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På Österåsens folksanatorium ska-
pades en miljö som skulle hjälpa

de tuberkulossjuka patienterna till
både kropp och själ; kanske främst
till själ eftersom man då, innan man
hade tillgång till antibiotika, hade att
främst försöka hålla modet uppe på
patienterna och lita till de självläkan-
de krafterna. 

En av dem som möjliggjorde den
intellektuella stimulans som upp-
muntrades på Österåsen var Helge
Dahlstedt, den tredje överläkaren i
ordningen, som började sin tjänst
1919. Då hade sjukhuset stått färdigt
sedan 1901.

En kupp för Norrland
Tre folksanatorier, varav Öster-

åsen var ett, anlades för pengar från
en insamling 1897 till kung Oscar
II:s 25-årsjubileum som regent. De
skulle tjäna som förebild för rikets
tbc-vård. Genom en »kupp» iscen-
satt av förvaltaren vid Forsse gård,
Jonas Modin, i maskopi med doktor
Nils Englund, en av ledamöterna i
den kommitté som under drottning
Sophias ordförandeskap planerade
sanatoriernas byggnationer, fick Ös-
teråsen en annan geografisk place-
ring än den ursprungligen tänkta. Det

blev förlagt till en bergsplatå vid
Faxälvens utlopp i Ångermanälven,
några kilometer uppströms Sollefteå,
i stället för vid Bispgården i östra
Jämtland.

De ritningar hovintendent Axel
Kumlien gjort för såväl Österåsen
som de andra folksanatorierna Håla-
hult och Hessleby syftade till en sten-
byggnad. Men dr Englund övertyga-
de – eller övertalade – drottningen
om att i Norrland, där det var kallt,
måste man bygga i trä! Så vände sig
jubileumskommittén till Fredrik
Lilljeqvist, sedermera mest känd
som arkitekten bakom Dramatiska
Teatern i Stockholm men i samman-
hanget meriterad som specialist på
träbyggnader genom ritningar av ett
antal sommarvillor i Stockholms inre
skärgård. Han ritade Österåsen stil-
mässigt efter förebild av Runsa slott
i Uppland, en av Jean de la Vallées
skapelser, funktionellt efter mönster
från sanatorier på kontinenten.

Helge Dahlstedt
stimulerade kulturlivet
Överläkare Helge Dahlstedt var

en handlingskraftig och folkkär sjuk-
huschef, både jovialisk och respekt-
ingivande, som också skulle få stor
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”Pappa Helge”
på Österåsen
lät konsten
lyfta livsandarna
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överläkarens auktoritet och
utstrålning.
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betydelse för det lokala kulturlivet.
På fritid var han jägare, fiskare, skid-
entusiast och – konstvän. Utan anti-
biotika stod läkarna nästan helt
maktlösa inför tbc-sjukdomen. Det
man hade att tillgå var liggturer och
promenader, revbensoperationer och
pneumothorax. I den situationen sat-
sade Helge Dahlstedt på att stimule-
ra livsandarna. Han hängde upp tav-
lor och stödde patientföreningens fö-
reläsningar, konserter, biblioteks-
verksamhet samt de årligen återkom-
mande festerna vid jul, nyår, mid-
sommar och till surströmmingens
ära. För hans hustru Eva, däremot,
var konsten i sig tillräcklig; hon var
den verkliga konstkännaren av dem
båda. En son har berättat: »Medan
mamma tyckte om konst, tyckte pap-
pa mer om konstnärer.»

»Flugpapper»
för konstnärer
Den förste målare Helge lärde

känna var Helmer Osslund, den store
Norrlandsmålaren, som kommit till
trakten för att kunna bo i närheten av
sanatoriet där hans hustru fick vård. I
hans spår kom sedan Leander
Engström, en kär vän till familjen
fram till sin död 1927. Under andra

världskriget, när konstnärerna inte
kunde komma ut i det krigsavspärra-
de Europa och få det »rätta» ljuset i
bl a Provence, åkte många norrut, till
Norrland och Lappland. För en del av
dem fungerade paret Dahlstedt som
ett slags flugpapper. Målare upptäck-
te pampiga landskapsmotiv vid  Ång-
ermanälven, Faxälven och Fjällsjö-
älven med sina dånande forsar. Hit
kom Albin Amelin, Gideon Börje,
X:et Erixson, Eric Hallström, Kalle
Hedberg, Jurgen von Konow, Hilding
Linnqvist, Sören Olsson, Lennart
Rodhe, Kjell Rosén, Hugo Zuhr. 

Inlagda som patienter var bl a
Karl-Erik Häggblad, Rune Sigvard
och skulptören Torsten Renqvist,
som då ännu ägnade sig åt måleri.

Men det var inte bara målare på
plats. Genom åren har här Vilhelm
Stenhammar givit konsert, Einar
Nerman tecknat troll, Albert
Engström berättat historier, polar-
forskaren Knud Rasmussen hållit
vårtal, Karin Fryxell skapat sina sa-
gofigurer Sotlugg och Linlugg samt
Josef Kjellgren och Lars Widding
skrivit romaner.

Sven Vallmark, vår förste Sovjet-
kännare och mångårig patient på
»Åsen», har berättat att Dahlstedt

hade kurskamrater vid de stora sjuk-
husen i Stockholm och Uppsala som
remitterade studenter och intellek-
tuella till Österåsen just på grund av
det kulturvänliga klimat som rådde
här. 

»Åsen» blev hälsohem
Helge Dahlstedt, »Pappa Helge»

för sina patienter, gick i pension
1952 och efterträddes av Olof de
Maré, som införde kemoterapin fullt
ut. Vårdtiderna blev kortare och pati-
enterna färre. Österåsen övergick till
att bli lungsjukhus och sedan konva-
lescenthem. Till sist sålde huvud-
mannen Konung Oscar II:s jubile-
umsfond anläggningen till Väster-
norrlands läns landsting, som nu dri-
ver den som hälsohem.

Ordföranden i den sista sanatorie-
styrelsen, Sigfrid Fahlén, fick jubile-
umsfonden att donera konsten till
landstinget. Hälsohemsgästerna kan
fortfarande njuta av de många vack-
ra verken, och »Pappa Helge» är fort-
farande närvarande i Kjell Roséns
porträtt!

Jan Molander
kultursekreterare, Sollefteå
kommun

Dahlstedts hade goda kontakter
med konstnärsgruppen »Färg och
Form». Dit hörde Albin Amelin.
Hans »Blombukett» köptes för
pengar som patienterna samlat in
för att hedra »Pappa Helge».

Österåsen är med sina byggnader
och sin park unik i sitt slag och har
därför byggnadsminnesförklarats. 
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