. Han gav oss hundra kronor per kväll om vi bara nämnde talet 47. Varje 

onsdag diskuterade kapellmästare Erik Rudås och jag vad vi skulle hitta på. Vi satt på Hotell 

Standard, funderade och pokulerade. Då läste vi i tidningen att Dag Hammarskjöld skulle 

fylla 50 år på onsdag i kommande vecka. Vi tänkte att honom borde vi försöka uppvakta. Han 

skulle fira födelsedagen nere i Skåne där han hade sitt sommarställe. Vi resonerade och kom 

fram till att vi skulle skicka en hälsning till honom med brevduvor. Idén var att ordna med 

duvor från Skåne till Östersund som vi skulle släppa från scenen. Jag gav tjejen som satt i 

växeln på Hotell Standard en hundring och bad henne titta i telefonkatalogen om hon kunde 

hitta någon som hade ett duvslag i Skåne. I så fall skulle vi ta kontakt och göra vår förfrågan 

dagen därpå. Hon kom tillbaka efter en stund och berättade att det fanns gott om duvslag och 

också en speciell förening som hade med duvor att göra. Jag fick alla adresser och 

telefonnummer och på morgonen satte jag igång att ringa. När jag kom i kontakt med 

föreningen och berättade vad saken gällde blev de eld och lågor. Medlemmarna skulle gå ihop 

för att få ett tillräckligt antal duvor och allt skulle hinnas med om de skickade duvorna med 

ilgods. På onsdagsmorgonen kunde vi hämta två stora burar med 50 duvor som skickats med 

ilgods. Den kvällen medverkade författaren Per Nilsson-Tannér, som skrivit en prolog till Dag 

Hammarskjölds ära. Vid niotiden på kvällen öppnade vi burarna och släppte ut duvorna från 

scenen. Gratulationer till Dag Hammarskjöld skickades telegrafiskt, där vi också berättade om 

de femtio fredsduvor som släpptes från scenen på Jamtli. Det var en fantastisk syn att se 

duvorna lyfta. De flög ett par varv runt hela området innan de bestämde sig för en riktning, 

och sedan flög alla direkt söderut. Det var en otrolig syn och det blev en fantastisk 

uppståndelse. 

Dagen därpå fick vi meddelande om att duvorna hade kommit fram, 47 stycken av 50! När vi 

berättade detta följande Jamtlikväll skrattade publiken gott. Vi fick också ett personligt brev 

från Dag Hammarskjöld där han tackade för uppvaktningen. Det var verkligen unikt. Jag tror 

att brevet finns på Jamtli eller museet i Östersund idag. Det otroliga med duvorna, som jag då 

inte kände till, var att det var första gången som de flög från norr till söder. Det har aldrig hänt 

förr, och det finns ju inga duvslag norrut heller för den delen. Det var också första gången 

man provat att få dem att flyga så långt och i den riktningen. Som regel brukar de flyga öst-

väst. Vi hade också låtit publiken tävla om hur lång tid det skulle ta för duvorna att flyga 

tillbaka till Skåne, så alltihopa blev ett fantastiskt lyckat inslag på väldigt många sätt. 

En riktig fiskehistoria 

Från ingenjörstrupperna i Östersund fick vi låna en stor ponton som användes för att bygga 

broar över sund. Militären hade en depå strax intill Jamtli, så vi lyckades få dem att frakta den 

lånade pontonen intill scenen, ställa upp den och fylla den med vatten. Tanken var att jag 

skulle ha en tävling med levande öringar som publiken skulle fånga med en håv. Erik Rudås 

och jag åkte till Mattmar och tog in på Mattmars hotell för att fiska på tisdagsnatten innan det 
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var dags för onsdagens Jamtlikväll. Vi skulle fånga fisken själva, förvara den i kärl med 

syremättat vatten, och frakta dem till Östersund. Under kvällen fångade vi väl en tio-tolv 

öringar och vi tyckte att det räckte för tävlingen. På morgonen när vi vaknade hade all fisk 

dött. Där stod vi och visste inte vad vi skulle göra. Vi hade ju ordnat med pontonen och allt. 

Hur det var, bestämde vi oss för att åka till fiskeodlingsanstalten i Semlan och prata med 

fiskmästaren där. Han frågade vad vi behövde, och lovade att hjälpa oss med både ett tjugutal 

fiskar och kärl till frakten. Det var stora, fina, fiskar och fiskmästaren rådde oss att åka in på 

en bensinstation efter vägen och blåsa syre i vattnet. Han var tveksam till om fiskarna skulle 

klara sig i pontonens stillastående vatten. Då kom vi på att det fanns en fontän nedanför 

Restaurang Hov och det tyckte han lät som en bra lösning. − Släpp på vattnet så att det flödar 

ordentligt och håva upp fiskarna någon halvtimma innan, var hans råd. − Sedan kan ni bära 

dem i hinkar fram till pontonen vid scenen. Fiskarna var pigga som tusan när vi släppte ut 

dem i fontänen. Det var som om de kommit ut på fritt vatten. De hoppade upp i luften och det 

var nästan så att vi var rädda att de inte skulle stanna kvar i dammen. Restauranggästerna 

funderade vad som var på gång, framför allt när det var dags att fånga in öringarna för flytten 

till pontonen. Vi fick hjälp av ett gäng killar som stod utan byxor i dammen och försökte håva 

in fiskarna. Det var inte lätt. Jag stod på scenen och undrade var de tagit vägen, innan de till 

slut dök upp. Sedan var det dags för publiken att tävla. Det hela var otroligt roligt och blev en 

stor succé. 

Miss Universum 

Sommaren 1955 slumpade det sig så att vi kunde få Miss Universum, Hillevi Rombin, att 

medverka en Jamtlikväll. Det som egentligen var bokat för kvällen var en operettafton med 

Rut Moberg som stjärna. Dessutom hade jag fått tips om en kyrkokör från Laxsjö och 

Föllinge som övat in operetten Vita Hästen. De var så många att vi fick bygga en extra scen 

bredvid för att alla skulle få plats. Att vi skulle kunna engagera Miss Universum var inget vi 

visste i förväg. Vi läste i tidningen om att hon vunnit tävlingen i Kalifornien och bestämde oss 

för att chansa och ringa till redaktör Mikael Katz på Vecko-Revyn. Han höll i den svenska 

uttagningen till tävlingen. Hillevi Rombin skulle komma tillbaka till Sverige dagen innan 

Jamtlikvällen, och när vi pratade med Mikael Katz lovade vi att hon skulle få tusen kronor om 

hon åkte direkt till oss på Jamtli. − Åh herregud, sa Katz, hon kan ju ingenting! Hon ser bara 

bra ut, hon kan inte sjunga eller göra någonting. Jag svarade att det inte gjorde något, bara hon 

kom. Tusen kronor var mycket på den tiden, och Mikael Katz lovade att prata med henne. 

Eftersom det var en onsdag, och mitt i veckan, var hon inte inbokad för något annat. 

Bokningen blev klar och Expressen fick nys om vad som var på gång. De skickade redaktör 

Estenstad, som följde med Miss Universum upp till oss på Jamtli. Jag snackade med ÖP om 

vad som var på gång och fick en annons på halva första sidan med en bild, ”Hillevi Rombin, 

Miss Universum, direkt från Kalifornien till Östersund”, stod det. Du förstår vilken rubrik. 

Annonsen var dyrare än Miss Universum. Jag vet att chefen för Jamtli, landsantikvarien, blev 

orolig: − Hur ska ni klara det här. Det kostar ju mycket pengar. Tänk om det går på tok och 

det blir regn. Hur gör ni då?  − Ja, vi chansar, svarade vi. − Det här är ett tillfälle som aldrig 

kommer tillbaka. Vi snackade med stadsfiskalen. Han förstod, precis som vi, att det skulle 

komma otroligt mycket folk om det blev bra väder. Skulle vi klara upp det här? Det hade 

aldrig behövts några extra vakter under en Jamtlikväll. Inte en enda polis hade vi vid något 

program, bara våra vanliga ordningsvakter. Tre, fyra vakter brukade det vara. Men jag tänkte: 

kommer det mycket folk så kan det bli rörigt. Så jag snackade med konsul Ragnar Ohlson, 

som jag var god vän med. Han hade en gammal kärlek till Rut Moberg. Jag frågade om han 
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kunde tänka sig att ta hand om henne efter föreställningen och gå och äta en matbit 

tillsammans med henne. − Javisst, sa han. Det gör jag så gärna, jag ställer upp. − Men du 

kanske måste ta med dig Hillevi Rombin, sa jag. − Vi måste ju bjuda henne på en matbit 

också. − Ja naturligtvis, svarade han. Då tar jag fram Rolls Roycen. Jag föreslog att vi skulle 

släppa in honom via en grind som fanns till området nere vid Storsjön, och att han skulle åka 

ut samma väg. − Du kommer aldrig att ta dig iväg genom publikmassorna annars, sa jag till 

konsuln. − Det kommer att bli så mycket folk att du måste smita ut med gästerna, och det 

uppdraget faller på din lott. Inslaget med Hillevi Rombin låg sist i programmet och konsul 

Ragnar Ohlson lovade att fixa det hela. 

Den kvällen kom det nära tiotusen människor. Normalt kostade entrén två kronor men då tog 

vi två och femtio. Ingen sa något om det. Bara den där femtioöringen som vi höjde 

biljettpriset med gav ytterligare femtusen kronor i intäkter. Det betalade hela kalaset, som för 

övrigt blev en otrolig succé. Det skrevs i tidningar och det var radioinslag. Det var fantastiskt 

vilken press vi fick! Hillevi Rombin var verkligen vacker som en tavla. Och så hade hon på 

sig den klänning som hon bar när hon kröntes. Hon blev intervjuad om hur allt varit, tävlingen 

och vilka konkurrenter hon haft, och gav ett väldigt fint och trevligt intryck. 

Jussi, Zarah och Karl Gerhard 

En rolig grej var när Karl Gerhard var hos oss en Jamtlikväll. Samtidigt var det en stipendiat 

från Korea på Musikaliska Akademin som vi hade bett komma upp och spela. Han var ett 

underbarn på fiol och fick uppträda före Karl Gerhard. När Karl Gerhard kommer in säger 

han: − Tänk att man blivit så pass gammal att man måste ta hit folk ända från Korea för att 

värma upp publiken! 

När vi hade Jussi Björling var det väldigt oturligt för det spöregnade hela den dagen. Det var 

inte en Jamtlikväll utan en söndag 1956 som arrangerades som en »Sverige Amerika Dag«. 

Vid samma tillfälle hade vi en gymnasttrupp från Örebro som inte alls kunde uppträda 

eftersom det regnade så mycket. Jussi Björling var nog den dyraste artist som vi hade genom 

åren på Jamtli. Jag tror han kostade femtusen kronor, och då hade han bara pianisten med sig. 

Det värsta var villkoret att vi skulle tillhandahålla en flygel. Det är inte lätt med en flygel på 

en utescen. Men vi fick låna en genom Pianomagasinet så det löste sig. Jussi Björling var 

klädd i frack och sjöng fantastiskt bra, men jag kom inte i någon närmare kontakt med honom. 

Han uppträdde rätt upp och ner och det var det. 

Sedan hade vi Zarah Leander, och hon var lite speciell. Hon hade som vanligt med sin make 

som ackompanjatör, Arne Hülphers. Helgen innan hon besökte oss på Jamtli, hade hon varit 

på Joelmässan i Hammerdal. Där hade de bjudit henne till en fäbod och på surströmming. Det 

var första gången hon smakade det och hon blev oerhört förtjust. Därför tyckte vi att det var 

passande att som avtackning på scenen, ge henne en stor burk surströmming i stället för 

blommor. När vi överlämnade burken var hennes kommentar: − Jag tackar mina vänner från 

Hammerdal. 
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Kapitel 4 

Vännen Gunnar Simonson 

Gunnar Simonson var skojfrisk, alltid med glimten i ögat. Vi hade mycket gemensamt och 

roligt tillsammans. Han var alltid positiv och generös, omtyckt av alla. Gunnar var ordförande 

i Hembygdsföreningen och den som tog in mig i »Klubben De 15« och Rotary. Vi umgicks 

väldigt mycket fast han var tio år äldre än jag. 

Fotbollsskorna blev ingen succé 

Det här är en historia som Gunnar Simonson berättat, och som jag tycker är så typisk för hur 

det kunde vara. Han gillade idrott. Han var IFK:s ordförande och stöttade alltid idrott, men 

själv utövade han aldrig någon fysisk aktivitet. Han sträckte väl inte på armarna ens en gång. 

Men ändå var han med och spelade lite pojkfotboll. Då höll de till nere på gamla idrottsplanen 

i Sjövik vid Ramselevägen, där bilskroten är. I alla fall så hade Gunnars pappa, som ville 

stimulera sonens fotbollsintresse, köpt ett par fotbollsskor som han kom med till 

fotbollsplanen. När det var dags för pojkgänget att dela upp sig i två lag var Gunnar den ende 

som inte som inte blev vald. Och det var just för att han hade sina nya fotbollsskor. För de 

andra grabbarna, som alla hade gymnastikskor, var det en otänkbar lyx. Gunnar har berättat 

att han gick hem och slängde skorna framför pappan och sa: − Dom här vill jag inte ha, för då 

får jag inte vara med och spela. Det där tog Gunnar hårt, för han tyckte fotbollsskorna var 

fina. 

Föräldrar som var lite eljest 

Gunnar Simonsons pappa, Simon Nilsson, var från Fyrås. Föräldrarna var lite eljest, och i 

mitten av 30-talet åkte de på semester till Kairo. Då var det en uppståndelse utan like och 

uppställning på stationen med fotografer som tog bilder av herrskapet Simonson. 

Olympiaden i Berlin 1936 

Det var ett gäng som åkte på Olympiaden 1936. Gunnar Simonson, Putte Lundholm, en som 

vi kallade för Slampen och några till tog tåget till Berlin. Och så var det folkskollärare Pelle 

Johansson. Jag sålde tidningar till honom på söndagar, och då såg jag att han hade en 

nazistflagga hemma över hela väggen i stora rummet. Gunnar Simonson har berättat att när 

Hitler kom in på stadion, reste sig publiken och gjorde Hitlerhälsningen. Folkskollärare Pelle 

Johansson hade ett finger som stelnat och stack ut lite grann. När Johansson, som ende man ur 

Strömsundsgänget, gjorde Hitlerhälsning, stack fingret rätt upp. Det hade de övriga i gänget 

så roligt åt. 

Skämtaren 

1945 kom jag till banken som kassör. Direktören hette Olofsson, Körner var kamrer, 

dessutom fanns en kassakontrollant, och jag som kassör. En morgon kom Gunnar Simonson 

in och påkallade Körners uppmärksamhet på att det hade hänt en liten olycka på golvet 

utanför bankdisken. Gunnar hade köpt en konstgjord hundskit som han hade lagt utanför 

disken. När Gunnar påpekade detta för Körner, som var lite fisförnäm, säger kamreren: − Åh 

herregud, hur ska vi bära oss åt? Det kommer ju ingen städerska hit förrän imorgon. Hur ska 

vi bära oss åt? − Ja, sa Gunnar. Det har hänt en olycka med någon som varit in med en hund. 
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− Ja, det ser jag väl, sa Körner. Men hur ska vi bära oss åt? Det kommer ju ingen som tar rätt 

på det här. − Ja, fortsätter Gunnar. Vi får dra lott. − Jag spelar aldrig på lotteri, svarade 

Körner. − Jasså, sa Gunnar, och tar upp hundskiten och stoppar den i fickan. Då kräktes 

Körner. 

Det här var typiskt för Gunnar Simonson och vad han kunde hitta på. Han hade ofta 

hundskiten i fickan och skojade, till exempel när han hade någon mottagning i bostaden. 

Bland annat kommer jag ihåg när vi var bjudna dit i samband med att Vilgot Sjöman var där 

uppe och spelade in filmer med Sonja Lindgren med flera. Då lade Gunnar hundskiten på 

toalocket, så när damerna som var där kom ut från toalettbesöket allt eftersom och började 

prata med varandra, gick Gunnar omkring och njöt i fulla drag. 

40-årsresan till Mallorca 

När jag fyllde 40 år 1963, gjorde vi sällskap till Mallorca, Margareta, jag, Gunnar och Maud. 

Pojkarna Kjelle, Pär och Anders skulle vara hos Wikmans under tiden som vi var borta. Jag 

tror vi var bortresta i 14 dagar. Vi fick brev hemifrån där det stod att Anders, som bara var tre 

år, var så snäll. Märta var bussig som tog hand om pojkarna. 

Vi hade väldigt trevligt tillsammans, vi och Simonsons. Det var en upplevelse helt enkelt. 

Gunnar hade varit ute och rest mer än jag och han hade en del kontakter. I Palma kände han 

en svensk krögare som hette Bratt. Vi skulle äta på hans krog. Jag hade aldrig varit ute och 

visste inte vad saker och ting kostade. När notan kom så var det dyrt som bara den. Det var en 

av resans första middagar och jag tänkte att här ryker hela veckoransonen. Maud var den som 

räknade hur vi skulle dela upp notan. Hon ansåg absolut att dricks skulle läggas på för att allt 

skulle vara korrekt. Och så blev det. Gunnars intresse för livsmedelsbutiker gjorde att vi 

upplevde saker som vi annars inte skulle ha gjort. En rolig grej var när vi gick in på en större 

speceriaffär och blev bjudna på ett glas sherry. Här är något som vi ska hoppa på, sa Gunnar 

till mig. Du ser vilken start det blir när man tar emot folk med att bjuda på ett glas sherry, 

vilket mottagande! Det blir så god stämning och folk står kvar så länge. Så här skulle jag 

också kunna göra. Han blev helt såld på idén men jag tror aldrig att han provade själv i 

Simonsons Handelsbod. 

Gunnar Simonsons sista år 

Gunnar Simonson hade väldiga problem med en gikt i en tå. Många trodde att han hade fått 

det för att han festat för mycket, men så var det inte. Gunnar var praktiskt taget nykterist, det 

var väldigt sällan han drack någon sprit. Jag skulle tro att han fick det här problemet på grund 

av övermedicinering. Han fick helt enkelt för mycket medicin, cortison var det. Det här var 

innan han fick sin första stroke, bara 65 år gammal. Han hade just sålt Simonsons Handelsbod 

och skulle börja med galleriverksamhet efter en resa till Paris då han köpt in konst. Gunnar 

och hans fru Maud hade varit till Östersund. När de kom hem parkerade Maud, som körde, 

framför garaget. Hon steg ur och när Gunnar satt kvar i bilen upptäckte hon att något var fel. 

Han hade fått en stroke. Gunnars följande fem år var jobbiga för honom och han drabbades av 

stroke ett flertal gånger. Han var medveten om vad som hände runt omkring honom men 

oförmögen att påverka sin egen situation. Det var fruktansvärt synd om honom. Gunnar var 

född 1912 och dog 1982, nära 70 år gammal. 
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Kapitel 5 

Klubben De 15 

 

Klubben De 15 bildades 1939. Det var femton gubbar som gick ihop för att organisera hur 

samhället skulle skötas i händelse av att vi kom med i kriget. Alla var stöttepelare i samhället. 

Det var landsfiskalen, läkaren, det var bankdirektören, Guldkalle, ja alla på förtroendeposter 

och som hade något att säga till om när det handlade om samordning. Från början visste de 

inte vad de skulle kalla sig. »Pro Patria« var på förslag, väldigt fosterländskt. Till slut blev det 

Klubben De 15. 

När kriget tog slut fortsatte klubben, men då med inriktning på att ta hand om personer på 

nyckelposter, till exempel läkare och tandläkare som flyttade till Strömsund och ville stanna 

kvar ett tag. De skulle känna sig välkomna och introduceras i samhället på alla vis, även med 

damer, för att trivas. Det här var innan Rotary kom till Strömsund, men mycket påminde och 

var i samma anda med föredrag och sådana saker. Klubben har levt vidare och finns än idag. 

Man har sammanträden åtta gånger om året, en gång i månaden med sommaruppehåll. 

Vi höll till på Turisthotellet och på den tiden var det ingen spritservering där. Klubbmästaren 

brukade ha med en stor koffert som innehöll alla tänkbara drycker. Ett par gånger om år fick 

damerna vara med, och då var det lite extra med förplägnad och dans. Det var väldigt 

uppskattat. 

Vi har en stående matsedel som också fungerat bra genom åren. Det är lite speciella rätter, 

som renben, gås, nyfångad öring, ärtor och punsch. Det har blivit väldigt populärt att vara 

medlem, och de som kommit utifrån har trivts väldigt bra. 

Jag blev medlem 1957. Doktor Wikström och jag togs in samtidigt. Då var han också ganska 

ny i Strömsund. Jag var yngst men kände ändå de allra flesta. Vi hjälptes åt med 

klubbmästeriet, Gunnar Simonson och jag, och hittade på alla möjliga arrangemang. En gång 

hade vi planerat en busstur efter middagen. För att inte avslöja var vi skulle fick alla en 

papperspåse över huvudet. Jag hade skrivit ett manus och hittat på en berättelse om var vi åkte 

och vad jag såg efter vägen. Alla trodde att vi var på väg till flygfältet i Hallviken för att åka 

vidare därifrån. Folk som såg oss efter vägen undrade förstås vad som var på gång. Vi 

hamnade så småningom nere hos Parde på SCA där kvällen fortsatte. Det var väldigt festligt. 

En annan rolig idé var när vi körde alla med buss till järnvägsstationen för invägning. På den 

tiden fanns det alltid stora personvågar på stationerna. Man stoppade i ett mynt i vågen och 

fick en liten biljett som talade om vad man vägde. Den här speciella kvällen vägdes samtliga 

klubbmedlemmar, både före och efter middagen. Efter middagen var det uppvisning av båda 

biljetterna så att vi fick se hur mycket var och en gått upp under kvällen. 

En annan kväll som också blev oerhört spännande var när Gunnar Simonson fyllde femtio år. 

Som gäst hade han bjudit in Yngve Gamlin. Yngve uppträdde och Pia Backman, som han 

vidtalat, kompade när han sjöng som en österrikisk Kammersänger. Alla tjöt av skratt, det var 

inte klokt vad bra det var. Och så hade Yngve gjort ett fint porträtt av Gunnar i olja. Den 

kvällen minns jag som ett verkligt festligt tillfälle. 
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Kapitel 6 

Anekdoter och händelser 

Den kanadensiska ambulansen 

I början av 40-talet kom en kanadensisk ambulans till Strömsund. Det var tre, fyra bilar med 

ett tjugotal läkare och sjuksystrar som skickats från Kanada för att hjälpa till i finska kriget. 

De hade förläggning i gamla missionshuset och bodde däri avvaktan på att åka vidare till 

Finland. Men hur det nu var, det blev något mackel, så de kom inte iväg. De var kvar i 

Strömsund, säkert ett halvår, och började så småningom etablera sig ordentligt. De umgicks 

mycket med lokalbefolkningen, de förlovade sig och hade storslagna fester i missionshuset. 

Alla, både läkare och sjuksystrar, var väldigt trevliga och charmiga och snygga när de gick 

omkring i sina uniformer. Det kan säkerligen finnas både en och annan ättling i Strömsund 

från det besöket. 

Bröderna Ersson från Bonäset 

Bröderna Anders och Sven-Olof Ersson i Bonäset var speciella på det sättet att de på eget 

initiativ studerade och lärde sig främmande språk, bland annat hebreiska. De avancerade så 

långt att de kunde göra översättningar från hebreiska till svenska på uppdrag av bland andra 

kyrkoherden i Strömsund. Likaså fick de olika typer av uppdrag från den akademiska världen 

i Uppsala. Sven-Olof Ersson var född 1873 och dog 1951. I Strömsboken från 2004, står det 

om honom: ”Dödsfall i Bonäset Ström, har landbrukaren Sven-Olof Ersson avlidit i en ålder 

av nyss fyllda 78 år. Med den gamle hedersmannen Sven-Olof Erssons bortgång har vi 

förlorat en ovanligt fin och bildad odalman som ägnat all sin lediga kraft och tid åt studier, 

framför allt i språk och kulturhistoria. Han var en framstående kännare av sin hemtrakts 

dialekt, men även isländska och klassiska språk studerade han med framgång. Han har flitigt 

anlitats av forskare vid Ortsnamnsarkivet i Uppsala och Institutet för Folklivsforskning i 

Stockholm samt enskilda forskare.” 

Jag träffade aldrig bröderna Ersson, men det gjorde däremot Gunnar Simonson. Han hade 

varit hem till dem. När han ringde och frågade om han fick komma, beställde de lite 

sillkonserver. Gunnar hann nästan inte komma in genom dörren förrän de öppnade och åt 

direkt ur burkarna. Brödernas gemensamma hem har Gunnar beskrivit som väldigt påvert. De 

var oerhört skärpta med skarpt intellekt, så när de pratade om till exempel stjärnhimlen var det 

hur naturligt som helst för dem. Jag pratade med en dotter, Anna, som var född 1903. Jag vet 

inte vem av bröderna som var hennes far. Hon berättade att när hon var liten kunde det hända 

att pappan tog ut familjen på gården för att visa stjärnhimlen och peka ut stjärnbilderna. Han 

berättade också vad varje stjärnbild hette, både på latin och svenska! Det är fascinerande att 

människor som levde på den platsen vid den tiden hade sådana speciella intressen. 

Mer om grannen Lokrantz 

Citat ur Strömsboken: ”Advokat Lokrantz var ett stort original med häftigt lynne, men innerst 

inne en snäll och fin man. Hans stora hobby var utterfiske tillsammans med Lata Söderqvist, 

som han sa, källarmästaren på Nya Hotellet. Och så var det Gott-Jonsson, etablerad 

karamellkokare med kiosk på Storgatan mitt emot Lundholms järnhandel. Herrarna kallades 

respektlöst för Treenigheten. Lokrantz och fiskekamraterna Söderkvist och Gott-Jonsson hade 

varit på utterfiske på fredag eftermiddag med mindre lyckat resultat. En häftig storm hade 
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trasslat till utterlinan. Herrarna hade givit upp när historien börjar följande dag, en lördag. 

Efter flera timmars tålmodigt arbete hade Lokrantz linan klar och prydligt lagd på soffan mitt 

emot sitt skrivbord på kontoret.” 

[Gunnar kommenterar berättelsen: − Advokat Lokrantz var vår granne i fastigheten på 

Storgatan 8 i Strömsund där vi bodde från 1923 fram till 1930. Jag gissar att han var 

någonstans kring sjuttioårsåldern och jag var sex, sju år. Jag minns att han hade kontoret i 

hallen. Det fanns inget fönster så det var väldigt mörkt därinne för jämnan. Enda ljuskällan 

var en skrivbordslampa.] 

”En blyg knackning på dörren avbröt den stilla fröjd Lokrantz kände inför tanken på gott 

resultat och ljuvligt kommande utterfiske på lördagskvällen. Lokrantz hade en väldigt stark 

röst. För normala människor lät den bedövande och i det här fallet, än kraftigare för den blyga 

och försynta kvinna som hörsammat hans basunartade: − Stig in! Kvinnan kom från någon by 

omkring Ström och uppgav sitt namn samt att hon önskade utslaget och att hon önskade betala 

för sig. Lokrantz gnuggade händerna med tanke på pengarna, och formligen föste kvinnan till 

soffan där hon i all bävan satte sig på utterlinan med alla krokarna. Lokrantz gjorde i ordning 

papperen och böjde sig gemytligt över skrivbordet för att överlämna dem. Kvinnan reste sig 

också och i samma ögonblick blev Lokrantz varse vad som höll på att ske. Han fick något 

glasartat i blicken och skrek med tordönsliknande röst: − Slitt för fan männska, slitt, slitt! 

Lokrantz hade talfel genom sina tänder varför hans uppmaning, slitt, då han menade sitt, lät 

mycket skrämmande. Men ingenting kunde hindra utterlinan att rasa ner på golvet i en 

förfärlig härva. Lokrantz rusade fram till den helt lamslagna kvinnan, vände henne sakta 

samtidigt som han försiktigt började lossa krokarna ur hennes klänning. I exakt samma 

ögonblick öppnades dörren och advokat Lokrantz synnerligen försynta och milda syster, stod 

på tröskeln. − Men vad gör du med kvinnans bak, frågade hon förskräckt. 

Scenen var obeskrivlig. Lokrantz blodtryck hade skjutit i höjden, den besökande kvinnan var 

helt panikslagen, och så systern som inte kunde tolka händelseförloppet.” 
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Kapitel 7 

Torsfjärden 

Historia 

Citat ur Strömsboken 1968: ”År 1818 ansökte Hallsten Äng och Martis Anders Andersson om 

tillstånd att få anlägga nybygge vid Bergsjön. Landshövding von Törne biföll ansökan och 

förordnade lapplänsman Höglund att med biträde av två nämndemän förrätta syn å 

nybyggestrakten. 

Byn kallas i äldre handlingar Bergsjön. Den beordrade synen förrättades 1819 och förutom 

länsman och nämndemän deltog även åbor från angränsande byar. Någon av dessa åbor 

protesterade mot det tilltänkta nybygget. Erik Wallberg och Sven Paulsson i Svaningen påstod 

att de redan 1811 låtit utsyna en trakt för fäbodar där som skulle ligga inom gränsen för det nu 

sökta nybygget. De kunde inte visa papper på att de hade rätt att anlägga fäbodar och de hade 

inte heller påbörjat något sådant bygge. Jöns Persson i Sjulsåsen påstod att han 1811 hade fått 

en trakt utsynt till nybygge på den aktuella allmänningen men inte heller han kunde förete 

några handlingar från den påstådda synen. Sanningen var nog närmast den att man var ovillig 

att tillåta nybygge på trakten kring Bergsjön, då den troligen var ett utmärkt område för jakt 

och fiske. Så småningom måste åborna i närliggande byar ge med sig och ville inte förhindra 

sökarna att anlägga nybygget, med det förbehåll att de inte gjorde intrång på slåttermarker 

som gränsade mot Bergsjöns nybygge. Hallsten Äng hade före synen påbörjat husbygget på 

en plats på norra sidan om Bergsjön medan Martis Anders Andersson hade påbörjat sitt 

nybygge söder om sjön. 

Synemännen fann jorden mycket stenbunden och svårbearbetad, och trakten var omgiven av 

myrar som skulle göra den frostlänt varför säden troligen ej skulle mogna. Synemännen 

avrådde sökarna att anlägga nybygget vid Bergsjön, varefter dessa begärde att få flytta ner till 

Vattudalen och Torsfjärden som låg ungefär en kvarts mil från Bergsjön. Synemännen ansåg 

denna trakt lämpligare för anläggning av nybygge, då den troligen var mindre utsatt för frost 

och marken dessutom var mer lättarbetad. Man synade totalt tjugusex slåtterlägenheter vilka 

man beräknade skulle ge 434 lass foder. 

Hallsten Ängs nybygge övertas av dottern Barbro och mågen Olof Nilsson men det är 

tveksamt om de bodde i Torsfjärden. Ett av deras barn föddes i Harrsjön 1826 och något år 

senare, troligen 1829, flyttade de till Ångermanland. Olof Nilsson sålde nybygget år 1823 till 

Erik Berggren. Martis Anders Anderssons nybygge övertas 1833 av sonen Olof och mågen 

Zakris Göransson som redan året innan hade ansökt hos Häradsrätten att få klyva hemmanet, 

vilket också beviljades. Olof sålde 1830 sin nybyggedel till kronofjärdningsman Daniel Lind i 

Siljeåsen. Köpet återgick och Lind upplät åt Olof Andersson att sälja nybygget till Paul 

Svensson. Den försäljningen skedde 1845. Olof Anderssons bror Per ansåg sig ha bättre rätt 

till nybygget än Svensson och han yrkade hos Kunglig Majestät att köpet måste återgå samt 

förklaras ledigt till försäljning. Per Anderssons yrkande bifölls och varefter de som var 

intresserade kunde inkomma med ansökan om besittning av nybygget. Per själv var tydligen 

inte intresserad av att överta nybygget utan det blev i stället Olof Zakrisson i Ringvattnet som 

1851 anhöll om att bli antagen som åbo och samma år fick han inrymningsbrev på ett halvt 

tunnland. Olof Zakrisson bodde aldrig i Torsfjärden. Han sålde nybygget till Nils Nilsson och 

1858 förklaras ett tolftedels mantal för skatt i Nils Nilssons ägo. 

Nybygget har sedan haft flera ägare som ej bott i Torsfjärden. Hela byn Torsfjärden, med 



 

34 
 

undantag av Torp, köptes 1886 av Kungsgårdens Mariebergs AB (det vill säga före SCA). År 

1843 förrättade lantmätare Burman syn på nybygget Torsfjärden. Skörden beräknades kunna 

föda två hästar, nio kor och femtio får och getter. Man föreslog att nybygget skulle taxeras till 

ett fjärdedels mantal. År 1926 förordnade Kunglig Majestät genom Kungliga 

Kommerskollegium att en fjärdedels mantal Torsfjärden, nummer ett i jordeboken, skulle 

överföras från Frostviken till Ström. Allt sedan dess tillhör Torsfjärden Ströms kommun. 

Nils Erik Nilsson Edler, föddes 1867 och dog på 30-talet. Gifte sig med Katarina Petronella 

Edlund i Frostviken. Hade barnen Nils Olof född 1898, Bror Erik Artur född 1899, Karl 

Herman Ludvig född 1901, Beda Maria Katarina född 1903, Edla Evelina Viktoria född 1905, 

Bure Sixten född 1907 Ragnar Sigvard Malkolm född 1911, Edla Ottilia Viktoria född 1914, 

Irma Aina Solveig född 1918 och Kjell Lennart Tore född 1921.” 

Familjer 

Bror Erik Artur Edler sålde 1939 en tredjedel av fastigheten till brodern Nils-Olof. Det var 

egentligen ett skenköp eftersom Bror skulle åka till Amerika och vaska guld. Nils-Olof gifte 

sig första gången 1954 med en kvinna som hette Rut Ingegerd Lindvall. Med henne fick han 

två barn, Rune och dottern Raida. Raida gifte sig 1950 med Bo Bele Bergström som bor i 

kåken borta vid bäcken. Han var från Skellefteå. Sedan gifte sig Nils-Olof en andra gång med 

Juliana från Suojärvi. Det var hon som ställde till med allt elände så att Bror inte fick tillbaka 

sin andel i fastigheten. Detta ledde så småningom till att det blev rättegång och Nils-Olof 

dömdes att lämna tillbaka fastigheten till Bror. Bror sålde fastigheten till Kjell Edler som 

senare kom på obestånd och tvingades lämna fastigheten vid en exekutiv auktion på 

Länsstyrelsen. Det var då som den ropades in av en advokat från Stockholm. 

Per-Olof Berglund, som var född 1861, var alltså familjen Berglunds stamfader. Han var från 

Nätra och arbetade som faktor, det vill säga anställd hos Kungsgården Marieberg som 

förtroendeman. Han gifte sig med Alma Katarina Grundström från Tåsjö och de fick tretton 

barn. Jag har nog träffat tio av dem. Sonen Lars Torsten hade herrekiperingsaffär i Gäddede. 

Han var född 1917 och dog för ett par år sedan. Nils Bertil var från Hammarstrand, född 

1913. Och Knut Gunnar, det var alltså Allans pappa, var född 1911 och dog 1995, 84 år 

gammal. Karl Östen var bosatt i Vancouver, Kanada. Han åkte hem till Sverige och hälsade 

på en gång. Nu är han också död. Per Sixten var född 1903. Han skötte Berglunds Åkeri med 

lastbilar som körde mellan Strömsund, Torsfjärden och upp till Gäddede. Erik August var 

skogvaktare. Döttrarna hette Märta, Gullan, Elsa och Zera. 

Det var många barn att ta hand om för Per-Olof och Alma Berglund. Dottern Zera växte upp 

som fosterbarn i Strömsund hos Amanda och Max Nordin. De hade inte några egna barn. Det 

var alltså hos »Amanda i svängen«, när man åker ner till Udden. Hon hade en liten hönsgård 

och Max var kronojägare. Han jobbade åt Domänverket. Jag har för mig att Zera tog 

realexamen under tiden som hon bodde hos Nordins och senare tror jag att hon började jobba 

på posten. Hon var en framåt kvinna och åkte till exempel till Kanada och hälsade på sin bror 

Östen. Zera var en väldigt trevlig, öppen och rolig person. Hon föddes 1916 och dog våren 

2012. 

I Berglunds hus, det stora gula huset där vi hämtar vatten i brunnen, har det varit många olika 

verksamheter, livsmedelsaffär, post och telefon. Jag har för mig att huset från början ägdes av 

Kungsgården Marieberg, det vill säga SCA, och att det var en tjänstebostad eftersom Per-Olof 
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Berglund hade sin anställning där. Under senare år köpte Bertil i Hammarstrand och Torsten 

från Gäddede huset av SCA. Det var synd att de inte köpte marken ända ner till vattnet. 

Innan vägen fanns, kom man sjövägen från Svaningen över Gullesundet till Torsfjärden. 

Sedan var det båten Virgo naturligtvis, som kom och lade till vid ångbåtsbryggan. Vägen var 

inte klar förrän runt 1932 när trafiken med ångbåten Virgo lades ner. Det är klart att det fanns 

någon form av väg innan också, men inte för linjetrafik. Torsfjärden var en ganska stor by. 

Där fanns tjugosex fastighetsägare. Skolan var i Sjulsåsen. Lasse Wikmans pappa kom 

därifrån. Allans pappa, som var född 1911, gifte sig 1946 med Karin Linnea Larsson från 

Lillviken. Hon var föreståndare för posten i Torsfjärden. Barnen heter Gunnar, född 1947 och 

Allan, född 1952. 

Sommarstugan 

När vi kom till Strömsund 1956 hade vi stugan i Odensala. Den sålde vi 1958. Vi tröttnade på 

att åka emellan bara för att klippa gräset. Då köpte vi ett ställe på södra Öhn av Anders 

Lindberg, som styckade av en tomt med en gammal fäbod. Den rustade vi upp och sedan var 

vi ofta där och fiskade. Vi tog bilen till södra Öhn och båt därifrån till fäboden. 

I alla fall var Gunnar Simonsson ute efter att skaffa en sportstuga. Han hade fått tips om en 

väldigt vacker plats på vägen mot Gäddede. Så vi for upp för att höra om det var möjligt att 

arrendera något där uppe. Vi kom till tomten som vi tyckte hade en fantastisk utsikt. Det hade 

varit åkermark från början, men Kjell Edler som då ägde marken var åkare och slog ingen 

mark, därför stod den för fäfot. Gunnar och jag hyrde var sin tomt på cirka två tusen 

kvadratmeter. Arrendet var nog inte mer än tre hundra kronor per år från början. Så 

småningom köpte vi loss tomterna av Kjell Edler för en krona kvadratmetern, tvåtusen kronor 

allt som allt. Vi betalade själva avgiften för avstyckningen och det kostade nog ungefär lika 

mycket som själva tomten. 

Jag tror att det var 1965 som jag bestämde mig för att flytta lekstugan från Storgatan 45 i 

Strömsund dit upp. Det blev ett äventyr utan dess like. Jag hade lejt Sjöbloms Åkeri att frakta 

upp lekstugan och vi hade lånat en trailer av Graninge. Sedan var det en snickare från Strand 

som hade pallat upp stugan på trailern. Lekstugan var så pass stor att vi måste ha tillstånd av 

polisen för frakten. Vi skulle köra upp den till Torsfjärden på natten. Det gick väldigt sakta, 

men vi kom i alla fall upp. Det fanns en parkering på samma ställe som idag och jag sa, ställ 

stugan här så ska vi försöka rulla ner huset så småningom. − Nja, sa Sjöblom som körde. Jag 

försöker backa med trailern till slänten så blir det lättare att rulla ner stugan på rullar till den 

plats där den ska stå. När han gjorde det, om han växlade eller vad som hände, så ryckte hela 

fordonet till. Stugan rasade av trailern och åkte utför slänten. Dörrar och fönster for åt alla håll 

och det såg ut som om åskan slagit ner. Huset var som en enda vedhög. Det värsta av allt var 

att jag inte såg snickaren. När jag ropade och frågade var han var, hörde jag tack och lov en 

röst: − Jag är här nere! Han hade hunnit undan, så det blev lyckligtvis ingen personskada. Det 

enda som fanns att göra var att gapskratta åt det hela. Vi hade slitit hela natten för att få upp 

den här kåken och så blev det en enda brädhög av alltihop. Åkeriets transportförsäkring gällde 

som tur var, så det var grönt. Jag sa åt Sjöblom att ringa försäkringsbolaget och tala om hur 

det hade gått till så att vi skulle få göra upp. Så småningom kom det en kille från 

försäkringsbolaget och tittade på det hela. − Men herregud, sa han, det kommer ju att ta 

månader att bygga upp det här igen. Det kommer att bli dyrbart och var ska de som reparerar 

huset bo under tiden, det finns ju inget folk här? Hur såg huset ut? − Ja, det var inget stort hus, 
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sa jag. Men virke och annat material finns inte här, det måste köpas i Strömsund och 

Gäddede. − Men kan vi inte komma överens på något vis, fortsatte försäkringskillen. − Ja, jag 

får väl försöka ta vara på det själv då, svarade jag. Får jag fem tusen kronor från försäkringen? 

− Pengarna kommer imorgon, svarade han. 

Jag lejde två män från Strömsund. De första dagarna tror jag de tältade. Det gick att ta tillvara 

på praktiskt taget allt. Fönstren hade spruttit ur huset men inte en enda ruta var sönderslagen. 

Det visade sig att med de kostnader som blev så kunde vi bygga till ytterligare ett rum 

samtidigt. I den ursprungliga stugan fanns bara köket och sovrummet. 

Vi skaffade en kamin som vi ställde i hörnet i det nya, stora rummet. Köksbordet och stolarna 

är mina ungkarlsmöbler som jag hade när jag bodde på Storgatan 21 i Östersund. 

Köksinredningen är en bankdisk. Det lilla fina skåpet ovanför är köpt på en auktion på Öhn. 

Sängarna i stora rummet är specialbeställda från Ikea. De är specialgjorda för Torsfjärden 

med dynor och allt. Det hejiga är att man kan dra ut underlaget så att två personer kan ligga på 

varje bädd. Soffgruppen framför fönstret är Carl Malmsten-möbler. Jag köpte dem och 

klockan som jag har här på väggen, när banken flyttade från Grand Hotell. Då tyckte man att 

det var omodernt. Dasset fick vi av Graninge, Karl-Gunnar Wikman. Det har stått där från 

början. Det hade varit en stallkoja uppe i någon by. Förrådet är tillbyggt senare. 

Det märkliga var att den söndagen när jag och Janne Backman fraktade upp dasset, då omkom 

Olianne Saltin. Hon dog på natten av brännskador när familjens hus brann ner. Sture Saltin 

var också väldigt illa däran av alla brännskador. Men allt detta fick vi höra först när vi kom 

hem. 

I den här vevan byggde Gunnar Simonsson huset på tomten nedanför. Så när gubbarna som 

jag anlitade var klara hos mig, fortsatte de hos honom. Men Gunnar trivdes aldrig där. Han 

och Maud kom bara upp någon gång och stannade över dagen. Så småningom, efter Gunnars 

död, sålde Maud stugan och även det timrade båthuset nere vid sjön. 

Efter några år byggde vi ut det stora rummet. Vi löste problemet med den sluttande marken 

genom att bygga det nya rummet ett par trappsteg ner. Där det rummet är nu, var en altan. I 

stället för att riva den, behöll jag altanen som underlag för golvet och byggde en ny altan i 

vinkeln mot gården. Lasse Larsson från Jönköping var en av de som hjälpte mig att bygga. 

Virket korn från Näsvikens Såg som också hjälpte mig att frakta upp det. Margareta och jag 

var i Torsfjärden nästan varje helg. Vi trivdes inte så bra i Gretas och Battes stuga på 

Näsviken, det var så fuktigt. 

Grannarna 

I Torsfjärden var det fint med fisket. Jag hade bra kontakter med alla, både SCA och Holmens 

Bruk. Jag var väldigt tjenis med cheferna. Sedan hade vi från första början väldigt bra kontakt 

med Knut och Karin Berglund som bodde i Torsfjärden. När vi var där, hälsade vi ofta på 

varandra och vi fick till och med disponera ett potatisland på hemgården. David och Märta 

Dahlgren, Per-Olofs föräldrar, var också trevliga grannar som vi hade bra kontakt med. De var 

där varje sommar. Familjen Larsson lärde vi aldrig känna, vi hejade bara på varandra. De 

verkade aldrig intresserade av att ha kontakt och var heller inte trevliga att ha att göra med. 

Knut och jag hade en liten nätbrygga som stod på stranden bredvid deras båthus. Förmodligen 

stod den på deras tomt men alla kunde nyttja bryggan att hänga nät på. Den lät Larsson riva. 

Sedan fick varken vi eller Dahlgrens ta vatten i deras brunn. Larssons hade en riktig brunn 
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men den låste de. Ur en brunn ska man ta mycket vatten för att det ska hållas färskt och fint. 

Men han låste brunnen så Dahlgrens hade inget vatten och inte vi heller. Vi fick gå ner till 

sjön. Sedan började vi hämta vatten hos Berglunds, vid storgården. Knut och Karin hade en 

egen ledning från en tjärn som de kunde ta dagvatten ifrån och använda för disk och tvätt, 

men inget dricksvatten. 

I början när vi var i Torsfjärden, var Knut och Karin Berglund och Hrisanfows bofasta. Valle 

Hrisanfows bodde i den fina fastigheten bortanför kröken. Det fanns också en gubbe i en 

stuga vid Ångbåtsbryggan, men det är rivet nu. Sedan var det Bo Bele Bergström och Raida, 

som byggde kåken strax bortanför oss, på höger sida vid bäcken. De var ofta där, men inte 

bofasta. Hrisanfow var kontorist på SCA och frun Rut jobbade inom hemtjänsten. De hade tre 

pojkar. De flyttade till Torsfjärden från Strömsund och senare till Örebro. Efter bara ett par år 

dog Valle, men Rut lever och är i Torsfjärden ibland tillsammans med pojkarna. Min 

inblandning i Väglyseföreningen var inte mer än att det kom en lista som man skulle skriva på 

för att få väglyse. Man behövde vara ett visst antal för att få stolparna uppsatta och 

kommunalt stöd för det, så det var anledningen till att det bildades en förening. 
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Bilagor 

Bilder 

 

Jämtlands Folkbank, Storgatan 33 i Östersund 1948. Från vänster: Nils Nilsson,  

Gunnar Grahnström, Lars-Gustav Andermo, och längst bort Carl Wredling. 

 

Jamtlikväll 1961 med pianisten Bernt Egerbladh, sångerskan Sonja Stjernqvist 

och programledaren Gunnar Grahnström. 
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Jamtlikväll 1964 med programledaren Gunnar Grahnström 

och textilkonstnären Anna Magnusson från Kyrkås. 

 

Efter en Jamtlikväll 1962 med sångerskan Monica Zetterlund. 
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